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PREFAŢĂ. 

Cu volumul de faţă se închee o lucrare începută de 
acum dece ani. Fiind profesor la liceul din Galaţi, am 
început, a aduna note pentru întocmirea unui curs de 
limba română pentru şcâlele secundare. 

In 1894 a apărut prima ediţiune din „Noţiuni de is- 
toria limbii și a literaturii românesti“, întocmită con- 
form programei pe atunci în vigdre. Ca completare a 
acesteia, am tipărit în 1897 o „Orestomalie“ , în care se 
cuprindeaă bucăţi de citire ce aveaii să serve ca exem- 
plificare pentru istoria literaturii. In 1898 am scos 

"prima ediţiune din » Poetică“ pentru clasa VI, reunind 
într'o singură carte şi teoria şi exemplele pentru dife- 
ritele genuri ; iar în 1899 a apărut „Retorica“ pentru 
clasa V. 

In acest timp, programa şedlelor secundare s'a prefă- 
cut din temelie, ca urmare a legii celei nouă a instrucției 
din 1898. In 1899 s'a decretat programa ce se aplică adi. 

A trebuit atunci să mă gândesc la întocmirea unui 
curs întreg după trebuinţele cele noiiă. M& simţiam cu 
atât mai mult îndatorat la acesta, cu cât făcusem parte 
din consiliul general de instrucţie care a întocmit pro- 
iectul de program şi susţinusem î împreună cu alți câți-va, 
colegă modificarea radicală a programei de limba română. 
Pentru a duce la bun sfîrşit lucrarea acâsta, m'am 

consfătuit cu colegul meii Mihail Dragomirescu cu care 
am pus basele cursului întreg de limba română după - 
principiile nouei programe şi ast-fel am scos în 1899 o 
carte de citire şi o carte de exerciţii gramaticale pentru 
prima, clasă secundară. De atunci, am alcătuit an cu an 
textele pentru clasele următâre, creând pe de antregul , 
pentru unele, prefăcând ediţiile anteridre pentru altele.



| INTRODUCERE. 

Il. 

FORMAREA LIMBII ROMÂNE. 

Limba nostră vine din limba latină, vorbită de ur- 
maşii coloniştilor romani şi de populaţia romanisată din 
vechiea Dacie și din peninsula balcanică. Acâstă limbă 
nu eră latina clasică, pe care o cunâscem din scriitorii 
romani ca Caesar, Cicero, Horatius, Vergilius, Tacitus, 
etc., ci limba latină vulgară saii rustică, graiul de tâte: 
dilele, limba vie vorbită de popor, de 6menii de la ţară, 
de negustori, meseriaşi, soldaţi. .. . Intre limba latină cla- : 
sică şi cea populară sait rustică eră cam aceeaşi deosebire, 

„ce este de pildă astădi la noi între limba românâscă 
scrisă în cărţile şi în jurnalele n6stre,—aşă disa limbă 1i- 
terară — şi. limba vorbită de ţăranii români de pretutin- 
deni; nu sînt două limbi deosebite, ci aceeaşi limbă, vor- 
bită însă de clase sociale deosebite şi deci cu aspecte 
deosebite: una, limba literară, întrebuințată mai ales în 
scris, şi pe la oraşe; alta, limba populară, întrebuințată 
mai ales în vorbire şi pe la ţară. 

Teritoriul pe care s'a format limba nâstră nu-l ştim ;. 
e însă sigur, că el nu corespunde în totul cu teritoriul 
ocupat, astădi de poporul românesc. Numai o parte din 
țările locuite astădi de Români aii avut probabil o con- 
tinuitate neîntreruptă de populaţie şi de limbă roma- 
nică din secolul II după Christos şi până astădi; prin 
urmare numai o parte din ele intră în acea întindere 
de pămînt, pe care sa format limba românescă primi- 
tivă. Dovedi directe despre vremea şi locul în care s'a 
format limba românâscă nu avem; însă mărturiile is- 
torice despre existența unui element romanic numeros 
şi compact în partea de miadă-n6pte a peninsulei bal- 
canice până în secolul VII d. Chr., tradiţiea istorică despre
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Românii din Dacia, aşă cum e constatată de la primele 
mărturii asupra lor, aşedarea actuală a poporului româ- 
nesc, terminologia creştină de origine -latină, din graiul 
Românilor din stinga Dunării, asemănările mari dintre 
diferitele dialecte ale limbii n6stre, precum şi elementele 
albaneze din dialectul daco-român, — ne îndreptăţese a 
crede, că acel teritorii comun al limbii românescă pri- 
mitive coprindeă partea, de miadă-n6pte a peninsulei bal- 
canice !) şi teritoriul colonisării romane mai intense din 
Dacia, adică Oltenia, partea r&săritenă.(munt6să) a Bana- 
tului şi Transilvania; iar. analogia cu cele-lalte limbi 
romanice ne permite a presupune, că limba n6stră eră 
formată ca olimbă deosebită până prin secolul VII d. Chr. 

Dacia a fost colonisată cu colonişti aduşi de împăratul 
Traian din t6te părţile imperiului roman, şi în deosebi 
din provinciile illyrice, după sfirşitul r&sbâielor sale cu 
Dacii (106 d. Chr.) Insă cucerirea Şi colonisarea Daciei 
nu eră un fapt isolat de expansiune a Romanilor spre 
răsăritul Europei. Fiinţa limbii şi a poporului nostru 
nu se pote explică numai prin acestă colonisare a Da. 
cieă; ea îşi are începuturile în colonisarea şi romanisarea 
ânteridră a peninsulei balcanice şi a Pannoniei meridi- 
onaie, care începuse în secolul III înnainte de Chr. 
la, masea, Adriatică, prin cucerirea Ilyricului, şi ajunsese 
subt August până la Dunăre. „Până la cucerirea Daciei 
(106), provinciile illyrice, Dalmația (între Adriatica şi 
Sava până la Drina), Pannonia meridională (între Sava 
şi Drava) şi Moesia superidră (pe ambele maluri ale 
Moravei) fuseseră în mare parte romanisate, aşă că ele 
aii putut să deă un contingent însemnat pentru coloni- 
sarea, ei.“ 2) 

Peninsula balcanică eră atunci o parte importantă a, 
imperiului roman, legată de tot restul imperiului, şi în' 
deosebi de Italia, prin limba Şi prin organisarea sa po- 
litică şi militară. In același timp legăturile dintre dife- 

  

„1) Muntele cel mai înnalt din Muntenegru are pină astă-qi un 
nume românesc: Durmitor. 

2) D. Onciul, '„Românii în Dacia traiană până la întemeiarea principatelor;“ Bucuresci, Socecii, 1902, pag. 16.
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ritele părţi ale peninsulei balcanice şi dintre populaţiile 
din stînga şi cele din drâpta Dunării erai mult, mai 
strînse ca astădi. Dunărea nu despărţeă popore deo- 
sebite, ci uneă ramurile aceluiaşi popor. Populaţia ro- 
mană din Dacia eră în „neîntreruptă legătură teritorială 
cu lumea latină, prin mijlocirea elementului illyro-latin 
dintre Dunăre și Adriatica, iar în acâstă unitate etnică 
sa format la Dunăre, pe o parte şi pe alta, elementul 
omogen care a:dat nascere poporului român.“ 1) 

Până pe la începutul secolului VII d. Chr. limba prin- 
cipală care se grăeă prin ţinuturile ce formâză astădi 
Pulgaria, Serbia, Bosnia şi Herţegovina, Muntenegru, 
partea nordică din Albania şi din Macedonia, Dalmația, 
Slavonia, Croaţia şi Istria, eră o limbă romanică, Yeşită 
din limba latină vulgară. Acestă limbă eră vorbită ne- 
întrerupt dela marea Adriatică până la marea Nâgră şi 
din Carpaţi până în Pind. Vorbele: torna, torna, fratre, 
citate de un scriitor bizantin din secolul VI, ca fiind spuse 
în limba părintâscă de un soldat din armata unui ge- 

"neral bizantin,. ai fost 'rostite în acea limbă. Noi nu 
avem nică o cunoscinţă directă despre ea, însă ea a 
lăsat urme numer6se în limba albaneză de aqi şi a dat 
nascere pe de o partevechiei limbi dalmatine (care se 
mai vorbeă încă până în secolul trecut pe costa Adria- 
ticei, în insula Veglia), iar pe de altă parte limbii nâstre 
românescă. Limba n6stră a ieşit dar din acâstă limbă 
a populaţiei romanice din peninsula bâlcanică şi a celei 
care mai rămăsese în Dacia, după retragerea legiunilor 
romane de către Aurelian (271 d. Chr.). 

Până prin secolul VII d. Chr. limba n6stră trebue 
să fi fost formată în caracterele ei principale, ca o limbă 
nouă, deosebită şi de graiul roman din care ieşise şi 
de celelalte limbi surori, cu care eră în atingere directă. 
In acea periddă de 5 vâcuri, de la colonisarea Daciei şi 
până la începutul secolului VII, s'a pregătit pe nesim- 
țite transformarea limbii latine vulgare de pe ambele ma- 
luri ale Dunărei în limbă românâscă; până pe la sfîrşitul 

1) D. Onciul, ib. Cfr. 0. Densusianu „Histoire de la langue rou- 
maine“, Î, p. 2—7.
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secolului IX acea limbă românâscă primitivă trebue să 

fi ajuns la desvoltarea ei deplină şi chiar să fi început 

a se diferenţiă în dialecte. Acâstă peri6dă de 2—3 v6- 

curi e peri6da unităţii primitive a limbii nostre. Limba 

românscă din acel timp o putem riumi limba românescă 

primâlivă,. 
Despre acâstă fază primordială a limbii n6stre nu avem 

nică o cunoscinţă: nu ne-a fost transmisă prin nică un 

text, prin nică un monument. 

[Despre limba n6stră de la nascerea ei şi până în se- 

colul XVI, va să dică timp de vr'o 800 de ani, nu scim 

nimic. Cele mai vechi scrieri din limba n6stră sînt abiă 

de pe la mijlocul secolului XVI încâce ; limba din aceste 

scrieri vechi, limba din cărțile şi din actele românescă 

din secolul XVI şi XVII, o numim limba vechie româ- 

nescă ; cea mai vechie formă cunoscută a limbii n6stre 

e dar o fază de desvoltare a ei cu mult posteridră acelei 

limbi românescă de la început, şi de sigur mai aprope de 

limba de -adi decât de acea limbă românâscă primitivă]. 

Insă. fiind-că, după cum am vădut, e o mare proba- 

bilitate. istorică, admisă de sciința de adi, că poporul 

nostru în peri6da lui de formaţie (secolul II—VII d. Chr.), 

şi cât-vă timp încă după nascerea lui -ca popor deosebit, 

eră într'o neîntreruptă continuitate teritorială pe ambele 

maluri ale Duhărei, trebue să admitem, că acea limbă 

românâscă primitivă eră mai omogenă decât cea de 

astădi ; e probabil apoi, că ea nu eră despărțită de restul 

lumii latine, ci. trebue să fi păstrat încă în spre apus 

continuitatea şi contactul direct cu cele două limbi ro- 

manice vecine cu ea, limba italiană şi limba rheto-romană, 

care se desvoltaseră tot din limba latină populară, în 

aceeaşi vreme cu ea, dar în alte ţări şi subit alte influ- 

enţe. Acea necunoscută limbă română primitivă e trun- 

chiul comun, din care s'aii desvoltat apoi dialectele limbii 

românescă actuale; de sigur însă că, fiind vorbită pe un 

teritoriii aşă de întins, diferenţierea în dialecte începuse 

chiar în ea, dar nu ajunsese la desvoltarea deplină de 

mai tîrdiii; unitatea relativ mai mare a acelei limbi ro- 

mânesci primitive eră menţinută de unitatea teritorială
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a poporului ce o grăiă, nedespărţit prin alte popâre în 
t6tă întinderea lui. 

Insă aeâstă unitate primitivă a poporului şi a limbii 
nostre n'a ţinut multă vreme. Curînd după formarea 
lui, poporul românesc a fost împins dintro parte a pă- 
mintului ce-l ocupă pînă atunci (anume din teritoriul 
ce ocupă în nordul peninsulei balcanice, lîngă Dunăre 
Şi lîngă Sava), răspândit în mai multe părţi,. amestecat 
cu alte n6muri, şi deci şi limba lui, omogenă pînă atunci, 
a fost deslipită în mai multe ramuri, care n'ati mai avut 
după aceea contact; şi visţă comună, nică între ele, nică 
cu restul lumii romanice [afară de micul grup al Româ- 
nilor din Istria). 

Nu scim sigur, nici vremea când s'a întâmplat acest 
eveniment aşă de hotărîtor pentru sorta poporului nostru, 
nică causele care l-ai pricinuit. E probabil însă, că fap- 
tul acesta s'a petrecut prin secolul VII — VIII, iar prin- 
cipala lui causă trebue să fi fost năvălirea Slavilor şi 
a Bulgarilor în peninsula balcanică. 

După ce Ostrogoţii aii părăsit ţările dunărene (pe la 
sfirşitul vâcului V d. Chr.), Slavii aii ocupat şesurile Ii- 
bere din stînga Dunării, întindându-se apoi şi în părţile 
munt6se până în Transilvania şi Oltenia, printre Ro- 
mânii aşedaţi acolo; după aceea aii început să trâcă şi 
în drâpta Dunării, întâi în cete mici, apoi în mase mari, 
mai ales la începutul secolului VII (sub domnia lui 
Foca, 602—610), şi continui după aceea, aședându-se 
statornic în peninsula balcanică pînă la marea Adriatică, 
pînă la marea Nâgră şi marea Egee şi pînă în regiunea 
Savei şi a Dravei. 

Faptul acesta a avut urmări de o însemnătate capi: 
tală pentru s6rta poporului românesc şi a limbii sale: 
pe de o parte Slavii aii dislocat pe Români dintr'o parte 
a teritoriului lor etnic (anume din nordul peninsulei 
balcanice), i-ai risipit în mai multe părți, aii desorga- 
nisat viţa lor de până: atunci cu tradiţii romane şi 
le-aii tăiat comunicațiile cu: restul. lumii latine, iar pe 
de altă parte, ei ai pătruns şi în restul teritoriului ro- 
mânesc, amestecându-se cu poporul român, şi dând în 
scurt timp o altă față limbii românesci, care abiă se năs-
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cuse. Limba românâscă a rămas în fond tot o limbă la- 

tină, însă cu o făptură cu totul deosebită de a celorlalte 
limbi romanice din centrul şi din apusul Europei. Ea 
a trăit de acum în colo în cultura Orientului, şi s'a des- 
voltat în deosebi subt influenţa vechiei limbi slave, care 

a fost timp de mai multe secole limba oficială a princi- 

patelor Munteniei şi Moldovei, de la înfiinţarea lor, pre- 
cum şi limba cărţilor bisericesci în tote ţările româ- 
nesci, până pe' la începutul secolului XVII. Abiă pe la 

sfîrşitul secolului XVIII (la Românii din Ardeal) şi în 
secolul XIX (la Românii din. principate) s'a redeşteptat 
maj viii sentimentul latinităţii n6stre, care ne-a pus 
iarăși în contact de cultură cu celelalte popâre de aceeaşi 
rasă cu noi şi cu trecutul nostru roman, aducând ast-fel 
din noii cursul limbii nâstre la matea primitivă.: 

IL. 

DIALECTELE LIMBII ROMÂNE. 

Prin năvălirea Slavilor şi apoi a Bulgarilor în peninsula 

balcanică (679 d. Chr)., poporul românesc de acolo, „con- 
statat până atunci mal numeros în Dalmația şi în Dacia 
Iilyricului (Dâcia ripână, Dacia mediterană, Moesia su- 
peridră, Dardania şi Prevalitana)“, a fost pus în mișcare, 
împins în mai multe. direcţiuni şi despărţit în mai multe 
trupuri. 

O parte însemnată de Români a apucat spre miază- 
n6pte, peste Dunăre, unde s'a amestecat cu Românii din 
vechiea Dacie, întărind ast-fel elementul românesc din 
aceste ţinuturi. Acâstă admigrare a Românilor de peste 
Dunăre la fraţii lor mai bine adăpostiţi din- Dacia trebue 
să se fi continuat în t6tă peridda, relativ liniştită, de la 

aşedarea Bulgarilor în Moesia (679) până la venirea Un- 

gurilor (894), pe timpul când ambele maluri ale Dunării, 
în secolul IX până la Morava şi Tisa, eraii unite subt 
aceeaşi stăpînire, a imperiului bulgar. „Intăriţi prin ad- 
migrarea de peste Dunăre, Românii din Dacia ait putut 
apoi să absârbă cu atât mai uşor elementul slav con-
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locuitor, ale cărui urme aii rămas în nomenclatura to- 
pografică pe totă întinderea ţărei, ca şi în elementele slave 
ale limbii românesci şi ale organisaţiei sociale şi poli- 
tice, şi să desvolte acea putere de expansiune, prin 
care ei aii cucerit etniceşte aprâpe tot teritoriul Daciei 
antice, iar politicesee partea cea mai expusă a ei“ 1). 

O altă parte a apucat spre miadă-di şi s'a aşedat prin 
Macedonia, Epir, Thesalia şi Grecia, prin mijlocul Alba- 
nezilor și Grecilor. Dintre aceştia, grupe întregi ai fost 
desnaţionalisate cu vremea, absorbite de popârele conlo- 
cuitâre, mai ales de Greci. 

In siirşit o altă parte de Români a apucat spre apus- 
miadă-n6pte, ajungând până în Istria, ba chiar până în 
Moravia şi Silesia, cei mai mulţi dintre aceştia aii pierit 
cu vrema înlăuntrul poporelor slave printre care se 
aşedaseră, iar o mică parte din ei printre Italienii de 
pe coasta Adriaticei. 

Prin acâstă dislocare a Românilor şi întrerupere a con- 
tinuităţii primitive a teritoriului lor etnic, limba româ- 
n6scă a fost despărțită în trei grupe, care n'aii maj 
putut veni în atingere unele cu altele, ci s'aii desvoltat 
mai departe isolat, ast-fel în cât din aceă limbă româ- 
nâscă primitivă, mai mult saii mai puţin omogenă, s'aii 
desvoltat cu vremea trei dialecte, cu feluritele lor varie- 
tăţă. Dialectele limbii românesci sînt următârele: 

I. Dialectul daco-român, limba actuală a Românilor din 
stînga Dunării şi a celor din părţile alăturate din drâpta 
Dunării. Acesta e dialectul cel mai important, vorbit de 
partea cea mai numer6să şi mai compactă a poporului 
românesc; el e temelia limbi; literare, a limbii de cultură 
a tuturor Românilor. E vorbit de vr'o 10.000.000 de Ro- 
mâni, în neîntreruptă continuitate teritorială: 5.500.000 
în regatul României; vio 3.000.000 în Ungaria |Tran- 
silvania, Banat, Munţii apuseni, Maramureş] ; vre 180.000 
în Serbia [în partea de nord-est, ţinutul numit Craina]; 
vro 70.000 în Bulgaria [50.000 numai în ţinutul Vidinului; 
mai tot malul drept al Dunării, de la Vidin în jos până 

1) D. Onciul, op. cit., pag. 38—40.
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la: granița României, e plin cu sate românescă 1)|; vr'o 
210.000 în Bucovina; vr'o: 800.000 în Basarabia. Colonii 
răsleţe de Români sint şi dincolo de aceste graniţe ale 
teritoriului compact al: naţiunii române. 

In acest dialect sînt şi cele mai vechi texte de limbă 
românâscă ce avem, și anume din: a doua jumătate a 
vâcului al 16-lea încâce. Limba ce ni s'a păstrat în ac- 
teie şi cărţile românescă din secolul al XVI şi XVII con- 
stitue, după cum am mai spus, vechăea limbă românescă. 

II. Dialectul aromân, sait macedo-român, vorbit de Ro- 
mânii care ai mai r&mas astădi în centrul şi sudul penin- 
sulei balcanice. Aceştia se numesc ei însişi Ar nân, Ară- 
mân, pl. Rumâi = [Ajromâni, (graiul lor are particu- 
laritatea de a adăogă un a protetic, mai ales la cuvinte 
care încep cu r, s, şi [:arău, aspari, alavdu, armâne, 
Armân = răi, sperie, laud, rămâne, Român); alte n6- 
muri le daii, ca poreclă, numele de Cufovlachă |gr. = 
„Valachi schiopi“] şi Ținţari [poreclă dată de Sârbi şi de 
Bulgari, pe care i-a isbit în grajul Aromânilor rostirea | 
peltică a lui ce: pbință“, în loc de „cinci“]. Numele de 
„Macedo-români“ sait de „Română macedoneni“, ce li 
se dă de obiceiii, nu prea e potrivit, fiind-că aprope două 
treimi din ei locuesc în alte părți ale peninsulei bal- 
canice decât Macedonia propriii disă. Sînt în număr de 
vre 780.000 2) şi nu formâză un teritorii compact, ci mică 
insule în mijlocul celorlalte popbre balcanice, saii grupe 
isolate în munţi, că păstori semi-nomagi [aceştia se nu- 
mesc Farşerioţi]. Aromânii sînt răspândiţi prin “Mace- 
donia propriii: disă, [vre-o 63.000, răsfiraţi], prin munţii 
Pindului [unde e centrul cel mai compact al lor, vre-o 
50.000 de suflete la un loc, parte-pe pămînt turcesc. 
parte în Grecia], pe Olimp, prin Albania, Epir şi Grecia, 

1) Vegi Gustav 'Weigand, „Die rumănischân Dialekte der kleinen 
Walachei, Serbiens una Bulgariens“, Leipzig, .J. A. Barth, 1899, 
pag. 12— '20. 

2) După statistica dată de profesorul Gustav Weigand, care a, cer- 
cetaf, limba şi numărul lor la fața locului, în două lungi călătorii. 
Vedi cartea acestuia «Die Aromunen», 2 vol. „ Leipzig, J. A. Barth, 
1891 și 1895, în deosebi vol. I, pag, 27a— 312 și charta etnografică 
alăturată la "acel volum.
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[de pildă, aproape de Missolonghi, în -«Magnana», sînt 
1 sate româneşti.| Afară de aceştia mai e în Macedonia 
o mică grupă de Români [vre-o 14.000, în îl sate] în 
ținutul Meglen (sl. moglen, meglen=—negură), la nord-vest 
de Salonic, în munţii Caragiova, care vorbesc un dialect 
deosebit de al Aromânilor; parte din ei sînt mahometani 
(satul Nonte (Nănta), cu 3.900 de locuitori). Fă înşi-și 
nu se numesc „Aromâni“, „Arămâni“ sai „Armâni“, 
ci cu numele dat de Slavi, „V/ahi“. Profesorul Gustav 
Weigand, care a studiat de aprâpe graiul acestor Ro-: 
mâni, îl consideră ca un al patrulea dialect românesc, 
pe care-l numesce dialectul mmeglenitic. E posibil ca acel 
grup isolat de Români să fie un rest din populaţia ro- 
mânâscă din Balcani, din timpul imperiului româno- 
bulgar. 

NL. Dialectul îstro-român, limba vorbită de o micăin- 
sulă de Români din Istria (vro 3.000), în satele Susnie- 
vizza, Lettay, Gradigne, Grobnic, Brdo, No[vo]selo, (Villa- 
nova),la sud de Monte Maggiore, nu departe de Abbazia, 
şi Jejani la nord, nu departe de Fiume 1). La Schitazza 
Şi în valea Arsei, (unde mai erati Români pe la 1857, 
când a trecut pe acolo Ioan Maiorescu), adi nu mai sînt. 
E sînt numiţi de Italienii şi de Slavi „Ciribiri“ [pâte după 
particularitatea, graiului lor de a înlocui pe n intervocalie 
cu 7: ciri, bire = cine, bine («rotacismul»)], iar limba 
lor e numită „ciribirski“ şi „vlașki“. Mai toți sciu şi 
limba croată, mulţi şi italiana; de aceea graiul acestor 
Români coprinde multe cuvinte slave şi italiene. Adi 
mai sînt numai 3 sate unde se vorbesce românesce, şi 
alte 5 în care 6menii mai pricep românesce: în curând însă 
şi „această frîntură de Români în agonie“ va, dispărea 
în masa, poporului croat, şi cu ei va dispărea, din ne- 
norocire, 0 parte din neamul nostru şi o formă parti- 
culară a graiului şi a sufletului românesc. 

1) Cfr. „Itinerar în Istria şi vocabular îstriano-românii de 
Ioan Maiorescu, ed. a doua, Bucuresci, Socecii, 1900; „Ruminische 
Untersuchungen“, |, de F. v. Miklosich, Wien, 1881, și „Nouvelles re- 
cherches sur le roumain de Vistrie“ de G. Weigand în revista „Ro- 
mania“, XXI (1899).
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Să vedem din câte-vă texte particularităţile principale 

ale dialectelor limbii românesci. 

[. Dialectul daco-român, care e graiul părţii celei mai 

mari a poporului românesc, e vorbit de la Tisa până la 

Nistru şi din Maramureș până în Serbia. Se înţelege, că 

pe o așă de mare întindere de pămînt s'aii născut de la 

sine varietăţi dialectale; unele însă aii fost provocate în 

parte şi de influenţe streine deosebite (de pildă influența 

limbii maghiare asupra Românilor din regatul ungar), 

altele şi de amestecul Românilor transdanubieni cu cei 

ce rămăseseră neclintit pe pămîntul Daciei. Forma mai 

curată a dialectului daco-român |cu labialele neschimbate 

înnainte de i: bine, fier, picior, vin, miel etc.] o găsim mai 

ales prin centrul vechiei Dacii, prin ţinuturile colonisării 

romane maj intense [Oltenia şi Transilvania]; pe la margi- 

nile acestui teritorii găsim unele particularităţi de graiii 

proprii celorlalte dialecte: aşă, prin părţile răsăritene şi 

nordice (Muntenia, Moldova...) labialeleschimbate, [ghine= 

bine, hier = fier, kiicior, in, nel etc.] şi prin Banat n 

muiat, păstrăt încă [cuniii = cuiti|, două fenomene fone- 

ţice caracteristice ale dialectului aromân ; iar prin părţile 

de apus-miaqă-n6pte, |la Moţi, — în câte-vă sate din Mun- 

ţii apuseni (Bihor)], n intervocalic schimbat în r [„rota- 

cismul“: bură = bună, etc.], particularitate caracteristică 

dialectului istro-român. 
lată câte-vă probe din diferite regiuni ale dialectului 

daco-român : 

O fost, s-o fost, de n'ar hii, nu sar povesti. lot nu-z 

d'e când povest'ele, foii-z mai încose cu vo doo, tri dzile. 

Când povest'ele să spunea, mama atuns mă făsea, şam 

apucat una de codă, şam trîntsit-o de o tseutore (cheu- 

toare) ş'am bătut-o bd'ihe pănă mă nvăţa şi pe mine... 

sine o asculta-o bd'ine, învăţa-o şi pănă-i gata, mulţ voinis 

or adurni şi mulţ [s'Jor d'eşt'epta.. . 

[Graiul de prin părţile Tisei şi ale Someşului. Din „Sechster 
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Jahresbericht des Instituts fiir rumănische Sprachâ“, herausg,. v. Prof. Dr. Gustav Weigană; Leipzig, 1899.] o 

s' înseamnă sunetul muiat al lui e”, sunet intermediar între e, și şi: sine = cine. Ă , : d! înseamnă sunetul muiat al lui d, sunet initermediar între d şi 9"l = sunetul gg din 1. ungurească]: d'e=de. 
i* însemnă sunetul muiat al lui 4 |[=ungur. 7. 
n' însemnă sunetul mujat al lui 7 |= franc. gh]. 
9 = o deschis, aproape de diftongul oa. - 
€=— e deschis, aproape de diftongul ea. 

% 

— „lăii dacasă dă la noi 
k'e(te) văd Velea în război, 
cum îţ umblau mâril/e, | 
cum geg'eai (dedeai) cu brigfil'e 
şi gângesc (gândesc) atuntsa ['n] mine: 
Doamne, cum ar fi dă bine .- 
să-ţ, fiii iăă suvâică ?n mână, 
să mă porţ o săptămână, 
dintr-o mână 'ntr'altă mână.“ 
— plăii d'acasă dăla noi, 
k'e văd bage (bade) lîngă boi, 
cum păşk'eai pă Mugurel, 
numa singur singurel. 
şi gîng'esc atuntsa['n] mine: 
Doamiie, cum ar fi dă bite, 
să-s fiii fluier, măi băgiţă, 
să mă pun! laț-a] ta guriţă.“ 

[De prin părțile -Aradunii. Din „Vierter. Jahresbericht des Insti- 
ftuts fir rumânische Sprachei. Leipzig, 1897] 

k' însemnă sunetul înuiat al lui eh provenit din f: kte=— chiete] 
I' însemnă sunetul muiat allui î: Ze/'e=—lel'e[lelej. 
9' însemnă sunetul muiat al lui g* provenit din d: Jâng esc=— gânghiesc. , 
7“ îns6mnă sunetul mutat al lui 7: Mugur'el=— Mugur'el. 

% 

II e
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- Aşa-ra' dzisă mândra mie 
ca să caiit la 'grinduşal'e, (grindă) 
cacold-s chidil'e -mâl'e, 
să-m dăşeune (descuie) lădzil'e. 
să-m Ve pună în tri car'e 
să Ve scoată "n drumu ăl mare.... 

„Cucul'e dă undze vin 2“ 
: —-„dă colia dă prăstă vine“ (vie)“ 

—„dar dă mândra me nu şts'ii?* 
—„Ştsiu bine că-i sănătoasă, 
şădje la masă şi coasă“... 

[Din Banat. Din „Dritter Jahresbericht, ete.“ Leipzig, 1896]. 

s% 

Frundză verde tilipric, . 
trece puica pe colnie Ă 
resuci[nd] la borangic.' 

- | | de trei zile vesuceşte 
- şi pe fus nu mai sporeşte... 

Frunză verde de naut, 
unde-auz cucu cântând 

| „şi mierlița şuerând 
: nu mă știi[ii] om pe pămînt; 
ă ies afară să mă duce, 

nu ştii încotro şgapuc, 
îm pierz mintea, staii năuc; 
când auz cucu cântând, . 

| plâia 'n frunză răpănind,. 
- şi mie-m vine să pling, 

că n'am cal bun să-l înching... 

[Din Oltenia. Din „Siebenter Jahresbericht, etc.“ Leipzig, 1900.] 
- | 

Diila vale dze Sereţ. (Cerneţi) 
„_ “ăestă-un păr cu peră verdz, 

a cu pâ/el'e la pămînt 
i cu perăl'e' dze arzint, | 

se m'am vădzut dze cîn[d]-sînt
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dar pe iel s'ihe-l pădza-re? 
Un fisor ş-o fată mare... 
„țile-t-vine dze-a fuzi-re, 
că ieş|tij-om cu pălărie, 
da io sîn[t]-o fată mare 

„cu cosița pe spinare.“ 

[De la Românii din Serbia. Din șSiebenter Jahresberioht eto.4] : 

- * 

Frunzuliţă, d'i-pe Mac, 
nu mă blăstăma să zac, 
că n'am pe îima cu drag, 
să mîntrebă dt ce zac, 
d'e ce zac, d'e ce *mbolesc, - , 
din picăor'e mă topesc. a A 

[De la Românii din Bulgaria. Ibidem). 

| * 

Foi verdi peliniţă . | - 
Şo crangă di garohiţă, 
la erijmuţa dim-păduri 
uni |=unde] ţini yinu [reci) ghiaţă, 
bea voinij-di dimineaţă 
bea Dinu şi Costandin... : IT 
ăi păzea o maică bătrânâ a. 
şi din gur'aşa le vorg'ea;: 
Dini, Dini, Costandini 
voi bet[i] [şi] benchietuit[i], 
da di Mirzac nu gândiţi. . 
iar voi poati ăţ[i] scăpa „- 
da iar Roman copk'il fie - 
ficioraş nedonirit, Pi ! 
l-or prinde şi l-or tăia. .. 

Y înseamnă sunetul muiat al lui 2 [= grecesc.] 

[Din Dobrogea. Din „Neunter Jahresbericht etc. Leipzig, 1902], ” 

%*
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După nor yine senin - , | 

după duleâţă venin: | 
amar mhie cu susk'in 
lacrămile vale-m-yin... . 
plângeţii] ochi şi, lăcrămaţii), 
că voi sînteţ[i] vinovaţi]: 
ce vedeţi] nu maj uitaţii], * 

ce iug'iţli] nu măi lăsaţli] .... : 

câte babe vrăjitore + 
şi muieri descântătoare 
toate mie să-m descănte, 
na poci[ii] h'i ca mai nainte. 

[Graiul din Muntenia și o parte „a Ardâlului. Din „Achter 

Jahresbericht, etc.i, Leipzig 1901.]   
* 

Foi verdi h'ir matasâ, 
trecui puntea pi Ia leasă 
şi n-o vint un dor di-acasâ 
di copkiii şi di nevastă. 
di nevastă nu prea:m-pasă, 
di copkîii inima-i arsă ; 
de-ar h'i dor dila copiii, 
să pui şaua şi să mâi; 
de-ar h'i dor dila nevastă, 
să las calu să mai pască; 
de-ar h'i doru dila fraţ, 
să-m fac calu numai braz (breaz de spumă) ; 

de-ar h'i dor şi di-la mumâ, 
să-m-fac calu numai spumă ; 
de-ar h'i doru di-la tată, 
să-m-fac calu numai apâ. 

- 

[Din Moidova. Din «Neunter Jahresbericht, ..> Leipzig, 1902] 

% 
% % 

II. Ca probă de limbă şi de cugetare aromânească dăm 
aici câte-va proverbe şi ghicitori culese din satul Avdela  
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din Pind şi un cântec din Veria (oraş din Macedonia, 
spre golful de Salonic) 1): „ 
[Proverb —arom. zbor sau cuvendă]: 

Armânlu ş-oarfîn s-hibă, tut pri celnic va ş-o-aducă, 
[Aromânul și sărae să fie, tot. ca un celnic o s'o ducă (o să se pârte] 

Oarrîn < lat. orfanu,[s). Celnic=șef da trib. Cir. G. Weigand 
„Die Aromunen“, vol. | pag. 186 și u. 

* 
. La 

Arbineslu-i frati cu alâvdarea. 
[Albanesulj 

* 

Arău-ă Turcul, ma ni[ilngă cama rău-i disputaraălu. 
[incă şi mai răi e episcopul] . 

* 

Furlu acaţă furlu. . 
[Furul (hoțul) prinde pe fur]. 

* 

Omlu atiş ca natu s-faţi. 
[Omul bătrân ca un copil se face. Aușlat. avus. Natu<lat, natu(s)). 

* 

De auridă s-faţi n'ari, ma cu arâvdari. 
[miere, dar cu răbdare]. 

. ” i * 

Ficiorlu dizhirdat, armâne ninviţat. 

* 

Cari ş-ari barba, ş-ari şi kK'aptinli. 
[pieptenele]. 

* 

  

- A Proverbele și ghicitorile sînt publicate de d. Pericle Papahagi în „Zweiter Jahresbericht de Inst. £. rum. Sprache“, jar cântecul din Veria în al 2-lea volum din opera „Die Aromunen“ a profesorului G. Weigana. | |
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- ATurea arucă tufek'a ş-al'urea agudeaşti (arsari) lepurli. 
- [aiurea] [puşea] J __ [răsare] 

i „[Alurea = A. r. aiurea = lat. aliubi, 
- | aliorsum; Cfr. fr. ailleurs]. 

% 

  

Ali mâ(n)ţă, gura va-t ampută. - 

[Ati (usturoiii) măninci, gura o să-ți pută. Ati < lat. alliu(n). 

Cfr. fr. ail, ital. aglio. Cuvîntul există și în vechiea ]. rom. și se - 

mai gice şi acum prin unele regiuni ale dialectului daco-român] : 

a 

Di la cap s€-amputi pescul | | . d 
[peştele]. | . 

Preftul preftu macă asta/'i, un-alantu vai arîdă. 
[Preot cu preot când se 'ntâlnesce, unul cu altul o să ridă]. 

. % 

Multi oră, ţe oar'aduţi, nu aduţi necă anlu. 
[oara, ceasul] : 

% 

Gura a ta s-ti scadă ş-a lumilei s-te-alavdă. 

| * , | 

Nu se-aspari luplu di k'alea oail'ei. 
[pielea]. Ă 

Tini-l baţe şi el si-ngraşi. 
[tine = tu îl baţi]. 

- % 

Nveţiu ari şi dizveţ,. 

  

  

Paraţ alei, tră dzâli lăă. | 4 
[Parale albe pentru zile negre]. ! : 

%* 

Omlu faţi strailu, nu stranlu omlu. 
[straiul]. | . „ă 

*    
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Tră broască, bruscon'lu-i soari. 
[pentru] . [broscoiul «e soare]. 

* 

Di la coada oilor, s-cunoşti bunlu picurar. 
[păstor, cioban]. 

[Picurar <pecorar îu(s). Cavintul e întrebuințat şi în Ardeal, sub 
forma de păcurar]. 

Dă - * - 

Nelu dulţi di la doauă mumân sudzi. 
(mielul) ! [mame]. 

% 

Kabi-un apa, trăt moară-l' u tradzi. 
(Fie-care trage apa la moară-i.] 

Ju nu-i foc, fum nu easi. 
(unde. Ju < lat. ubi ; eră şi în vechea limbă românească: Yo și Yu] 

* 

lu sun doauă cumnati, armân vasili nilati. 
[rămân vasele nelăute (nespălate)], 

* 

Nu te-ameastică iu nu-ţ h'arbi oala. 
. 

* 

D-iu nu mintueştă, de-acloţe-arsari lepurli.. 
. [gândești] [acolo]. [răsare] - 

. * 

ju nu-i cap, ca vai di cicioari! 

* 

D-iu nu-i, j- Dumnidzău nu ari. ţe s- Va. 1 
[și] - [ce să ia]. 

* 

Nu (ti du neaclimat Y Xuvă, tra s-nu ti scoată afoară. 
.. [nechiemat] [unde- -va] [pentru ca] [iv == lat. ubivis.] 

* 

Aclamă-l la numtă si-ţ dzică „ş-tră mulţ an!“ 
[nuntă < lat nuptiae) [la mulți ani] 

*
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Nu âlasă veclul oaspe, că noulu nu-l știi cum va h'ibă. 

* 

Oclul a domnului u(î)ngraşi tutiputa. 
[turma]. 

. | 
Gardul ari ocl'i, murlu ari urecli. | : 

[zidul] 3 
,   

Gai cu gal nu şi scoati ockil. 
[Gae] 

* 

Ca vai di cari cu ungl'a-Y nu si zgrâmă. 
(Vai de cel care nu se scarpină cu unghiea lui]. 

* 

Gâlina, ţe-i gâl'ină, bea apă ş-mutreaşti la Dumnidzău. 
- (Găina, că-i găină] [şi se uită ?n sus]. 

* 

C-ună lilice nu yini priumuveara. 
[floare] [vine] 

* 

'Tinţi dzeaditi tu mână, ş-un cu alantu nu sunt ună. 
[la] 

, % 

Ma gfini un lepuri tu sulă, di dzaţi tu pâduri. 
[frigare] [de cât dece] 

* 

Cum aledz, acşi culedz. 
[așa] 

* 

Limba ndreadzi, limba spardzi. | o 
lârege] [sparge] N | - 

Vrîndalui câmila coarni, pîn-j-de urecli șută armasi. . 
- [YVrând] [și] i [pleșuvă rămase: 

- | ii fără urechi], 

*  
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J-deadi foc a moarâ/'ei, s-ascapă di şoariţ. 
[Şi dete foc la moară] 

. * 

S-nu avirii să-l” daiţivâ a zicl'arului, nu-l aspuni porţă, 
că li veadi niîs. 
[Dacă nu, ai să dai ce-va cerșetorului, nu-i spune (arătă) porţile, că 
le vede dinsul. S=să, dacă <lat. si; și în vechiea |. rom se în- 
trebuința ca adi în arom.; în daco-rom. actuală, numai cu sub- 
Jenti avurii — ai aveă; acâstă formă verbală există și în v.|. 
rom.]. : 

* 

S-eară tuţ avuţ, cari vreă sapă agrili? 
[Dacă ar fi toți avuți, cine ar săpa ţarinele? agru < lat. v. agru(s) 

(ager)]. 
% 

Si şidearii s-misuri peturli, pute nu minţi pită. 
[Dacă ai şedea să măsori păturile (foile), n'ai puteă mâncă, plăcintă]. 

* 

Zborlu aţel urîtlu ca câmbana s-avdi. 
[(Vorba) cuvîntul cel urit se aude ca clopotul. Câmbana <lat. cam- 

. i pana. Cfr. ital. campana]. 

* _ : 

_S-hiibă mâjnjcari pri measă, ş-las s-lipsească şirvetlu. 

* 

Creapă grânlu' di k'âniţă. 
[grâul] [neghină] 

ii * 

Ş-capra poati z-dzică a luplui „l'a-n coada“, ma di pri p 5 , 
, - Tia-mi] 

piştireauă. 
[stîncă] 

*. 

Cumu-ţ ferg pulii, coarbe? „Aţia de-aţia lârescu. 
[îţi merg puii] - [Din ce în ce se înnegresc] 

* 
Ficiorlti mâ(njcă ţăpurni ş-atişlor lă amurțăscu dinţii! 

_ - [prune acre] [şi bătrinilor le amorţese dinții. 

*
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Nă plândzem di Turţi, j-ai criştii nu plujtem s-ascâpăm. 

_ se 

Hrăneă corbul, s-ţi scoată oc/il'. 
| A 

Nu ti fâleă, cându eşti g'ini, di vrei s-nu-ţ hibă arşini 

__ atunţea când ti scadz. 
Ă % 

Nacă tini ti feaţi stă-mâria, şi mini mi feaţi yumara? 
[oare pe tine te-a făcut] |măgărița] 

, ă 

Vream nu-ști gfini s-cad, gini că i pimsiș. 
Si [impinseși] 

% 

Agiunsim ş-noi yifţii” ma laiii di Greţii; 
[Ajunserăm și noi ţiganii mai rău de cât Grecii] _ 

- - i *. , - 

Cari ş-aveagti gura, caplu a lui ş-aveagl'i. 
[veghează, păzeşte; avegl'u (>=veghez) <lat. vigilo.] 

Ei 

Badz luplu picurar şi vrei s-ţ-aveagti oili. 
[bagi] , ” 

- E i 

Lucreadză tu giunatic, s-ti tindzâ.tu auşătic. 
[la tinerețe, (ca) să te întindi: (odihneșii) la bătrinețe] 

= 

Mbitatlu ş-o-ari-că nâs e-amiră. . 
[cel îmbătat crede, că dânsul e împărat.] o. 

% 
* * 

„_. Ghicitori, aroin. angucitoare, guciloare şi adul'itoare 
“(de la aduk'escu = pricep): Ma 

, - = 

Nic, căuflic escu, tută oastea u-nvescu: Aclu [acul]. 
(Mic, foarte mic sînt, toată oastea o ?nvesmînt (o "'mbrac)]. 
[Nvescu < lat, învestio, Cir. di. vestmâni < lat. vestimentu(m)]. 

*  
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Pulii cu coada lungă, lungă şi minută: Aclu cu h'ir [fr]. 
[puiii) ” [subţire; dr. mărunt < mănunt< lat. mi- 

nutus]. 
% 

Valea, valea mi duţeam, pitrunicl'i n-acâţam, peanili îl 
li miin)căm, truplu tut îl! lu arucam: Ata, [strugurele). 

[potîrnichile-mi prindeam, penele Ii le mâneam). 
[Ada < [alu(valat. uva: Cuvintul există şi în 

vechiea limbă românească] 

. ” *% Ă 

Țe treaţi prit-apă şi nu s-udă?: Aumbra [umbra]... 
[prin] o 

* 

Yi(î)nghiţ fraţ cu plocili n-cap: Dzeaditle [Degetele].- 
[Douăzeci de frați cu plăcile 'n cap. Yinghiț<lat. viginti]. 

+ 

Ună muliei, ncârcată cu scândurici: Găina. 
[eatiră. Mulă-=catir< lat. mmuu(s)]. 

* 

Boaţi nu ari, ş-multi greaşti: Cartea. 
[Vâce nu are: şi multe grăeşte: Boaţi < lat. v. voce (vox). Cfr. 

“ - dr. bocet]. 

Ari barbă, mascur nu-i: Capra. Pa 
[ființă de gen bărbătesc. Mâscur <lat. masculu(Ss). 

- D.-r. mascur=vier]. 
% 

Mut escu, nu grescu, cu tută lumea zburăscu : Cundillu 
[Mut sînt, nu grăesc, cu ţ6tă lumea vorbesc]; [Condeiulj. 

Stranlu f-easti lait, câmeaşa ri-easti aroşi, truplu h-easti . ) , N Da - 

albu : Câstâna [Castana]. 
[Straiul mi-este negru, cămașa mi-este roşie... Laiă, laie se mai: 

păstrâză și- în d.-r.; în 'expresiuni ca: «nici laie, nică bălae» (nici 
nâgră, nici albă), și în cântecele populare : 

Mioriţă lais, E 
laie bucălaie...]. 

*
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Ună cergă mari, mari, tut loclu lu acoapiră ş-amarea nu 
o-acoapiră : Neaiia [pămîntul] [și marea] 

+ 

J-di mortu, j-di yiu nidislikiit io h'iu: Numa [numelej. 
(Și de mort și de viu nedeslipit eii sint]. 

* 

Cari lu adară, nu-l” lipseaşti; îl dimândă, cari nu va, 
ş-car-il poartă, necă-l veadi: Patlu a mortului. 

Care îl gătesce (face), nu-i trebuesce; îl poruncesce, cine nu-l vreă 
şi cine-l poartă; nici nu-l vede. Dimându = poruncesc, comand, 

: <lat. demandare. Cir. ital. domandare, îr. demander]. 

* 

Am nă sindukiiţă cu nîşti-nîşti nuntru; si fudzeari 
nîștea-nîştea, ţ ţe u voi io sinduk'iţa? : Suflitlu şi truplu. 

[Am o cutiuţă cu <nuseiu-ce nusciu-ce> înăuntru; dacă ar fugi «nuștiu- 
ce-aua, nuştiu- -ce-aua», la ce-mi mai e bună cultiuţa?]. 

, r 

* 

Țe-i curauă nică, aumtă, pri sum loc ascumtă ?: Șarpili. 
[Ce-i curea mică, unsă, pe sub pămint ascunsă?] 

*% 

Coarni am și boii nu-i b'iii, am sumâr, nu h'iă “umâr, imnu 
şi scriii şi dascal nu-i h'jă : [samar) [măgar] [merg] 
'Zmelciul. - 

[melcul] i 
* 

M-pâduri me-amintâi, m-pâduri mi tâVai şi tora laea 
adjumșu, tra s- -avârlu- n-hoară: 'Toaca. 

(În pădure mă născuiii, în pădure măjtăiaii şi acum n6gră (neno- 
-rocită) ajunseii, ca să urlu în sat], [A djumşu < lat. “adjunzi ; 
formă veche de perfect, care eră și în v. 1 rom.]. 

, 

% 

Divarligalui di cuţur, ambitaţiii cuscri cântă; Alg'inili cu - 
—stuplu. 

(imprejurul butucului cântă cuscri (nuntaşi) îmbătaţi]. 
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M-pâduri-n criseiă, m-pâduri mi bilii, ş-a casă cum me- 

  

adusiră, zdracu-zdruc mi feâţiră: Arâzboilu. - 
(zdrânga-zdranga) [războiul] 

[Feaţiră = tăcură,< lat. fecerunt; formă vechile de perfect, care 
eră şi în v. 1. r.] 

Tatăl ni(î)ngă nitaptu, h'iVlu m-Poli traptu: Fumiu şi foclu. 
|Patăl încă nefâcut (nenăscut), fiul în Stambul tras (dus)]. 

Tu cuciubă uscată doarmi câţauă turbată: Apala 
[într'o buturugă] | 

- * 

Munte, lai munte, 
Multe arale ţ-ai, 
Vimturile te bati, 
Frândzile ș cadă, 
Câte ună dao, 

Gioil'i ș fugă, 
Nveastile ş plângu: 
„Lu vă ţeţ voi gion 
Va nă venim ş noi“, 

—" „lu nerdzem noi, 

[Sabiea] 

[Munte, negru munte, 

Multe rele ce-ai. 

Vînturile te bat, | 

Frunzele îţi cad, 

Câte una două, - 

Tinerii se duc, 

Nevestele plâng: 

<Unde vă[dujceţi voi, juni, 
Vom veni și noi», : 

— «Unde mergem noi, 

Nu veniţi voi»]. Nu veniţ voi“. 
* 

x 

Observări asupra dialectului aromân. Dialectul aromân 
are și în fonetică şi în morfologie un caracter mai ar- 
haic decât cel daco-român. E 

Ca particularităţi fonetice : ' 
1. Acest dialect păstrâză sunetele mitiate, care ali dis- 

părut din dialectul d.-r. (7, |: şi grupele cb și gl]: Ve: 
pure, luşor, la (=ia) a/urea, al; stran'lu, bruscorilu, 

- călcânu ; veci oclu, urecle, acVamă, nchină ; ungl'e, 
aveagli; huni-lei, oai-Vei,- moarâ-lei; să-l dai, nu-/ 
aspuni..... - 

2. Păstreză sunetul dz (ca în graiul moldov.): dumnidzeu, 
dzuă, dzâți, lucreadză. . o 

3. Diftongul ea,(provenit din e accentuat urmatîn silaba 
următâre de ă saie), s'a păstrat: 1Measă, creapă.



xXx 

4. Vechiul « întreg de la sfîrşitul cuvintelor, care se 
„păstră încă în vechiea -limbă românâscă, şi care aq în 
dialectul d.-r. sa mai păstrat. numai la cuvintele ter- 
minate în 1 sai 7 precedate de o altă cons6nă [socru, 
umblu, s'a păstrat în dialectul aromân la tote cuvintele 
terminate în două consonante, ori-care ar fi acestea: 
domnu, gardu, plângu, albu, cându, escu. 

5. E final a devenit i (ca şi în graiul moldov.): faț;, 
aduți, ari, scoati, soari, pâduri, alg'inilă. 

6. Multe cuvinte, mai ales cele care încep cur, s, £, pri- 
mese un a protetic : Ar[oJmân, ardu, alavdu, apari, a- 
marea; aiumbra, aumtu, avegi'u. 

'1. Labialele d, f, p, v, când sînt urmate de , se schimbă 
în palatalele corespundătoare, gh, gi: gini [= stini, 
bine] algii, W'arbi. h'iu, k'aptini, opiu. 

8. M, în aceleaşi î împrejurări, a devenit w': mari, diz- 
mirdat, vel Wa-n'. 
__9.0 şi g înainte de e şisn'aii devenit c şi g, ca în 
dialectul d.-r., ci și dz: : faţi, dzaţi, “dulți, șoariţ, aledz, 
culedz, sudzi, spardzi. 

10. Y din diftongii «ăi şieă a devenit consoană: alavdu, 
"„avdu, caftu, profu (= caut, preut). 

1. 'Î din grupulân- în cuvintele compuse cu acâst prefix, 
a cădut: ngraş, nvescu, nvețu, mmbilat. 

Ca particularități sintactice ş şi morfologice maă însemnate: 
1. Păstrâză multe cuvinte şi forme de originelatină, dis- 

părute din dialectul daco-român, sail întrebuințateaicinu- 
mai sporadic ; de exemplu,din textele de mai sus: af, mes, 
fur (subst.), aş, ali, picurar, câmbana, agru, neauă, auă, 
mulă, oarfân, gione, ginghiţ, nvescu, dimandu, si (dacă), ău. 

2. Are o formă de condiţional, care există încă în vechiea 
limbă românâscă : avuri, şideari, fudzeari. 

3. Are forme de perfect tare la verbele de conjugarea a 
III-a, ca în vechiea 1. românâscă: agiumşu (=ajunseiii) 
agiunsim (=ajunserăm), pîmsis,: (= împinsâşi), deadi 

„(= dădu), feați (= făcii), fedțiră (==făcură ă), 
4. Păstrâză la verbele de conj. a Ill-a vechile forme de 

participii, care sâ găsesc şi în v.l.r.: faplu, aumtu 

(devenite'subst. în d.-r.: fapt, “unt), ascamntu, traptu=făcut, 
uns, ascuns, tras.  
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5. Are la imperativul verbelor în-esc forme în-eă: hrănea; 
făleă, (adi în d.-r. numai păzeă, încolo în-eşte: hrănesce ...) 

6. Păstrâză la subst. şi adj. fem. vechile forme în-eauă, 
(astădi în d.-r,, în-eâ): căfeaaă, piştireauă, greauă, lar la, 
vocativul masculinelor de decl. ÎI vechile forme în-e (aqi 
în d.-r. mai des în-le): coarbe (= corbule). 

7. De asemenea păstreză vechile forme atone de dativ la 
pronumele personale:nă plândzem, lă amurțăscu (=ne, le). 

8. In privinţa articolului masculin, dialectul aromân păs 
trâză forma vechie numai la substantivele terminate într?o 
singură cons6nă, care-ait pierdut pe u final de la forma, 
nearticulată : per-lu, nat-lu, Armân-lu, fur-lu, lup-lu, om-lu; 
la substantivele terminate în două consonante, care ai 
păstrat pe' u final la forma nearticulată, articolul a pier- 
dut pe a al săi, ca şi în dialectul d.-r., Și a r&mas numai -l: 
Turcu-l, preftu-l; gardu-l; de asemenea şi la genetiv: lup- 
luă, dommnu-lui. La decl. fem.. păstrâză o formă forte 
vechie: lumi-lei, moarâ-lei, oai-le“i [=înv.|. r. lumi-ei, ete]. 

9. Când substantivul arţiculat e însoţit de un adjectiv, - 
dialectul aromân întrebuinţâză o formă sintactică ce o 
întâlnim şi în vechiea |. rom. — articulâză Și adjectivul: 
zborlu ațel urîtlu... (ctr. pag. 9, nota 3 din acâstă carte). 

10. La formele compuse cu participiul trecut, se în- 
trebuinţâză forma; feminină: am cântată. - o 

- - 11. Fiind apoi mereii sub influenţa, limbii grecesci, acest 
dialect a primit multe elemente grecesci, -nu numai în vo- 
cabular, ci chiar în fonetică şi în formele gramaticale : 
părmidă, apuridă, dispulară-ă; ocaz (==ocale), para! (—pa- 
rale) [-z, -ț ca semn al pluralului la cuvintele de origine 
turcâscă saii grecâscă terminate în :ă, vine din termi- 

_narea grecâscă — a3ec]. - 

-__Tâtă şi, câte-va exemple de limbă de la Românii din. 
-“Meglen:: *) aa, e Sa 

„ Greailă sam, în moni nu mi pot; căţari, amă fără mini 
Diţi un lucru nu si faţi: Apu (apa). 
sam ==sint; nu mi -pot căţari — nu: mă pot apuca [acăţă, căţară]. 

  

+) Din „Românii din Meglenia“ de . Pericle Papahagi, Bucu- . 
”resei, 1900. a a | 

[d
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Un cal roşi, iundi si culcă, earbă verdi nu iesi: Focu 

*% 

în am un cal roşi şi daima Va cluţueaşti albi! cal! 
: (mereu) [îi clănțănește| 

ţi sa di zur di el: Limba an rost cu dinţil. 
fee sînt în jurul lui] [în gură] 

* 

Dimineţa-ta cu patru picăoari, la n'adă-ţi cu doaii, 
ser-ta cu trei: Virsta la omu. [zi) 

[—ta, articolul fem. bulgăresc] 

Junil'a lupului. - 

Un lup vru si spună. ună oară, că el îi mai juni di 

toati vitili ţi sa pri lumi. 
Di ţea el căto să si fălească la toţi, că cu lui dinți 

poati, nu saldi s-li spară vitili, amă poati s-li dispărască 

şi s-li mânancă. ia 
Lisiţa, ca-[a]uzo, că lupu si făleaşti di junil'a lui, la priş- 

titd an drum şi-l! zisi: „vită foră criel! şi io ştiii că eși 

mult juni,amă junili nu si făleaşti niţi ună oară; Să nu ţi 

facă, că di tini mai juni nu ari; io pot să-ți spun ună 

giiaţă mult mai juni di fini. 
Di ţea k'inisiră să-i află g'iaţa mai juni di lupu. Pri 

drum lisiţa îV zisi lupului: „G'iaţă mai juni di tini îi 
itomu.* 

Cum amnâii, bătură pri un ficăor. Lupu îl' ziţi lisiţălei : 

„Ţista-i mai junili di mini?“ — „Ţista nu-i fat ancă tom“, 
îl ziţi lisiţa. | . 

Ca amnară mai diparti, flară un moş şi lupu zisi ară: 

„Ţista-i maijunili di mini ?* —,Țista fost ati vrină-oară 
tom, amă cmo-i pri tricut.“ 

Un eac mai diparti flară un îtom taman în vristă, cu 

tufec şi cu piştol an bron şi cu sable. Tunţea lisiţa îl! 

ziţi lupului: „Țista-i ţela ţi la ubideam.“ Ară lupu, ca 

să si spună că-i juni, si turi pri ăom,ca s-la dispărască. 

Amă tiomu di ună oară la priştito, cu piştolu şi sable + 

şi la laso mort an loc. Şa lupu aşi Ja flo măistoru. 
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- Sa şi ttomu nu: trubueaşti să si fudulisească, că pa- 
ţaşti şi iel ca lupu, 

junil'e = [junie], voinieie. 
di țea == de aceea.  - 
saldi = numai (ture) 
amă=ci, dar. | 
dispărase = sfişilu, 
disiță=vulpe. [sl.; e şi în istro- 

rom.]. 
ca[aJuzo = dacă auzea 
la priştito = îl aşteptă. 
să nu ţi facă = să nu cregi. 
nu ari = nu este. 
viață = [viaţă] vietate, ființă, 
chinisiră == porniră (grec.).       

amnai =umblaii [e şi în istro- 
rom.; vine tot din ambulo ca 
şi d.-r. îmbiu) 

bătură = întilairă 
flară = aflară 
ară = iară 
ca = dacă 
vrind-oară = odinioară 
Cmo = aecmu, acume [și în istro- 

rom.]. 
un-eac = niţel, puţin 
ubideam == căutam (slav ) 
se turi =— se năpusti 
Șa = așa SE 
aşi la fl6 = își află 

Limba Românilor din Meglen unesce dialectul ma- 
cedo-român 'cu dialectul daco-român : în flexiune şi în 
vocabular e mai aprâpe de dialectul daco-român, în fo- netică mai aprope de dialectul macedo-român; are însă și unele particularități comune cu dialectul istro-român, 
astfel în cât acest dialect, care formâză şi în privinţa 
teritoriului şi în privința graiului . Gre-cum puntea de 
trecere între cele trei dialec 
românesci actuale, e o dov 
a limbii n6stre. 

te fundamentale ale limbii 
adă vie de unitatea primitivă 

III. Probe de limbă din dialectul istrian : 

Franţ Stroligo, 

Nascut-me-am na dvaiset 
şi cincă Augusta na mil'oar 
osăn sto dvaiset şi şoapte 
ăn Noselo ăn Yistrie. Me 
căoace foșt-aw potestoat Și 
vut-aw devet fil'şi osăn file. 
Yo, Franţ, săm maibătăr de 
toţ fraţi, şi yo am ramoas 
za gospodar a coasea. Şi me 

_ Născutu-m'am la 25 Au- 
gust la 1827 în No[vo]selo 
în Istria. Al. meii tată fostaii 
podestat [primar] şi avut- 
aii nouă fii şi opt fice. leii 
Franţ, sînt mai bătrân de 
cât toţi fraţii şi eu am r&- 
mas ca stăpân a casă. Şi 
al meu tată, când ei am 

HI
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cioace, cănd am yo mes za 
soldoaţi, ye s-a cruto plăns 
şi cruto foşt-aw despereait. 
Yo m-am nveţoat piseai ăn 
Susnăviţa la prewtu Cos- 
maci şi la capelanu Keber e 
poclea ce nu me am nve- 
țoat ăn Susnoviţa, m'am 
nveţoat pre lume. 

Mes-am ăn Trst, ăn Graţ, 
ăn Verona. Colea, ştoat-am 
un miseţ şi nveţoat-am muş- 
tra; poclea n-an mes boate 
la Santa Luţia şi la San 
Croţe cu Piemontezu. La Vi- 
ţenţa mes n-an boateseara; 
moare ploie, cruto şcuro, 
cruto grnit-aw şi cruto mi- 
gheait-aw; şi Radeţki co- 
manduit-aw: ke s-a batut 
trăi vote Yeneroalu Lujan, 
ce n'a foşt capoaci dobendi 
Viţenţa. E Yeneroalu Ra- 
dețki "de prva ura ce-a mes 
boate, voa/e dobendit-aw ci- 
tata de Viţenţa. Dămareaţa 
mes-an. ăn Viţenţa. Nu an 
ştoat se nu o zi. Yuvea mer- 
jeaia Radeţki macoar cu mi- 
l'oar soldoaţ, sa ftoşt de Ta- 
Hoani macoar pednaiset mi- 
Voari, Radeţki rea foşt do- 
bendi cu cela se mil'oar 
macoar pednaiset mil'oari 
de Talioani. 

Radeţki foşt-aw bur lu 
soldoaţi şi lu cmeți și toț 
a foşt contenţi pre ye: - 

mers la miliţie, iel foarte 
a plâns şi foarte fost-aii 
desperat. lei [m'am învă- 
țat a scrie în Susnievizza 
la preotul Cosmaci şi la ca- 
pelanul Keber, şi apoi ce 
nu (m'am învăţat în Sus- 
nievizza, [m'am învăţat în 
lume. 
Mers-am în Triest, în Graz, 

în Verona. Acolo stat-am 
o lună şi învăţat-am mus- 
tra; apoi [ne-lam mers a 
ne bate la Santa Lucia și 
la Santa Croce cu Piemon- 
tezul. La Vicenza mers-anr 
a ne bate seara; [eră| mare 
ploae, foarte obscur [întu- 
nerec,] foarte tună şi forte 
fulgeră; şi Radetzky co- 
mandă, că se bătuse de trei 
ori generalul Lujan, ce n'a 
fost capabildea lua Vicenza. 
Dimin6ţa mers-am în Vi- 
cenza. Și generalul Radetz- 
ky, de întâia oară ce a 
mers a se bate, îndată luat- 
au cetatea Vicenzei. Dimi- 
n6ţa mers-am în Vicenza. 
Nu am stat [acolo] de cât 
o zi. Unde mergeă Radetz- 
ky, măcar cu o miile de 
soldaţi, să fi fost Italieni 
măcar 15.000, Radetzkyi-ar 
fi învins cu cea mile a sa, 
măcar [de-ar fi fost] 15.000 
de Italieni. - 

Radetzky era bun la [cu] 
soldaţii şi cu ţăranii şi toți 
erail mulţumiţi de iel.
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Cănd videaia sirombaş- 
tina, ni ăn citoate, ni ăn să- 
lişte, ye le daveaia almă- 
zina, 

O votea verit-aw la mire, 
cănd am şezut pre coa,; ăn 
paroada a foşt tot şcadronu 
şi Yo foşt-am figlimoan şi 
ntrebat - me-aw :. „cum ei, 
loansmoan?“. Yo am 6tgo- 
vorit, ke „sloabo săn noi“, 
Yo am lucroat slujba de 
woahtmaistr şi ntreboat- 
aw: „zoaci [= za ce] ei sloa- 
bo za'voi?t 

Yo, Franţ Ştroligo, otgo- 
vorit-am, ke „ne-i fome şi 
seate, și ke smo trudni, şi 
ke ne-i ploia și lutu şi prohu 
şi plir de peduci'i. „Și ye. 
mire cunferteait-aw, ke va 
ye providi za noi. Poc n-a 
delit dubla coarne şi farirea 
de grăw şi vir mai munt. 
Poclea me capitoan Franţ 
Ștroligo s-a hvalit lu oalţ 
capitoan ke nu s-rea foşt ni- 
ciur şti otgovori aşoa, ca şi 
me Franţ Ştroligo ştiwut- 
am otgovori la Yeneroalu 
Radeţki : „ănş noi capitoan 
nu rean foşt şti. aşoa mu- 
şoat“, 

Dela San Croţe Piemon- 
tezu scapoat-aw cioa,ali noi 
dupea Piemontezu ăn Mai- 
loand. Noioalţ Oştriaţi voal'e 
an dobendit. De ci an mes 
ciuda vreame ăn 'Toalie pir 

Când vedea, săraci, ori în 
cetate .ori în sat, iel le de- 
dea [de] pomană. 

O dată venit-aii la mine 
când şedeam pre cal; în pa- 
radă eră tot escadronul şi 
eu eram Fliigelmann |în- 
tiiul în flanc] şi întrebatu- 
nau: „Cum e, Landsmann?“ 
Eu am r&spuns, că „răii sîn- 
tem noi“.leii am lucrat [în- 
deplineam] slujba de Wacht- 
meister şi întrebat-ai: De 
ce e răi la voi ?. 

leii Franţ Stroligo, r&s- 
puns-am, că „ne e fome şi 
sete şi că sîntem obosiţi şi 
că ne e ploaie şi noroiii şi 
praf şi [sîntem] plină de pă- 
duchi,“ ŞI el m'a mângâiat, 
că va îngriji iel de noi. Apoi 
ne-a dăruit dublă carne 
[porţie) și făină de grâii şi 
vin mai mult. Apoi căpita- 
nul mei, al lui Franţ Stro- 
ligo, s'a fălit [lăudat] la alţi 
căpitani, că n'ar fiştiut nici- 
unul a răspunde așa, pre- 
cum eu, Franţ, Stroligo şti- 
ut-am răspunde lui gene- 
ralul Radetzky: „înşi-şi noi 
căpitanii n'am fi ştiut, [r&s- 
punde) aşa de frumos. 

De la San Croce Piemon- 
tezul scăpat-aii în colo, însă 
noi după Piemontezul în 
Milano. Noi ăștilalță Aus- 
triecii îndată am învins, 
De aci am mers multă vreme



XXXVI 

  

ăn Turin şi ăn Rim dende 
ştoale Poapa. Verit am din 
Rim ăn Mailoană, ciam ştoat 
devet mbseţi.. Awzit-aw Mi- 
laneji ke noşiru cesoar ca- 
ţoat-aw o curteloadea la cer- 
bice şi yel' facut-aw revo- 
luţion. Yuvea caţeaia ăn ce- 
toate vrun soldat, ucideaia.-l, 
Ciuda ramoas-aw morţ de 
Taiioani. Şoapte oani foşt- 
am ăn 'Toalie, poc me la- 
soat-aw coasa. Foşt-am ă 
coasea cvarnoar zile. Foşt- 
aw porenden oan; mes-am 
yola Pola ăn lucru cesoarski 
za prisluji vrun eraiţr za po- 
mocă coasa, neca mai leco 
prijivescu. Poclea mi-a pi- 
seait cioace, ke neca viru 
coasa, ke ye mire vrea ăn- 
surda. Şi facut-me-aw ăn- 
sudra dupea sora lu mea 
modaciha. Şi vut am un fil, 
murit-aw şi poclea mi a doat 
Domnu o file, poclea un fil! 
şi poclea inkea o file. Oatu 
nu ştiwu ce spure. Finin. 

în Italia până'n Turin şi în 
Rîm [Roma], unde stă Papa. 
Venit-am [apoi] din Rim în 
Milano; aci am stat nouă 
luni. Auzit-ai Milanezii, că 
al nostru împărat primit-aii 
o lovitură de cuţit la cer- 
bice şi ei făcut-ait revoluţie. 
Unde prindeaii în cetate 
vun. soldat, îl ucideaii. 
Mulţă rămas-aii morţă de 
Italieni. Şapte ani fost-am 
în Italia, apoi lăsatu-m'aii 
a casă. Yost-am a casă 4) 
de zile. Fost-aii ră&it an; 
mers-am jeii la Pola în lu- 
cru împărătesc spre a câş- 
tigă vrun crăiţar ca ajutor 
la casă, ca să trăiască mai 
uşor. Apoi mi-a scris tata 
ca să viii acasă, că el vrea 
a mănsura. Şi făcutu-m 'ait 
[a mă] însură după sora 
mamei. mele vitrege. Si 
“avut-am un fiii, murit-aii şi 
apoi mi-a dat Domnul o 
fiică, apoi un fiii şi apoi 
încă o fică. Alt nu ştiii ce 
spune. Să terminăm. 

[Viaţa bătrinului Franţ Ștroligo, povestită de el însuși — publicată, 

în articolul „Nouvelles recherches sur le roumain de l'Istrie“ de G. 

Weigand, în revista Romania XXI [1892], p. 240-—256. 

Pentru îndreptarea unei forme vezi Isirorumânisches Glossar, de 

Dr. Arthur Byhan, p. 259, în „Sechster Jahresbericht ete.“. Clr. 

ib. p. 397]. 

Trei fraț. 

O votea foşt-a trei froaţ: doi orbi, si ur n'a vejut ; şi 

cești trei froaţ mes-a'n low; vut-a trei pucse : do spoarte 

,
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si urea foar de canelea ; ciapeait-a trei lepur: doi Y-a 
scapoat, și ur n'a potut caţoă. Tornu ndazat ; vedu o mare 
ușe, si batu cuii cuş de sloamea. Cela ce n'a, foşt le zice: 
cire măre cold ? Îel' zicu : smo trei froaţ: doi orbi, si ur 
nu veade ; aren trei pucse, do spoarte si urea foar de ca- 
nelea ; mes-an n loii, căapeait-an trei Vepur: doi a scapoat 
şi ur n'an potut caţoă. Celace n'a foşt le zice: „io'm trei 
ole: do spoarte si urea foar de fund: doticve, zice, tal'aţ-me, 
muiicaț-me, beieţ-mesctipa.“ Tal'ea, marăkea, văavic folele 
proazăn. Şi io, cari amfoşt cold —nu mi-a vrut] da ni 
ur cuş, si cu ur pehî cap m'a facut şedea. 

îi =n gutural (="p grecesc). cuș desloamea = bucată de paiii 
votă = dată (ital. volia). | (sl). 
lo == venătâre (sl). doîicve = deci, așa dar (ital.) 
canelea == ţevă (ital.). | dunque). | 
ciapeai == a apucă (veneţ. chia- | scupa == împreună (sl.). 

păr). voavie = tot 'sl.) 
a] cația=a prinde fole = pântece [foale]. 
nazat = înnapoi. proazăn = gol (si.). 

| Deh = lovitură. 

% 

Oastez mie, măre ţie. 
Bate fl'eru, pirea-i coad. 
Bura leamnea face bur focu. 
Mai bire oastez owu, nego măre galira, 
Glasu lu asiru nu meare ăn ceru. 
nego=— decât (sl.), meare=merge., 

[După F. v. Miklosich „Rumunische Untersuchugen, I. Istro-und 
macedo-rumunische Sprachdenkmălert. Wien, 1881,— cu îndreptarea 
formelor după mai sus citatul glosar al lui Byhan.]) 

Observări asupra dialectului îstro-român. Caracterele 
principale ale graiului Românilor din Istria, pe care le 
putem constată în mare parte din textele de mai Sus, 
sînt următârele : 

Ca particularităţi fonetice: 
1. a accentuat a devenit un diftong, cu un sunet a- 

pr6pe de oa al nostru: [oa ==o0 deschis tonic, la care se 
adaogă forte strâns a,| mai ales dacă în silaba următâre
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se află un e, ă, a sait: șoapte [şapte], moare [mare], 
băate [bate], citoate [cetate], coarne [carne|, cioace [din 
toatea = tata] 1dale [italia], dani [ani], coasa [easa], 
soldoați, nvețoul, Îucroat, aşăa, etc. In silabele neaccen- 
tuate, saii în monosilabe atone, a şi-a păstrat sunetul: 
batit, capdaci [capâce, capabil], macdar [măcar], sca- 
poat-aw |scăpât-aii] facut-aw, ramoas [rămâs], mai. 

2. Vocală guturală închisă e una singură, cu un sunet 
cam ca ă al nostru ; graiul Românilor din Istria nu are î: 
dm [în], cănd, plăns, grâu [grâii], duș [înşi-şi], ănsuroa. 

3. ă aton la urma cuvintelor are un sunet de diftong, 
aprope de ea al nostru = ea: coasea [casă], colea [acolo], 
votea |ital. volta=—dată, oară], urea [ună], canelea. |eaneă, 
țeavă. 

4. 0 accentuat nu s'a diftongat, ca în dialectul daco- 
român : fome, ploia, ole, vostră,; însă e accentuat sa, 
diftongat, ca şi în dialectul d.-r.: seara, seate, vreame. 

5. în diftong are un sunet; aprâpe de v= sonor 
labio-dental | = v (f| în arom.] : foșt-aso [fost-ail], azzit-ass, 
prentu [arom. avdu, preftu]. Acest 7 se găsesce ca un 
adaos pur fonetic între două vocale: ştimvul-ar, grâu 
[grîii]. In acest cas înnainte de e şi ș, în flexiunea ver- 
bului, schimbă cu &: ştoamu, ştoaie, ştaien, ștaiet (stau, 

stă, stăm, staţi]. 
6. i tonic iniţial e precedat de un 3 (pj): Yistria, gi- 

rimea, [inimă], 
7. 4 între două vocale a devenit r [fenomenul numit 

„rotacism“], bire, bătăr/u], ur [însă şi un), nică-ur, plir, 
pirăn |până în], mire, spure,. vir, fărirea [tăină]. Acestă 
particularitate, pe care o mai aii încă şi câte-vă sate 
de Moţi din Bihor, trebue să fi fost odinidră mai r&spân- 
dită;aşă ne putem explică unele forme rotacisate între- 
buinţate î în t6tă întinderea dialectului daco-român, ca fe- 
reastră <fenestra, mărunt <mănunt <*minuntu(S) <mi- 
nutus. cărunt <canu(n)tus. 

8. ! şi n | şi n muiat, saii palatalisat), s'aii păstrat, ca 
şi în dialectul aromân : Tel! [eă], ft [44] (fă, file [fiie, fică] 
mul'Ere, lepur, coal! |cai] talaț-me [tăiaţi-mă], lubesc; 
cub [cultă], campbahe [câmpie]. Tot aşă şi grupele d,
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şi gl: peducli, urecl'e, oclu, rescli'de (deschide), ăng/afoa 
[înghieţă], gem, [ghiem|, gândea [ghindă]. 

9. £ nepalatalisat a cădut înnainte de consâne şi la 
urma cuvintelor: coa [cal], însă coatu-calul, şi pl. coali ; 
dat [alt], însă pl. alți; dab [alb], dalbi; cbad [cald], îe 
[el]; porce [purcel). 

10. Labialele sai păstrat neschimbate, ca în mare 
parte a dialectului daco-roman: bire, corb;, lupi, filu 
(nu ghine, corghă, luk'“i, Iilu, ca în arom.] Numai două 
cuvinte fac excepţie: căaptir [pieptene] şi c/ept [se dice 
însă şi piept). 

11. Intre consonante şi ie saii 4 se intercalâză un 
! [influenţă slavă): fteru [fier], perd [pierd], Vzerm [din 
vlerin=vierme|, moare (miere. 

12. a iniţial cade în multe cuvinte : vul-a [avut-a], 
sculu [ascult], șteptu [aştept], şternu [aștern), jut [ajut]. 
(In Jeiani sînt însă forme cu a: ascultu, aşteptu]. 

Ca particularităţi morfologice şi sintactice : 
1. Articolul la substantivele masculine e întocmai ca 

în limba populară daco-română: preolu | preotul], generoalu 
(generalu/], soldoaţi [soldaţii]. Declinarea cu articolul la 
urmă în genetiv şi dativ e pierdută; substantivele se de- 
clină cu lu înainte, atât la singular, cât şi la plural: lu 
dasiru [asinului), lu soldoați [soldaţilor]. 

2. Posesivul se pâte pune şi înnaintea subsantivului: - 
me cioace=tatăl mei; cu cela se mil'oar=cu acea miie 
a sa; me capiloan=căpitanul meii. De asemenea şi pro- 
numele personal în acusativ: ke ge mire vrea ânsurda 
=că jel vrea a mă însură; ucideaia-l=îl ucideă. 

3. La formele compuse ale verbelor se întrebuinţeză 
de preferenţă formele inverse: Nascut-me-am, fost-aw. 

4. Imperfectul indicativului are o :formă în-eaia [in- 
fluenţă italiană): mergeaia [mergea], daveaia [da], cațeaia 
Iprindea), ucideaia [ucidea). - 

5. Verbele terminate în-esc la presentul iudicativului 
aă infinitivul în-eaă, şi participiul în-eaăt: cunferlea;, 
—eait [a mângâea], piseaă, piseait [a serie]. 

6. Optativul are la present forme cu reaș, regi, rea, 
7ean, reați, rea--infinitivul verbului, iar la perfect forme 
cu reaș fost, reai fost... A infinitivul: reaș șk laş şti],
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rea fost şti [ar fi ştiut]. Aceste forme cu reaş, etc. sînt; 
formele vechi ale limbii românesci, din care se trag 
formele actuale de optativ, cu aş, ai, ar...., prin pier- 
derea primelor sunete. Forma istriană se găseşte spo- 
radic și prin Banat. 

7. Mai e, ca şi în arom,, o formă de conjunctiv viitor 
în-7:crezur, șezur, scutoar, verir, fuser ; de ex. se go nu pla- 
tir, voi fi. sforțeait=—dacă nu voit plăti, voi fi constrîns; se 
9 nu scutoar, meştru me va boate=—dacă nu voii asculta, 
meșterul mă va bate=arom. si ascultarim. 

III 

ELEMENTELE CONSTITUTIVE ALE LIMBII ROMÂNE: 
elementul latin, elementul dacic, elementele streine. 

In limba n6stră distingem, ca în ori şi ce limbă, două 
părţi: 1) materialul limbii, vocabularul, şi 2) formele în 
care se tornă cuvintele limbii, sprea exprimă prin ele 
cugetarea n6stră. , 

1. Vocabularul limbii n6stre e fârte amestecat. Fondul 
latinesc e partea cea mai preţi6să, temeiul limbii; însă 
acest fond primitiv a primit de la început câte-vă ele- 
mente de la poporul care a trăit înnainte de coloniştii 
romani prin ţinuturile n6stre [Daci şi Iilyri]. Aceştia, ro- 
manisându-se în parte şi amestecându-se cu urmaşii ve- 
chilor coloniști romani, au introdus în limba noului po- 
por, născut din acest amestec, cuvinte din vechiea lor 
limbă. Apoi această limbă romanică, amestecată cu ele- 
mente daco-illyrice, a fost după aceea străbătută de forte 
multe elemente streine, împrumutate de la n&murile care 
ai trăit ori trăiesc înpreuuă cu poporul român sait 
alături de el. Limba n6stră cuprinde dar: 

A. Cuvinte moştenite din limba latină vulgară ; de pildă: 
cuvânt din *coventu (lat. cl. conventus), cugetare din co- 
gilare,. inimă, (vw. r. înemă) din anima, minte din *mente 
(lat. cl. mens), lume din lume(n), stea din stella, nueă 
din *no(vella, femee [fămee| din *famela (lat. cl. familia) 
cruce din *croce (lat. cl. cruz); biserică (v. r. băsearică), din 
basilica, închinăciune din *inclinatione(m), preut (preot) 
din *pre(s)bit(r)u (lat. cl. presbiter), cuminecare din *comi-
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nicare, mâncare din *mandicare, muşchiă din musc(u)lu(3), 
ochiă din *oclu (oculus), așchie din * ascla (lat. cl. astula), 
vechii. din *veclu (lat. cl. vetulus, din vetus), bun din bo- 
nu(S), mante din mnonte(m), piept din pectu(s),. lapte din 
“lacie (lac), fiere dir. *fele (fel), miere din *mele (mel), 
sore din sole(m), neauă din năve(1n) (niz), seră din sera, 
ste din hoste(1), aricii din ericiu(3), măerlă din mer(ujla 
cal din caballu(s), berbec(e) din *berbece(m) (vervez), găină. 
din galina, mer din *melu(m) (inahum), plop din populu(s), 
jneapen din juniperu(s), ghindă din glande/m) (glans), 

- ghiață din *glacia (glacies), cântare din cantare, tăcere 
din tacere, fugire din *fugire (lat. cl. fugere), trămitere 
din *tra(s)metere, cheie din clave(m) (clavis), chiar din 
claru(m), unchăă din a(o)une(u)hu(3), sughiț din *suglulio, 
închid din *includo, viie din vinea, iie din linea, în din 
linu(m), iertare din libertare, iei (iaii) din levo, sbor 
din *exvolo, prefac din perfaco (|. cl. perficio), umblu 
(v. r. îmbla) din amb(u)lo, care din *guale (qualis), mă- 
iestru din *magistru (magister), nai din 1Magi(S), pă- 
resimi din *guaresima (quadragesima), zece din *diece 
(decem), dină din Diana, (sati din divina) dijmă din 
decima, târdii, din tardivu(s8), rece din rece(n)s, încet din 
în guieto, cam din quomo(do). 

(Sufixe de origine latină —dtic<—at-icus [nebun-atic, tomn-atie ], —ue<— ucus |uit-uc, măm-ucă], —uţ <-—uceus [căl-uţ, brose-uţă], „—el C—ellus |păsă-rel, bun-ic-el), ete Prefixe: în—<in — [în-văţ în-tinei esc], des—<dis—|[des-fac, des-chid des-nod], r&s—Cre-er-— [răs-bun, răs-plătesc), ete, 

B. Cuvinte împrumulate de la alte popore cu care Ro- 
mânii ai locuit împreună, oră cu care ai venit în atin- 
gere : | - 

a) Dintre acestea sînt unele care aă o vechime tot 
așa de mare ca şi cuvintele moştenite din latinesce şi 
anume cuvintele de origină dacică (tracică), oră îllyrâcă, 
care aii trecut în limba populațiilor romanice de la po-. 
porele autochtone cu care s'aii amestecat coloniștii ro- 
mani. Ca atare sînt considerate barză, snânz, viezure, 
stejar (?), mazăre codru [acesta mai probabil latin].
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După d. Hasdeii ar mai fi de origine dacică și altele, ca: 
aghiuţă, bordeiă, dulău, doină, Dunăre, gâde, stână... 

[Despre limba Dacilor nu avem nică o cunoscinţă precisă; sigur 
e numai, că limba lor eră înrudită de aprâpe cu limba Tracilor, 
pote era un dialect al acesteia; din ea ni s'au transmis (prin scrii- 
tori și inscripţii) numai câte-va nume de locuri, de persâne şi de 
plante, iar din limba. Tracilor de asemenea numai câte-va nume 
proprii şi câte-va cuvinte; limba vechilor Iiyri, ne e de asemenea 
necunoscută ; e însă în-de-obşte admis, că din ea a eşit limba al- 
baneză. Nu putem sci dar precis, care e partea de influență a e- 
lementului autochton. anteroman, în formarea limbii române. 

„ Ca o influenţă illyrică se consideră trecerea lui cs (x) şi ef latin 
în ps şi pt în românesce, ca în: coza > copsă, cozit > coapse, 
frizit > fripse, suzil > supse, trazit > ar. trapse, unzit > ar. 
umpse; octo >> optlu], lacte > lapte, pechi[m] >> piepi[u], ete. 

De asemenea se consideră de către unii filologi [Miklosich, Schu- 
chardt, Hasdeii], ca o influență daco-iliyrică, trecerea lui 7 inter- 
vocalic în ? („rotacismul“): fenestra >> fereastră. ... ; a lui 2 in- 
tervocalie în >: sale> sare, petiolu[s] > picior lu]; alterarea labi- 
alelor subt influența unui î: bine > ghine, piept > hiept, fier > 
hier, vin > yin, miel > nel, transformarea lui a neaccentuat în d 
și a lui e şi o acentuat în ea și oa: sera > seară, mola > moară); 
aședarea articolului la urma numelor, nu înnaintea lor, ca în celelalte 
limbi romanice. ... 4). 

b) Elementele albaneze sînt iarăşi dintre cele mai ve- 
chi în limba noastră. Albanezii sînt consideraţi ca ur- 
maşii vechilor Ilyri; ei aii trăit la un ]oc cu poporul 
romanie din peninsula balcanică şi apoi cu o mare parte 
a poporulni românesc; de aceea limba lor are forte 
multe latinisme, iar a n6stră multe albanisme; de ex- 
emplu : văpae, jumătate, sat [în v. |. r. fsal], ghimpe, 
ghiuj, pîrîu, broscă, cidră, şopîrlă, brad, copac, mal, gropă, 
brâă, noş, grumaz, rânză, bungel, gata, bucur. Originea 
albaneză, a cuvinielor baltă, vatră, buză, gușă, gâdil, e 
mai puţin sigură 

c) Elemente gri ecesci, [dintre care unele intraseră în 
latina vulgară, din care le-am moşţenit, iar altele ai 
intrat mai târqiă], ca: botez, biblie, biserică, azimă, pa- 
triarch, călugăr, acatist, aghiazmă, mănăstire, a hiro- 
tonisi, zugrav, văpsea, cărămidă, 2a, eahăr, dascăl pe- 

1) Cfr. O. Densusianu, Histoire de la langue roumaine, 1, p. 8—39.



  

depsire, prospăt, papură drum, urmă, martur, spân, Da- 
parudă, turtă, piron, argat, chivernisire, anăpoda, canon, 
condeiă, copil, frică, iconom, mătase, plapumă, horă, pa- 
iimă, logofăl, scop, vlăstar, prisos, ieflin. 

[Un sufix pentru diminutive de la nume de persâne: —ache<— &xjs.—aki [Cost-ache, Mihalache], intrat în limba n6stră prin se- colul XVII.) 

- d) Elemente slave, forte numer6se. Unele din ele ati 
înlocuit cuvinte latinesci, fără a ne putea da s6ma ce 
superioritate aveaii asupra cuvintelor nâstre vechi, aşa de pildă rob a înlocuit pe şerb, zăpadă şi omăt aii înlo- 
cuit în unele părţi pe neauă. O mulţime de cuvinte slave 
ai intrat în limba nâstră, au devenit cuvinte ale nâstre, tot aşă de mult ca şi cele moştenite din limba latină; şi nu dâr cuvinte de mâna a doua, ci cuvinte neapărat 
trebuinci6se pentru cugetarea, şi simțirea n6stră, pentru vorba n6stră de tote dilele, cuvinte fără de care nică nu ne putem închipui limba nâstră de astădi. Iată, de pildă, câte-vă: ceas, vreme, veac, vîrstă, graiă, praf, basm, Do- 
veste, jale, noroc, pricină, nevoe, grijă, nădejde, groză, îs- 
pită, traii, obiceiă, nărav, necaz, primejdie, veste, taină, sfânt, [sînt din Sînta-Mărie, Sîn-Pietru, etc. vine din lat. „sanclus], vaii, iad, coscăug, clopot, liturghie, popă, vlă- dică, mirean, obşte, dul, blajin, drag, dragoste, vesel, sdraven, destoinic, voinic, slab, milostiv, lacom, mândru, vinovat, prost, netrebnie, vrednic, treaz, bogat, sărac, zgir- cât, trîntor, boler, slugă, rob, sabie, plug, biciă, cosă, muncă, trebă, grajd, iesle, pivniță, pod, prag, luncă, po- 
iană, pajiște, iavor, deal, graniţă, peşteră, prăpastie, văz- duh, zare, haină, troian, răaboiii, sulă, grămadă, inovilă, cârciumă, precupe, zidar, grădină, vratie, COCOȘ, gâscă, lebădă, zimbru, hrean, Mac, znochină, măslin, drojdie, cumelru, nevastă, logodnă, obraz, trup, bolă, otrăvire, gre- şire, citire, lovire, omorâre, născocire, iubire, aievea, iute, potrivit, prea, în zadar. Dar-limba slavă ne-a dat nu numai 0 mare parte din cuvintele limbii nostre, ci şi 
forme gramaticale, cum e de pildă forma vocativului fe- minin (leleo, soro...) şi pote şi pe a celui masculin,
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[lomu-le...], câte-vă prefixe şi multe sufixe pentru deri- 
varea cuvintelor. 

[Prefix mai important e pe —, care a înlocuit pe latinul ip —: 
ne-ascultător, ne-saţii, ne-drept, ne-tot... 

Sufixe mai importante, vii încă în limbă:— că pentru formarea 
femininelor /homân-că, făran-că, Ungurbi-că,nursci-că...] ; -eală, 
cu care se formâză substantive din verbe şi adjective [îndoeală, 
înghiesueală. eroială, sminteală. acreală] ;— ean, care arată locul 
de origine /Olt-ean, Rimnic-ean, Transilvân-ean] şi de aci nu- 
mele proprii /Moldov-eanu, Munt-eanu, Ploeş-teanu] ;—nie, pentru 
formarea adjectivelor /dar-nic, amar-nic, puler-nic] ; —iţă, pentru 
formarea femininelor şi a diminutivelor f/izorâr-iță, păstor-iță, 
porumb-iță, garof-iță, port-iţă...]. 

e) Elemente turcesci: divan, dragoman, găitan, pară, 
ocă, doulec, başbuzuc, sacagiiă, bucluc, caraghoiz, han, chi- 
vie, bacșiș, mahală, maidan, bidivii, cearșaf, chilipir. . . 

[Sufixe turcesci: — gîu (lapta-gii, chiri-giii), — lâe (tamas-lic, 
pașa-lic)|. 

f) Elemente ungurescă: gând, meșteșug, a făgădui, 
cizmă, aldămaș, oraș, văgaş, gazdă, îimaş, hârdăă, lacăt, 
legăn, a mântui, nem, viclen, reăş; haiduc, catană. .. 

(Sufixe unguresci : — dă (mînc-ăi, ling-ăi); — şug (meşte-șug, 
vicle-şug)]. 

9) Elemente germane: spițărie, felcer, şanţ,  laibăr, 
şoituz, pîrgar, iarinaroc, șindrilă, hengher, şopron... 

C. Cuvinte create de limba nostră din cele moştenite 
şi împrumutate (prin derivare, prin compunere, prin altă 
întrebuințare) ; ca de pildă: a binecuvintă, înimos, în- 
stelat, răscruce, bisericuţă, arămie, cântăreț, brădet, mă- 
2rică, învăpăiat, sătuc, a împrospătă, dăscălaș, a pironă, 
a necăji, a însuli, mevoiaș, prăpăstios, născocilor, boie- 
resc, gânditor, făgăduință, cizmărie, ştrengar... 

D. Cuvinte nouă (neologisme), introduse prin limba li- 
terară, maj ales din limba franceză, unele şi din limba la- 
tină clasică oră din limbile surori (dar tot prin mijlocirea 
limbii franceze, de cele mai multe ori), făţuite însă după 
firea, limbii nostre ; de pildă: avar, hipocrit, spital, sta- 

_tue, avantaj, conversațiune, curaj, pericol, minister, pre- 
fect, director, bancă, stradă, fabrică, credit, magazin,
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modă, salon, model, jurnal, reclamă, anunț, abonament, 
advocal, doctor, profesiune, națiune, comună, admini- 
strățiune, constituțiune, liceu, universitate, librărie, teatru, 
actor, repeliție, piesă, representație, public, operă, inteli- 
gență, consciință, speranță, religiune, confesiune. .. Aceste 
cuvinte neîmbogăţesclimba, când exprimă idei pentru care 
noin'avem termeni, saii cândintroduc mai multă precisiune 
în cugetarea n6stră; când avem însă pentru aceleaşi 
idei cuvinte vechi: în limbă, înţelese de. toţi Românii, 
trebue să le preferăm pe acestea, căci altminteri limba 
literară se depărtâză şi se înstreinâză prea mult de 
limba poporului, care e isvorul viii al ori-cărei limbi. 
Barbarisme ca asanare (însănătoşire), defrișare (desţe- 
lenire), pară (prinsore), furaj (nutreţ), mariaj (căsătorie), 
rugeolă (pojar), variolă (vărsat), breșă (spărtură), lin- 
gerie (rufărie, albituri), a epuisă (a istovi, a slei), or 
(în. or, rom. = însă, deci, aşa dar)... nu înavuţesc limba, 
ci o schimonosese. 

Dacă am face o statistică exactă a tuturor cuvintelor 
limbii n6stre, am găsi, că cuvintele de origine streină 
tote la un loc întrec pote, ca nuiner, cuvintele de ori- 
gine latină, mai ales dacă am pune la socotâlă t6te sla- 
vismele, grecismele şi turcismele din scrierile şi din ac- 

„tele n6stre vechi, cuvinte dispărute astădi din limba vie 
a poporului nostru. După socotâla lui Cihac, autorul 
primului (şi până acum unicului) dicţionar etimologic 
complet al limbii n6stre 1) numai o cincime din cu- 
vintele limbii n6stre ar fi latine, aprope două. cincâmă. 
slave, aprâpe o cincime turceştă şi încă o cincime ar formă 
la un loc celelalte cuvinte de origine streină (unguresc, 
grecesci ....) 

Insă acestă numărătâre a cuvintelor limbii n6stre, 
fără a ţineă s6mă de circulația lor în graiul viii al po- 
porului şi de formele gramaticale, care -daii viaţă vo- 

  

1) A. de Cihae, Dictionaire d'6tymologie daco-romane, 1, El6- ments latins, Franefort s/M., 1810; 11, Elements slaves, magyares tures, grees-modernes et albanais, Frances. s/M. 1879.



XLVI 

cabularului limbii românesci, nu ne-ar da o idee exactă 
despre firea limbii n6stre. 

Cuvintele sînt ca nisce monete : unele care se întrebu-. 
inț6ză forte des, „umblă“ mult, ca monetele care „cir- 
culă“ merei din mână în mână, iar altele, care vin în 
minte şi în vorbă forte rar, ca paralele închise în lada 
unui sgârcit, — în cât după câte-vă generaţii nu mai 
aii nică o valdre, fiind-că ai fost înlocuite de altele. 

Dintre tote cuvintele limbii n6stre, cele mai des între- 
buinţate în graiul: nostru de tote dilele, precum şi în 
exprimarea cugetării n6stre mai adîncă şi simţirii n6stre 
mai profunde (în producerile literaturii populare şi ale 
literaturii culte) sînt cele de origine latină. Nu putem 
face în limba n6stră nici o frasă, nici o proposiţiune, 
în care să lipsescă elemente latine, [pe când, din contra, 
putem face proposiţiuni în care să lipsâscă ori-ce ele- 
ment strein], şi în cele mai multe casuri elementele la- 
tine coviîrşesc în graiul nostru viii pe cele streine. 

«Negreșit, slavismele la Români, și chiar turcismele, 
nu sunt puţine; în circulaţiune însă, adică în activita- 
tea cea vitală a graiului românesc, în mişcarea cea or- 
ganică, ele se pierd aprâpe cu desăvirşire faţă cu lati- 
nismele. Chiar dacă tâte derivaţiunile turce şi slavice 
ale lui Cihac ar fi corecte, tot încă sar putea, dice că 
ingredientul slavic şi cel turc luate la un loc sunt egale 
la Români cu ingredientul. latin, necum a reduce pe 
acesta din urmă la o biată pătrime în alăturare cu cele- 
lalte două. Un calcul serios în linguistică ca şi 'n eco- 
nomia politică, are în vedere nu unitatea brută, ci va- 
lorea de circulațiune. . . . 

«Circulaţiunea relativă a elementelor linguistice se 
recunosce prin întrebuinţarea lor mai desă sait mai rară 
întrun text, în care ori-ce element, de câte ori se re- 
petă, se consideră ca atâtea elemente deosebite... Cele 
mai circulătore, adică cele mai utile din elementele sla- 
vice în limba română, ca să nu mai vorbim despre cele 
turce, posedă o val6re mult mai mică de cât cele latine. Un 
şi, un să, un că, un cu, etc, fără care nue chip a con- 
strui o frasă română, sunt ca 100, ca 1000 către 1, chiar
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în privinţa unui drag» (cuvînt, de origine slavă, între- buinţat relativ. des în graiul nostru) 1). a 
2. Dar, pe lângă vocabularul unei limbi şi mai ales va- lorea de circulație: a cuvintelor, trebue să mai avem în vedere şi formele în care se târnă vorbele unei limbi, 

spre a ne da s6ma de caracterul ei adevărat. Firea ade- vărată a unei, limbi, partea intimă în care se manifestă spiritul ei specific, sînt formele gramaticale, în care e îm- brăcat materialul brut al limbii, spre a av viâţă şi în- țeles deplin. Cuvintele aii însemnătate mai mică, şi multe din ele o viaţă mai scurtă de cât formele permanente 
ale limbii; apoi, ele nici nu există isolate în limbă, ci numai în legătură unele cu altele ; viţa reală în limba 
vie o are proposifiunea, fraza, cu raporturile ce le sta- 
bilesce între diferitele cuvinte ale limbii, spre a expri- mă cugetarea şi simţirea omensescă ; ea arată țesătura organică a unui grai şi-i hotărăsce locul între cele- lalte limbi. 

Formele gramaticale ale limbii nâstre (declinarea, con- jugarea, formele sintactice) sînt esenţial romanice: tâte cuvintele limbii n6stre, fie moştenite direct din latinesce, fie împrumutate de la alte n6muri, sînt îmbrăcate în legăturile dintre ele, în rostirea gândurilor şi simţiri- 
lor n6stre, în forme proprii ale limbii n6stre, moştenite din latinesce. De aceea limba n6stră e o limbă roma- nică sait neolatină, o limbă soră cu limba îtaliană, cu rheto-romana (graiul romanic de prin Friul, Tirol şi can- tonul Grisons [Graubiinden] din Elveţia), cu franceza, provensala, spaniola şi catalana, și cu limba portugheză. Faţă cu limba latină (vulgară),.—din care s'aii desvol- tat t6te aceste limbi romanice, subt influenţe şi în ţi- nuturi deosebite,—limba nostră, e, ca şi cele-Valte limbi surori, mai analitică în formele ei gramaticale, desface adecă mai amănunţit elementele cugetării în exprimarea lor în formele limbii. 

  

1) B. P. Hasdeu, în »Etymologicum magnum Romaniae, dicţio- narul limbei istorice și poporane a Românilor“, Fascicula |, Intro- ducere. .
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Faţă cu cele-Valte limbi romanice, caracterele .esen- 
iale mai isbitâre, proprii limbii nâstre sînt : vocalele gu- 
turale d şi î, punerea articolului. Ja urma numelor, un 
fond latinesc. mai rustic, lipsa de elemente germanice 
vechi, şi presenţa altor elemente streine, particulare lim- 
bii n6stre, - elemente albaneze, slave, unguresci, turcesci. 
Limba n6stră are mai multe elemente streine în voca- 
bular decât oră-care altă limbă romanică ; în unele puncte 
însă are un caracter mai conservator, e. mai apropiată 
de latinesce :: de pildă în formele de. declinare şi conju- 
gare şi une-ori şi în vocabular. 

Dintre celelalte limbi romanice, limba n6stră e mai 
aprâpe de italiana și de rheto-romana, fiind-că s'a năs- 
cut în continuitate teritorială cu acestea. | 

Afară de un dialect al limbii rheto-romane (dialectul 
ladin, cu: subdialectul rumanş — în valea Rinului), limba, 
n6stră e singura limbă neolatină, care a păstrat: pentru 
numirea sa şi a poporului care o grăesce numele stră- 
bun: Român, româmnesce, Ar/o]mân ar[o]măâneaşte 1). 

1) Forma corectă după legile fonetice subit care s'a desvoltat limba 
nâstră e Rumân, rumâneşte. Lasă forma literară Român, romă- 
neşie, e îndreptăţită. de o tradiţie de câte-vă vâcuri. Forma acâsta 
apare chiar de la începutul culturii n6stre naţionale; o găsim, de 
pildă, în epilogul traducerii românesti a vechiului testament de la 
1582 („Palia de la Orăștie“): 

„Cu mila lui Domnedzeu şi cu ajutortul fiului şi cu săvărșitul 
duhului sfinti. Ei Tordași Mihaiu alesi Piscopul Româniloră în Ar- 

„ deal; și cu Herce Stefanii..... ținum într'una pentru jelanie scripture 
ei sfinte, că vădzumi cum toate limbile au și înflurescă întru cuvîn- 
tele slăvite a lu Domnezeu, numai noi Românii pre limbă nu avemi. 
Pentru aceaia cu mare mu[ijea scoasem den limbă jidovească și 
grecească și sărbească pre limbă românească î cărţi ale lu Moisi 
prorocul ... şi le dăruim voo fraților Rumăni. Şi cetiți şi nu ju- 
decareţi necetind mainte, că veţi cu adevări ahă mare vistiiariu 
sufletescii, ... Şi Măriia lu Ghesti Freanţi fu cu tot agiutoriul și le-au 
scris în cheltuială multă şi cu alţi oameni buni încă lăfilngă sine 
şi le-au dăruitii voo frați Românilor. . . . Şi le-am sezis voo îraților 
Romăni şi le cetiţi că veți află întru eale mărgăritariu scumpu și 
vistiiaritu “nesfărşit. Cunoaște- veţi folosul buneaţiloriă şi plata păcate- 

Jorii dela domnedzeu întru ceaste cărţi. Serisu-se-au ceaste cărți 
sfinte: anii 7090; ..... 1582, mesfilţa Iulie 14, în cetate în Orăştie. 

[După M. Gaster, Chrestomatie română, vol. |, p. 38 și u).
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IV. 

URME DE LIMBA ROMÂNĂ MAI VECHI DE CÂT SECOLUL XVI. 

Nu putem sci sigur epoca în care limba românâscă a 
început să aibă existență de sine stătătâre. Desigur însă 
că, înainte de acest moment, poporul care avea, să fie po- 
perul român a vorbit o limbă deosebită de cea latină, 
care nu eră încă limbă română, dar care conţinea în 
germene unele particularităţi ale acestei limbi. 

Dintre aceste particularităţi aflăm câte-vă în diferite 
scrieri saii vubiecte ce ni s'aii transmis : E 

l. Într'o tablă cerată :) de la anul 160 după Crist 
unul din contractanţi, nesciind să. serie cu caractere la- 
tinesci, iscălesce ast-fel: a 

Adetavăpe Avuinarpt Geto5o adătop S5/yăuu.u. 
Aci găsim forma seynai pentru signavi, care ne arată 

lămurit, cum s'a ajuns la forma; românâscă semnai[ă ]. 
II. Intr'o tablă cerată din 167 după Crist citim : 
pe ++ eX eis non plus remasisse ad Alburnum. . .« 
p« «+ Ne putet se collegium abere.“ 
Găsim aci două forme remasisse şi abere, cuvinte din 

latineasca poporană, din care stai făcut : rămăsese Şi avere. 
UI. In următârea inscripţiune: Q. MAEC. DONATI. 

PAVSAVIT. ANN. XVI. FILIO. PIENTISIMO. FECIT. 
ARETHVSA. MATER găsim forma pausavil cu sensul 
de răposă sai a răposal. Nicăiri în scriitorii clasică nu 
întâlnim cuvîntul acesta în sensul de aci; este dar o 
diferenţiare de înțeles, datorită graiului vulgar, care 

1) Tablele cerate eraii mici tăblițe de lemn acoperite cu câră, pe 
care se scria cu un condejii ascuţit. Ele âveai torma unul caiet cu 
trei foi. Foile din margine aveai scris numai pe pagina din lăuntru. 
Pe ele se scrieaii acte judecătoresci privitâre la afacerile dintre par- 
ticulari, precum contracte de vîndare, de închiriere, acte de credit, 
de asociațiune. Ele se serieai de oameni necărturari, în limbă latină. 
vulgară ; de aci însemnătatea lor cea mare pentru istoria limbii 
noastre. Ar fi o exagerare a, zice, că de aci începe propriu vorbind 
istoria, limbii române ; totuşi, din câte-va forme putem ved€ cum 
s'a trecut de la cuvinte latinesci la cuvinte românesci şi câte-odată 
putem stabili chiar unele regule generale. 

IV
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mai târdiă a dat pe românescul răposă, întrebuințat şi 
agi în inscripţiunile funerare. 

IV. In Transilvania s'a aflat o statuă representând un 
Amor rezemat de un trunchiii şi ţinând în mâna dreptă 
o ramură cu fructe. Pe statuă se află săpat cuvîntul 
PRIMAVERA. Scim că în latinesce primăvară se diceă, 
ver ; aşa dar acâstă formă compusă nouă este datorită 
latinei vulgare, şi din ea a resultat; cuvîntul românesc 
primăvară, 

V. Scriitorul Theophanes (secolul VI) spune în opera 
sa Chronographia, că generalul bizantin Commentiolus 
adunase la Anchiel (localitate în apropiere de Marea- 
Neagră, la granița dintre Bulgaria şi Rumelia de adi) o 
armată cu care vrea să atace pe Avari. Intr'un moment, 

„când Commentiolus vrea să atace pe Canganul Avarilor, 
cădând sarcina de pe un catâr, un tovarăş al stăpânului 
acestui catâr strigă: râpva, zâpva, ppărge. Soldaţii, audind 
acest strigăt, şi bănuind că duşmanii sînt pe urma lor, 
o luară la fugă. 'Theophanes adaugă, că acei soldaţi aii 
vorbit în limba patriei (câ nazpba ţvij.). Acei soldaţi 
trebue să fi fost Români din drâpta Dunării. Faptul e 
raportat și de scriitorul Zheophylactus Simocata (612— 
640), cu deosebirea că spune, că soldatul a, strigat pe- 
TORA. «+ e 

VI. Roesler citează un oraș cu numele Kimpalongu 
ce se află peste Dunăre pe la 1.13. 

VII. In secolul XIII limba română trebue să fi fost pe 
deplin formată, pentru că aflăm în diferite documente 
slavone cuvinte românesci, în care se văd unele din 
caracterele indiscutabile ale limbii române, cum e de 
exemplu postpunerea articolului. Ast-fel, întrun docu- 
ment de la 1231, din Transilvania, găsim forma Bujul, 
unde vedem articolul, şi numele gatului Sîmbăta din 
Făgăraş sub forma Zumbethel. 

VIII. Impăratul sîrb Ştefan Duşan dă în 1348 un do- 
cument forte important, în care găsim forme şi nume ca 
RAMAOVAh, APATOVAR, CEPAOyA', NAOVHH....  



BUCĂȚI DE CITIRE DIN SECOLELE AI —AVIII, 

1. CODICELE VORONEȚEN 

Codicele voroneţen este un manuscris incomplet, fără început şi fără sfirşit, ba chiar din mijloe lipsesc câte-va file. Cuprinde fragmente din faptele apostolilor, din epi- stola lui Iacob, din prima şi a doua epistolă a lui Petru, Scris6rea este continuă, adică în genere lipsită de inter- puncţiune și cuvintele nedespărţite; apoi sînt o mulţime de abreviaţiuni, ligaturi și aruncări de litere. Sint diverse păreri în privinţa vechimii acestui codice, dar cele mai multe îl aşedă pe la începutul sec. XVI. Este însă probabil că codicele nu e chiar traducerea primă, ci o copie după o traducere mai veche din sla- vonesce, pentru că sînt însemnate deosebiri între limba din acest text şi celelalte despre cari scim positiv că da- teză din secolul acesta. Mai multe asemănări aflăm între el şi Psaltirea Scheiană, ceea-ce ne-ar îndreptăţi a socoti că traducerea primă s'a făcut în Arqâl. - 
Note. 1. Prin codice (codez) se înţelege un text vechii care conţine nu numai o singură lucrare, ci scrieri de cuprins variat. Pentru lucrările slovenesci se întrebuinţeză termenul de sbornie. 
2. Sub numele generic de cărţi ale noului Testament se cuprind următârele lucrări: cele patru evangelii (Mateiă, Marcu, Luca şi lon); faptele sfinților Apos stoli; 14 epistole ale Apostolului Pavel (una către Romani, două către Corinteni, una către Efeseni, una către Filipiseni, una către Colaseni, două către Tesalo- nicheni, două către Timoteiă, una către Titus, una către Filimon, una către Evrei); epistola Sobornicâscă a lui Zacob; două epistole ale lui Petru; trei epi- stole ale lui .Zân; o epistolă a lui Zuda; Apocalipsul sfintului Ion Teologul (descoperirea saă arătarea lui Cristos faţă de acest Apostol). 
Se numesc epistole sobornicesci acele cari se adresâză obștei creştinesci, în deosebire de cele adresate unei persene saă locuitorilor unui oraş ori pro- vincii.
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3. Manuscrisul acesta a fost descoperit de d. profesor G&,. Creţu la mânăstirea 

Voroneţ din Bucovina în 1871. E începe cu versetul 14 din cap. 18 din Faptele 

Apostolilor şi merge până la finele acestei lucrări. Urmeză epistola Soborni- 

câscă a lui Iacob, care începe print?o introducere şi apoi vine textul întreg; 

în acelaşi mod urmeză prima epistolă a lui Petru şi apoi cea de doua, care are 

numai cap. 1 şi 2, 
Paginele acestui manuscris cuprind în „gonere 14 rânduri. Sînt în total 170 de 

pagini, 

4. Pasagiile ce se reproduc mai “Ja vale sînt imate de pe ediţiunea d-lui £. G. 

Sbiera. Acâstă ediţiune, tipărită în 1835 la Cernăuţi, publică textul codicelui cu 

slove şi cu transcripţia cu litere latine, însoţită de pasagiile corespundătâre 

din Biblia din 1648 şi cea din 1688; apoi vocabulariul codicelui şi în fine un 

studiă asupra textului. 

5. Pentru a înlesni înţelegerea, textului, s'a reprodus aci după fie-care pasagiii 

pasagiul corespunqător dintr'o lucrare recentă de la Smirna 1838, ediţiune forte 

importantă, fiind-că de pe ea sai lucrat cunoscutele ediţiuni Apostolul lui 

Nifon 1856 şi Evungeliu lui Calinic 1865. 

Introducere la epistola sobornicescă a lui Iacob. 

în acestă introducere se face un scurt resumat al ideilor principale cuprinse 

în epistolă, 

1. CUIB. PPEPRASIEIBRS 
peavkrepkAi.Tp535078 

“Încoy uniiăkegsâukerbenpie 

veaopaseznrTSAli.AA oâuenpa 

5. Shuenkmoyprermzpău. uin 

1) Spunrerea —spunerea. grupul nr. Dintre caracterele 

2) Zboru — Sobor. „| consonatismului din secolul a- 

2) Tremeatere = epistolă, cesta, cel mai însemnat este fe- 
2) Diîntru eboru — din sobor; | nomenul votacismului. 

aci trebue să se. înțelegă către In genere se înţelege în lin- 

sobor, cum se vede mai jos: | guistică prin cuvîntul rhotacis- 

zboresca — sobornicăsea. Primele | mas prefacerea unei consâne 
două rânduri represintă titlul: | în 7, mai cu s6mă a consnei 

spunerea saii expunerea epistolei | s, cum avem în latinesce arbor 

sobornicesci a lui Iacob. față cu arbos, uro (us0) faţă cu 

4) Doaosprăzeace neamure — ustus. Trecerea lui n în r o aflăm, 

douăspredece seminții. dintre popbrele romanice apu- 

5) Semăraţi — semănaţi. Aci | sene, la Francesi şi la Spaniol. 

-avem sunetul m înlocuit cu r, | Exemple: hombre '— hombne — 

iar în rîndul 1 este înlocuit cu Rhominem ; diacre — diacne—dia-     
  

, 
i 

R
a
 

ia 
aa
 
r
a
 33

 
3 7

 i
a
t
a
 

i 

  Le fre



. 3 i , 

  

"6. MenopautâoykpesSS.An AS 

HOCTpSICXE. ekpie.pn&zuz'Todpe 

“rpeatb'Tepe, „ÎBAUBAETOaTE 
. & m. Ă N HăNACTHAE.ÎN TOTO KuUnot. 

10, HapreâmSA eaaA i SSuuunapke 

AÎ.NTpSâca.îpem zid amepnaops. 
. 2 

UIHKOȘHSKSESEzur Soy aan 

13, ustunkOVASK p$. CEÂZATEL ge 

conus. Aci însă este acomodarea 
unui întreg grup consonantic. Pre- 
facere individuală a lui n găsim 
numai în limba albanesă și în 
cea română. 

D. Hasdeii a studiat acest fe- 
nomen şi a emis părerea, că avem 
aci o influență a substratului 
daco-getic asupra limbii latine 
vulgare. A trebuit să fie un timp 
când influenţa era fârte mare și în 
tot domeniul limbii române + în- 
tre două vocale se prefăcuse în 
r. În basa însă a fenomenului 
fonetic, numit de Ascoli „il ri- 
sanamento“ „insănătoşarea su- 
netelor“, adică în basa, putinţei 
unei limbi de a, reveni la între- 
buinţarea unui sunet pe care l-a 
avut odată şi l-a pierdut, puțin 
câte puţin vechiul p a început 
să intre în luptă cu 7 pentru a 
cuceri fosta sa posiţiune. Din 
lupta acesta a resultat o conse- 
cuență forte originală. Nesciind 
poporul pe care. să alâgă mai 
bine dintre cele două forme ale 
unui cuvînt, pe cea, cu + saii pe 
cea cu 2, sa născut o formă in- 
termediară cu — pr —, un com- 
promis între cele două, lueru care 
arată o epocă de îndo€lă, cum 

| aflăm şi la, sunetele m, n, cari 
! at născut pe —un —: măel, năel, 
mmăel. Așa. Găsim forma: ASar- 
pekh, ASatnppa, ESApzTaTe. 

Isbânda în acestă combatere 
de sunete a fost a lui 4, căci atât, 
în Istria cât și la Moţi, — unde 
se află încă rotacismul — formele 

- cu 7 se împuţineză pe fie-care qi. 
5) Nemusre =— nmuri. Permina- 

ţiunea de plural ură era wre. 

6) Dnu = Domnul. 
6) Credzutu — credut. Sunetul 

2 când deriva, din d latin era re- 
presentat în scris, se vede că se 
şi pronunța așa, prin semnul 
5 =— dz.. La finele cuvîntului a- 
flăm u întreg. Acâsta este o re- 
gulă aprâpe generală în Codicele 
Voronețen. a 

10) Amu — acum. Acâstă formă, 
există până aqi ca particularitate 
a varietății dialectale din nordul 
Moldovei. Se află și cu adaus epi- 
tetic şi: amuşi. 

10) Dndzu — Dumnedeă. 
11) Inremă=—dnemă —înemă=— 

inimă. 
11) Oameriloru — Omenilor. 
11) Pasagiul următor: Jnvaţă 

! de tote năpastile în totu chipul  
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1. Ai:pua. Kznoyâckoirzropin 

abyausbataTOpiHAEpINTA 

" SRCEUHAEBOTAUH AZCENOV ALE 

postimeaumeii aa zcbpeuui. 
e
 

. UEMANCELUI HBATAMECE. KRă 

npenSno.Îmumucăpzuni'Tă 

orematieiV sn anulu. ună 

care e amu de la Ddeă și care 

e diîntru a so înremă Gmerilor 

trebue înţeles ast-fel: învaţă 

sai spune autorul în epistolă 

despre ispite cari acum sînt 

considerate că ar veni de la 

Ddeu, dar cari în realitate sânt 

din inima oră din pornirile 

omenilor. 
1) Ascultatorii legea = ascul- 

tatorii de lege, cei ce ascultă le- 

gea. Adiectivul verbal în or fie 

format dintr'un verb transitiv, 

fie din unul netransitiv nu pote 

av obiect direct în limba de aţi. 

In secolul XVI vedem că prime- 

sce un asemenea obiect. 

3) Şi dă de bogaţi == vorbesce 

despre bogaţi (să nu defaime pe 

săraci în adunări). 

4) Mişeăă — săracii. Cuvîntul 

acesta 'are adi sens pejorativ. In 

limba veche avea sens mai apro- 

piat de latinesce. Miser a dat 

românesce mâser (sărac), iar de- 

minutivul misellus a dat miîșel. 

Primul a dispărut cu totul din 

us și d'abia în secolul nostru a 

reintrat prin franțuzismul mi- 

serie. (Eminescu, Impărat şi Pro- 

Jetar: Sdrobițiorândula ce lumea 

o împarte în miseră și bogaţi). 

Cel d'al doilea și-a schimbat înţe- 

lesul, devenind din sărac, om răă,. 

4) Băsâreci — biserică. Din la- 

| 
| 

  

tinescul basilicum, de unde bu 

selica, băserecă, băsearecă, băse- 

recă, beserecă, biserică. Rotacis- 

mu) lui 2 intervocalic; diltonga- 

rea lui e accentuat urmat în si- 

laba următâre de e. Influența 

regresivă a lui e asupra difton- 

gului transformându-l în e; în- 

fluenţa regresivă a acestuia a-: 

supra lui &, transformându-l în 

e; în fine înlocuirea a doi e cu 

doi î. Forma cu e există și adi 

ca particularitate de varietate 

dialectală. 

5) Moă are sens de chiar. 

5) Se vateme-se— să, se vateme. 

Pronumele reflexiv așegat în ur- 

ma verbului. 
6) Prepunoânșiă — prepușiă, cei 

puși deasupra, cei mari. Format 

din. prepun —A- Îns 

6) Sfărșilă = sfârşită. Grupul 

sfâr, ca şi în genere grupele ce 

aqi sînt compuse dintr'un s—A-la- 

bială sai s -- dentală urmate ce 

â-—-r aă fost în limba veche sfră, 

adică după s--labială sză den- 

fală urmâză 1 şi apoi vocala ă, 

Chiar âin sec. XVII a început să 

se facă metatesa acâsta a lui 7 

şi transformarea lui ă în â, cum 

aflăm în limba de adi. 
7) Uteșaște —uteșesce, mângâe; 

a uteși — a mângâia. Sensul 

pasagiului și sfrășită uteșaște   

 



pani'Teenoy.pgeaspsas.prs 

ÂZEBAA. nz.ppzaage.ppu'T$ 

10. acyiexE. UH.ABA BA EZEEA,ape. 

AMA BSEOV.ppazr ei ape. unens 

„Mpecektamecbiiruropincnpe 

AZ.AHVESH. UHcEREBOIĂCRZÂ.AN'TO 

14. acuz erauiuinkaTpa At Act2p8 
obidiții este: și însfărșit epistola 
mângâe pe cei nedreptațiți, să- 
Tract. 

7) Obidiţii — nedreptățiţiă. De 
la substantivul obidă. 

7) Inainte — înainte. Se con- 
tinuă cu resumatul: înainte a- 
torul le spume. 

8) Spunre — spune. 
8) Lungu a rebda=—a răbda 

hung, mult timp. Topică neobici- 
nuită adi. 

9) Pănră = pănă, până. Se a- 
ude și adi în Moldova forma, cu 
rotacism simplu pără. ” 

9) Venritul — venitul, venirea. 
Substantivele verbale se formaii 

” de la participiii forma masculină, 
pe când adi se formâză sai de 
la participiti forma, feminină sai 
de la infinitiv. Din tormele vechi 
s'a păstrat unele până adi, cum 
e exemplul acesta, însă cu un 
sens modificat: venit se numesce 
numai ceea-ce vine de la bani 
ca produs. 

11) De lovu=—a bă Iov. Nu 
încape îndolă că a existat, odată 
în limbă o declinare cu preposi- 
țiuni. Ea fost însă anteri6ră sec. 
AVI, căci în textele din acest 
vEc ne apar numai rare exemple, 
ca amintiri ale unui fapt trecut. 
Genetivul are de, dativul a: 

»Siudecaji a saracu și measeru.,..«   

„am avut o ţigancă la mănăstirea“ 
| [de Bistriţă ...« 

„el mearse prein mijlocii de ei“ 

11) Bunră — bună. 
12) Sfintitoriă = sfințitoră. 7 

nu este prefăcut în f. 
13) Lăngedzi, —lângedi, bolnavi. 

Cuvîntul, sub forma de verb mai 
ales (a lângedi) există şi adi, 
Semnul pasagiului să chiame 
sfintitorii spre lângedi este: să 
cheme pe preoți către cei bolnavi. 

13) A întoarce rătăciţii. =a în- 
târce pe = (cei) rătăeiți. Lipsesce 
preposiţiunea. care trebue aci să 
stea înaintea obiectului direct. 

Proposiţiunea se află într'o 
stare de imobilitate, părţile ei 
fiind așeqate în următârea ordine: 
subiect, predicat, regim. Numai 
rar găsim excepţiuni la ac6stă, 
topică. Regula este păzită cu mai 
„multă grijă în proposiţiunile in 
cari avem ca, regim un acusativ, 
pentru că nu se întrebuința, pre- 
posițiunea pe. De exemplu, în 
următorele frase numai posiţi- 
unea arată care este regimul: 

„Domnul se mănie oameni (— 
pe oameni). 

- „Domnul fereaşte el şi învie 
elă și fericiază elă şi nu pridi- 
deaște el în mărule vrăjmăși- 
lori“, 

14) Deadevăru — adevăr.
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1. în AeaugerranpenS AEA NS. AB 

capenztareaopSuunâua 

cbpamaperpemtrepib : 

sgoz'kekarpemk'Tepeâas 

5. ÎtăkoB8. 

  

- 

Din epistola lui Iacob, începutul. 

an ICI 

6. asaataSasoz kenaTpeavi'T€ 

TâxontâaoyAn esua Să 

 TegemezB8. âacatacnpasue 

pr mov peacagirîcancesOVRSprcE. 

10. UIH'TEĂTABOVKO PI ACEABEUH 

dpauiiiavien. KaHAS.p'TpSHAnA 

  

2) Sensul rândurilor 13—14 din 

pag. trecută și 1—2 de aci este 

acesta: Să se silescă creștinii a 
întârce pe cei ratăciți către ade- 
văr şi-acest lucru este aşa de pre- 

țuit de Ddeă pentru că prin a- 
câsta, se ertă păcarele.. 

Ele resumâză ultimele pasagii 

din epistolă, pre cari le repro- 

ducem întregi spre a înlesni pri- 

ceperea textului: „Fraţilor, de 

„se va rătăci cineva dintre voi 

„de la adevăr şi-l va întorce ci- 

„ns-va pe el, să scie că, cela, ce 

„a întors pe păcătos de la rătă- 

„cirea căii lui, va mântui suflet 

„din mârte şi va acoperi mul- 
„țime de păcate.“ (Ed. 1888). 

| 

3) Tremsterea —trămuiterea, tri- 
miterea, trimeterea. 

4) Sboresca — sobornicescă. 

8) Şerbu — serv. Cuvintul de 

adi e un neologism. Cuvintul 

vechii este deadreptul venit din 

Servus. 
8) Doaoasprădedee— donăspre- 

dece. Se articulâză partea întâia 

a compunerii. 

9) sli = Israil. 
11) Miei-— miei, mei. Forma de 

aqi iără 7 mijlocii este un pro- 

dus neologistic prin influenţa ia- 

tinului meus. 

11) Năpasti—năpăşti plural de 

la năpaste. In forma veche e de 

observat că a care la singular era 

întonat nu s'a prefăcut în ă, de 

şi terminarea pluralului este î; 

iar grupul st nu sa făcut și. 
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CTHANTOTOVRunoPezA cun. 

WIÎHHASEBHENHT ARO ÂROACTpz 

KpEAÎ.pH a zbauez EBA apriăpa 

. ZEBAAp 40 kpSAscâpaunrey; 

ceaez. cebuuncbpziununmu 

-ATOTSU.ATpeu, Hede.pTpSovpaari. 

ncuun. tăpzceneai.ApeA ten 

5. AnnenTOVIăeTEAcMARHA piece 

dapzAtaAn SesutaaueA zr$ 

TOYpopS. npoeTrSiuuhensuo 

caSinASuAacegaacii, ctua 

PBKOȚKpEA î.H uzneMHEzra 

10. HAHHA Sect zutadurcerzH A /k 

wpeâctz.Îpzceou Acei magie 

  

1) Desfrășitu=— desfârșit, desă- 
vârșit. - 

2) Nece —nici, formă apropiată 
de meque. : 

4) Se=— dacă. Acâstă veche con- 
juncţiune sa păstrat sub forma 
să, însă nu se mal întrebuințeză 
de cât in unire cu verbul în mo- 
dul numit conjunetiv. Este lati- 
nescul sf, ” 

4) Neștinre — nescire, nescine 
din nes (nescio) şi cine (guem-ne). 

4) De voi — dintre tot. 
5) aste — este. Forma, veche   se găsesce și aqi ca particula- 

ritate a varietăţi dialectale din 
Transilvania. 

7) Neponosluindu — neînfirun- 
lând; a neponoslui —a nu în- 
frumta. Rădăcina ponos există și 
în limba de agi, 

11) Asemănră-se — se asemănă. 
11) Undeei=— undei. La articol 

ni -se presentă un fapt de mare 
importanţă. Articolul nostru este 
astădi postpus şi deplin conto- 
pit cu numele. Textele secolului 
XVI ne arată că a fost o epocă, 
în care contopirea nu era deplină 
şi ne face să întrevedem un timp
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12. AERENTOVAENIZA,AT AU HBAN PO 

pznASce. cenoyunaeii Moț 

14. âusaSnianpeek ip euelAA,EAă 

142. ARS. 

Cartea lui Iacov Apostoli 1648. 

Tacovii sluga lui dumnezăii și a domnului Isus IHristos a 12 se- 
menţe răşchirate, închinăciune. 

Mare bucurie să aveţi fraţii mei când cădeți în multe feluri de 
ispite, sciind că ispita, credinței voastre lucrează răbdare, iară răb- 

darea să aibă lucru desavârsit,ica să fiţi desavârșit și întregi, întru 

nemică lipsiţi. 
lară să iaste cineva lipsit de înţelepciune, să o ceară de la Dum- 

nezău carele dă tuturora dinii destulii, fără înfruntare şi da-i-se- 

va lui, 
Ce să, ceară cu credinţă, neîndoindu-se nemică, că cine să îndo- 

iasce asamenă-să valului măriei, carele să clătesce şi să aruncă de 

vănturi 
Să nu gândsscă omulii acela ce va luoa ceva de la domnulă. 

A lui Jacovi carte trimisă preste totii 1688. 

Iacov ală lui dumnezău şi domnului isus hristos robi, celori 
12 fealiuri celor ce s în răşchirare să se bucure. 

Toată bucuriia socotiți fraţii miei când la multe fealiuri de do- 

deiale veţi cădia, sciind că ispita credinţei voastre lucrează îngă- 

duială; iară îngăduiala lucru deplină să aibă ca să fiți deplini și 

întregi, întru nici una lipsindu-vă, 
Iară de să lipseasce cineva dentru voi de înțelepciune, ceară de 

la dumnezăi, cel ce dă tuturorii destulă și nu înfrunteză și să va 

da lui. 

anterior când articolul se punea | a neprefăcut în ă şi articolul a- 

înaintea substantivului. Aseme- | lipit, dar necontopit. 

  

  
nea urme avem numai pentru 
femenin, dar ele ne indică în- 
tr6gă istorie a articolului: 
pm ispitele săntu ale ei noastre 

credințe“... 
„soarele dzileei şi lura nopţiei...“ 
„cu oamenii mănăstiris...« 

11) marieă — mării. Aci avem 

14) Preemește — primesce. Cei 
dol e din verbul acesta se găsesc 
sub forma a doi 4 şi în limba 
secolului XIX: priimesc. 

142) Cuvîntul acesta face parte 
din pagina următâre pe care n'am 
mai reprodus-o. L-am pus aci ca 
să se completeze frasa.  



Şi să ceară cu credinţă, nemică îndoindu-se, pentru-că cela ce 
să îndoiasce, asamănă-să cu valul mării;ce se poartă 'de vânti şi 
să aruncă: pentru-că nu gândâscă omulii acela că va lua ce-va de 
la domnul. 

Noul testament din 1838. 

1. Iacov, sluga lui Dumnedei şi a Domnului Iisus Hristos, celor 
do&-spre-dece seminţii care sînt întru răsipire, să se bucure. 

2, Toată bucuria să socotiți, fraţii miei, când în multe feluri de 
ispite cădeţi; 

3. Sciind că lămurirea credinţil voastre, lucreză răbdare. 
4. Jar răbdarea lucru de săvirșit să aibă, ca să fiți desăvirşit, şi 

întregi, şi întru nimic lipsiţi. 
3. lar de este cineva dintru voi lipsit de înţătepeiune, să ceară 

dela Dumnegdei, care dă tutulor din destul și nu înfruntează, şi i 
se va da lui. 

6. lar sâ ceară cu credinţă, nimic îndoindu se; pentru că cel ce 
se îndoesce, asemenea este cu valul mării, care de vânturi se aruncă 
şi se învăluesce. 

7. Că să nu gîndâscă omul acela că va lua ceva, dela Domnul. 

Din faptele apostolilor. 

Cap. 23. 

1. BzowrznateaSenpezsozouu 

Suci. BaZBannbpaunio 

koyToTSrzH ASucAaBoy.| 

pSeiov. ANAHStoy, nz.ppzadă 

3) Cu totu gândulu cela bun- 
rul — cu tot gândul cel bun. 

- Adiectivele presintă, în articu- 
larea lor, o însemnată particu- 
laritate. D. Hasdeii a făcut asupra 
acestui fenomen un stuâii com- 
parativ, publicat în „Cuvente den 
betrani“ sub titlu: O pagină din 
sintaxa româno-albanesă. Când 
punem adiectivul în urma sub- 
srantivului, e destul să articulăm 
substantivul pentru ca înțelesul 
să fie deplina: . 

om bun — omul bun = Phomme 
bon — homo ille bonus.   

Putem îngă să întrebuinţăm și 
articolul special al adieciivelor: 

omul cel bun=—homo île zile 
bonus. 

In secolul XVI întâmpinăm o 
întreire a articolului: 

„omulii cela răuli“ , 
„marele giudețu cela înfricoşa- 
tulu“. 

forme cari ar corespunde unei 
construcţii latinesci: - 

homo île slle îlle bonus. 

4) Viu — trăesc. Verbul acesta 
şi-a pierdut în limba de adi.o



5. WAcPAstă. 
€ 

“ pkiepinânania 

SHCESEAOPANECTA.ÎpălitTA 
= 

ASV. CEHEATZAOSHZOCTS. 

ÂToVHUESHCENABEASKZTPA 

îA8. EATETEBAA A Seănzpk 

10. regzzeyirt. 

Atu AcunaSnza'buge: 

IUHTOUIESH 

ui pe 

enpeakye. 'Tpeuli, RzyHunce 

MEBATZ. TApBUEAUECTA.ApA 

HN'TESHCEPZBA,FPENSEA OC ZA,E 

1. whnpesTotsroASni, Siice 

naBta$. dpaunnâgiioră 

KanpeoyrSiacTre, epică 

MSyroacuSuaaie.ppuiacp 

9. 'TaHeenSnynuuzey: 

mare parte din forzie şi şi-a | 
schimbat conjugarea. În sec. XVI 
era de conjugarea I1I : aflăm in- 
finitivul. a ie. Indicativul era 
viu, vii, vie. Astădi se găsesc 
puţine forme ca vicză, a via. 

1) Rost -— gură. Substantivul 
vechii şi-a pierdut în limba de 
agi sensul vechiii. Verbul a ro- 
sii a rămas. 

11) Prespre=— preste, peste. 
12) Giei = Qici. 
12) Se=să. * 

5 

ÎLE 

13) Me=— 1nă. 
14) Dosădești—dosădesci, a do- 

sădi, a baijocori. 

2) Fraţi — fraților! La plural 
se întrebuințâză în mod egal și 
forma articulată şi cea nearticu- 
lată, a vocativului. 

„Plângeţi după mine, fraților şi 
[soţii inel“, 

4) Giudețuluă are sens de ju- 
decător, mai mare peste. 
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6. akceâmeoynattrzwnâzre 

făcrecaASkieu, fanrada 

pricentieMzrAcĂTamunHSu 

ceBZZEBpBaumbpaun. îcydapu 

10, cepezut8. dit Aedapuicere 

AEO NogzHHU zu Ac. pBiep't mo 

Zuhacpstovivez AzZnpeeate 

cROY. wnduacrkSuce, do 

nzz acaASieaopSun apuce 

1, 4098. IUHCEANZpUHPACATĂ 

CAA CV KTEHHÂMOPSURS. KA 

HoyBadn.ÎRiepeneue.ryepS 
» 

Het oiăpzbapncenu, Hcno: 

[o
i]

 

, a 

. BeateRSâmznacw, goţutz 

TAMAgE. CROVAApzCEkzETS 

napinnazrabapuiceracia. 

i mn a . umicenzz nici: păâaaAT8 

7) E—tar. 
11) Upovăinţă — speranță. 
14) Pără = pâră, gălecvă. Aci | 

construcția e cu dativ (fu pâră : 
Saducheilor) în loc să fie cu pre- 
posițiune (fu gălcevă între Sa- 
duchei și Farisei). 

rpziinA. HeseoipSzeSno 

| 5) Îspovedescu — spovedesc, 
inărturisesc. Verbul cel vechii 
şi-a păstrat numai un înțeles 
special, pe când sensul general 
a trecut la verbul cel noi. 

i 

| 
| 8) Urul alaltu—unul pe altul.
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10. âazmSrpăwmoiâueera. 

iăpzceaFoVrpaHaSHcao.pH 

MEDOASCEHOȚHZNpOTHRA MOV 

ASHABStoVț. Ark uumoțranz 

Za. cNaMaNTACEMHIALUS. 

1. ceHoVZoynTS4ienageaSActii. 

A kuniSHcegounHunAopSceac 

i. przusceaosyzanztasai 

„pat aotoPaops. UIHCEASȚAB 

5. BAANAARS. ÎTpSHoânra 

duacraTSAfioțaz.przcoui 

SHce, KOTESZNARAEKOAMS 

MZZTSZHCHUIMU Erate AEME 

11) Se=—dacă, îndată ce, când. | 
12) Nă=— ne. Forma veche di- 

rect din nos— no. Pronumele 
personal are cam aceleaşi forme 
ca ai, cu deosebire că la acusa- 
tiv. singular avem formele: me, 
mene, tene, lă; la dativ plural: 
nă, ve. i 

Dintre formele scurte ale qa- 
tivului, întâmpinăm pe cele fără 
â înainte: mi, ți, nu îmi, îță; iar 
de la acusativ găsim mai mult 
pe cele întregi de cât pe cele 
scurtate: mene, tene, de cât mă, te, 

12) Protivimu — împotrivim. 
14) Spămăntăse—spămânlă-se. 

se spăimântă. - 
14) Miiaș—comandant peste   mie, căpitan, 

2) Să deștingă —să descindă. 
Verbul a descinde s'a pierdut, în- 
locuindu-se cu a se pogori şi în 
secolul XIX s'a întrodus ca ne- 
ol6gism. 

3) Să rapă —să răpescă. Ver- 
bul a răpi era întrebuințat fără, 
amplificarea gsc. 

5) Plăcu=—păle, pâlc, gramadă 
de soldaţi. Acelaşi cuvînt s'a în- 
trodus Ja începutul secolului XIX 
ca rusism: pole, de unde polcovnic. 

8) su— dânsul. Pentru însul 
aflăm nusul sai, cu rotacizm, ru- 
sul. Compunerea cu de nu e a-: 
junsă în fasă de contopire de 
adi, ci aflăm: 

di însulă, de însul, densul. 
8) Menre — mene, mine. 
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9. pe. TpSicpamn. âuraceka 

10. Aaun.fzumSâmSzrSpucu : 

IL a ea o soi ăGuepzopin 

AINIIPALH.ÂNTOaZz pe. ui 

ceybpapaci.ppeneuecemzpzp 

Hueneaeuecee ra. ppaKAnAS 

1. HOROpSOVAHAENABEAS. îpama 

HMOVUHALNATpS Sein. vene 

âuse'raypamzn'robkuepz. 

ueiiieceânponiapakzrpanpe 

5. OU ĂUHKZTPAGATpz.ApH. 

UIHSHCEpEKOVVRpEMZH'TOV 

BAZCTEMBAAOHACI.ApE, He 

MHKZCENSrOCTAMOIIZ.ApZ 

HOVEpeatoi:, cuHAeNABeA$; 

9) Zer(s)lmă = Ierusalim. 
10) Rimu=—Rîm, Roma. Acâsta, 

e forma numelui Capitalei impe- 
riului în tote scrierile vechi ale 
n6stre şi până în secolul XVIII. 

11) Dzuo — diăă, 
11) Feceră — făcură. lată con- 

jugarea acestui perfect, cum era 
în secolul XVII: 

feciu făcumu, feacemu 
feci, feceși făcutu, feacetu 
feace feaceră - 

13) Sinre = sine. 
1) Blestemămună— blestem ă- 

"une, ne blestemăm. 
9) Vremu ucide = vom ucide. 

Verbul a voi avea amestecate 
i formele de predicativ şi de au- 

xiliar : 

Ind, pres. voii | vremu, vemu, 
[vomu, vămu 

veri | vreți 
va, vrea | vre, vrea, voru.
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A E 
„AKA BOHC no peu HAian$ n 

A PR “m 
„KOY3BOZoVH. KoVAcnzpkuace 

a A x m 
ÂAOVEBEAOTAANOII. LIHKOV RO 

psnpce.pnucabierogoțure 

AFEAO. IIHHOHÂNNTE N2.4p4 

1. K2HASHSrceRopSâtiponiaAe 

AOVPATACEMOÂa 0/9 ah ae 

EAS. îs Sngiionoyeoypogie 

HmoynaBeASdaprkapt. un 

e
 . Be. fpe.(rpSnazKofArcniScea$ 

NABEAŞ, - A EunKiEMZNABEAS 

SpSai.peSTauu, usuce, 

ASauec roy peaSaasi ra 

urce zVapeuengacenenSe 

11) Cu zborulmi. Aci trebue 
interealat cuvîntul voia (cu voia 
sborului) cum se vede în textul | 
din 1648. 

11) demăreță — demâneță, di- 
snineță, 

13) Ințele, lipsesce silaba gă: 
înțelegă. 

13) istovulu — adevărat, cu a- 
măruntul. Cuvîntul se găsesce 
chiar în autori din sec. XIX, însă 
cu alt sens. 

14) ainte — mainainte. 
2) semau — sîntem. lată conju- 

garea indicativului present în 
sec. XVI: 

  

săntu semu 
eşti „seți 
iaste, îi, e săntu, su 

4) Mu. Trebue să fie lu. 
4) fărecarea — vicleșugul. 
5) venre = veni. - 
8) giarelu-—giunelu, junel dem. 

din june. Incă un cuvînt latin 
care a dispărut din us și tocmai 
în sec. XIX s'a întrodus ca ne- 

! ologism.  



10. A8n, aoPaowvufiAcveeaamu 

Il. duo. Akai sncenageatăo | 

12. rAoȚhieatz mea emezovyraci 

13. âAoykoyâuerăytopeaari 

14. „Îpe. niv âpeneâpeâ up 

Din faptele apostolilor 1648. 

Iară pavelii căutăndii spre săborii zisă fraţilorii bărbaţi, eu cu 
toată sciința bună ami slujit lui dumnezău pănă în ceastă zi. 
Darâ Anania mai marele popilorii porunci celora ce sta, sălii bată, 
preste gurâ. Atunce zise paveli cătrâ elii bate-te-va pre tine dum- 
nezăii părete înnălbiti, că tu ședi piudecăndii pre mine dupâ lege 
şi înprotiva legii poruncesei să mâ batâ. Iară cefa ce sta ziserâ pre 
popa cel mare biastămi? Şi zise paveli n'ami sciută, frațilori că 

' Xaste popa cel mai mare, că e scrisii mai marelui oameniloră rău 
să nui grăesci. ” 

Iară, înţelegândi pavelă că o parte iaste saduchei iarâ alta fa- 
risei, strigă în săborii bărbați fraţi, eu fariseu săntu feciorii de 
fariseu, pentru nădejde și învierea morţilorii săntii chemati în 
giudecatâ. Iară grăindii elit aceastea, scorni-să îndărăpnicie în farisei 
şi între saduchei și să răsfir mulţimia. 

Că saducheii zici că nu iaste înviere, nece îngerii nece duhi 
iară fariseii amăndoao le credu. 

Scorni-se dereptă însă strigare mare şi sculăndu-să cărtularii 
deni partea fariseilorii de să pricia zicăndu nice unii răi nu a- 
flămi în cesti omu, iarâ să iau grăită lui duhulă saii îngerulă să 
nu ne protivimit lui dumnezău. ! 
ară fiindu sfadă mare să temu căpitanuli să nu rumpâ pre 

pavelii ei, porunci să pugoarâ, vit6ji sălii apuce pre elă de în mij- 
loculi lori și sălii ducă în tabără. | 

ară în noaptea carea veni stândă domnul înainte; zise încre- 
dete pavele că cumi ai mărturisită de mine în Ierosalimii aşa ţi 
sâ, cade și în roma a mărturisi. i PN 

Iară, deaca să făcu zuo strănsără-se unii de în jidovi și să giurară, 
în eiși zicăndi, nece vorii mănca nece voră bea pănă nu voriă- 0- 
morâ. pre paveli. : : 

Şi era mai mulţi de patruzeci carii făcuse acesta giurămănti. 
Carii merserâ la popii cei mai mari şi la bătrăni şi zisără cu 

10) luo=— luă. 
11; fuglulu — fuglul, fuglu — legat.
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giurămăntii neami giurati pre noi nemicâ să nu gustămi pănă 
nu vomii omorî pre pavelii. 

Acumii derepti aceaia spuneți căpitanului deni voia săborului 
ca măine săli scoață la voi cum aţi vrea mai adevăratii a întreba 
de cealea cesit de elu farâ noi mainte de ce să va apropia gata 
săntemii a omori pre eli. 

Iară deaca auzi feciorulă surorii lui pavelii hicleşugulii mearse 
și înntrâ în tabără deade veste lui pavelu. Iarâ pavelă chemănâi 
unulii de în sutași zise du pre cestă voinici la căpitanulă că rae 
oarece săi spue lui. Iară elii luândulă pre elă duselă cătră căpita- 
nulii şi zise pavel celui legati maă chemată de mai rugati să 
aducii pre cesti voinică cătrâ tine avăndi oarece aţi grăi. 

Din faptele apostolilor 1688. 

Şi căutândii pavelii la adunare zise barbaţii fraţi ei cu toată 
sciinţa, bună amii petrecutii spre dumnezău pănă în zioa aceasta 

Tarâ arhiereul ananila porunci celori ce sta lângă etii sălii bată 
peste gură. 

Atunce pavelii cătră eli zise va să te bată dumnezău părte 
spoitit şi tu şăzi judecândumă după l6ge şi călcândii l6gea porun- 
cesci să mă bată. lară ceia ce dvoriia ziseră pre arhiereulă lui 
dumnezău suduesci. Şi zise pavelii namă sciuti fraţilorii că iaste 
archiereu pentru că serisu e pre biruitoriulii nărodului tău să nul 
grăesci de rău. 

Şi cunoscăndă pavelit că o parte iaste de saduchei și ceialaltă 
de farisei strigă în adunare bărbaţii fraţi eu fariseu sîntu feciori 
de fariseu pentru nădejdea şi înviiarea, denii morţi ei mă judecă. 

Şi aceasta elu grăindi făcutusai price între farisei şi între sa- 
dochei şi să despărți mulţimea, pentrucă sadocheii zicu că nu 
aste înviiare nici îngeri nici duhi iară fariseii mărturisescule 
amândoao. Şi să făcu strigare mare şi seulănduse cărturarii părţii 
fariseilori să pricila zicândă nici unt rău nu aflămi întru omul 
acesta, iară de au grăitii lui duhii au îngerii să nu ne sfădimu cu 
dumnezău. 

Şi multă gâlceavă făcânduse temânduse căpitanulă ca să nu 
rumpă ei pe paveliă porunci oștii să se pogoare sălii hrăpească, 
pre elii denii mijlocul lorii și sălii aducă în tabără. 

Şi în noaptea ce veni stândiă la elii- domnului zise cutâză pavle 
pentru că în ce chipi ai mărturisitii ceale ce sântii de mine în 
ierusaliiii așa trebue tu şi în rîmii să mărturisesci. 

Şi făcânduse zio făcândi. oare carii deni jidovi turburare să 
proclețiră pre ei zicându nici să mănânce nici să bea pănă nu 
vor ucide pre pavelii. Şi era mai mulţi de 40 ceia ce jurămin- 
tulii acesta aii fosti făcuți. Carii mergândi la archierei și la bă- 
trâni ziseră cu procleciune neam procleţitii pre noi nemică să nu 
gustămii pănă nu vomă omori pre paveli, Acum dară voi arătați 
căpitanului înpreună cu adunarea ca mâine pre elii să pogoară 
cătră voi ca adecă să cereaţi mai pre amăruntulii ceale ce sântă 
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pentru elii iară noi mai nainte de ce să va apropiia eli gata sân- 
temii sălu omorim pre eli. 

Și auzindii feciorul surorii lui pavel vicleşugul mergîndă şi în- 
trindiu în tabără spuse lui pavelii și chemând paveli pre unuli 
denii sutaşi zise pre tinerelulii acesta dulă la căpitanulă pentru că 
are oarece să spue lui. | 

Deci cela, luânduli pre dinsulii înlii duse la căpitanii și zise celui 
legatii paveli chemândi pre mine să rugă pentru acesti tinerelii 
săli aduci cătră tine având oarece a grăi ţie. 

Noul testament 1838. 

1. Şi căutând Pavel spre adunare, a dis: bărbaţi fraţi, ei cu totă 
sciința am vieţuit înaintea lui Dumnedei, până în diăa acâsta. 

2. lar Arhiereul Anania a poruncit celor ce-i sta lui înainte să-l 
bată peste gură. 

3. Atunci Pavel a dis cătră el: bate-te-va Dumnedeii, părete 'vă- 
ruit; şi tu ședi judecându-mă dupre lege, și împrotiva legii porun- 
cesci să mă bată. 

4. lar cei ce sta înainte aii dis: dar pre Arhiereul lai Dumnedeii 
blestemi (ocărăşti) ? 

5. Iar Pavel a dis: n'am sciut, fraţilor, că este Arhiereii; că scris 
este: pre mai marele norodului tâii să nu-l grăesci de r&ă. 

6. Deci cunoscând Pavel că o parte este Sadduchei, iar alta Farisei, 
a strigat întru adunare: bărbaţi frați, ei sînt Fariseii, fecior de 
Fariseii ; pentru nădejdea şi învierea morţilor eii mă judec. 

7. Și acesta el grăind, s'a făcut neunire între Farisei și între 
Sadduchei: și s'a împerechiat mulţimea. 

8. Pentru că Saducheii dice că nu este înviere, nici Înger, nici Duh; 
iar Fariseii le mărturisesc amândoiiă. 

9: Şi s'a făcut strigare mare. Şi sculându se Cărturarii din partea 
Fariseilor, se pricia, qicând: nici-un răi nu aflăm în omul acesta; 
iar de a grăit lui Duh saii Înger, să nu ne împotrivim lui Dumneqei. 

10. Şi multă gălcevă făcându se, temându-se căpitanul ca să nu 
rumpă ei pre Pavel, a poruncit ostașilor să se pogâre și să-l ră- 
pâscă pre el din mijlocul lor. și să-l ducă în tabără, 

11. Iar în nâptea ce venise stându-i Domnul înainte, a dis: în- 
drăznesce Pavle; că precum ai mărturisit de mine în Lerusalim, aşa 
ți se cade şi în Roma să mărturisesci. 

12. Iar după ce s'a făcut qiiiă, adunându-se Gre-care Iudei, s'ati 
anathematisit pre ei-și zicind, nici să mănânce nici să bea. până nu 
vor omori pre Pavel. 

13. Şi era mai mulţi de patru deci cei ce făcuseră jurămîntul a- 
cesta. 

14. Care mergând la Arhierei şi la Bătrâni, ati dis: cu anathema 
ne am anathematisit pre noi-înșine, nimic să nu gustăm până nu 
vom omori pre Pavel. | 

15. Acum dar voi arătaţi căpitanului, împreună cu adunarea, ca 
mâine să-l pogâre pre el la voi, ca cum aţi vr€ să cercaţi mai 
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pre a măruntul cele ce sint pentru el; iar noi mai "nainte de ce 
se va apropia el, gata sîntem să-l omorim pre el. 

16. Şi audină feciorul surorii lui Pavel vieleșugul, mergând şi în- 
trând în tabără, a spus lui Pavel. 

17. Şi chemând Pavel pre unul din sutași, a dis: pre tinerelul 
acesta du-l la căpitanul, pentru că are 6re-ce să spue lui, 

18. Deci acela luându'l pre el, l'a dus la căpitanul, și a qic: Pavel 
cel legat, chemându-mă& pre mine, s'a rugat pentru acest tinerel 
să-l aduc la tine, că are 6re-ce să-ți spue ție. 

Nota din secolul XVIII care osândesce scrierea. 
La pag. 106 din manuscris se află un adaus scris în secolul XVIII. 

Se vede — qice d. Sbiera — că acest Constantin din Dorna a judecat 
cartea din punct de vedere al întrebuiuţării în serviciul bisericese 
şi fiind în adevăr scrisă într'o limbă neințel6să, a declarat că nu 
e bună de nimic. 

= 
c e : Î, auacTa KăTe 45 docr ckpn 

ne pSmzuus un HSu eSuz 
€ 

AC HEMHEZ AH WE AMZA cKpH 
€ 
DR m $ 

£9y KOTaTi VU ACHA mecull Aare 
< 

5, A Suatar ASH KOTÂTII RoAEO 
T € HAS + BAe Sea ca mit Ac kaHWACamz uizs$ 

aWue aa Eoponti! KS nena adzrznacne 

PS AM 43 NHCaaAz 432 KOTÂTĂ 

po 7 
9. W ACDHA Bac 2cAa 

4) Mesiţa slavon = luna, lumii. Ca să se afle anul de la 
5) Constantin Voevod, despre Christos, se scade 5508. 

care se vorbescea fost Constantin |. 8) Pisaală slavon — am scris. 
Mavrocordat. 8) Ază slavon —eă. 

6) vlet — slavon anul. 9) Oi slavon — din. 
5) Anul 7241 este de la facerea 

  
   



Facsimile de pe paginile 16—417 ale Codicelui Voroneţen. 

nica cât ip uinunf 

nipeh goala papa 11 ripa 

HoyM4Asi ih, a SAintajernA, 
măi cap certa ipică ay. sune) 

Hp YI 90% mara rin vicles 

(99 pt pomii niclog pice 

maornnicăf ppm ps As rap 

1 (57 inna pi SAXYMoory 

spira st Yuinicloănpn 

A BAe aţi pri cn ntt. 

aj soposnpsupnică câ mas 

BX a apei Abram es Cp 

pponetrdppezuneefe ră uansă 

cp Y Hg Sn ay răpiri pn: ALIA 

Transcripţia. 
=—nicu iuo 1) era aduraţi şi şedea giosu. deaci luară elu mortu. 
lângă o zăbllă 2) uîn giurelu cei era deștiînse pavelu şi cădzu spri 
numele evtih, acela purtatu însu, de lu cupriense şi dzise. - 
cu somnu adă(n)catu. şi grăz nu vorovireţi că sufletu(1) 
indu pavelu de mu(l)te plecăse lui întru elu iaste. deaci se sui de 
giurele de somn şi cădzu di în co- de frănse pânre și gustu şi bă= 
marnicu 3) diînra(l)treile podu sădui4)de biu5) pănră la zori: așa, 

1)umde, 2) ferestră, 3) pridvor. 4) vorbi, 5) destul.
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(Yp 

ay tun pajet(ărpay pici 
, „Bia Un SMIACIAp ay rio nad: 

non rAf MA fu AFA Atitn 

pn is, Up ctcdg 1 Mi, 
cena, *Msc448 &pămMyt4 AS My” 

MB sA%, 1) duuntpasi, unsfă 
Atâ ri A 6tZ3i MAG C]. Ang 
CA) mon tata jam 
SALSA IMG inna 00 

UI Hg i icons Mogrndoayșj LLHpt | 
"pipe teen Fete 
Ain. A PIN 3 maori, 
poi căra 4 n Ad ie nic 

.. . n 

CALA NAT Ap m nds HpS 

Transcripţia. 
eși și aduseră pruncu(l) 1) 
viu şi îu măîngăeare nu puţină: 
E noi vinremu în co [sf.sămbăteei2) 
rabie, și descărcămună întru a 
sonu 3) de acolo vrumu se luomu 
pavelu. că aşa era dzi(s). şi vrea 
însu(ş) pedestru se miargă. deci de= 

1) Aci e un cuvînt afară din text 
ca notă: lucraree. 2) Afară din text. 
3) Nume propriu de oraș. 

ca fumu 4) întru asonu luomu 
elu şi venremu întru mitilinu 5) 
şi de acolo mutămună și de: 
măn€ţa sosimu întru anticriz 
hei 6) iară întru alta mutămună 
întru asa(mo)nu'?)şi lăcuimu întru trog: 
ghilia 8) e în ceaia cee înrainte vire: 

4) furăm. 5) Mitilene. 6) Nume 
propriu. 7) Idem. 8) ldem. 

   



2. PSALTIREA SCHEIANĂ 

Acest manuscris a făcut parte din biblioteca dela moşia 
Scheia a d-lui D. C. Sturdza-Seheianul, și apoi a trecut 
în posesiunea Academiei Române. Din pricina asemănă- 
rilor ce se găsesc între acest manuscris şi Coaicele Vo- 
roneţen, se crede că s'aii scris ambele în aceiași epocă 
şi în acelaşi ţinut. Epoca pâte fi începutul secolului XVI 
sai finele secolului XV. ! 
Note : 1. Manuscrisul a fost publicat de d. 1. Bianu întro ediţiune care cuprinde 

în facsimile tâte paginile şi alături are transcripţiunea cu Litere latine. Textul 
este comparat cu psaltirea tipărită a lui Coresi și sînt notate variantele. 

2. Originalul e în format mic, după cum se vede în facsimilul ce am reprodus 
şi noi de pe pag. 3 şi 4 şi pag. are în genere 17. rânduri. Cuvintele nu sînt des- 
părţite între ele, dar manuscrisul acesta, se citesce mai uşor de cât cel de la 
Voroneţ. Sînt multe cuvinte abreviate şi multe litere sînt aruncate; aflăm ase- 
menea şi unele litere cu forme neobicinuite (p, ). 

3. Acest manuscris este cel mai vechiii text de psaltire în românesce ce se 
cunsce până acum. 

4. Pentru înţelegerea textului am pus după fie-care psalm, pasagiul corespun- 
qător dintr”o ediţiune modernă. 

5. Psaltirea lui David cuprinde 150 de psalmi, împărţiţi în 20 de grupe numite 
şederi sai cutisme, 

Aa Eul 1. ABĂEIIPPRI 
năpâ. KEmâpe meakpe ă 

Pepiiue BXGEATI ui u$ 

„MEzuyenacăT3An 

  

2) Sedere este numele grupei din care face parte psalmul.



5. HERSpÂnHAOph * Lut 

NpEeRaA EnAKATW 

UIHASpSiScnta. un 

AAUIEA EpHAeniepSATo 
y 

puaSpunoțurk Ac. uep 

10. aE WAAHSAoY. pană 

1. ces&wWamunWânra. 

Ma , 
IUHYBAKaaRSzacă 

AhaânrăimuirSânt 

Ez uz AScz5Ad A 
za 

5. Bpmacaundps 
H 

SăAOVHBEAAcuIH'TOA 

TĂKZATĂCEâutAo 

enrBupe * nt âuraneov 

pău apr dura * ue 

5) Necuraţiloră — necredincio- 
șilor. 

8) Pierdzâtoriloră — îndemnă- 
torilor spre răi, 

10) In loe de lefa să se citâscă 
legea. o 

10) nvațâ-se = se învaţă. Pro- 
numela reflexiv se punea în urmă 
în genere şi acolo unde adi usul 
cere să stea înainte: „se ferescă- 
se de răi“, — „In care vreme 
iviia-se“,—]n dreptățile tale în- 
vățu-mâ“. Acestă construețiune 
se află până adi în graiul Ro- 
mânilor din Transilvania.   

1) Dzuoa == giăta,, 
2) Hiva = fi-va= va fi. Feno- 

menui acesta al schimbării labi- 
abililor e fârte rar în textele se- 

„colului XVI. 
2) Lemn axe în cărțile acestui 

secol înțelesul de por şi mai ge- 
neric de plantă. 

3) Eşâtul — ssvorul. 
3-4) Apee. Aci lipsesce un î:a- 

peei. 
-'1-8) Dospeşte — sporesce. 

0 = nu, 
8-9) Necuraţilor ar pută să fie 

vocativ; dar comparat cu textul 
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10. sanojacepaueibatz:ră 

pxeanrot aci âua 

NAMÂRTOVAS - Aepin 

msăuanSepb fie 

nSpauinadySAf.mesi 

15. nătărSuinjedă 

regina Sp "Ka 

| 17. wi AHoȚdak Aepinu 

1. ASpr: uinkdahnenoy 

păunaSpuniepe. 

PSALMUL 1-ii. 

1. Fericit bărbatul, care n'a umblat în sfatul necredincioșilor, şi în calea păcătoşilor n'a stătut şi pre scaunul perdătorilor n'a şedut. 2. Ci în legea Domnului voia lui, și în legea lui va cugeta Qiua şi noptea. 
: 

3. Şi va fi ca un pom răsădit lângă isvorele apelor, carele rodul săi va da în vremea sa, şi frunza lui nu va căde€, şi tâte ori câte 
va face vor spori. 

4. Nu așa necredincioşii, nu așa: ci ca prafui ce îl spulberă vân- tul de pre fața pămintului. : 
5. Pentru acesta, nu vor învia necredincioșii la judecată, nici pă- cătoşii în sfaturile drepţilor. 
6. Că scie Domnul calea drepţilor şi calea, necredinctoșilor va pieri 

  

modern ne apare ca. dativ, regim 15) Vuru — vor. | 
al unui verb sub înțeles: se va 14) Judeţ — judecată, judecata 
întâmpla. de apoi. i 10-11) Mătora — mătură. Aci o 17) Și =— scie. Forma organică neaccentuat nu a trecut în u, | derivată din latină — scit — sei. cum se întâmplă de regulă, Finalul e este un adaus ulterior.
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PSALMUL XI. 
s 

GhceemeA iezeR2S 

%* = > 
. DI ONEHHKV. KAMHKUILN 

papzeeakastkpeacăiu 

WâmepHapt . Acu ZT 

ui = x 
rpzhuipeizaTpzcouscaă. 

o
 „ SreneraMBOcIiTâaprĂ 

"TpSpemz.ÂTpr Îpe 

Marpzupaztă. NOTp£ 

ekipeAfiSrorezocră 

perzMEGCiiToĂpe. Ah 

10. samaperpziiroâpesii 
DS, A A CEAHEANOâCTpaMagH. 

GCTHEAEHOACTpEAZNrA 

noăczanTră" vipeicâARS 

171) Rândul acesta este ultim 
din pagina anteridră. | : 
„17) Spsește — spăsesce. A spă- ! 

si=—a curăţi. | 
1) Preapbnicul—preapodobni- ! 

cul. Preapodobnic = asemănător; | 
pod6bă — asemenea. | 
1-2) Micșurară-se=se micșorară. | 
2) Fii = fiii. Raportul sintactie | 

între acest cuvint, şi verb nu se ; 

vede de loc; lipsesce o preposiție | 
care să-l stabilescă, cum se vede ; 
în textul modern. i 

4) Cireș — câneș —cine + ada- ! 
usul obicinuit epitetic, ca la fieș- i 
care. Sensul aci este: fie-care. ; 

5) Usnă — țărm. 

5) Gămbositoare—gâmbosildre. 
"A gâmbosi—ă înșela, a pierde. 

() Reu=răă. Aci e nu este 
prefăcut în ă. - 

1-8) Potrebește — pierde. 
8) Zoalte — toate, greşâlă a co- 

pistului. 
9-10) Limbă mare grăitdre — 

vorbire îngânfată. CE. construcţia 
latină os magna sonaturum. . 

10-11) Diser = diseră. | 
13) Cire noao Domnu taste— 

cine ne este Domn. Aci: pronu- 
mele personal de formă întregă 
noăă s'a întrebuințat fără con- 
strucţie pleonastică, cum se cere 

: în limba de aqi: ne este noăă. 
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n P . m 7 
ACTE. A£ NTŞKUHY MHILEII 

15. ASpu * uineSennpap'kak 

cephapn. ÂNMS.ARISSHicE 

. ARO? nSntomepeiiciniie 

1, unnScSnSniomeAniicS. 
H 

KVBEHTEAEA,HBAOV, KS 

derenS pare” azi Hr 
A a mm Te 

AZ CSUIHHCNHTAN BALA 

5. rSkvparBAcuanrei). 

pi TEA Rekpateapuina 

ungeriinz. AcH'EMot 

secratuui. ANES * A 

npeopSnekSpauini 

10. ÎMBAZ * ASnz.Âpâr$ 
= 

2 m [Ii A 

ra5mSunTânbiui 

7 Ș 
12. âmMepHac. 

14) Mișei şi mai jos meseri să 
se explice. 

16, Înviu — înviez. 

17) Punăiume =— mă pun. 
1) Dinsu di + însu dinsu ca 

la dintre (di + între = dintre), 
dintâtă (di-bâniâiă — dintâiă). 

4) Ispititu =— ispitit. 
6) Hrăneştină = hrănesci-ne = 

ne hrănesci, . 
7) Peghină = veghi-ne = ne 

veghi = ne veghezi. Lipsesce am- 

plificarea ez. Acestă lipsă e un fe- 
nomen fonetic caracteristic până 
adi al graiului Românilor din 
Transilvania, -unde se aude de 
exemplu: se. gată p. se -găiesce. 

11) Mulţitas = mulţit-ai = 0ă 
îmimulțit. Lipsesce prefixul. Ia- 
răşi fenomen caracteristic al Ro- 
mânilor din Transilvania, cari die 
de exemplu: a pușcu pentru a 
împuşca.



PSALMUL al 11-lea. 

1. Mântuesce-m& Dâmne, că a lipsit cel cuvios; că s'ait împuţinat 
adevărurile de către fiii omenesci. 2. Deșarte a grăit fie-carele cătră 
vecinul sii, buze viclene în înimă. şi în inimă a grăit rele. 3. Per- 
de-va Domnul tâte buzele cele viclene, limba ce vorbesce cu în- 
gâmfare. 4. Pre cei ce ai gis: Limba n6stră o vom mări, buzele 
n6stre la noi sînt, cine este nou Domn? 5. Pentru necazul săracilor 
și suspinui celor nenorociţi, acum mă voiii scula, dice Domnul, pune- 
m6-voiii întru mântuire, îndrăsni-voiii întru el. 6 Cuvintele Dom- 
nului, cuvinte curate, argint cu foc lămurit. ispitit Pămîntului, 
curăţit de șâpte ori. 7. Tu, Dâmne, ne vei păzi pre noi, şi ne vei 
feri de n&mul acesta şi în vec. 8. Imprejur necredincioșii umblă ; 
dupre înălţimea ta, ai înmulţit pre fiii omenesc. 

Pacsimilele pag. 3 şi 4 din Psaltirea Scheiană. 
Notă. Pagina acesta cuprinde mai multe rânduri sus; acelea ai fost lăsate la 

o parte pentru a începe ca începutul frasei. 

ÂEpE re Ag ran pa CE 
„AMFHAAELUADAMENLE NARA 
ăi po CEA RET ARE 

Aaa » NpAn TE crai 

FITOV pr ANILA pa in ri 
MB ro V' AY - LU Hi Eco A 

pia PAPA SEA pt, 

[OC rIpE d RY un aq 
„A Ceiyaă - Ca e-oyridăt 

FR rmioă pn atat o su dt 
TIS AR AEAA citi LLt9 Că 
AGAA. moft 

Transcripția. 
Derep ce înceti râse rii adurărâse înpre= 
li(m)bile şi oamenie 1) învâ= ună, spre d(m)nu(l) şi la 
țănduse deşârtă h(ri)s(to)su(1) lu(i). să rupe(m) le- 
lori. înrai(n)te stâ- gâtorile lori. şi le 
tură înpâratii pâ- pâdâ(m) de la noi giugu(]) 
măntulu(i). şi boia loră. Vietoriu(1) la ceriii= 
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Notă. Rîndul ultim de aci face parte din pagina următâre. Sia pus spre ase 
complecta frasa. . 

PT = 

PE PSR ACE cur Apă 
EArTIE-AMt9 A <u e dry 

MIE CPE ABA (3 TpEA 
retiita Daia EA - iun 
ICK oV vata CA CME 

N - 7 g / 

ru Eno eta car - 
CĂ CAR ră AA jencă. 

TU pă Cfseu AS Mas 0. 
“i Pop . 

ps cb A TOAR Ade nk 

Ata Sr CEAEAASA ay: pă 
Ab Bu CE CĂ mg MELE - 

4 N .. > N „“ > >/. 

imie XE spin a. E ay 
acri SA ARC, 

SUE pe AL 44 ME ELuţi AArţă, 
GOt84H &HAE Lele AE 4 

AE a iati aţi tt Xcrră pri A£ 
ru At pc bpăuui rrray 

A £ z' 
MAMI raXAY e 

re râde(ş) de e(i). şi d(om)nu(!) - niu dzisele d(om)nulu(i) d(ominuz 
bate(ș) giu(e) de ei. atu= ji dzise cătră mene, 
nce grâiva cătrâ în filul mieu eşti tu. en 
nșii în mănia sa. şi astâdzi nâscuiiite. , 
<u urgia sa snenz ceore de la mene și daţi: 
teaște ei. e eu pu- voii li(m)bile ocinele ta: 
su sâ(m)tu de la densu, le. și ținuturile 
pria sionulu(i) mâgu- tale în sfrăşitu(1) 
ră sfă(n)tă a lu(i) spu- pâmăntulu(i)



3. OPERELE LUI CORESI. 

Coresi era un diacon cu cunoscințe tipografice și cu sciinţă de 
carte, un „meşter învăţat“, cum e numit de către Luca Hrăjilă, ju- 
dele Braşovului, câre a editat Cazania de la 1581. Probabil că fa- 
milia lui era de origine din Chios. Ea se stabilise de mai mult 
timp în ţară şi chiar unii dintre antecesorii lui ocupase posițiuni 
insemnate la curte. 

Se cunosc de la Coresi 15 lucrări, dintre cari 6 românesci, una 
cu text slavon şi cu text român, iar restul slavone pe de-a întregul. 

Cea mai veche tipăritură este din 1560, colecţiunea celor 4 evan- 
ghelii, Tetraevanghelul, tradus în colaborațiune cu Tudor Diacul. 
Exemplarul cel mai complet se găsesce în biblioteca Academiei. 

In acâstă lucrare sînt numai textele evanghelice; Biserica n6stră 
însă a avut tot-deauna trebuinţă de explicări ale acestor texte. 

Ar fi fost de sigur de un mare interes pentru istoria limbii şi a 
literaturii n6stre ca explicările să se fi scris d'a dreptul în româ- 
nesce, din nenorocire ele sînt numai traduceri și din acâstă pricină 
at şi o importanță mai mică, 

Explicările evangheliilor formâză ceea-ce se numesce Cazanie, 
Cei vechi întrebuinţai și titlul de Zilcul evangheliilor sai Evan- 
ghelie cu învățătură sai Evanghelie învățătore. 

Coresi a făcut două sorieri de acest fel, cari sînt cunoscute de 
specialişti sub numele de Cazania l-a și Cazania 2-a, prima tipă- 
vită pe la. 1564, a doua pe la 1580. 

În serviciul bisericesc, scrierea complimentară a evangheliei este 
Apostolul, adică faptele "ucenicilor lui Christos. 

Colecţiunea acestor fapte se numea la cei vechi Praxiă, Prazxa- 
postol sau şi cu numele simplu de astădi Apostol. 

Coresi a tipărit o asemenea lucrare pe la. 1563. 
Pe lângă aceste cărţi pur creştinesci, biserica nâstră ca şi cea 

catolică a admis pentru servicii și din cărțile ebraice ante- -creştine. 
Cea mai importantă este de sigur "Psaltirea, adică colecțiunea acelor 
minunate imnuri ale lui David cari n'aii fost în nici o literatură 
ajunse până acum. In literatura nâstră veche Psaltirele sînt între 
cele mai numerâse lucrări.. 

De la Coresi avem 3: una cu text român şi cu text slavon, cu- 
noscută sub numele de Psaltirea Slavo-română, tipărită la 1577 şi 
reprodusă, în ediţiunea Academiei de d. Hasdei ; două numai cu 
text românesc, una tipărită în 1568, alta în 1370. 

Locul tipăririi a fost Brașovul pentru textele românesci, pe când 
până aci se credea că unele lucrări ale lui Coresi s'aii tipărit la 
Sas-Sebeş. 

Diaconul Coresi avea şi un fii numit Şerban. Acesta a tipărit 
la 1588 în limba slavonă un Liturghier. 

 



10. 

15. 

29 

Din Tetravanghel (1560) 

Mateiu, XIII. 

(Suce AoMHSAn) NOAc46A Acre ANZPALiA uepASH 
"păOVHUOVASH Ac MOVIApH. UE A9VW WASA LUIH CEMRHA 
NTpS ArpSA ASH. ue Man AHKA ACTE Ac TOATE CEMENULEAE. 
E kana Kpliipe Man Mape Ac TOATE Bkp3eat ACTE. UiH 
EA ÎH AEMNR KZ BHHZ NACĂPHAE UEpIPASH. UIH WAHHickh 
ENpE CTaAznSprac ASH. UH AT MHAAĂ pă Ap. No 
ACEA ACTE ANEpăUlA urpaSH, Kogzekaa. ue w aSw 

MSapk. LH W ARONEpH ph AHN Ac Tpen MăcSpH NARA 
K&HAh ACCnHpA Toare duba moare rpăn LE „pnorpnga 
HăBOASASH. un BĂpa NHAAĂ HEMURA HOV Ppăn K&- 
Tpăniuiu. ka ca ce H3BXHA/ Reka BHutpk nfpounawp 
UE TpĂHPĂ: AELIKHAEBGOIS sp DHAAE BOCTOVA MiES. un 
ROD Părău ackSnceac Ac Toata AS. arSnue 
ARCĂ TAOATEAC UUH BMHE „A Kacă LE. mn anponnapăce 
KATpĂ EAh OVUEHdIH ASH UIH rpăHpz: CNSNE HOAwW NHAAA 
na'bBeeu 4 rpSasH (== arpSaSH). cat păenSnce sue awp. 
une CEMANA UE caMAUUA SHE ACTE ia Wat 

1) Podobă — asemenea. 
1-2) Grăunţului — grăuntelui. 
2) Muștari=—muştariii, muştar. 
3) Agru = câmp. 
3) Ce=care, are aci sens de 

demonstrativ: acesta. . 
4) Verdze — burueni. 
4) Lemn = arbore. 
5) Că = încât, 
5) Spre = peste 
5) Stlăpurele= stâlpurele=— stâl- 

purile = ramurile. 

7) Covăselă — aluat 
9) Inpotriva = în fața. 
9) Năroduluă = norodului. 
10) Cătrânșii=cătră-înșiă, că- 

tre dânșii. 
13) Voiu râgii = voiu striga 
13) Tocmelă = întocmirea = fa- 

cerea. 
15) A-grâulmă este urmat în pa- 

rantesă în Crestom. Gaster (din 
care este reprodus pasagiul) cu 
vorbele agruluă. In adevăr, com-   

parând cu textul modern, vedem 
că aşa trebue să se citescă, fiind- 
că aici avem farinii. 

16) Plgveeă — Plevei. 
17) Fiul omenesc = Fiul Omu- 

lui — Christos. 
18) Agrul. U final nu are o si- 

tuaţiune sigură în textele seco- 
lului XVI. În unele îl vedem în- 
treg, în altele jumătate, iar în 
altele lipsesce cu totul. Aceste de- 
osebiri se găsesc nu numai de la 
un text la altul, ci chiar într'un 
acelaşi text. 

Dup8 exemplele ce ne procură 
aceste texte, stabilim tâtă istoria 
acestui sunet: 

Codicele Voroneţen: canr$, e, 
„pEEMECKOVȚ. 

Psaltir. lui Coresi: AomnSat, KzHAn, 
UEpIOAL, HCpdHAh 

Tetraevanghelul lui Coresi: Bă9- 
BaTovA, 

arsa.
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30, 

40. 
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HEcKh. € arpSA ACTE ASME. 6 BSNA CAMAHLA. avarb 
cara din nzpă Teiu. € nakBtae căra in nengin- 
TOpIRASH. € BPAXMAUISȚA UE W chuAHA Acre ApaROVA. 
E ctuepăunk cpzuii Toja BEKSASU acre. € CEUEpA- 
Pepin <pUEpIH caHTb. KZ BWp 443 aASHa nabenaa. uiu 
«A ek apaewewp. ama Ba up cbpauunroa BkSaSu 
dute TSa. TpeMHTEBA IRA Week .pyrpin ASH, un Ba 
AA SHă 'TouH CXBARSHHTOpIH Ac pnxpăuia aSu. mn bă- 
KATOpIN ăpă akye. WUH apSHRAHBA i KSMTOpIOA A£ 
ok. auna Ea n unănuepe mu ckpauhupE AHHuHawp. 
ATSHUE AEpENUĂH A0VMHHACEBWB ANAPAUIA TAP RASH ASH. 
MUH WHHE ape OVpekHi AFAMȚSHpE CA 4034. fApălun n0- 
ACăGĂ ACTE „MNĂPĂUIA UEpIASH. KOMOapA ackSncă 4 
care. ue W aaă wma ackSucă. uit Ac BBHSpie Mkpce un 
TOTI KZTh 485 BANAS un KSMnzpă CaTSA autaa, tapăulH 
NOĂCAGĂ ACTE ANĂPAUHA UEpIOASH. WMOVA HErSaTopR 
E KASTA ESH MAPTĂPHTApH Wu Aaă OVROVA MAp- 

» PĂPHTABI A MSATE Npetuh. AScsce AE BEHAS TOTI KZT 
ARE UIHA ROVMNAPĂ. IApă NOACAEZ Acre NNăpăuia 
UEBIOASH HăBROASA ApSHRAT A Mape. ui AE TOTI N'BASA 
AASHapă. u£ KAHASCE „ANAS. LINA CKOACEpA EA AA Mag- 
VHHE. tun te3Spă Ac aatkcepa BSuiu -Î Băce. e nov'rpesin 
AnăAdpă apă. aa Ba n .ș KSmnanrova BkKSASu 

Aci ni se presintă lupta pentru | întitulat „Un principii estetic al 
existență a lui 4; el nu e pretu- 
tindeni învins, ici-colo şi-a pă- 
strat încă terenul şi scriitorul stă 
la îndoslă dacă trebue să-l în- 
semneze întreg sai scurtat și mai 
tărgiii va sta la îndoslă dacă tre- 
bue să-l mai însemneze ori să-l 
lase la o parte. 

19-20) Nepriitorul — Dracul. 
20) E vrăjmașul ce o semănă. 

aste dracul e secerăciunea sfăr- 
şitul vecului taste Acestă con- 
strucțiune f6rte frecuentă în tex- 
tele sec. XVI şi particulară limbii 
românescă se numesce chiasm, în- 
crucișarea aceloraşi părți în două 
proposițiuni consecutive,fenomen 
studiat de d. Hasdei în articolul   

sintaxei române. Schema acestei 
construcţiuni este ab +ba: 

veselescu-mă și mă bucuru 
a bb b a 

22) Plevila = pleva. 
25) Săblâznitorii—cari fac scan- 

dal, duşmani. 
25-26) Făcătorii fără lege = cei 

ce fac fâră de legi. Vegi obs. din 
Cod. Voroneţen pentru construc- 
ţia identică. 

28) Derepţiă luminasevor împă&- 
răția tatălui lui. Aci lui = lor. 
Proposiţia nu e clară, fiind-că li- 
psesce preposiţia în. 

31) De toti nemulu — pesce de 
de tot nemul. 
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ddecrSH. Uh Bop cun „pyepiu Ac Bop aakye P2HH AC <A 
MHXAOKOVA Arpenunawp. win Bwp apSHka x KSn'PopRA AE ok. auna Ea un naxnuepe Wu CKpzuiHHpE AHHUHAop. WH rpăH Awp LE. „pueabyeuui aukerk moare, rpăHpA 

45. ASu €n AOaAMNE. EAh AHee AWP. AEpENTh aut TOTI Kap- TSAApIOA „pBANECE ANRpRUiA uepasu. NOA,OEHHKI Acve WMOVA KĂCĂTEPI. WEAA U£ CROATE AH A BHCTHApRA AOVH Hoawae tin Beknae. mut 8 aka cpaun IE NHAAA 
AVACTA 'TpEkS Ac auna. 

Evanghelia de la Mateiu, XIII, 31—53, 
(Ediţia 1838). 

31. Altă pildă le a pus lor înainte, gicând: asemenea este împă- răţia cerurilor grăunțului de muștar, pre care luându-l omul, l-a, semănat în țarina sa; . 32. Care este mai mic de cât tâte semințele; iar daca cresce, este mai mare de cât tâte buruenile: şi se face copac, cât vin pasările cerului și se sălășluesc în ramurile lui. 33. Altă pildă a grăit lor: asemenea este împărăţia cerurilor, aluatului, pre care luându-l muerea, l-a ascuns în trei măsuri de făină, până ce s'a, dospit totă. 
34. Acestea tote a grăit lisus în pilde norddelor, și fără de pilde nu grăia lor; 
35. Ca să se plin6scă ceea ce s'a grăit prin prorocul ce dice : deschide-voii în pilde gura mea, spune voii cele ascunse din în- ceputul lumii. 
36. Atunci lăsând norâdele, a venit în casă Iisus ; 37. Și s'aă apropiiat cătză dînsul ucenicii lui, dicând: spune nouă pilda zizaniilor țarinii. 
38. Iar el răspungând, a dis lor: cela ce a semănat s&miînţa cea bună, este Fiul omului, 
39. Iar țarina este lumea: iar sămința cea bună, aceștia sînt fiii împărăției : iar zizaniile sint fii celui viclân : 40. Iar vrăjmașul cel ce le a semănat pre dinsele, este diavolul; iar secerișul este sfîrşitul vâcului ; iar secerătorii sint îngerii. Deci cum se adună zizaniile, și se ard cu foc; așa va fi în sfir- şitul v6cului acestuia. 
41. Va trimite Fiul omului pre îngerii săi, şi vor aduna dintru împărăţia, lui pre tâte smintelele, şi pre cei ce fac fără de legea ; 42. Şi-i vor arunca pre ei în cuptorul cel de foc: acolo va fi plânsul și scîrşnirea dinților, 

  

45) Ei= așa, da. | 40) Omul căsătorii — stăpân al ! | casei.
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43. Atunci drepţii vor străluci ca s6rele întru împărăţia Tatălui 

lor. Cela ce are urechi de audit, audă. 
44. Iarăşi asemenea este împărăţia cerurilor cu comâră ascunsă, 

în țarină, pre care aflându-o omul, o a ascuns; şi de bucuria ei 

merge, şi tâte câte are le vinde, și cumpără țarina aceea. 

45. larăși asemenea este împărăţia cerului omului neguțător, 
ce caută mărgăritari buni. 

46. Care aflând un măgăritar de mult preţ, mergând a vindut 

tâte câte avea, şi l-a cumpărat pre el 
47. Iarăşi asemenea este împărăţiea cerurilor năvodului care s'a 

aruncat în mare, și a adunat tot felul de pesce; 

48. Pre care, după ce s'a umplut, scoțendu-l la margine, şi şe- 

dână, a ales pre cei buni în vase, iar pre cei ri i-a lepădat afară. 
49. Așa va fi la sfîrșitul vâcului: vor eși îngerii, și vor despă 

pre cei răi din mijlocul celor drepți: 
50. Şi-I vor arunca pre ei în cuptorul cel de foc: acolo va fi 

plângerea și scîrşnirea dinților. 
51. Grăit-a lor lisus: înțeles-aţi acestea tote? Dis-aii lui: așa 

Dâmne. 
52. Iar el le a dis lor: pentru acesta tot cărturarul, care se îm- 

vaţă întru împărăţiea cerurilor, asemenea este omului stăpân al 
casei care scdte din vistieria sa nouă și vechi. 

53, Și a fost, după ce a sfirșit lisus pildele acestea, a trecut de 
acolo. 

Psaltirea slavo-română 1577. 

PSALMUL XI. 

|. e CNaCBUIeAMA ACaANE KacKA3Ă 

np'EnoAsuHkBAn . 

EBAIHEKR 

mSpapăce AtAeB'kpeaejinn Sămnnaopi 

e 2 OAELIEDTB Fp2I WHEEL KATPĂ 

CWU Oi fan ca. o... cc. 

1) Rândurile punetate înfăţi- | ană și cu textul modern repro- 

şeză cuvintele slavone. - dus acolo. 
1) Să se citâscă în comparație Să se stabilescă deosebirile în- 

cu psalm XI din Psaltirea Schei- | tre aceste texte. 
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" CHEMUIEAGTOĂpE „PH'TpOYV THEAĂ, „pH 

10. "rpoviimeaă rpaii pzoy. . 

aaa 0WOTpe'Ruţie AWanSan 

TCĂTE pWe'ToOVpiiae „NUIEARTUWVĂpE AM 

BX Mâpe rpaiToape. ....... 

15. cc... . ce BWCEPĂ AHMEBA 

HOÂCTpA cama... 

CY/CHEAEHCACTpENpEAZ. ră Hone 

Te ee SUNE HOAW A 

MO ACTE ca 

20. .. . AEpEITRKRIIHBABANULEHAOB 

mii covenitnapt: arl;cepiaopn 

ARMS „pai$ 3fice AOMHS 

a N6RAA A cricenie usii HOVAMA co 

25. ns anna. .. 

OVBHHTEAE ASMHSASH. KOVBHHTE KSpA 

ApPyiiNTIapch If VCNMTUTE NZMĂTI 

aaa eee KOVPATBARIIAN 

30. mph e... 

28) Pămâti = pământ. 
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TOVACAMnE Fpaneaiene ui air 

ME AC POVAA âuă 

CTA Un perle 

-NIpEKSpnheGovpauiti „patBaă 

ACVNĂ MHAATOVAt 'PaBMOV AN 

"37. ranbinn Wâmennaopn 

Epilogul Evangeliarului (1560—61). 

a 

1. KS app rârzasu Hg AKSTOpIO At 

ditoasn une cdpzunrSan ARSASn 

cbHTe | Biineae mzpien AS fâtzuin 

Kpaân * £5 XSnano XAHZIUn 'brnepa AE 

5. „NEpauuoBu âmn ÂRSTh eaanie NEpTpo 

cbuTeae Kzpun Kperjiihiiun 'TerpotVa . ... 

ut âmt ckpiien dubere câenre Rafun Ac 

-MezuăTpă. czbie nSnnaw pSMăneriu 

CA -AHUEARrA cz.peEuc pSmănin uiinect 

10. Kpenpunu* RS rpaAipie usii cbiTSAn 

năgtan fan Kzrpa kopămrkir ÎL Kane 

Te „pcbariTaBtehpeia Adu Bune e rai 

3) Ianăș Crai, Principele Tran- . 9) Cinesă = cine sînt — cari 
silvaniei. sînt. . : 

4) Flaneșă, Beagneru = 16n 11) Ap(s)lii = apostol. 
Begner. 11) Cătrâ Corinteni 14 capete-— 

6) Zetroeul = tetraevanghel= | cap 14din epistola către Corinteni. 
cele patru evangelii. 
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cin KBRHĂTE KS Aueacen AekăTe. Î, 

Mie Ae KSBHH'TE He.putatce „paileA cerpiii 

15. Ră* ASnă âvba Bapsrzan Tun câ 

uH Dapunun Gâpe gazaiiun Sâpe îfixonni 

Sâpe nSnni* „pzpopa MĂNA EA genă awk 

CTE kafun Kpepuniin KA Maninire ca ue 

TEcKA HeueruiAh caHSSAcue HE ca cz 

20. ASâckă, Ik aitca :SnAnSASu Yane 

uit Bkriepi. ckpiicamn 75. AlfikOHR KO 

picu WrpareRuuie * mă SAW Add * 

uiti CAS puenSTra „pASHa ASâtân F 3hac mun 

caScĂpautTi „Masa A8 renSăpie ă anac 

25. Ba abro â aie SS „puerare „| BpatuoBi : 

Evanghelie cu învăţătură (1580-81). 

Din Prefaţă, 

1. Domnulii dumnezeu toti ţiitoriulă, în multe 
chipuri de scripturi și de învățâturi datau vaz 
menilor săi. întăi lu moysi proroc leagea veache, 
iudeilor datau. iarâ noao creştinilor 'hs mâ 

16) Care = ori. 22) 0t=— din. 
16) Ep(s)copii = episcopi. 22) Trăgoviște == Târgovişte, 
19-20) Săduiască=—suduâscă— 25) Ba atkro — In anul. Din 

să ocărescă. aceste 2 cuvinte slavone s'a for- 
20) Până aci este prefața din | mat cuvintul românesc veleat, 

partea autorităţii care a hotărît 25) Anul 7069 este de la fa. 
tipărirea cărţii. Apoi urmâză cu- | cerea lumii. Să se scadă 5508 ca, 
vintele traducătorului şi tipări: | să se afle data de la Christos. 
torului, 4. lls—Christos.
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5. ntuitoriulă nostru asa bună vestire sînta. evtie 
datuoau apatru evanghelisti lu matthei lu marco și 
lucâei şi lu ioanni. ...... ae 

Dereptii acealea eu jupânulă hrăjilii lucaciă judeţului deîn cetatea 
Brașovului. 

10. și a totii ţinutulii brăsei. foarte cu inimă fier 
binte şi cu jale aprinsă de multi jeluiiea la acea 
stă luminată carte. dereptii aceatea în multe pă 
rți ami întrebatit șami căutată pănă o amii aflati 
în țara rumâneascâ,. la, arhimitropolitulii Serafi 

15. mii, în cetate în trăgovişte. iarâ dupâ ce oamii o 
blăcită, iară eu foarte mamii bucurat. şi cu mu 
tă rugăciune cerșutamii de la sfnţiiea lui, şi 
mioau tremisu. iară eu deaca o.văzuiii ce învățâtu 
ră, Dumnezeiască şi cu folosii sufletului și 

20. trupului iaste întru ia. iară inima mea se îndulci 
şi foarte mâ, sfătuii cu luminatuli mitropoli- 
ulii marele ghenadie. deîn totă ținutulii ardealului 
şi al orâziei şi cu multi clirosiă de preuţi 
ce le trebuia aciastă carte, încă și cu toţi sfeat 

25. nicii miei. şi cu voia tuturorii acestora şi cu 
voia, mitropolitului marelui serafimii noi. dea 
demii lu coresi diaconult ce era meșter învăţaii în 
tracestii lucru de o scoase deîn cartea sărbeascâ pre 
limba rumânească, înpreună și cu preuţii de la bi 

30. seareca scheailorii, de lăngâ cetatea brașovului. 
anume popă iane si popa mihai derepce că vrumă 
să se înmulțească în multe pârţi şi chipuri 

    

  

cuvîntului lu dumnezeii . . . cc... ., 

5. Asa—a sa. - tăc-ui tăc-umu 
5. Ev(g)lie=— evanghelie. „ “uşi » “UTu 

11. Jeluia — jeluiam. Să se =u „ ură 
explice acâstă tormă de imper- . 
fect. uci-șu - . uci-semu 
15-16. Oblăcit—aflat. . „ “seşi „ -setu 

17. Cerşutamă — am cerșul— „se „ seră 
am cerut 

23. Cliros—Cler. ” audzii audz-imu 
24. Ce în loc de cărora. » “Își „ »itu 
28. Scose—traduse. - - „i n ÎTă 
31. Vrumă= vrurăm==voirăm 
Perfectul simplu al indicati- 33. Fragmentul acesta e re- 

vului prezintă următârele forme: produs după Bibliografia româ- 
născă veche de 1. Bianu şi A 

judec-ai judec-ămu Hodoș. 

» -ași „ “atu 
-ă ară 

» » 
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Facsimile din Fsaltire (1577). 
Epilogul, 

Sa AX aoţmhezeb & EI aiatsohi opt 
. aka B3z 50 3 MAH TOATE ASH 

A€ e dt faanTăAb AY AO mile 2că ANII 
BA. riSmân non pămani NaB'%Mb.. Lut XC 
ZHcE. mMâgen + ț3,- He serbat CzAut 
ASTA * Uh NâBeAt ANAL A CispH€ na Ko 

pH5To - fhe . zANTpă 6 cEpes mânbpz 
TO vrintH idBrnre 15% AUEAcCĂAL Mică ca 
pes,» IA UIH AAA CABBIIb A€ 53 
roovărmănrE peist AEnăsun'Te neuga'bce 
AH PPAATE Ain i AepenTb EA pă 
vin Mie nptovţuptaopb - ctspi(diamb awk 

CTE VzATuph 5% ovet'ro. AmBcIotb A€ 
Bz cpas'beră np AA pămarrb 
CA - C2Bm ie A€ ARUEACTA TĂPĂ - Luni rpz 

MA PHAHAopb - UH6A porbna pa win A MIEH 

CPAETHUH UI 6HHECZCOIO'T HUH WBBELH E 
cr... 

at AtwnBa szeisYâaeB2pb- BAbTO NE 

Transcripţie. 

Cu mila lu Dumnezeu eu diaconii core: 
si. deaca văzuiii că mai toate limbi: - 
le au cavintulii lu dumnezeu în limz
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ba. numai noirumânii navămi *) si hs**) 
zise . matheiii 109 ***) cine cetesce să înţe= 
legă. şi pavelii .aplii ****) încă scrie la co: 
sint 155 %*%***) că întru băs6recâ, mai vră= 
to(s) cinei cuvinte cu înţelesulii mieu să 
grâescii . ca şi alalţi să învăţii de căz 
“tii untun6recu ț) de cuvinte neînțelese 
întralte li(m)bi . dereptii acâia fra 
ţii miei preuţilori . scrisuvamii ac6= 
ste psaltiri cu otvâtă ț+) demii scosă de 
în psaltirea srăbâscâ pre li(m)bă rumân= 
scâ .să vâ fie de înţelegâtură . şi gră= 
mâticilor . şi vă rogă ca fraţii miei 
să cetiţi şi bine să socotiți că veţi vez 
d& înşivă că e cu adevării. vleato 7085, țiţ) 

OBSERVAŢIUNI 
privitore la textul voronețn, scheian și la cele coresiane. 

Cele două manuscrise, cari sînt cele mai vechi din câte 
se ounose până adi, aii între ele o mare asemănare; ase- 

mănare este între ele și tipăriturile lui Coresi. Ele pot 
forma prima grupă și prin particularităţile de limbă şi 
prin natura cuprinsului, fiind-că sînt tOte traduceri de 
cărți religi6se fundamentale: evangelii, biblii, psaltiri. 
Vom resuma aci particularităţile de limbă pe cari le- 

am întâlnit în prima grupă de texte vechi. 
Rotacismul se află în Codicele voroneţân şi în Psaltirea 

scheiană; în tipăriturile lui Coresi nu se găsesce. 
'Tot-deauna e accentuat din limba de adi se găsesce în 

aceste texte diftongat: ea. 
_U final (cel mut de adi) se găsesce întreg tot-deauna 

în Codicele voroneţân; mai tot-deauna în Psaltirea sche- 
iană, însă articolul enclitic în genere nu-l are. In tipări- 
turile lui Coresi fârte des îl întâlnim scurtat, represen- 
tat prin sau z, 
"Articolul enclitic nu se află deplin contopit cu numele 

*) n'avem cap 155. 
**) Christos. +) Îotunerec. 
***) EBvangelia lui Mateiu, cap. +1) Tălmăcire. 

109, -.. 1) Aflaţi anul de la Christos 
*x*%) Apostol, scădănă 5308, 
****5), Epistola către Corinteni 
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la substantivele feminine, mai ales în cele două manu- 
scrise. 

Articularea întreită a substantivului urmat de adiec- 
tiv se găsesce în i6te textele din prima grupă. Intâlnim 
și exemple de declinare nearticulată cu preposiţiuni. 

Terminarea uri e înlocuită cu ure. 
Tot aşa în loc de inte se află ente. 
Dintre particularităţile verbului, aflăm o conjugare 

deosebită la presentul indicativului al verbelor auxilia- 
re a fi.șia voi; perfectul simplu e de asemenea deose- 
bit de conjugarea de astădi. 
Ca sintaxă, observăm că, lipsind preposiţiunea pe, ra- 

portul regimului îaţă de verb se arată numai prin locul 
ce regimul ocupă în. proposiţiune,.



4. CODEX STURDZANUS 

Codex Sturdzanus cuprinde un însemnat număr de texte, 
dintre cari unele sint scrise între anii 1550 și 1580 de 
diverse persâne; altele între 1580 și 1619 de popa Gri- 
gore din Măhacii, care le-a adunat pe t6te într'un 'eo- 
dice sai zbornie. 

Cele anteridre anului 1580 sînt următârele: 
a) Rugăciune de scâterea Dracului. Credinţa că Dracul 

intră în unii Gmeni şi-i chinuesce, era forte răspândită 
printre Români în secolii trecuţi. De asemenea nenorocire 
se scapă cine-va recitându-i-se de către preoţi anumite 
rugăciuni cari aii darul să alunge pe Necuratul. Aci a- 
flăm povestea sfintului Sisoe (Sisin), care servesce pen- 
tru gonirea dracilor. 

b) Călătoria Maicii Domnului la Iad sai «Cuvăntu de 
îmblare pre la munci sînta Mariă vria să vadză cum se 
muncesc rodul creştineseu»,. 

c) Apocalipsul Apostolului Pavel sati «<Cuvăntul svăn- 
tului Pavel apostoli. dea eşirea sufletelor». Povestesce 
cum a vEdut eşind sufletul omului, cum se pedepsese 
Omenii r&i în Jad şi cum se răsplătese cei buni în Raii, 

d) Cugetări în ora morții este o composiţiune fără titlu 
în text, în care ni se înfăţişâză cugetările ce ar put6 
să aibă un creştin când vede mârtea apropiându-se şi-şi 
iea r&mas bun de la familie şi amici; cere o îngăduslă 
de câtă-va vreme, dar neputând-o căpăta dela Arehanghel, 
vorbesce despre învierea morţilor şi judecata de pe urmă 
și despărţirea celor buni de cei răi, 

Textele scrise după 1580 sînt următârele: 
a) Legenda Duminicii, cuprinde epistolia lui Christos 

pentru paza Duminicii. 
b) Încercări de traducere din slavonesce, îragment, după 

un text religios atribuit Sf. I6n Chrisostom. 
c) Intrebare creştinescă. Pe la 1560 s'a tipărit în Bra- 

șov de către autoritatea săsâscă un catechism în limba 
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română. Acest text—care astădi nu se mai găsesce—de- 
venind se vede rar pe timpul Popei Grigore, el l-a copiat 
(pe la 1607) și i-a dat titlu de «întrebare creştinâscă». 

d) O predică, în care se explică tatăl nostru, nu în 
vre-un chip original, ci cu obicinuitele cuvinte din textele 
religi6se; dar are o importanţă forte mare prin mulţimea 
archaismelor și a particularităţilor de tot felul ale limbii 
din acest timp. Este numită de obiceiii prin cuvintele 
iniţiale: «Fraţi dragi». 
„e) Legenda Sfintei Vineri. Sfinta Vineri, identică cu 

Sfînta Paraschiva, este dintre cele mai populare figuri 
de sfinţi din causa epis6delor romantice ce conţine po- 
vestea vieţii ei, care în unele părţi se as6mănă cu mira- 
culosul basmelor. Textul acesta este o copie după un 
original scris probabil în regiunea Braşovului, întru cât 
se pote judeca după particularităţile limbii. 

î) Fragment dintr'o conjurație. Sub acest titlu se cu- 
prind vre-o 7—8 rânduri dintr'o rugăciune prin care se 
alungă Dracii. | 

g) Legenda lui Avraam povestesce cum a venit înge- 
rul să iea sufletul acestuia şi cum şi-a dat patriarhul 
sfirșitul. 

h) Fragment liturgice, care nu e scris de Popa Grigore, 
ci de altă persână, cuprinde ceva dintr'o slujbă de du- 
minecă dimin€ţă din postul Pascilor. 

i) O predică, scrisă de altă persână,.nu de Popa Gri- 
gore, este importantă prin faptul că nu reproduce cu- 
vinte obicinuite din cărţi, ci pare a fi improvisată. Este 
numită de obicei, spre a se deosebi de cea.laltă, prin 
cuvintele iniţiale: «])ise Domnul». 

Note. 1. Colecţiunea acâsta de manusorise se află în Biblioteca Academiei şi 
a fost dăruită de d-l D. A. Sturdza, de. unde şi numele. S'a publicat cu studii 
şi note de către d-l B.P. Hasdei, din a cărui lucrare s'aă tăcut, reproduce- 
rile de aci. 

2. In codicele sturdzan se află și cârți poporane, adică produceri cari aă cir- 
culat şi circulă în popor :în exemplare scrise sai tipărite. Una cuprinde minu- 
mile sf. Sisoe. Sub acest titin se înţelege un text alcătuit din două texte ante- 
ri6re, sai mai bine o. combinaţie târdie a donă legende, cari aveai un element 
comun, dar la început eraă cu totul diferite. Prima e legenda Avestiţei, aripa 
Satanei, pe care o bate Arhanghelul Mihail şi-i află cele 19 nume. A doua e 
legenda St-tului Sisoe, care are misiunea să omâre Draciy. El avea o soră, mumă 
a ş6se copii, dintre cari cinci fusese luaţi de Diavol. Cind intră Sfîntul în casă 
se strecură şi diavolul, şi peste nâpte fură'copilul, dar fu urmărit de Sfint, scos 
din fundul mării, unde se refugiase, și silit să dea toţi copiii pe cari îi înghiţise. 
Elementul comun care stabilesce legătura, dintre aceste două legende, e încre- 

dințarea .ce dă Diavolul că nu se va apropia de casa în care se va, afla răvaşul 
dat de dinsul. De aceea, înşirarea numelor şi povestea minunii Sfintului Sisoe 
se scri şi se pun lângă copii mici ca să fie apăraţi de mârte. 

3 Altă carte poporană este Epistolia Maioii Domnului. Sub acest titlu se cu- 
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prind — în unele ediţiuni — călătoria Maicii Domnului la lad, în care vede tâte 
muncile, — uisul ei, în care i se arată fiul şi-i spune ce are să pătimâscă, — şi 
epistolia lui Hristos, pentru păzirea Duminicii. file se află tipărite şi separat 
fie-care. Cea mai veche redacţiune e manuscrisul acesta din see. XVI. 

4. Între cărţile primite de Biserica Creştină estb un Apocalips a! Sf. In 'Teo- 
logul. Mai este însă și Apocalipsul lui Petru, care se consideră ca o scriere e- 
retică. După acâsta din urmă se. cunosc două redacţiuni: una scurtă publicată 
de d-l Hasdei şi una lungă cunoscută în fea rment, în posesiunea d-lui Gaster. 
Pavel a vădut locaşul sfinţilor şi cum ese sufletul din om. Ingerul stă la capul 
omului şi când ese sufletul îi ice de trei ori: „vedi, suflete, să cunosci acest 
trup, căci cu el te vei împreuna la vremea judecății“. Dacă e bun, îl plimbă prin 
Iad cu să vadă ce e acolo şi apoi îl duce în Raiii, unde se așăză într'un pat 
sub un pom şi aștâptă qiua judecății. 

Rugăciune pentru sc5terea Dracului. 

(Fragment). 

„„.„ Vine cătrâ elu îngerul domnului în vis şi zis(e) 
ui: du-te sisine 1) cătrâ soru-ta ... că-ş au născut 
cinci coconi 2). şi lau 3) luatii draculii. şi ală şasele 4) 
va să ili 5)ia......şi mersia sti 6) sisin cătră stlăpu 
7) şi zise: soro, deşiichide-mi stlăpul să întru. ia zise. 
nu cutez să-ţi deșchiz, că mâ temu de dracul înşelăto. 
Tăul. el zise: soro .... deşchide-mi... eu sîntu 8) vă- 
nâtorul aceluia drac... atunce ia deschise lui stlăpul. 
şi întrâ dracul pituliş 9) ca o grăunţe 10) de meiii suptu 
copita calului lu sisin. şi rapi coconul şi fugi cătră mare. 
ia zis(e): o fratele meu. cum îţ 11) ziş 12) aşe fu. atunce 
sti sisin încâlecă prea 13) calul lui şi alergă prea urma 
aceluia drac ..... şi-l goni prea la o salce. şi zis (e): 
lemnul lu dumnezeu salce. văzuș dracul fugindu şi înu 14) 

1) Sisin este numele lui Sisoe. | sora lui Sisoe de frica Diavolului. 
2) Cocon—fii. Şi în poesia po- | 8) Sintu—sînt 

porană aflăm cuvintul cu sensul 9) Pituliş=—pitit, pe furiș. 
de aci (Trei coconă tu ai avut. 10) Grăunţe—grăunte. De re- 
Brincovânu). - 1. gulă, şi în textele din acest timp, 

3) Iou=-aă, este masculin. 
4) Şasele. Numeralul ordinal 11) Îţi. 

se află în fasa intermediară de 12) 2iș — diselu, forma ar- 
formaţiune, fără finalul a. chaică. 

-5) Dă, . , 13) 'Prea—pre. 
6) Sti prescurtat din sfeti= 14) Înu trebue să fie o gre- 

sfânt. : ş6la a copistului care a pus AS în 
17) Stlăpu—Stâlp. Aci însemnă | loc de 5 cum. e mai jos. 

i * zidul și ușa, cu 'care se închisese 
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coconu ducăndu. şi salcel 15) fusesia văzut 16) şi zis (e) 
nu. l-am văzut... . iar şi curse 17) şi văzu altii lemnu. 
rugii. şi zis(e) sti sisină: lemnul lu dumnezeu rugule. 
văzuș dracul fugindu şi un cocon ducăndu. şi rugul fu- 
sesia văzut și zise nu l-am văzut. 18) 

Cugetări în ora. morții. 

I 

HepcuHzmă Bg raac ul hp cSdarm$ SzkzHAS Nanu- 
vei ASNă Mnue paunacp un counn micu mi yun'T8A 1) mu 
KSnockSuiu men KA nănă acepă 2) anaara ckpa KS Bon rpăna3) 

15) Saicel. Unii citesc salcel (e) ; 
alţii salce-l (pe el) fusesiu văzut, 

16) Fusesia văzul. Verbul a fi 
(imperfect sait plusquamperfect) 
cu participii ne dă un trecut cu 
înțeles activ, putând av€ și regim 
direct. In acest text aflăm com- 
posiţia cu plusquamperfectul. În- 

cum în franţusesce a învins a- 
voir—la noi a învins esse. Am avut, 
deci multe forme active conjugate 
cu esse, dar cu timpul sai îm- 
puținat,. aşa că chiar în secolul 
XVI sint rare 

11) Curse—alergă. Verbul a 
pierdut aqi sensul vechiii. Se mai 

trun alt text din același secol, | află însă la unii scriitori eu un 
text tipărit la Orăştie şi cunoscut | sens apropiat de cel vechii (Ast- 
sub numele de Palau de la Orăs- | fel astă data vi6ţa lor cura = tre- 
tie aflăm exemplele următâre : | cea. Bolintin6nu). 
„și odihni în a septea dzi de toate 18) Acest fragment este tran- 
lucrurile ce era facutăş“ — „că scris de pe: Gaster, Crestomatie, 
daca dom domnedzeu era făcută | vol. |. 
de în pământă toate jigăniile pă- 1) Gintul=—gintea, nemul. Cu- 
mântuluă și toate pasările ce- | vintul latinesc gens a, fost deci 
răului « o în limba nâstră șia dispărut ca 

Lambrior explică astfel faptul | să se reintroducă ca neologism 
acesta: în secolul XIX. 

In limbile romanice e probabil 
că verbele neutre sai conjugat 
cu auxiliarui esse. In limba fran- 
cesă în trecut, găsim multe verbe 
neutre conjugate cu âtre, pe când 
adi găsim f6rte puţine. Prin ur- 
mare aci avoir a ocupat terenul 
lui €tre, În românesce, din contra, 

- 2) Aseră— as6ră. Lipsesce dif- 
tongiul 

3) Grăbia—grăiam,. Impertec- 
tul indicativului la persâna 1 sin- 
gulară nu are m în primele n6- 
stre texte. 

Exemple din Codicele Vorone- 
țian: vrea se-i înfelegu vino == 

verbul esse a ocupat terenul ver- | vream; eu era cela ces băga în 
buluihabere, conjugându-severbe | temniţă = eram, băgam; no me 
active cu auxiliarul a fi. S'a în- | precepea eu de acâsta cearere=— 
ceput însă și aci lupta şi—după | precepeam,
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UH AE RZNpacHă=MH 4) Bhue uit cocri uacSa Ac MopTa. 5) ue Be 
HHU ce HE EpTRMS Ka SAKS „AHAHNTE BOACTpA CAPSTAUHMA 
CăpSTape AE anlcui. Kă KS ROH At akAIS 6) HS EOK man „Baa 7)KA 
Mă ASKS £8 Sac akoao dhuepie HS ccTe. caSunae am5 ui 
RS AOMAHH «pripeSnă cTaS „pnzpawin KB Ronnnuin. 8) mnwmenu 
RS BOrauiu. BATpaHIH KS THHEpiH Uh 'TOUH ACEMEHE BOB CTA 
yuHtiut 9) RSaae câac FIAKATE BOp CTA; OVHÎH ce ROD NpicahBii 
aait cz 8Op pSunua. ue Ba pSraui Acpen'T$ une 10), pSraun-tă 
KETpE AOMUSA ASMHESES, că HSMaA 2ESAEUE „ANpOTHEA ASKp8- 
ASH AE8 «pi AOKSA utaă Ac MSHKA. us CE At ASK OVAL ECE 
ASMHHATĂ BALA AE Bekb. 

XI 

Tipa KRzAcYyrhpii aă IOAFUS Kemanga ASmnese3. Ac AEpENTA 
ca. cvunnh 11) A cesopS Mape A BopS du KzaSrăpin ua ue 
CES NOKAHTS RS NORĂHRUE AAERĂBATZ. UH EOp AHTpA <A 

cura urare KS MSATA BSKSpia un RS MSATA CAaEă. Eh 
WH BOp PBAHKA MAHHHAE Ca Wu BRopS cAzBH .p cura 
TpoHUE NPpS TATAAz Wmh Bilan Uh A AXSA cNTS uiti B9Bh 
Zn MSaun AE.p unnSax 12) RzASripeckS. KASSUH „p NZKATE un 
BOpS CTA AE CTaHră a5 Xe: BeAcROpS un BopS ackSara. un 
KE Aape MeAanie BOpS cTpură mwH Rop$ naznue KS aaapt 
MăpE <MHitHuIL ca BopS una: npk cune Sac BRopS BeAe 
cAaBA cbuunaop. mn AapSpeae un mMnuSara tiu dpameaue 
usTzuMtH. ulH ASăuaua Uh BSHĂTĂTE Ay Xe. ata ROdb 
BEA KaS nepiT$ un ce S „pnapzuH'T$ Ac BiHauA pMnzpzuHeu 

„Uepiabn. un KS AMap Mape EOpS NAZHyc. tu Mp ce ce 

B9p$5 SunAe. iH Bop$ Anu W BAN. AL HOH KOVAM BOM du 

AFECNEPAUHIR AE Xe. „p Beuna BekSaSu amnu. 13) 

4) De năprasnă—deodată. Ră- 
dăcina cuvîntului există până adi 
în năprasnic. 

a Mortia-=— morte. 

10) Dereptu mine—pentru mine. 
11) Ucină == ocină, proprietate. 
12) Cin — ordin. clasă. 
13) Aceste doi& pasagii sinţ 

6) Acmu = acum. reproduse dupe: Hasdeu, Cuvente 
1) Îmbla — umbla. den betrani vol. [l; avem para- 
ŞI Voinicii — soldaţiă graful inițial şi cel fina]. 
9) Cineși — fie-care. | 
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Fraţi dragi.... 

Dpauh Apalpui ackoarauu chiiva ieganfale ue ce rpzais 
AOMHHEASpS BWACTpE AE BAHE COROTHUH un AWauHi amen're 1) 
UE PPRALIE AOMHESES. 

AOMHOY îc Xe aura See că poramsznt 2). 
a). ie&rait. -NTPA AH'TpS ueaapioan TZ5 UNI -AHRHAL Sula Ta. 
b). maxkoBanie 3) us ce nuc -pmueakyepe ama Snue ce "re 

-MHKUSH -AHTp ape 4) ra, Ac oare KSyereae aSc AE- 
UI ApTE. | 

a). egraie. Sus pwarg=re ra'rzaSH AH WEp pi Spnuu$ 
UH “răThat "T25 Ba BEA E ș SpumuS Aaa ue age 5). 

D).-awk Sur, uih AOMHESES Ba Bra k “Nea "Pa pn Ac 
XukaenuuiSr'S 6). um Aa-Ba ie „p Bra kpk 'rSTopops. 

a). eRFale. pwarznAS=Bh. c4 NS rpaHuHi paS KA Aare AUMEH 
HApEzat AMS K& -AHTpS MSATE KSREHTE a4£ aopS aSSHun BopS 
În, HS Bu acemzpapeun 7) acps. 

b) aura Snuc n$ K3 Hpema ca KSUEUH AATE. € ES AHMEA € 
TPAEH TAHAHRAS PP Ape. Fa uta zuapunuiu. kz NS 
REpE ACEZUAH. _ 

a). egraie, tu 8) marzas gocrpă ue B'apz 'TpEGOH Anne 
«AEZ Ac ucpuoTBA Bocrpy 9). 

D). mn AoMnHESES H.Pphata Ta uit „ptituea'kue "roare ROemeae 

1) Amente— aminte. Cuvintele 
cari se termină în înfe, substan- | 
tivele cu singularul înt se află, | asemenați. Imperativul negativ 
în secolul acesta cu grupa e» în | are terminaţiunea — reți (a, e, i 

6) Hiclenșug — vicleșug. 

loc de în: mormente, cuvente. precedând): pu vă asemărareță — 

| 
| i 

| 

7) Wu v6 asemărareți = nu vă 

2) Cu a se însemnâză textul | nu vă asemănaţi, au vă temereți=— 
evangeliei ce se explică; cu b ex- | nu vă temeţi, pu vorovirefiă — nu 
plicarea dată de predică. vorbiţi. El nu se formâză din in- 

3) alăcovanie — explicațiune. finitivul scurt, ca aţi, ci din infi- 
4) Arema — inima. Se află” şi ! nitivul lung. 

formele: înrema. irema, înrima. 8) Şti — scie. 
5) Aiave — aevea, pe faţă. 9) Cerşot — cerșit cerere.
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Tane. un Bac 'roare bzuzpHat Tae. un nAtkaTBA 10) ras. 
AHHTE «pHKZ Ac KSBIHTSA TzY. 

a). eBiAie, SHUE. auă AMS CA BA pSrauH BOH. 
b). Bon BoTesauin ue cei „e Homene 'rarzaSu uH ȘiRaSu 

Hi AXovaSu cura. ca „phucabueuH. ue rpanun. iH unpe 
BEMAUH. „AN'Tp8 ayiOTOpioan TAŞ. Ac H$ KS Hphiată ce NS co- 

KOTewH Kă uta „AHTSpekauiHi. ee ue a8 „iHTSpekarS ASnz 
uacTa ASME ASUăpTA AE NS ROpS ce „Mutari BH.ppeae ca$. 

a) eBfale. Shut. PAThah HOCTpS VEA UE EAH <A UEpIOpE. 
b) aus un 11) „pnugaenuSpk cSdarrSaSHi. UIH „| HpEALA CE p- 

pănuu ac3npz A Ep. Eă AOMHESEE. ca 45 panr5 12) ucpoaS uni 
nz[MnjuTBA$. RASSTeAc 'ToaTre un HERsSSTeat. ca9 u/kS AATS 
rpSn$. ahrpo dapnheatntb. AS WkS Aa g2p7STE£. AS Wk5 
AdT5 win. un MzpS 13). un nnuoape. enpe 14) enaa 15) ASu 
eraân «N n$pznunra 16) ASH ce „pen „pn atu ASn. tz ca3 uWkS 
AaTĂ Bia uIH Snac RS CAMA. UIH U4c AE MOBTE. UI „pBiEpe A) 
MOp'TE. uit «p'rpe 17) ea$ cn ecran KS neanua 18) un KS cSdarrSa 
ex Adi pzenSncă. Ac ukn ASkpar ES neahua. Heuc RS cy 19) 
KHnS HS nou 'Tphuc Ac auk. Tarza Shut. Din B9pS, Ra 
Shut eAS Ac ce in ȘiraS aSn ac ce „pna RSEzUTSA ASHuin 
farzasnTra 20)7a. ut ce Snuc BowTeyIopk "Ta 21). A€ ce AOEZH- 
AEH WuHHă „pH uepte uit ASAuană paroaSu. ui Kaca 'TaTa- 
A5H TA. ce "Te pa MASA. „ph aah ka 'TOTS menuSpocSa 22) 
TATA=H £ ApakSA. Acut ce Te pSncepe 23) AEAA TATA TAS Ac 

10) Piecatul — aplecarea. 
11) Nu se pâte precisa înțele- 

sul acestor cuvinte. 
12) Ai faptu — au făcul. Ver- 

bul a face are, pe lângă forma | 
făcut, şi faptu, iar la plusquam- 
perfect are fepse. Vechiul parti- 
cipiii sa păstrat până în limba 
de aqi, dar numai ca substantiv: 
fapt şi faptă. 

13) Măru — mână. Forma ce 
întâlnim aci esta, mai apropiată 
de cea latină: manus, din care 
foneticesce a eșit mânu. Genul 
fiind feminin, s'a schimbat ter- 
minarea punendu-i-se terminarea 
femenină ă.   

14) Spre = prân. 
15) Silă — putere. 
16) Purăncita — poruncita, po- 

runca,. Aci e un substantiv verbal. 
17) Intre — înaintea. 
18) Peliţa — corpul. 
19) U= un. 
20) Făgăduita — făgăduinţa. 

Un alt substantiv verbal. 
21) Bootegiurea — botezarea, 

botezul. 
22) Menciurosul — mincinosul. 
23) Se te rupsere. In proposi- 

ţiunile condiţionale, cari încep cu 
să, se, (dacă) se întrebuințeză o" 
formă, verbală, adi eșită din us, 
având terminările acestea: 

are
 m

re
ma
oe
rr
ar
— 
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MEBIO ASurTE:Brpu KS EAS. „A BokSa nsernucS. um -NHTo5 n- TSpipeksa Ab adapr .pu'TrpS Eiepmin HeaASpaniun, iw 24) 
ckzpukapk 25) AununaspS. un nAzHyEpe KS amapS. un 'roarz 
MS.pA. KZ: EAS KS DaKATSA „MTpE ul rameockie 26) wma, 
aun'Te nzxa 27) mznagia. TpS4a 28). azomie Beuia pegnupk. 
aknk. oprSmare 29). um Aona aka Toara HEAEpEnTATk, 
KA HS rpzeiuti TATA AMiES ue Tanza HOCTpS. Aepenue 'Touu 
c&iuin .ASn ce un die paun Aaa San rara euopn maAs- ape Fe caS Hizn KanSa nocrpS € ASu Xe. Kana ie SeŞAs, 

a) tPraie. Shut, ce cbenmkeka-ce HSMene "as. 
b) aut Suuk 4 30) Su coiiun ca cazRkeki-ee RS Hou 

HSMEAE CAaBEEH 'Paae. KZ'HT03 cAS BowTESATS=MAMB. ce cău- 
ukekz=ce pi cSdaereae HOâcTpe. ui „puTrpS gowrkyrept 
HOacTpa KS ame toacrpk sSpe aStpSpe cz NpocAze tenace 
HBAEAE CAABEEH "Pănet. NS AZCA NON ce dum pan ce n5 ce 
wKapkckA CAzRUTSA HSMeac "Ta RS HOH E ce A4SAE. HS- 

  

(a, e, u, i) -ru(re)-ri, -re, ! „păți ceva pentru dreptate, fe- -remu, -retu,-re, | „riciţi veţi fi“, 
Exemplu: asculta-ru  -remu, Biblia 1688: 

-ri -retu „ȘI cine e celii ce va face răii 
-re -ro „de veți fi asăminători binelui? feace-ru (re) -remu „Ce de şi veți pătimi pentru di- 
-ri -retu „reptate, fericiţi sînteţi, 
-re -re Noul testament 1838: 

„Și cine este cel ce va face 
„Voă răit: de veți fi următori bi- 
„nelui? Ci de și veţi pătimi pen- 
„tru, dreptate, fericiţi veţi fi“. 

Din acestă alăturare, vedem 
„că în acelaşi frasă din textele 
ulteridre se întrebuinţăză viitorul 
cu sens de condițional, iar nu 

Prin formă, acest condiţional 
se apropie și de viitorul exact 
latin și de perfectul subjonctivu- 
lui; prin înțeles însă pare a, fi 
mai mult un viitor (cum crede 
d-l Sbiera) de cât un conjunctiv 
(cum e părerea d-lui Philippide). 
Vom întări acâstă afirmare pria- C A optativul. tr'un exemplu, luând acefași frasă 24) Îuo — unde. 
din texte diferite, din ce în ce 25) Scărcicare = scărşnire. mai nouă. 

26) Gămboseşte — gămbosesce.; 
Cici a NR a gâmbosi — a pierde. „Şi cine se reonliească voi se 27) Păha are tot sens de mân- buînrătăției podobnici furetu și | arie. | 

„se chinuiretu dereptu dereptate, 28) Trufă — orgolii, „fericaţi fi-vreţi“. 29) Portuşago == furtişagul. Noul testament 168; 30) Fă nu se pâte precisa în- 
„Și cine va strica voao de veți țelesul cuvîntului. „înmbla dupi bine? lari să veță | * 

Codicele Vorneţân: 
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meat cTS aa Ta8 cnpe Hou Kpripnpin. w depnkaTă 31) nz- 

pure ue ape deiopn Ha duea WE ce AASAE „pH CAABA K$ en 

HSmMeae A$n: | 
a) efraie. că Bi.pe AHNzpXuia TA. 

b) „MINzpAUĂA PpRAWE A ACAW RE.ppETA 32) RS cAagn Mape. 

wpemS ce BI-pE AXSA ASH. UIH MHaă ASH -NTP'BpEMHAE HOACTpE 

ce nsmemS daue npe Boa ASH. KS câtTS ESp5. Ac RS BB[KS)pie 

CE ApenTaM BEpgErSA ASH. Wu „piept MopuHAepS. mu yă- 

AcuSa. uzazhuat=ne 33) cnpe mMHaa cade ASH, 1 CIlpE 

CASMEĂA NOAcTpa. 

a) afraie. un ce dis goa Ta Ka [ji „pH uepp un pe 

NRMZNTS : ” 

b) Sa <p UEpIO «NUEpIH BOA "TA RS. 14 <pNpEopz căuTS 

auua uit Hou Atenpe 34) nzmanrS BOA TA ce Bates. A0MHESES 

Mape H tu „pipeovpa NS 'roun cenuin 'ran ca InNS. 

a) eifraie. DAppE HoacTpz CBUHWaca AzW HOawW devASH. 

b) cani rpaauie wk ue acre dnpk noacrpa ue £ wn5 35) 4 

n 'rapue acTaSH KSBXUTSA ASH AOMHESES, d 'Tă=H RBIIHrA 36) 

AE Ma.ppe neantlă aSn XE. acre nz.ppe cT&TSTSASU 31) nocrps, 

un "rpesturăaSu noerps 38), mun câTSa uit ASmhparsa. caH- 

tac ASH Ye. enceis 39) Hoaw un cnpe IAMA A£ gun. părz- 

mSBZ. acrasu dap wezhas ca He KSmepeSa 40), KS Ca 

nsaua a$n iwn KSpawBa czutae ASH ce BUMS rara KA 

ACâWpX MÂD MZ.ppe BpemS "Tphue Af ASMe KZ SHce ACM 

HOVA „| "TOATE Bphan ca hat FATA. 
a) wraie. un aacz 41) BOAW TpEIAAEAE HOACTpE. KA II HOH 

ARCAMS rpEauHUHASpS NOpu. 

b) Aepenue un ASNA BOWTIVIRPE TpEUHAM UI ACIIA a 

ra[AS]nr He pSr%A ce Aăce HOawW Mani BApTOCS ApATA HQaw 

Ra BpEMS PEEAKTOpH ca DUAS. KZ ama BA Aacă EAS Hoaw 

31) Fericat — fericit. Ca și în 
limba de aqi sunt verbe cari ai 
forme ce ţin de doiiă conju- 

gări: a ferica şi a ferici, a gălă 

şi a găli. 
32) Venretă — venire. Forma se 

explică ast-fel: a veni, venită, 
verită, venrită sai venretă. 

33) Nădăindu-ne — âncreden- 
du-ue; a nădăi — a, se încrede. 

34) Despre — de deasupra. 

35) Opu — trebuinţă. Un lati- 
nism dispărut din limbă și care 
nu s'a mai întors. 

36) Câștiga. D-l Hasdeii citesce 

aci: câştiga, substantiv: câștigă 

fem., în locul masculinului câștig. 

37) Stătut — existeuță. 
38) Treavitul — deșteptarea.. 

39) Spăsenie = mântuire. 

40) Cumerecum = cuminecăm. 
40) A lăsa a erta. 
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Kă NON Epem$ Azcă BHHoBauHASpS 42) nowpu. ce NOMEunpeumS 
pes u8 Ra agca noaw. ce A kAcpemY pzS AcpenT p25. HS Ra aAgca. 
UA HizH SHc& HO4W AE AOMHISIS. KA BpeMă daue non ge 
“Hphacpă Hoipph. auia UIH AS Ba dâut HOawW HeTpekST8 43). 

a) eraie. nS ue ASue uen | nanacra. 
b) Herape cemS non wamepiui. Acpenra auk u8 nu ce KâAj 

CA NE AZAMS HCH RE BOAzHE | HCNHTA. KA HenHTEAc carTr8 
dAE EH HOACTpE KpeAHHIE 44) ca aReMS pEBAGpE. A CE He pSraM8 
REHAS BprutS isa tb 45)a Ab.p 46) nene ce nS pruni Bums. 
AE Hă&nâcTH. u£ KS AyIOTopIoa AS Aomnese5 PABAApE ce a- 
REMS iuni ASkp5 ArceczpuunTS ce npinMumS Ka usa Y6zAh 
-MBenue 47) HennTa RAAt ș HANaCTE. WIH „pruuH'Tă Ea BH ATpS 
taAS. £ Wraa ue Bă za mhzan Ra 'rphue 8 ANIOTOpIOA ASu 
AOMHESES KS pacAapă ui Ac Ba pur AccTounnkS=H. un 
KSpSp2z AE CAaRĂ. un raTrura AE AOMHESES utaop5 ue A'a$ 
PEHTS ca8. 

a) ePraic. ynkatusa 48), 
D) A ApakSa ue KS XAHHUIHrSA caS RaSS ACEA eg. Iu 

ekoace AAA „ATA OMS Ac; par. Win IOAa Ace aa ke. un 
AAuH MSaunH Ac RS ne 49) ce ue H3aRkeki non AE wame[pn) 
XHBABHE Ka en HS Wapz baue ncaw nnuc Su pa5, ue xuka'b- 
HOAS GpRXAAIUSiS paAukz wamepin enge 50) nou un daue Hegoe 
ACpS UH HOâw. Kă paAHkh IWApNEAE iH -NTB2 4 AS mn 
npuazcru 51) Gaga. un Gaga «pmeaz Saam uit KaSSpn Ac. 

  

42) Pinovațilurui—vinovaţilor. tunci în graiul Românilor din Arrticolul enclitic are formele Transilvania. 
următ6re: 43) Netrecut = negreșii, | 

_ 44) Ale ei nostre credințe. Să Mase. S. N.A. -lu -lă -le se observe ce particularitate im- 
G.D. -lul -lu portantă se află aci—care s'a no- PINA. tat la citirea din Codicele Vo- 
G.D. -loru-loră-luru-luriă ronețân. 5 PR Fem. S. NA. -a 45) Vrem căde — vom căde. 
G.N. -ei -ii -i 46) Că dea în repetă cuvintul 

P. N.A. -le dinainte. 
G.D -loru-lori-luru-lurt 47) Invence — învinge. “Ca excepţiune, aflăm în trei 48) Hiclenul. Acest cuvint re- 

  

din textele bogomilice lu p. lu 
nominativ și luă p. luă genetiv: 

„nece Ion Botezătorulir .. .« 
„în numele tatilui și fiiuliuă.,.« - 

Probabil că acestea existaii a-     
presintă proposiţia din rugăciune: 
și ne îsbovesce de cel viclen. 

49) Gice — dice. 
50) Spre — asupra, contra. 
51) Prilăsti — seduse.
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BS.pparărk ASH AOMHESES. IM EH iH “BABA. LUH PZAHKE 

enpe „pes Xe. YHkaknSar ui AHTAZ | dBapueiu wm sp 

weaapz Îoyaa enpe nepupt ca. uiti anuin MAH Atpenrau'k 

NS AE Wamepii HE pSrAMS ce HE nagekek. ue At XHKAEHSA 

pază MamSaS ue TOuH HE Semen'Tipin 52) Ac ce HSzan arz- 

ASUMS EAS ATpS Hemnkn, ce HS NEpHMY KS ca. UE CE OVpHMS . 

FAS „AWTpS HEMHKW. IUH HH CE KAAE CE AS BAZCTIMBMS fA5 KS 

KS(ganr5a5) 53) ASH AOMHESES. 
a) Ka A TA ACTE -PNZPZIĂA IA CHAA 1 CAABA -A gtuia 

RbiSaSn aan 
D) „ppaauz Hen dunuk 54) pH AzpHipe 55) ex aBta$ oVn0- 

aznnuz 56) Tape. KA „MAIzpATSA 4 'TOTS I4cTE 'TĂTBAb HOCTpS 

AEA up ului NSTEpHHkS 1uH CAGRUTS AE CE SN98EHMn KS 

RPEA HN "PABE HEPAHAHHASHE II. CE IiHM Fă XHKRAkHSAS BpeuS 

„peenuc wn apzxmaăuiSa KS cHaa TATzASU HOCTAS IuH HE BEAS 

npocaztn 57) KS ca8 ancn RaHAS Bă BEppH „pH CAABA că EAS 

ga Aă KSniui ASnz aSkpSa ASH -4 Beuia BkiSaSn. aatiu. 

nuc 58) neon Tpnropie An dMizyaui BAET „âpr3 (7127) *). 

OBSERVAȚIUNI 
privitore la Codex Sturdzanus. 

Acest codice e ulterior faţă de cele din prima grupă. 

El arată un pas mai departe în desvoltarea literaturii 

nâstre vechi. Acum se adaugă, pe lângă textele religiose 

fundamenţale, şi predici, în care se află o mai mare li- 

bertate a traducătorului. O altă categorie însă şi mai 

importantă de producţiuni găsim în acest codice: sîni 

textele religi6se eretice. ” 
Creștinismul a avut să lupte cu o sumă de secte, pe 

care diferitele concilii le-ati osândit și ale căror cărţi at 

fost arse. Cu tâte acestea eresurile sai răspândit mai 

52) Zementește—ementesce, co- 53) Dărnire — genevositate. 

rupe, strică, Cuvintul există şi 56) Upovăinţă— speranța. 

adi sub forma smintesce. Sensul 57) Ne vemu proslăvi=— ne toi 

cel vechii se găsesce încă în unii | lăuda, 
scriitori din secolul XIX. 58) Lis—seris (cuvint slavon). 

53) In text numai prima si- *) Acâsta este predica întregă. 

labă a vorbei. Reproducem de pe „Cuvente den 

54) Acicea = gicia, bătrâni“ Vol, [|.. 
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ales în țările în care cunoscințele dogmatice erai mai puţin întinse. Intre numerâsele eresuri creștine a fost şi bogomilismul, . 
lată în câte-va cuvinte în ce constă acâstă credinţă: Dumnedeiă a avut doi fii: pe Satanail şi pe Mihail (i- dentic cu Cristos). Fiul cel mare, Satanail, s'a răsculat contra Tatălui și a devenit elementul răi. Cristos l-a învins, l-a aruncat în Iag şi i-a luat terminaţiunea 4, lă- sându-l «Satana». Pămîntul şi cu tot ce se află pe dînsul, împreună cu omul, este creațiunea lui Satanail; dar Dum- nedei a dat omului și o parte de la dinsul, adică sufletul. De aceea în om sînt doiă elemente vecinic în luptă. 
Religiunea ortodoxă cu tâte dogmele eră considerată ca operă a Satanei. Cine e cu udevăraţ credincios trebue să respingă t6te acestea şi să caute a întări elementul divin. De aceea bogomilicii primiat numai pe «Tatăl nostru» dintre tâte rugăciunile şi încolo aveai altele ale lor, duceaii viâţă ascetică, mâncaii numai vegetale, nu ad- miteai leturghia, postiau Lunea, Miercurea și Vinerea, şi fie-care credincios se consideră preot. - 
Se vede din acâstă scurtă expunere că avem aci cre- dinţa dualistică asiatică, lupta între principiul binelui şi al răului, pe care o aflăm în religiunea persană. Acolo în Asia s'a format secta Manicheilor sau Pavlicianilor, numită așa după fundatorul Manes şi după apostolul Pavel, ale cărui învățături le aveai ei în cea mai mare cinste. De acolo s'a strecurat în Tracia prin sec. VIII şi a in- trat într'o nouă fasă devenind doctrina bogomilică, de la popa Bogomil (călugăresce Ieremia), care trăiă pe timpul împăratului bulgar Petre (927—968) şi care «a răspândit, în Bulgaria eresul manicheic» | De la Dunărea de jos credințele bogomilice ai luat drumul prin Italia şi ait ajuns până în Franţa de sud, unde se formă secta Albigensilor, contra căreia regele Philippe- Auguste (1223) trimite armată. In genere în Eu ropa credincioșii bogomilismului erai numiţi Bulgari, sub diverse forme: Bulgari, Bugari, Bougres, — şi vorba r&mase în limba francesă, schimbându-și sensul din <eretie» 

în «om vifios», 
Sînt motive puternice pentru a se susțină că doctri- nele acestea ai trecut și da stânga Dunării. D. Hasdeu aduce următbrele argumente: 
1. Mărturia Sasului Reicherstorfter (sec. XVI), care 
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spune că Moldovenii aii cea mai mare veneraţiune pentru 
apostolul Pavel. 

2. Incredinţarea unui boer moldovân (sec. XVI) că 
Petru Rareș este creștin de legea «Sancti Pauli». 

3. Existenţa unor Români în Transilvania (în sec. XVII) 
care consideraii pe apostolul Pavel mai pre sus de cât 
toți sfinţii. | 

4. Transmiterea până adi a proverbului săsesc: «L-a 
părăsit ca Sf. Pavel pe Români», proverb ce se găsesce 

şi la Unguri. 
La acestea d. Sbiera adaugă expresiunea «6meni bună», 

ce se întrebuinţâză în popor şi pe care d-sa o alătură cu 

«bons hommes», nume ce-şi dai unii altora sectarii bogo. 
milici din Italia şi Franţa. 
Trecând la Români, doctrinele de care ne ocupăm se 

întinseră repede din doiiă cause: toleranța clerului român, 
şi necunoscinţa deplină a dogmelor ortodoxe. Ast-fel, Ro- 
mânul crede că, pe lângă păcatul originar cu care se 
nasce omul, îi este scris să facă alte păcate. Trebue dur 
să mai r&scumpere din ele cât va put și în acest scop 
al6rgă la ajutorul sfinţilor ; iar spre a av6 mai multe aju- 

tre, creâză sai introduce sfinţi deosebiți de ai creștinis- 
mului dogmatic. Aşa avem : Sf. Vineri, Sf. Duminecă, Sf. 

Mercuri, St. Sâre, ș. a. Apoi, vi6ța viitâre frământă spiritul 

Românului. Iadul cu muncii se înfăţişeză cu culorile cele 
mai înfiorătâre şi Diavolul j6că un marerol în viâţa lui. Pe 
când îngerul, ce-i stă pe umărul drept, îl îndâmnă la bine, 
Diavolul îl pune să facă răi. Diavolul se întrupâză în di- 
ferite animale şi persecută pe om; tot el produce dife- 
rite b6le sufletesci şi trupesci, de care nu pâte scăpa omul 
decât prin descântece și rugăciuni. 

Tot de la Bogomili s'a păstrat la Români postul de 
Lunea, înlăturarea din hrana ţăranilor a cărnii de vită 
mare, dilele de pesce din posturile cele mari, precum și 
admiraţiunea pentru vi6ţa ascetică. 
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RECAPITULARE. 

Primele texte românesci. 

  

Incepem istoria literaturii nâstre cu tipăritu- 
rile și cu manuscrisele ce ne-ati rămas din seco- 
lul XVI şi pote unele chiar dintro epocă ante- 
ri6ră. Formâză ele însă opere de literatură pro- 
priă disă ? De sigur, nu, a) pentru-că nu sînt ori- | 
ginale, condiţie esenţială pentru o literatură na- 
țională, ci sînt tâte traduceri; b) pentru-că nu aă 
valore literară. Nu ne putem însă lipsi de studiul 
lor, fiind-că în ele vedem cum a început a se 
forma și a se desvolta limba românâscă, şi fără 
limbă naţională nu pâte exista literatură na- 
Hională. 

De aceea nici nu aprețiem textele. din care sait 
reprodus bucăţile de mai nainte, din punct de ve- 
dere al fondului, ci numai din punctul de vedere 
al formei, al limbii. 
„Aci aflăm limba română înt”o fasă de transiţiune, 

când 0 sumă de fenomene caracteristice sînt a- 
„mestecate, când sunetele și formele se luptă între 
ele pentru existență. Prin studiul asupra lor putem 
bănui cam ce fel trebue să fi fost limba română 
înainte de ele. Din ele se vede că odată feno- 
menul rotacismului lui n era mult mai întins în 
limbă, se vede că vechiul sunet n a început să 
se ridice și să dispute terenul lui 7 şi din acâstă 
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luptă s'a produs un sunet combinat pr, care a 
fost întrebuințat câtă-va vreme, pentru a da vic- 
torie definitivă lui n. Din cărțile și hris6vele acestui - 
vâc vedem că w mut de adi a fost odată pro- 
nunţat întreg, apoi s'a înjumătăţit și în fine a dis- 
părut ; că sunetele ! şi n înmuiate aii fost generale 
în limba română. Se vede de asemenea că ar- 
ticolul a stat odată înaintea substantivului, apoi 
în urmă, fără să formeze cu el. un singur cuvint, 
şi mai târdii s'a contopit. A fost când-va o decli- 
nare nearticulată cu preposiţiuni [din care s'aii mai 
păstrat câte-va urme şi în limba de adi]; verbul 
a fost mai bogat în forme de cât adi; părţile pro- 
posițiunii eraii fixe ; iar sintaxa în genere avea 
însemnate deosebiri faţă de vorbirea de adi, da- 
torite cu deosebire originalelor streine după cari 
Saii tradus textele. 
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5. SIMION STEFAN. 

Mitropolitul Simion Ştefân din Transilvania a dat mare îndemn 
tipăririi şi traducerii de cărți bisericesci în timpul cât a păstorit. 

Tipărind Noul Testament al lui Silvestru, 1) el face o deaicațiune 
de mulţumire către George Racotzi, principele Transilvaniei, apoi 
o prelaţă către cititori. Aci ne spune că, îndată după mâriea lui 
Silvestru, a, cercetat lucrarea acestuia, şi a aflat o sumă de gre- 
şeli provenite din pricină că traducătorul răposat nu scia bine gre- 
cesce. De aceea a luat texte grecesci, latinesci şi slavonesei și a 
completat lucrarea, pe care ar voi s'o vadă citită de toți Românii, 
nu numai de cei din Transilvania. Pentru scopul acesta s'a preo- 
cupat de alegerea cuvintelor ca să nu fie dificultate de înţelegere 
peniru cel din alte ținuturi românesci. „Bine ştim, zice el, că cu- 
vintele trebue să fie ca banii; că banii aceia sânt buni carii 
âmblă ?n toate ţărăle; aşa şi cuvintele, acealea sănti bune care 
le înțăleg toți. Noi derept aceia ne am silit de încât am putul 
să le isvodim așa cum să înțăleagă toți; iară să nu vor în- 
țeleage toți, nu-i de vina noastră, ce-i de vina celuia ce-ai 'res- 
firat Rumâniă printralle ţări de şi-aii mestecat cuvintele cu 
alte limbi, de nu grăesci toți întruni chip“. 

Y 

Din «Noul Testament.» 

" „Noul Testament saii înpăcarea cu leagea noao alui Is. Hs. Dom- 
nului nostru izvodită cu mare socotinţă den izvodă grecescu şi slo- 
venescu pre limbă rumânească cu indemnariea și purunca denpreună, 
cu toată cheltuiala a Măriei Sale Gheorghie Racoți, Craiulă Ardea- 
lului iprocia. Tipăritusau întru a mării sale Typografie, dentăiii noou 
în Ardeali în cetatea Belgradului, anii de întruparea domnului şi 
măntuitorului nostru Is. Hs. 1648 luna lui Ghenuariii 20%, ” 

1) Silvestru a fost un Ero- | aanie de la Govora, tradusă din 
monah, care a tipărit cărți re- | rusesce dupe porunca lui Mateiit 
ligi6se și a făcut traduceri, între | Basarab. 
care o cazanie, așa numita Ca- 
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Ilpeaocencgie tară Mzpia ca Bpaa apa EASASn. 

YunerurSaSn un aSmuHarSaSu mun „NbpamexuaraSn RS 

Accrounnuie min KS Kpripinnarame, mnaceruBSasu ICOOPLIC 
PAROUH uta mau mape, Au mnaa ASH ASmnrsz8 BpaaSu 
flparkaSasn, ... nnpou. 1)... Ba3aHAn UI „Nutaerzi Ah Mapia "Ta, 
KA HOU pSMaNIH Kâpin CEHTEA pi iapă MKpieH "Tant 2), NS ABM 
scut ȚECTaMEHTBAR UsAn HO, HeuHi UsA REKIO AE NAHHh -NFp5 

ÎnMBA Hoacrpă, MBpla Ta 'rbH MÂCTHRUTA 3) Ka OVHh Kpar 
MâcrHEn, in Miau nepSnunTa că RaST5, pi 4) nonin Micu npeSun 
RAPTBAApH 5) LH WâMERH Atedenti n, Kapin ex ie H3oAau 6) 
TeevaaunrSan uta HO, a ACMHSASn nocrpS a aSn IE, XE, Ann 
AHMEXĂ TpEuackĂ, WH cAcgrnkeRă, UIH ARXTHNECRA Rapk BA- 
B2HAh OpHHKA AVApIEH T4a AM Li BAKST, IWH MAIA "Ta 
pă Tu măerutur, A£ HEn daca Mepepu erpenti Ac H'ES 
bakSr 'Tenorpagie. mu atu AaTh NAATĂ AHH BHCTIApRAL 
Mapien Taae. in neurpS ka dute ASrpS 65th un cir, 

Acre «pusiSTi AHH carSAn UIH AHH AEMHZTSpA UI KS KEA- 
uSrăanh 7) piei Taac, neHTpatka ca KSBHHE CR AcAcânTn. | 
uSmear un eSnr$ cokoTrnuuă ui cSrr Accrounnuia Mapieu 
Tant, NEHTpS Kapeac că aH5ă HSMeae Mapiei 'Taae: noatană 8) 
HE OVHTATĂ pi Bkun.... 
Gara Man MURăĂ Win NackaAră 4 AWpin Tae, GumwH 

CTEOANh, apxienncenu mu murponoanTi GkaSnSaSn Bea- 
rpaASasH, uiu | gaaSasu, mu SM mapamSpauuSaSn, un 'Toara 

mapa flpakasasn. 

Ipeaocacgie 9) narpă uernropn. 

UeTHTepHAOph :NTpatacTă CĂ TA KAÂPTE, MHAXR MAE UI că- 
uzmare Ataa Tarzan, AomHSan Hocrps Ic XE. 

1) Iproci = și cele-lalte. 
2) In țara măriei-tale, în Ard6l, 
3) Mistivită = milostivit. 
4) In = între. 
5) Cărtulari. Să se observe în 

acestui secol (XVII), însemnând 
& compune în genere. 

7) Chelciug = cheltuelă. Mai jos 
este chelşug. 

8) Pomană — pomenire. In 
ce text sa mai aflat cuvîntul cu 
forma, de aci. - 

6) A îsvodi are sens de a tra- 
duce. Cuvîntul își schimbă întru 
cât va înţelesul chiar în cronicarii 

limba de adi s'a modificat întru 
cât-va însemnând ceea-ce se dă 
unui sărac (dar cu scop de a po- 

meni pe cel mort.) 
9) Predoslavie=—prefață. 

i 

  

  

    ntre aa tara ni
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Ancunsia uapin câiire kzpuu rpesSate ca winun uin 64 
-Mueabueuu, Acenpe ukere ASkpăpu KApEAE CANT CkpHcE Ape paHAS. 

â. fluseT Preramun'T a48 „Nuen5T aa HeBoAH, Cpmonar Gr- 
AHBECTpE, AEH nepSuka un KeauiSrSan AApiEH CAae. IUH Ah CAS 
oierennTr 10) ka caS nSTS7. tut KSpRHA, *MH caS Pamnaar 11) asu 
MOapTE; t4p% HOH COROPHHA, ti ASA AMUNTE r&CRTAM MSATA 
AHNCĂ. UIH TpEIAAAE 4 eKpunTSpa: ASH risHTpS ns “NUEace San 
AHMGIEA UA KXpuiH epsucpu. NehTrpauka Hou amr AUENSTh 
AHHTZI dak NOcatASH 12) mn 9HAE HAS doeTi BHHE AM He- 
NPABHPE MIM dMh AMNASTE. UI dMh TORMHTA AH | KZTA 
amh NSTr5TR. UE HSaat auacTra ex ABHUH, K%& HOH Râih CORO- 
PHP HSMau npe CH H3Roa, 18) ue roare nTre am nSTăT aaa, 
PENE, UI CAPBEH, LH. AZTHHEH, Kapenc 48 docTn H3BRo- 
AHTE A KXPTSAapH Map II „AUEAETETOPH A4 KapTE pEuackă, 
AM UETHTI WIN ARMA CORSTHTI. UE MAN gaproch 14) uk 
UHHST AE H3ROABAn rpruscK$. UI AM COROTHTA UN Npe H3ROASa 
aSu Eponnan 15), HApEAE 45 H3BOAHTI AHNTa AHH ANAMBA 
Ppiuăckă, A&THHkiue, UIH AM COOPHTI uH H3ROASA caoae- 
HECKS RapeAtH H3ROAUTA CnCBeN ke AH rpeuaciă, ui e ru- 
NăpiTh «p Wâpă AicekBaSu. uni coxorhuah aukera TOATE 
Bape 16) ap 48 „AMBAATA Aa Anpoane AE KapT'& rpeuacka 
AENpE auka an cosoruTr, că Ac uk rpruackă. HSS nm 
AENKPTATE. MiHHA, K2 AFSan cânt a$ “MemnaTa evian- 
eTiu 17), ui ancaiu a ckpie “A AHMBA Ppeuackă TecramenTSan 
“EA HOS. iu apr rpiuackă acre H3BROpSah MEAOPAnaaTe, - 

E. Â€ 4UacTA ARĂ ROMA ca Ir, KZ BEAM KK& GHEAE 
KSeuure cyuiu A&S n3toanr *AWTpSn KHn, AAuit ATpaar. 
iapă Hou akath AzcaTa KSM 48 2B0CTh | H3&OASA FpeueckS, 
EA3AHAb KA 4ATE AHMEH pă AE UHHn Auă, KSuSn CYNATEorA, 

  

10) Ustenit == ostenit. Aci o paraţie cu formele corespungă- neaccentuat este scădut în u, | t6re din textele anteridre. după legile fonetice ale limbii 15) Sf. Ieronim autorul tex- n6stre. tului latin al Evangeliei, numit 
11) Zămplat —întâmplat fără ediţia Vulgata (331—420). 

prefix. ! 16) Vare — re. Din 
12) A posledui=—a controlu., a PI f vare urmări pas cu pas, volet> voare>i toare >oare. 13) Aci îsvod îns6mnă text. 17) Evghstii—evangeliştii Să 
14) Vărtos. Să se observe prima | se observe că grupul șt4- ş nu silabă a acestui cuvint în com- | este prefăcut în și.
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Ut NOBAHKAHb, IUH TâHipena. Uh NieTpH cCKRSMnE, Kapeae NS 
că uil$ pSavzukipe ue canTh. HSAE AE Wamet, ui AE abate, 
Ut AE REWIAMENTE, UIH AATEAE MSATE kaptac NS că ipiS p$- 
MBNRpe ue car, HOH „pRă abat ASCăTI Ppruaiie neH'TpS 
K% AATE AHMEH „RA ABS azcaPn 4ula. 

A. Sluacra „pă Ra pSramn ca ASănH AMHHTE, R& pSMaNin 
US rparckS „A "TOATE UZpRAt .NTpSn KUN, PR& Heun -NTpO 

WApă 'TOuU .NTpSH Kun, newrpauka RY HEBoe NCATE ca ckpie 
UHHEEA Ca „pUeaEră TOUH, rpannab VH ASKpS oii „pTpSHn 
KHnn âniţin „ȘTpaaTa Kiint, 45 BEDAZ(H)T, AS Race, a5 aATtae 
MSaTe NS ac HSMeekS „AHTpĂH KHnh. BUNE (HAR KA KSRHHTEAt 
TpeBSe ca die ka BaniH, K2 BaHit duca car ESHH KApiH 
NAEAĂ Î "POATE Upapa, Ama uih RSRUMPEAE aukak car 
BSHE RApEAE AE „iar "TO. HOH AcpenTu duba HBaih cHANT 
AE sp EAT AM NSTST, ca H3BOAHAM alla KSM ca puea Er 
'TWUH. (4pă CA NS Boph „Nutakue TOUR, NSU AE EHHA HOACTpĂ, 

um Ac Buna uraSa ukS pacăbupar pSmaniu pH .NTpAaTe 
Wăpn, AE US Ac TEA KSRHHTEAE KS AATE AHMBH Ac n5 

rpaeekS 'TOUU „pTpSne kun$ 18). 

6. MITROPOLITUL VARLAAM. 

Nu se scie precis nică anul nică locul nascerii Mitropolitului Mol- 
dovei Varlaam Probabil însă că s'a născut între 1590 și 1595, căci 
cun6scem data cînd ajunge mitropolit și trebuie să fi fost atunci de 
35—40 de ani (1632). El a lucrat mult pentru introducerea limbii 
românesci în biserică și a stat în scaun până când Vasile Lupu, cu 
care era bun prieten, a fost răsturnat de Gheorghe Ştefan. Atunci 

„sa retras la mânăstirea Secul, unde a stat până la morte, care nu 
scim în ce an s'a întâmplat; în tot casul după 1657, căci la acâstă 
dată îl aflăm subscris în actele mânăstirii ca bivmitropoliţ. 

Mergând îu Muntenia, -unde cunoscu Catechismul calvinesc al lui 
Rakotzi, provocă o contra-mişcare în "Țară şi publică, Răspunsurile“. 

De la el cundscem două lucrări: 
1) Carte românească de învățătura duminicilor preste an, tra- 

dusă din slavonesce, numită pe scurt Cazania lui Varlaam. 
2) Răspunsuri la Catechismul calvinesc, lucrare tipărită la Sucâva 

(1645), din care nu posedăm nici un exemplar și cun6scem numai 
prefața, reprodusă de Şincai în cronica sa. (Tom. III la anul 1645), 
Mai avem încă o dovadă în faptul că o găsim pomenită în a doita 
edițiune a catechismului calvinese. 

18) După : „Gaster, Chrestomatie română vol. 1.“ 
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Iată ce gice Varlaam în prefață între altele : 
„Tămplăndumise estimpii a fi în părţile Țerei Romăneșiă şi vor- bind mai vărtos cu oare-care boiarin Udriște Năsturel carele în mijlocul altor cărți noue ce mi-ai arătat, adusu-mi-ati și o cărțălue mică, Catechizmul creştinese, carea o am aflat plină de otravă de moarte sufletească. pentru care lucru am chemat sobor dintr'amăndouă părţile și din ţeara Romănească și din țeara Moldovei... Am socotit că am o datorie mare să fac respuns şi să arăt strimbătura şi tileul cel răi al lor ce tilcuesc răi și strimbează scriptura sfîntă, 
Din prima ediţiune a Catechismului calvinese nu se cunoasce nick un exemplar. Din a doua (tip. 1656) este la Academie un exem- plar. S'a retipărit într'o ediție modernă cu litere latine. 
Acest catechism cuprinde doită părți: 1) replica la răspunsul lui Varlaam şi 2) catechismul propriii dis. 
Replica este intitulată: „Scutul Catechismușului cu răspunsu, den scriptură svtă împotriva răspunsului a douo ţări fără scriptură svtă“, Se adresâză lui Varlaam şi soborului adunat la Iași dicând că „nu se cuvine să lăsăm fără răspuns orbiciunea şi neințelep- ciunea celora, ce ati judecat; catechizmușul nostru, neînţelegând dul- ceța și luminarea, scripturii sfinte. 
La finele catechismului sînt câte-va rugăciuni, 

Din „Cazania lui Varlaam“ 1) 

Cuvăntii înpreună cătrâ toată, semenţiia românească 2) 

„Pre6 luminatii întru pravoslavie, şi credinciosii întru | 
părintele nenăscutii, Şi întru fiiul dela părintele născutii 
nainte de toţi vâcii, şi întru duhulii svăntă de la pă- 
rintele purcedătoriii, şi pre fiiul odihnitoriu, svănta tro- 
iță unul adevăratii Dumnedău ziditoriu Şi fâcătoriu tu- turor vădutelor şi nevădutelor, 

„lo Vasile Voevod cu daruli lui Dumnedău ţiitoriu şi 
biruitoriu şi domnii a toată țara Moldovei, dar şi milă 
Și pace şi spăsenie a toată semenţia romănâscă pretu- 
tinder€ ce să âflă pravoslavnici într'aciasta liînmbă cu 

  

1) Titlul: „Carte romănească de | romeniască, de Varlam Mitro- învăţătură, dumenecelţe) preste | politulă de ţara Moldovei în ti- an și la praznice înpărăteștă şi la pariul domnesci în Iași, în mă- Svănți mari, cu dzisa și cu toată | năstireaa trei Steli (=— Sfetitele) cheltuiala lui Vasilie Voivodulii | de la Hs. 1648, 
și domnulii țărăţi) Mol(dovei), | 2) Aci sînt cuvintele Domni- diîn multe scripturi tălmăcită di | torului Vasile Lupu. 
în limba sloveniască pre limba |
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toată inima csrem de la domnul Dumnedău şi izbovi- 
toriul nostru Is. Hs. 

„Diîntru cât s'au înduratit Dumnedău diîntru mila sa 
de ne-au dăruitii dăruimi şi noi acestii darii limbii ro- 
măneşti, carte pre limba romănâscă, întăiu de laudă lui 
Dumnedău, după ac6 de învăţătură şi de folos suflete- 
lorii pravoslavnici Să iaste şi de puţinii preţii, iară voi 
să o primiţi nu ca unii lucru pementescii ce ca unii o- 
dor cerescii, şi pri însă cetindi pre noi pomeniţi şi în- 
tru ruga. voastră pre noi nu uitareţi şi hiţi sănătoşi“ 3). 

Smerituli, Archiepiscopă Varlaam şi Mitropolitul de 
Tara Moldovei, Cuvăntu călră cetitoriu. 

„De mare jâle şi de mare minune lucru iaste, o iu- 
bite cetitoriu, căndii toate faptele 4) ceriului şi a pă- 
măntului înblă şi mârgii toate careși la sorocul şi la 
marginia sa, la car înțelepciun6 cia vâcinicâ le-au fă- 
cut, şi nice puţin nu smentescii nice greşescii sâmnul 
său. Numai sănguri amărătulii omii, cei fâcut pre o- 
brazul şi pe chipul tvoreţului 5) său, cu mente şi cu 
graiu de la dănsul cinstiti domn şi biruitoriu pămăn- 
tului şi mârei, pasărilor şi dobitoacelorii, peştilorii şi 
tuturorii fierilorii. cumii grăiaşte şi proroculii că cu pu- 
ținelii îlii micşură pri însă mai micii de câtii îngerii, 
adecă pre omii, numai căci-i cu trup, iară cu sufletul 
iaste fără de moarte ca şi îngerii; la care margine şi 
la care sorocii iaste făcutii de Dumnedău să margă în 
locii csrebi 6) să, grijască şi să nevoiască nice l6c să nu 
smentescă nice să să scape. de acela sâmnii; iară elii 
departe râmăne și ticăiţeşte 7) sâ scapâ, câ şi diîn fire 
de va socoti omulii şi diîn scriptură nu va afla altii 

3) Să se observe formele ui- | dăsilința. La C. Negruzzi (Alex. 
tareți şi hiţi. | Lăpușn6nuj) aflăm: „hcăitul boer 

4) Faptele=Tăpturile. răcnia cât putea.“ Idem Odobescu 
5) Tvoreţ=—făcător. (Mihnea Vodă): „nu va ave milă 

6) Cearehi—ce are a fi. când te va vedâînlrânt și ficăit.“ 
1) Ticăițesce — încercă, îşi 
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săvărşitii chemărei sale sau altă margine, fărâ numai 
viiaţa ac6 vestită şi cu nărocii 8) şi blagoslovitâ, caria 
săvai 9) că o şi dorescii 'şi o pohtescii toţi oamenii. Iară 
în care lucru stă şi se ţine acâia viiaţă, unii cu totulii 
nu-şi știu nice nu vorii să ştie; alţii are putăa să şi ştie, 
iară ei de bună voia lorii căotăndii nu vădi şi audindii 
nu înțelegii..... săvai că şi ştiu Şi vâdă şi cu dragii 
o pohtescii ; iarâ lucrurile tâle de trâbâ ce ducii le ac6ia 
viiaţă nu vori să le facă. Pentr'ac6 diîntru întăiă, că-au 
fost bărbaţi purtâtori de duhulii svăntii unii duda alţi 
şi până acum toţi a ustenitii scriindii Şi, tălecuindii sven- 
tele scripturi de-au învăţatu ş-au arătatii omului în toate 
chipurile calia car6 duce acolo, cumii casă nu greșască 
hieşi-te-cine margins şi săvrăşitulă acela, spre carele-i 
făcutii. Cătr-ac6 şaltă usteniinţă s-au adaos acelorii 
bărbaţi purtâtori de duhul svăntii, căci câ mărgăndii de 
Susii în gios şi împuţinăîndu-se diîn oameni înţelesul 
sveelorii scripturi, le-au câotatii a pogoră şi svănta serip- 
tură, tot mai pre înțelesul oamenilorii păn'au începutii 
a scoate așeși cineși pre limba sa, pentru ca să înțelegă 
hie-cine să sâ învâţe şi să mârturisască minunate lu- 
crurile lui Dumnedău. Cu multii mai vrătos limba noastră 
românească ce n'are carte pre limba sa, cu nevoe iasta 
a înţel6ge carte alţii 10) limbi, şi pentru lipsa dascalilor 
ş-a învățăturei; căt a fostii învăţăndi mai de multă 
vr6me, acmu nice atăta nime nu învaţă. Pentrac6 de 
nevoe mi-au fostii, ca unti datornicii ce sintii lui dum- 
nedău cu talantulii ce mi-ai dati să-mi pocă plăti da- 
toriia macarii de cătii, 11) pănă nu mâ duce în casa câ 
de lut a moşilorii miei. Adunat-am diîn toţi tălcovnieii 
12) sventei evangelii dascăli bessricii noastre ; şi dâc'amii 
scris, arătat-amii măriei sale pravoslavnicului Domnii lo 
Vasilie Voivodul cu mila lui dumnedău Domnul ţărăi Mol- 

  

8) WNăroc= noroc. Să se ob- 10) Alţii = altei. 
serve și alle cuvinte analoge: Ză- 11) Macară de cătii = cât de 
cuitor, nărod din cari s'aii des- puțin. Compară expresia de adi: 
voltat formele de ai, loeuitor, | “cât de cât. - 
norod. - 12) Tăicovnicii = traducă- 

'9) Săvai că = măcar că. torii, taleuitoriă. 
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dovei. Mâriia sa, că unit domnu creștin și blagocestivii 

13) şi Xubitoriu de bes6ricâ, grijindă ca un stâpănii buni 

de folosul oilorii lui Hs., nu numai pentru csle trupeşti 

ce şi pentru câle sufleteşti, de unde săngurii Dumnedău 

cu măna sa c6 puternică au arâtatit măriei sale spre 

acesta lucru îndreptâtoriu, prâosvenţitulii pârinte Petru 

Moghila 14) feciorii de domnu de Muldova, Arhiepiscopii şi 

Mitropolitii Kievului Halicăului şi a toată Rosia, carele pre 

pofta, măriei sale au trimisii tiparăul cu toate meșterșugu- 

vile căte trebuescii ; spre care lucru măriia sa domnulii ce 

serie mai susit lo 15) Vasilie Voevodul cu darulii lui Dum- 

nedăii domnulii ţârăi Moldovei, cheltuială nesocotită 16) 

spretoti lucrul tipăriei 17) au datii. Şi aș6 cu darulii 

lui Dumnedău după începută am vădutii şi svrăşitul“ 18). 

AsSmeneta DapnerSaSn un a BameuSASu 

net AOMNSA NHAAA ANAcTa. AC WAMEHH -NTpApă «A 

Beckpekă CA cz poat. OVHSA dapriceă, tapă AATOVA BA- 

MăuIz. Acu dapiiceSa CTATO, LIH aă c4 pSră NTp3 cHHe. 

ASamHe AAS uit Aa5Aă, Bz HS CRATS 1) Ra aâăati i Wa- 

MEHH. ANSVKZTUBI HEAHpenui caS Ka adec Ta BAMĂUUI. IISC- 

TeRSMĂ A£ Aatipi 2) .NTpO CĂNTAMZNĂ. UI A4S 4 s'kua 

AH N TOT KĂT ArOHHCECItE, pă BAMĂIUOVA CTA At NÂBTE, 

u5 Bp'k nic WKIH cau PRANUE KZTPZ W5pI0. SE CA BEATĂ 

„AH nienTi, Ut SHĂ. ACAMHE MÂCTHE din Mie -NARĂTO- 

CSASH ; tapăĂ TpăECkh BOAR. HZ NOTOPĂ ANECTA Mat AHpENTh 

-p Hâca ca, A£ BAT AueAd. K2 XÎE WHHE WEAA WE CA BA p- 

HăAMĂ CMEPHCABA. fApă WEAA ME CA BA CAMEpIL „AHĂAUACBEA. 

JNezuărSpă ... ATpavka BpBME ABĂ WEHIHĂ 3) XuAw- 

13) Blagocestiv = evlavios, 16) Nesocotită-—ce nu se pote 

105. socoti, mare. Să se compare cu 

14) Petru Movilă, (1596—1646) | sensul de adi. 

mitropolit al Kievului, autorul 17) Tipăriei, tipărie = tipărit. 

celebrei serieri „Mărturisirea Or- 18) Reproducere după „Biblio- 

todoxă.“ | grafia românâscă veche“ de I. 

16) Să se observe că Io neîn- | Bianu şi N. Hodoş. 

doelnic nu pâte fi eu, ci Ion, căci 1) Sâmtu = sânt. 

figurâză în titlul domnitorului 2) Daori = două ori. 

chiar când altă pers6nă vorbesce 3) Obicină = obiceiit, 

despre el. 
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RH, AE NSCTIĂ AAA SHAc NTPO CĂNTAMAHĂ, UIH AA Be- 
ckpeuen aS'bua Au 4 TOT RAT aka. nemTpavk un dapu- 
ceBAn dead” ca AXOVAĂ, Bz nocrbie un AX a Sua AS 
AMSA8 AA Î TOT AH „N KZT ape. AovkpSpnae 4) aSn no 
AASERpATi pă BSHE. tapă rSpa ABOY pa: Ka utAba ue 
aue avwkere ASkpSpu, nea KAAE CA IOBACKĂ CTpEHHOVA, Un 
KSHOCKOȚTOVAn. Uh can Vie MHAZ A£ TWUH KOVAMh Epă 
ABPAAMZ. I4pă duecTa Kaegeriă npe Aknpoantae ca$, uina 
WcHHALA. Lun NeH'T0$ SSHATAUHAE cant cz MAHApIĂ. nen- 
rpavk Aapa 5) Asu nov 45 npiumura AE AMSAS. KA MÂCTE- 
Hia 6) MZHApOVAovu tace RA W pană AH AMSz3. mun As 
NOCTBAh ASYH Suie Îcâta npporz, HS autera nora 43 
dătch AMSAS. Acu HHuc noerSan ASH, tiuue A4pa AS, 
ÎS Ac Bpov.p dpoacer. Slekevarani ARMS uni pSra Ba- 
MĂUISASI. KApEAEUI AAOVEA AMHNTE A NARATEAE CAA€, UiH 
CTĂTS Arnap're, uiti ca oana“ 7) “| Nicene, uin koy au'kere 
ROVBHNTE ca pS7ă uit rpăHĂ. ACAMRE RSp2UBIȚIEMĂ Mee 8) 
NĂRĂTOCOVA. BA HS CATI AECTOHHEI ca CTAS Un c4 
RAWT KS WRIĂ Aici HZTpă WEBIO, NENTpS MOVauH Ma 
MZRĂTEAWp AAAE. Ka CAS „pSauu BapzAcacijae AAAe, 

„Măi BApToch AE RĂTI HAcHNOVA Măpitu. 9) un paSră- 
WHAE Made aS KoRpauin'ri 10) npeerre năpoya kandaoyii Ales. 
„MHăHHTA Ta cCTAS CTpapBATAUHAE Avkac, ASs: Kz 
Kăpunat 11) cz ewpa AELIKUAE. UIH EWp Vii cKpiice "TOATE 
CSCNHHHAE CZpAIHACp.. HOY tare une 9VH  A0VKp$, nuc 
9VH PătAt c4 HOV pin "PS AMSASA AES. A PăRCNSVHAE 
HăAt Bp'RAte, a dovyu Ham OVHAr. “N MEpIO HOVH A0KH. A 
HZMĂHTE AZ TEAM CZ HOW AA KBMBA .prHuă, BăSZH At an- 
Teac Avaae w'kae pac, nen'rpauk aa KSpch 12) KATpă 'PHuE 

  

4) Lucruri = fapte, parație cu textele anteridre şi cu 
5) Darea=darurile, ofrandele. | limba de adi. 
6) Mistenia = milostenia. 9) Măriei. Să se observe arti- 
7) A se ucide = a se bate. Şi | cularea. 

forma fără pronume se află tot 10) Covrășit = covârșit. 
cu același sens: Cine te-a u- 41) Carţile. Să. se observe ne- 
cide în bucă, dă și alaltă (Text | prefacerea lui a în ă. 
din sec. XVI, Evangeliarul lui | 12) Curs = am alergat. Să se 
Radu) = De te va lovi cine-vă .| observe în ce text sa mai în- 
pe un obraz. dă și pe celă-lalt, | tâlnit. 

8) Mene. Să se explice în com-



mâcruae AtenSuTroape, 13) um IPEHTOp AE WaMEHH AOAMHE. 
un KS Aakpăati MĂ port, ESP Eipieaiă Mine NARATOCSAL. 
MOVATE CBMTh MAKATEAE MAAE, UE MHAA TA MCTE MăH 
Mape. AEAA WaMEHH HOV I4CTE NOVTHHULĂ. Bă CZ MĂ CĂ 
căci €8. pă MÂCTHBUPEN TAAE îaCTE NSTHUMĂ UIASACTĂ, 
KA NIEHTpOV NĂKATWUUH an BEHHTh, AE „pUEpIO NpE NZMĂNTB, 
KA CZ KEMH CHpE NORĂHHIĂ, ACTH HS Mă AACĂ HHUE NpE 
MEHE | AEUIEPTR. WE MA npinMRijie UH NpE MEHE, UE KASK 
KS cMepenie tun KS Aakpămu EATpX cRenuiia "Ta. ÎlenTpa- 
uECTA KOVRENTE, UE A€ rpĂII BAMĂUISAR BOY AAKPĂAMH UI 
KS catepenie, ARS covdarrovan ASH pOAAă A A0VKpSpE 
BOVHE. lapă dapnceban KS KSRHHTEAE ABH, Ra KS OV BăHTI 
Mape ckSTBpă 'ToaTră poaaa wk BSnă a covarrSaoyn cas. 
newrpaurk -NTp5 TOT MĂCTHERSAR LUN AHpENTOVAR MIOAEILb 

AMSZ5. NAZTII AMARAOVBWp KSMOV ca KAAc KATE 0VHSA 
EZPOVALUU AH „ANU. pe ÎapriceS AH „p BOVHATATA MAH 
Apien aSn noropzan 14) Ș'rpaAaHEkSA catepenien. tapă npe Ea 
Mă AH Ap czpăvia cmepenie ASH, „HA AURA -NTPS Bo9V- 
năTaTa ciicenien. un ca: fna$ 15) ckpun'rSpa ue rpă atit. AdiS5 
MHEUNIOpRSA pe. win ian Măphkipe. Ka pe dapuces 
MUBIIIOPĂA, EH KA CĂ MAHpPENTĂ FIpe CHHE. t4pĂ pe 
BAMĂUh PAHpENTĂAL, NEHTPS KăUH Ka CĂ WeHHAfI pe, 
CHHE, ACROVATauH, ie rpăii ASMHASAS AnHuin ATRAMZNAWH. 
SLACRAPI TPĂECKI BOAX, RA BAMALUSA ASECTA NONOPĂ -| Kacă 
CA MAN AHpen'Th, AE KATK BApHCEOVAh AdEAA. KĂUH EA die 
KApEAE WHNE CZ Bă „AHXALMĂ pe CHHE, CMEpHCEEA, IM SHANE 

CA Bă CMEpĂ pH RAtacăa 16). 

7. MITROPOLITUL DOSOFTEIU 

Mitropolitul Moldovei Dosofteiii s'a născut cu câţi-va ani înainte 
de 1630, căci cunâscem anul când îl vedem episcop la Huşi (1658). 
Se creâe că se numia Dumitru bărilă și s'a făcut călugăr la mâ- 
năstirea, Probota. 

E! ţinea de partidul polonă și era amic personal al lui Petriceico 

13) Despuitre=— despuitorule ; 15) Se împlu =— se împlini. 
despuitor—stăpân. 16) După: „Cipariă, Cresto- 

14) Pogorălă = îl pogori. - matie.“-
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La 1671 ajunge mitropolit, dar peste puţin — la căderea, lui Petri- celco — fuge cu acesta în Polonia. Intorcându-se, primesce din noii păstoria şi nu se maj ocupă de politică, dar, fiind persecutat de Constantin Cantemir, plecă cu Sobietzki la Zolkiew lângă Lemberg. De aci se duce la Mosceva şi, prin stăruința, patriarhului de acolo, e numit episcop al Azovului. Se crede însă că n'a primit acâstă demnitate și a murit; retras la Taganroc în 171]. Dosofteiu este punctul culminant al triumfului limbiy române în biserică în contra, celei slavone, EI e cel d'întâii scriitor cunoscut, care s'a ocupat cu poesia literară. Voind să facă o reformă în limbă 
mal mare parte, zadarnice. 

Citind poesiile lui, vedem că nu era lipsit de talentul de a scrie, lucru pe care îl observăm şi în „Vieţile Sfinţilor“, unde aflăm un stil foarte plastie şi multă simţire. Neculce ne spune cu admirațiune, că Dosofteiu era om cu o cul- tură întinsă: „Acest Dosofteita Mitropolit era n6m de mazil prea învățat ; multe limbi scia: elinesce, latinesce, slovinesce și alte. Adânc din cărţi ştia și deplin călugăr şi cucernic și blând ca un miel, în fara noastră pe aceste vremi nu se afla om ca acela“, De la Dosofteiii avem un număr mare de opere, dintre care cităm : 
Parimuiile peste anii... tipărită la 7191 (= 1683). Acatistul, tipărit la Uniev (1673). 
Dzeiasca, liturghie... . tipărită la Iași 1679. Molitvănic, tip. la Iaşi pe la 1679—1650. Psaltirea de înțeles sai Psaltirea, slavo-romînă. Iaşi, 168, 
Cele mai însemnate sint : Psaltirea în versuri şi Vieţile Sfinţilor 

politul de țara Moldovei. 7181 (= 1673) Tipărită la Uniev 1673, lucrarea lui Dosofteiii este cea d'in- tâiii încercare de a versifica psalmii, și este opera cea maj prețuită a mitropolitului moldovân. Ea însă, în timpul lui, n'a exercitat influență așa de mare cum aă exercitat psaltirile verificate în alte tări creştine, pentru-că nu a, fost introdusă în biserică. Trebue să ob: servăm însă, că uni! psalmi au trecut în literatura poporană și ai devenit cântece de stea sai chiar bocete. Versurile ai măsuri diferite, de 9, de 12 silabe, ș. a. și un ritni particular. De şi sînt multe inversiuni şi mulţi termeni greoi, totuşi nu rar întâlnim expresiuni nemerite Și versuri sonore. Exemple:
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_ Sloboză, Doamne ?n urechă sfinte 

Graâiii cu de jale cuvinte 

Si mi-ascultă mișea rugă 

-. La greă ce-ţi sînt a ta slugă, etc. : 

Grâit-am în mine-să mă iai aminte . - 

Să-m socotesc limba să :nu zic cuvinte. 

Straje şi ferinţă, mi-am: pusu-mi pre gurâ. 

Cînd stă păcătosul de-m face trăsură, 

făcut-am-ca mutul şi nu i-ași mai zice 

Să-i cuvintez bine, căce stă cu price... 

De mi să'nolaşte duriaria cu boale 

Jialia mia şi tînga nu să mai potoale... etc. 

„Viata și petrecerea 'sfințiloră. . . a lui Dosotheiu mitropolituli 

Suciavei în tiparniţa sfintei mitropolii în lași, vleto de la începutul 

lumii 7190 msța Octovri 27, de la naşteria Domnului și mîntuito- 

riului nostru 15. Hr. leat 1683“. 

Este, împreună cu psaltirea, în versuri, cea mai importantă operă 

a lui Dosoftei. Stilul înfrumusețat de expresiuni colorate, ener- 

gice, duidse ; sentimentul cu care povestesce adânca satisfacţiune 

sufletâscă a celor ce se daii jertfă pentru ideea, creștinismului, modul 

dibacii cu care conduce acţiunea, fac din această lucrare — de şi 

nu pe deplin originală — o scriere în care se vede un talent şi care 

astăgi încă se pote citi cu interes. 

Psaltirea în versuri. 

Psalmul 136. 

Aa ana Bagnaon$asn 

ĂeANnAL AE Wâpă însasi 

glnoao mesSa tun na.puiezb 1) 

ÎA BOpOABA enE 2) CTp-AHCĂAt 3) 

Illu 5 nem amapă, 

Ilpun Giwn, mn neiTpS uApă. 

IASRAHASRE AMANTE | 

Tla.priyamn RS AapBMH XEpBINTE 

  

vechi şi organice ale perfectulu 

simplu. Aflăm și la Eminescu 

vădum, (v&durăm). 
2) Ce—la care. 

3) Strînsăn=—strînserăm. 

1) Sedzum=—şedurăm, plânsem 

-—plânserăm. Pluralulperfectului 

se conjuga ast-fel: şedzum, şed- 

zut, şedzură; plănsem, plănset, 

plânseră, Acestea sînt formele
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Illu Sue depeka're, 
AzczMi lipi caAuă AHHHaTe. 

Hz aKOA0 HeTpEBApă, 
_ Sluta ue ne npzAapă. 

Cazae SHUEM Biepe AE KÂpTE, 

“Îurpaua crpeunarare. 
han c$prrrn mSureac GiwnSas, 

K.pH'Taphi ue BATA A4 ACAtHAn. 
“VeRS Huca Aa HAFARHĂ, 

€| pura Huapă crpennă. 
Aerbuun 4) Sura uapă cură, 

Arsnua camu Bie cm.pură 5) 

Illu Anpbnra ma ca Sire, 

2] ckuMBA Bieper „pH az5Te. 
Illn ca munca npunSă AnAMBa 

Ac unnunnu eannASan ckpzBa. 6) 
Ac Tan mau aSTa Sumare, 7) 

lepScaanamn urare. 
Nane Aensrkun nSue, 

În noaane nSăAe ESHe. 
Ga H3 Suuu Acamne cbunrre, 

Ac Cawata uk$ săc KGRHNTE. 
GgunTeni verzui pH NpOTHEX 

RS pz5 Ann rSpă 3A0BHEA 8) 
Pzcănuuau 3HAlpH Raare 

AcinepTau, AE ESH&TATE. 

T5 dara eanawnrbeea, 9) 
PzSan Ba care razei. 10) 

4) Deteași=—de te ași... Vedem șila Crengă: m'am dusu- 
5) Smântă—r&ă, nenorocire. m'am, 
6) Scrăbă — scârbă. Să se ob- 8) Zlobiv=—nedrept. 

serve transformarea grupului. 9) Vavilonescă—a Babilonului. 
consonantic ser 10) Tlănescă; a tlănia strica. 

7) Citate=—uitate—a, te uita;
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Ba n mauraa ndepnue, 
Us BRA BEHH caTE CTpHut. 

Hz UA czBA HTOapue AapSAn 
ESms netu 'TS K8 nzYaptan 

E.pHA KSKOHÎn 'TaH Ac 3HAIOph 

Eop 2Aposu KA Men Ypa5pu. 11) 

Acelaş psalm, ediția 1895. 

1. La rîul Babilonului, acolo am şegut, şi am plâns când ne-am 
adus noi aminte de Sion. 

2. In sălcii în mijlocul lui am spânzurat organele nâstre. 
3. Că acolo ne-au întrebat pre noi, cei ce ne-aii robit pre noi, 

cuvinte de cântări. Şi cei ce ne-ai dus pre noi, cântare, cântaţi 
nouă din cântările Sionului. ! 

4. Cum vom cânta cântarea Domnului în pămînt strein ! 
5. De te voiii uita, Lerusalime, uitată să fie drâpia mea. 
6. Să se lipâscă limba mea de grumazul mei, de nu-mi voiii 

aduce aminte de tine; de nu voii pune înainte Ierusalimul, ca 
întru începutul veseliei mele. 

7, Adu-ţi aminte, Domne, de fii lui Edom, în diua Ierusalimului; 

carii qiceaii: 
8. Stricaţi-l, stricaţi-l până la temeliile lui. 
9. Fata Babilonului pustii-te-vei ; fericit este cel ce va răsplăti ţie 

răsplătirea ta, carele ai răsplătit nouă. 
10. Fericit, este carele va apuca și va lovi pruncii tăi do pistră. 

Rampa uerurâpi. 

Bzrpa IBITBAn VETHTUUPIO CANZATĂTE. 

SI cnnaXăpioasiă 1) AiinSzIackă Un cRHTĂ FĂPTE ckOdcă 
- $ fu 7 - v 

AENpE rpeuaiție uuii eAaiiate AH' Ei MUNĂE 2) 4 CENTEH BE- 

11) După edițiunea d-lui 1. 2) Miniae = Mineii (minee), de 

Bianu. la rădacina grâcă ut, lună (de 

1) Sinaxar, de la grecescul | unde patos, (care urmâză cur- 

covatăptov, însemnacalendar;prin | sul lunii), îns6âmnă colecţia bu- 

extensiune însemnă viețile sfin- | căţilor de citit la slujba biseri- 

ților, pentru-că, aceste povestiri | c&scă în cursul unei luni. Sînt 

sînţ aşedate după calendar, adică.| deci 12 minee. 
după dilele în care trebuese citite 
în biserică.
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CĂPHUL . LUN AHN! Kâpuae BucTâpioasii 3) BecăpHui npe AMA pămanrbera kS ASură HEBOIHULă, ui KS acău6ue 4) ArkuSueh "Tzamauiira , uă NSXTA EAaroutcTiieHAwpu uit ASH AmnzS43 oki Adăniiă iâpăi Moaadaei Iwan Tivopru Tana Bos&SAa . uri Cribann RacHaie BOEBSA,A . uutr Cnerpâriz A ABIA BOERSAA . uit Lwan ASta BosgSAa . ură Hai4un flacăânAp8 BOEBOAA . ui Îwan Grea Ilirpa BOEBSAA . turii Îwvânn An uiirgie KarakSauNi 5) ROERSAA . uzi mapia că Iuwâni fiuronie Pcera ROFESAa . tii kă nâga 6) ASMHAOph câas, UHHCTIAHACgI BcĂpIĂ MâpăĂ . ANTp'ATĂTA ASNTĂ BpĂME cKpinNAn ui TBAMZINHAL, KĂTE am NST5Tu EUpSri atiipn BĂu rpeii A up, ALA 7) ES mSar rpis AM căpiici Uli Auâcra ceâTră KâPTE, AE WU Amh 'TBAMZ- viiTe pBMzHĂLIE npe ame npscra 8); tâpa marul Asu ANSâ3 um unncriun ueruTâpi KS Apâre cz W npimiiun wi cz W serâui djzpz SpăTu . ta H8 cn$ne ATp'ĂncA A neTpeiâninae tii năipuaz apă awp, ui a kecâpu- AWP, WWIA KPĂHAWBA UA AAAHBAWp5; Hrbie AE BH'TEKÎHAE LH H3EĂHAHAE YATMAHHAWpK ; Hilue AE HEBOIIHULAE BH'TĂ- KHAWpR; SE AE HEROIHUEAc tut EHpSIMtIUEAc LUF H3EĂHNAHAE 4 BHTĂKHAWp „AizpăTSAsH n AnBA ări uepick AEiâpopa HEBONHIE „piaepin ca mun bsa, kSm' ei nsrăpa AE cz HEROIIPĂ, ui EHpSiipă a câre Pa3E6H au Ac MHHSHĂTI MIpECTE TOATĂ MUNRSHA, Ut uHHePĂTI npeere TOATA uin- TA . ăăpnae AMn'k-BSacTpa veriinA,S-ar AH TOATE Săas, REL „AHABAuit cSbaerănie Kă “A Bâtoan aActzpâri a caiuini CĂAE . LUI ATĂH ca NOMEHHUUIĂ <3 MBAUBMIU! EAarouecrii- BHAOpI AAĂHI , uit npe ui „NEA NE SHTaun Acaa căHTA p5ra ASmHawpn-a6acTpe. *) 

  

3) Vistkariă = Comdră. nul « trebue privit ca, represen- 4) Zexicone. E interesant a ob- | tând un 3, nu 4, ca de obiceii. serva acest neologism în limba £) Ce p6te însemna limba prostă lui Dosofteiii, românscă? Sau: limbă vulgară, 5) Catacuzino = Cantacuzino. vorbită de popor (cum ar fi limba 6) Potha = poftă. In secolul grecâscă cea prostă în deosebire XVII vedem înlocuit grupul con- | de elinica) sai: limbă curată, sonantic fi cu ț/ (3), chiar nu- | căci în secolul XVI aflăm cuvintul mele autorului Dosotheiă = Do- prost cu înțeles de sănătos, softeiă. *) După „Gaster, Chrestomatie 7) SIsna=—abăa —abia. Acisem- | romănă“ vol, |. i 
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| Hofapie 5. 

„NTP'AMdcTaul: SĂ NOMEHUPA npkaSeitycSa8H mzpHiHTEAE 

i uSceTpS. ASnă. Sa 

fluiera depuulirSan. ASKĂ. TparăHAS-că. Ann! arrăra Ta- 

EpOMiNiE, AU HĂpA Guutaiai 9), pu TĂNAPĂ, RĂGCTA AE fii 

aă 10), nSpSpa că 3ABABIĂ Ad, c&HTA BECĂBHKĂ, UIH: AckSATĂ 

cevirreae unrâniit um AnezuzTSphae ASH AAANSzZE, ASSĂnAS-A€ 

uit ARĂHAS-Ac.. Li BANAL .BpBpĂ napitiuită CZ-At .PH- 

cOapt, tan ca ckSAĂ HSANTA, ii C5 ASCă Aa ASE HERA 

BAdTu UI HeBzARÂT!, At AXKSIL RS XEPHAE . Li A Ac SAL 

„panaă 11) semăna ; ca5. cnoaotirr” 12) 4 BEA Ă.CBĂ TAR 

„MHIEp LUI 4 Ah cokoTTe . il MĂŞCA Ad W cRĂTĂ MANZ- 

eriipe At cz BzASrzpil : tul KS mai. denpa nerpăsep cz cânscă, 

a "rpia ura MăTpa SĂ CSCTĂHAh nătine ES ană, uit "Tp5- 

nSab Hituc ab OAHXHĂRAL . At aă, nerpetătAt fii ASHI, 

ca CKSAX 5 OH! KAAS ZpALU, auf „MĂBCA pH MSNTEAE - 

Gui, xpzuiiiAS-că ES BSpS Anca ue ca AzIĂ ak0Aa . ui 

nisH'Tp$ nee$a rpSnSa5n AcpMia: pSuăti'Tean,. KSARĂHAS-CĂ 

HSMară. „AN'Tpo EBMĂULUIE, W AtekbAur . uni „epă XoTâpSan 

wi Aepenrâgioat, A NS cuiă Au Baie mână HS SEȚIĂ 

V'zATIipă TOATA „Usi AAA ue MAH PEMXHĂ A Să, apă 

NE AĂ aa uuâce uăc, WI, AAA cz rguaiă A nSU&HĂ r$- 

crâge, urii AAtiu WzHĂ oveTĂRSAn 13) sug 4BĂ A£ PEMZUA. 

Lui. A "HERO A CAS: CNCACBIITI A Ad AEAĂ AÂIN3AS. 

LU AFCAETĂ Un “razhSă RS&IITE PpĂAE UUH HEAEcHE RSnpiinice 

aă npuuenSTi, ATÂTA RT CA MHpă VH Ac, SĂIĂ: A 

Stiac mie_KăpTe auicTă He.MHEZUĂ Ta ? AaNia AHH' NOpSHEă 

AE Aa AMN3aS ca ASC Ad OVH AWEh tin CTpXHCĂ Bi KA- 

ASrzpăuun, NSpTĂHAS-Ac rpH%A . Lai neH'TpS AuEcTa. NpHAeă 

măpeă uni aa ugurpaa! 14). ui HSTpiepăti Ab azkSItieae 

KzASrzpăuţii, mu. AĂRAŞ 

  

e îi spodobit = Sa făcut 

10) 4ă==ami. Forma acâsta, se.| vrednic... E 

găsesce. şi în- poesia. poporană și | 13) Ustavul = sfârşitul, rugă- 

arresultat din ană prin înmuerea | ciunil. o 

lui n: aâi>aă. Dia 14) Trigrad=arigrad. 

11) Implu—împlini. 

   9) -Sițeliet- Siciliei. | IA 

-că AH gwpâată 85 napritiuită cau:
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TSapeă A MĂBCA DÂNĂ AA FOpiian . IH'H'Tp'Ope-Kdpe 
Wpâus neTpekăHA 8p'6 iuanre ASui, s5 ndue 45 panzwear*). 

“Înrpasdera aSuz F. cenrSA. Aănuk nea înătonsa. Ac 
HHBOMHAA. ie - pa 

„ ÎlMECT cBHT ÎNSA ÂNEZAHA, MASHATÂN AAASCApA A4AAH- 
SA ATAT. S2KĂHA ÂROAW Acpâua mame Azecrnpinac 15) 
“ant Ac MSRun. ÎLlfi ArRpĂMe ea „NNpERă CMpHrA „AEMap- 
mSpucri KS MăpepApzaaniipe npe Asina nscmps Ie XE Amnsz3. 
NM AH BApORHGA cNAmEAc. tii KS XÂgE „NboRame „pa no- 
puikzatipă 16). Illii. npe wempa 17), rea Mă Amiincapa 
una Bam$pă AkeSnpa. ut moâue. Lili 5 m5parue 18) Ac 
Âpâma „pbonăre pzauâm -pa mSnuiipă. Illn. aapoăma Ac 
MSHW pa KHHSIipa. urii Man Andu „Mrzrapă tun KanSA a... 

«|irpasacrau Să Nomeniipa np'krSeiweSa nzpinmea$n 
u$cmps Orormitemn: Aenprovnă ue caS HEBOIIMu RS 'Măpeae 
€VAtiatie cETSAZ Xapiironn „p Băgnuuă : pSnkâmn ca8 cz- 
expusi. Îlerpa Aop. cere pt Asinaz5 mnaSâue um 
He ciicue: £*) a a .. 

Intr'acestă lună 8, pomenirea sfintului slăvit mare martur 19) 
ÎN -. “mucenic Teodor Stratilat. 

Acestă era în vremile luj Lichinie Impărat; nașterea sa avind din 
Evhaita; locuind. ia Iraciia Pontului cu fruâseţa, sufletului şi a tru- 

*) După: „Gaster, Crestomaţie. 
română. Vol, l6 ... 

15! Măestrii—unelte.: . a 
16) Potricăli. A potricăli = a; 

înţepa cu potricale, un6ltă de cis- 
mar cu care. se gănresce curâua, ' 

11) Ostracă, din grecescul. 5s- 
zpaxoy, ţest de brâscă ţestâsă sai 
scoică. Aci însemnă sfărămaturi 
de asemenea ţest. Unul din chi- 
nurile obicinuite: contra creşti- 
nilor-eta. să-i pue goi: pe..aseme- 
nea sfărămături. . ud 

18) Turetcă=cismă. 3 
**). Aceste 'doiit pasagii de pe 

textul original aflat la Academie: 
19) Martur— martir. Ambele 

representă acelaș cuvint grecesc: 
w&propos. (păpros), însă intrat în 
limba ndstră în două epoce di- 
ferite; odată direct din grecesce, 
în epoca, de formare a limbii n6s- 
țre [şide aceava devenit ua doiia 

„ra din franțuzesce, ca neologism 
Îşi de aceeay—s]. Sensul primitiv 
al cuvîntului în elinesce este al 
modernului nostru martur, cel ce 
mărbwrisesce ;de aci, prin exten- 

siune, în scriitorii eclesiastici a, 
- însemnat cel ee mărturisesce.cre- 
dința, şi, fiind-că: mărturisirea se 
făcea sub pedâpsachinurilor, mor- 
tiriă a însemnat supunerea la chi- 
Nur i
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pului şi cu tăria cuvîntului pre mulți întrecînd. Pentr'aceia toţi 
iubea să-l aibă priten. Drept aceia și Lichinie dorea să vorovâscă 
cu dînsul. Săvai că au zis că-i creștin și-i gr6ţă 20) de idoli. Pentr”- 
aceia trimețând de ia Nicomidia pre oare cine de cinul lui, şi-i în- 
văţă să-l aducă cu cinste la sine pre mucenicul. iară ei dâcă se 
întoarseră zicînd că fericitul Teodor a zis cum mai cu sirgi trebue 
să fie venit Impăratul cu Dumnezeii săi cu cei mai mari. Şi îndată 
veni Împăratul în Iraclia. lară svintul Teodor îmbărbătânhdu-se din 
vedânii prin vis ce i s'ait trimis de la Dumnezei, dacă auzi că 
Lichinie este aproape încălecă de i-a eşit înainte și l-a făcut cinste 
cum să cade. -lară el dindui mâna direaptă întră în cetate şi 
şezind în casă 'naită pre fericitul Teodor învita, 21) Dumnezeilor 
săi jertfă să facă. Iară svintul cerșindu-i Dumnezeii ce mal de 
hirea văz-Doamne să-i cinstâscă mai întâi acasă, de aci şi la 
nărod să le aducă jertve. Şi dindu-i voe Impăratul, luă bozii 22) cei 
de aur şi de argint, şi la miază-noapte i-a împărțit săracilor și mi- 
şeilor. Şi dacă să face ziuă, iară-şi Maxintie Comendarisie, spusă că 
aii văzut capul strigoaei cei mare, Dumnezoaei Artemidei, la un 
sărac purtându-l. Şi îndată trimiseră de-i aduseră. Şi întli desbrăcat 
şi întins la pămînt, fu bătut svintul de patru, cu șapte sute de 
lovituri cu vine de boi pre spinare, și cinci-zeci pre pântece ; şi 
cu măciuci de plumb bătut. De aci strujit şi cu fachiuri 23) de vînt 
picat, şi cu hirburi de scoici frecat preste ranele c6le bătute şi arse. 
Și aruncat în temniță şi băgat cupicioarele în gros; și petrecu 7 zile 
nemișcat. Şi iarăşi scoțindu-l îl răstigniră pre cruce, găvosdîndu-i 24) 
cu piroane mânele şi picioarele. Că şi pînă la maţe îl străbătuse 
cu ucisăturile. . . Şi de sămeâlele săgeţilor, 25) picară luminile ochilor 
svintului mucenic .,. Şi pre cruce preste noapte trăind, părindu-i 
lui Lichinie că amu a murit. Iară svinţia sa de dumnezeese înger 
fu slobozit și însănătoșat. Şi era cântănd şi evlaviind pr6 Dum- 
nezeii. lară dacă să făcu ziuă trimesă Lichinie să i să ia trupui 
de pre cruce, să-l arunce în mars; şi sosind trimişii dacă văzură 
pre svîntul vii şi cu totul sănătos, crezură întru Domnul Christos 
ca la 85 de bărbaţi şi după dinșii alţii 300 de voinici, că rora era 
căpetenie Antipatrul Chiest ; carii trimişi fiind să omoare pre cei 
dintii, crezură şi ei întru Domnul Christos. Şi dacă văzu Lichinie 
că glăceveşte oraşul, învăţă să taie capul svîntului. Atuncea strigară 
multă mulţime de creștini oprindu-i, şi abia svintul potolindu-l, fece 
ruga la Dumnezeu lisus Christos. Şi-i tăiară capul iîmplindu şi aler- 

20) Greță—neplăcere. 22) Bozii—statuele deilor. 
21) A ânvita are Gre-care ase- 23) Fachăuri —făcliă. Acest cu- 

mănare de sens cu neologismul | vînt derivă din facula dem. de 
a invita însemnând a îndemna, | la fag. 
dar e cu totul altă vorbă. For- 24) A găvosdi—a străpunge. 
ma acâsta veche o aflăm și la 25) Sâmcdle. Sâmcea — vârful 
Const. Negruzzi (Înwitase noro- | ascuţit al une! arme, 
dul. Lăpuşnnul).
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gătura mărturiei. 26). Şi fu adus de la Iraclia la Evhaite, la lăcașul 
părinţilor săi, precum svintul a dat poruncă lu! Avgar scriitorului 
să, carele I-ai scris mai de amănunt şi mai larg de mucenicia ne- 
voinţei lui, și întrebările și răspunsurile şi vremile, şi muite felurile 
muncelor şi caznelor ce aii văzut. Şi de ia Dumnezeii sprijinâle şi agiutor mal larg aii însemnat în mărturia lui de faţă fiind şi pri- 
vind. *) 

8. BIBLIA LUI ŞERBAN. 

La finele secolului XVII se tace în Muntenia o lucrare 
de mare însemnătate. Șerban Cantacuzin, domn cu visuri 
și ambiţiuni mari, era în acelaș timp şi mare susţinător 
al literaturii naţionale. Sub domnia lui se traduse aşa nu- mita «Biblie a lui Șerban», importantă şi din punct de vedere literar şi din cel ortografic, şi care se tipări în 
timpul lui Brâncovânu. 

La traducerea acâsta aii colaborat mai multe persâne însemnate din acel timp. D. Hasdei a emis părerea că t6tă traducerea, după originalul elen tipărit la Franefort, a fă- cut-o spătarul Nicolae Milescu. Alţii cred că numai o co- laborare i se pâte atribui lui Milescu, care ar fi lucrat 
împreună cu /Prafţii Serban şi Radu Grecenu, cu Mitrofan cel venit din Moldova, cu archiereul Germano Nisis şi calţi 
dascăli pedepsiţi». 
Lucrarea s'a făcut după citatul text elen, după Paliia 

de la Orăștie şi după «alte izvâde vechi», 
Titlul: „Bibliia adecâ, dumnezeiasca scriptură ale cel vechi şi ale cei noao leage, toate care saii tâlmăcit dupre limba elinească spre înţealegerea limbii rumâneşti cu porunca prea bunului creştinii şi luminatului domni Ioanii Șărbanii Cantacuzino Basarabi Voevodiă şi cu îndemnarea dumnealui Costandin Brăncoveanulă marele logofăt nepotu de soră ali măriei sale, carele după pristăvirea 1) acestui mai susă pomeniti domnu, putearniculii Dmnezăii denii aleagerea a toatel țări româneşti, pre dumnealui lau coronat cu domniiea şi stă- pânirea a toată ţara Ugrovlahial şi întru zilele măriei sale sai săvârşită acesti dâminzăescii lucru, carele şi toată cheltuiala cea desăvârşită oa rădicatu. Tipăritusau întâiii în. scaunul mitropoliel Bucureştilori în vreamyea, păstoriei prea sînțitului părinte chyri 

Theodosie mitropolitul ţării şi exarhu laturiloră şi pentru cea de 

  

26) Alergătura mărturiei are *) Ac est pasagii din ediţia sco- 
sens de sfârșitul martiriului. lară a Vieţii sfinţilor de Dosofteiu. 

1) Pristăvirea==trecere din vidțiă
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obşte priinţă saii dăruitii neamului rumânese la anul de la facerea 

lumii 7197, iară de la spăseniiea lumii. 1688 în luna lui noemvre 

în 10 zile:-- a . a A 

Prefaţa Domnitorului. 

loann Iapeani Harakosuno Bâcapaiz EOEBOAB, AH AMHAa - 

ASu AAinH328, ANS ui BUpSWTOpI 4 TOATA evrpoBaaţia ... 

Yincg ue cz djaz AzHSHTÂpr criTi cTznAHiipk HSAcTpă, 

npk căiiniTBaSă AMHTponoAIIT Kiipi OewAscie, tenTSpu- 

A96 Ac Adiu3â$ emickonn, np'k KSBTVOLUHASĂ erati, CAtE- 

piiiacg npewii, BaarepSAnnunacp 1) BOAĂpH, mii r5Tr5p5p 

MEACpA - WAA AU  NPAROCAĂE HUUHAOĂ KpemţitiN, EA AFAA 

AAiN348 ax5TSpio nori. |, a _ a 

Bpătan ca ca ASkZ AH! ASAVE asâcTă npt: Susa” uuii 

oVusa' nsrbgnuki AAMNZAS, ACAVHSA nScrp5, IE. XE. urii 

HSAMAPĂN'AR -p MĂHHAE BBEAHNAGIUHACA CASyHACĂ CĂAe, 

Taaân”TSA ea Ac TpesSin'uz, ES mâpe apaTâge. ARS. No- 

pSWafiT!. 3uKĂH' Ah: HerSun'TopIiuHi na RSI BENI... 

unit asiăcra perpS ue? mn'TpS: KA dpe a ASă CĂMA UI 

nen'wpS 'awberk unii “nen'ToS ACEĂN'AA AGP. RĂH'AR ?. 

nzH% BOO Beni, Blue, AAckz AA AMA Beige, aa: „pbpn- 

komudrz iun npit Anpkrira :sSAckârz . mp “Apr pă 

31th, eNTpS KA Aa AMÂCTĂ, SAERATĂPIOA' KA 0VHb AAÂNSAS 

n$ nsare cz rpemâcta, rpeuhuiii H5 NOT CA tiih ACKSH3E 

rpetaaeat ASpn, iH. :pacnSHieSA”: e ACTE ca die nS ce asati 

npedâue; npesSA ca gkac Adpa. nSuiina acre Bp'bmk „TPS 

Kăpe ABM" a HerSuii'ropit: 'Tânâti'TSA' AâinBztcRSaSii Aapb . 

ui a8săHi Ah, Auăcrra, £5 CAMepiiTBA' AAMHh At FSpă AANS- 

AS ies -aAvbee a. aibe: :nputer bu; Ra:NS pittati pe uâcn. 

AdăinSa' A6eTpS Bine, KSROCKĂTE-AI-A AdTopie HENZpaciITa, 

Hartie Ac d cocii cpăpuitrSa Heaisp unaiar abac, ASNZ AăpSa' 

ue an CAS AAT' Asti” Mia AŞA AMH24$. cz nerdunTopick AS: 

YoB'HHdăcka HerSuHTopie, min cz Ad U£AOf ue CÂNTA eSriTa 

ackSa'răpk HSacrpz 'Tandn'ASA' Ape A'A8:«pWpe35T!- A AHSĂ, 

iu ăgăcră aa PaRST aa "Taamzuupt aueijiti cre ckpunTSpu, 

AEKăNAh: SATA HEROHHUL IUH AFCTSAR BEATBIIAZ, AFCTIpE e 

NapTe Suna AdckAan MpiSui ZoapTe AH AHMEA Cannkena 

| BD Blagotodniio a nobil. :
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NE Npk AHULAENTSA UFA ASH'TpS AAcRAAHI „date uit apkiepe$ rep- 

Mano 'HHeneu, 2) ui ASna, rieTpburpk ASH npe aauiti. Kape cas. 
*NTăAMRAAT, WU. AECNpE ATA MATE, AH „HOWIPH. CAAMEHH AH A9-, 
KSaSu. 45- uSmau: neannuu 3). -NTAS A HOACTpA AHMEA UE LUț 
AE AHAMGA EAaunkekA aR4AHAbh IMIHHU& KA că 0 "Taamaybea, 
Kâpit ASHA ASMHNA LUA AEHTBAATE. H3ROAAE RERH, UI An&- 

'TBpAHASac RS usa EAHNEckh dA Usa0p 6 Ac. AACKAA, 4). Ss ppt. 
ASH AMHsz8 0 45 cABAPUI RA NpE RBA CA. EEAE, LU, MARAPA . 
E aa oVheas kSeuure ca die ocra doapTe KS Hekoe aa! 
MzunTopHa9p nei'rp$ cTpimrap 5) anmein pozei, tapa 
“ÎNRKZUL- ABXHAR NHAAZ. NpE TAAASZUHTORIA .AATHRHACB, un. 
CAOBEHHACp, Npe KSM AUzA „AIA „UI. dt: BOlIpH, ABS AxCAT. Nge 
BM că upTeekh aa 4k eaHnkekz, 6) wn ASna, uengatupk, Tza- 
MauHTSASu- auupin oaocuroape uIH câiire eTen'kae, aS%HaAh. 
ASNZ: SM CB: FAAE -UIH ROC AfAA CĂĂTA, II. MSMA _HOacTpa 
Beckpria uk mape; 7) caS AaT Ap runșepadit At CAS TUNZBUL 
„peăiira murponoaie acu iSKSpein inna apXiepeS o naeropre. 
WpeipuineekSaSu: aura, „HopoAn  apk eiiupersae, NB pH eae 
HSCTpS: knpa eoaccie aurponoanTăa.. %).. 

Din Prefaţa Patriarhului. 

[lpk aSmnnarSaSui .. . ISan Ilepean B. DB goegoa,...8) un 
axSun Bcekhpeuiu „ATA, Bz ckpninTSpa uk How pacuiniTa 
fiunab, ASnz H3&caBa uta Brk, 9). mu RS Hegor abaara aca. 
VETI, Ac, NpAVIiN Sen At MAp aa pănAbtana TuumRBASH Eau» 

  

ae 

2) Archiereul Germane, de la le romaniseze, ci lăsându-le: cu 
Nisa: i 

3) Pedepsiţt =—: învățați âe: la. 
“Cuvintul” a. 

rămâsîn limbă, „dar Şi ca schimbat: | 
grecescul “ardeii. 

înțelesul: 
4) Isvodul cel elinese al celor 

70 de dascali; bâiţiunea:: biblică -. 
“$-lat:M..Gaster vol. L..: numită : Septuaginta: ia 

5) Sirimitarea; lipsa de termeni 
-pe 'cară o" siințiaii: traducătorii, . 

6) Ze aă: lăsat cum se- citesc 
pre limba elinescă. Neavând ter- 
meni româneşci, traducătorii aii 
1uat cuvintele grecesei fără să   

“formele lor. 
-'1). Biserica, cea mare: patriar- , 

: hia :din lerusalim, .. .:; . 
*). Aeest: pasagiii este..un frag- : 

--ment din-euvintele ce. pune Dom- . 
nitorul în fruntea Bibliei... Re-.- 
produ-cerea de pe .Chrestomatia 

:8) GB. însemnă: Cantacuzino J 
Basarab: 
9) Isvodul cel, vechâăt. Pâte fi 
vorba de Noul Testament al lui 
Simion Steian.
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HECKI, CIIBE AtCHE UETHȘE W dH 'TOBMHTE. ÎLACA KE W ati TĂA- 
MBUHT A AHMEA pOMANECKS, UIH W 44 THNEPHT LH AHHTpA 
magi Tane koarSraaz, ATĂTE tepi aRăhAh ARH AAT 
Mâuyiu Buckpruiu a ex uHTH. fiTpra KE BEA CKpHNTEpE 
TRAMZUHNAŞW pe AHMEA PSMANECHA d ABE 4 CE VHTH W 
AH A2K87T, Ka AC BpME 46 ASNZ NOaHTHUtiuHas asi, NO că 
KAAt WMŞASH rpekh, a NS UI AcyHas rpruHaop, KB KT Epă 
MâH AHBEnTu KpiipHRin pSMAHH, ca ipit Atyias ASH Acâneaaă, 
WSape ACTE cĂĂTA CKpHNTpD, e cc... 
NR „RS RAT MAH EAPTOCA BpIAHHE AL Mi A AAŞAE 

Eni AMApiATA, Kape aă CH HOBOA, ATB Aaii WOREHTSA ASH 
Ana .. a că ASmHuk3s Wsa0p Aa Kacă au Bsckpiulii Ho- 

pOaa, POmAHHAop MOAACBINHACp, ti OYrpogAALHA0p. Bpr- 
winnaTa8 căra saaraScrn 10) npr pă MăHH, npe Kâpih WH ax- 
«Suropiu nnerpSASu pH HOMsek a'EToNHCeuHAE urbane ESCEpE- 
UE, ABZURHAL gt VAN AINTpAHINIH KapTE LU AHMBA 
Cannes, un K3 avta 45 „pEBUAT Nps usaadauni .. - 

Accussă Ash muaa ASH Asânsa5 Ilarpiapku ciraen ssrzuu 
TepScaauMBAŞH UN 4 TOATE NaateTHHA pSrATOpI At CEHETATE 

Mapin aaa. *) 

9. ANTIM IVIRENUL. 

Dintre deosebiţil episcopi şi mitropoliți care sai ocupat cu ti- 
păriri de cărți bisericesci, cel mai înseranai este Antim Ivirânul. 

Antim s'a născut în provincia Caucasiei numită Iviria. In tine- 
rețe căduse sclav la Turci, dar, prin inteligenţa şi talentele sale, 
deveni liber şi ajunse la 6re-care posiţiune în Constantinopol prin 
arta tipografiei. 

Pe la 1690, Const. Brâncovânu voind să perfecţioneze tipografia, 
Mitropoliei, aduse în Bucuresci pe Antim, numit atunci Andreiă. 
Acesta se călugări aci și organisâ tipografia scoțând ucenici români. 
In acest timp s'a ocupat şi cu studiul limbil patriei sale adoptive, 
pe care ajunsese în cele din urzmnă s'o cundacă întocmai ca un 
Român. 

După-ce fu egumen al Sragovului, unde stabili o nouă tipografie, 
ajunse la 1705 episcop al Râmnicului şi peste câţi-va ani, murind 
mitropolitul Teodosie, fu chemat la Scaunul Mitropoliei. 

EI ura domnia turcâscă şi făcea parte din partidul care simpa- 
tisa cu Rusia. Din acâstă pricină avea mulți dușmani în Ţară și 

10) Sf. Ziataust—Sf. 16n Cri- *) Reproducere de pe Cresto- 
sostomul [Gură de aur]. matia lui Cipariu.
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la Constantinopol. Aceştia îl acusară către Brincovânu că face ri- 
sipă cu banii statului şi urmăresce detronarea Domnului. Antim 
sciu atât de bine să se apere, în două scrisori adresate lui Brânco- 
covăanu, încât t6te acusările fură dovedite false şi el rămase în cinste 
până la finele domniei acestuia. 

După Ștefan Cantacuzino, venind la tron Nicolae Mavrocordat, 
posițiunea lui Antim deveni forte critică. Domnul căuta numai un 
prilej ca să se scape de dînsul. R&spândindu-se vorba că Austriacii 
ai intrat în Țară, Mavrocordat fugi la Giurgiii, tar Antim rămase 
în Capitală. Indată ce se întârse, Domnul — care aflase că scirea 
era exagerată şi avea şi 200 de Tătari — acusâ pe Antim de con- 
spirator, obținu de la Patriarch degradarea lui şi-l exilă. Pe drum, 
păzitorii, din porunca domnului, îl omoriră. 

Antim a fost un orator bisericesc foarte însemnat. De 1a el ne-ai 
rămas, afară de cărţile tipărite, o sumă de predici ţinute la diferite 
ocaziuni, cari sai publicat mal întâiu de către r&posatul episcop 
al Romanului Melchisedec sub titlul de „Didahii“. 

Predică la dumineca a doua a lui Luca. 

„Precum vă este voea să vă facă 
voat oamenii, faceţi şi voi lor aşijdereat. 

Cea dintăiii şi firescă voe, a pr6 bunului şi întru tot 
milostivului Dumnedeii, a fost şi este ca, să se facă omul 
cât este cu putinţă as6menea lui Dumnedeii la tote fap- 
tele cele bune; mai mult dreptatea are putâre a face 
pre om Dumnedeii, după dar, precum iarăşi nedreptatea 
este cea mai mare r&utate, care desparte pre om de la 
Dumnedei, şi-l face tovarăș cu Satana. 

Dreptatea este o măsură al6să, pusă şi aşedată din 
dreptatea lui Dumnedeii, ca să ţie tâtă lumea în starea 
ei; este o cale drâptă pe care cine va umbla şi va alergă 
nu se teme să se poticnâscă nici într'o parte şi îl duce 
tocmai în rail; este o cumpănă potrivită, în care nu prii- 
mâşte nică mult nică puţin de cât se cade; precum este 
proţapul la car, așa este şi dreptatea la om, iar mai mult 
la creștini, căci creştinul ce nu va umbla, nici va face drep- 
tate, acela nu se chiamă creştin. 

Socatiţi acuma dară, câtă putere are dreptatea, că 
perde tote păcatele, şi îndreptâză viâţa omului la bine; 
iar vedeţi acum câtă putere rea are şi nedreptatea, că 
şterge cele-lalte bunătăţi ce le are omul şi îl duce pre om 
la perzare. Pentru unii ca aceştia, scrie Isaia, marele glă-
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suitor prin “duhul sfînt şi dice: <înfricoşată este urgia, 
lui Dumnedeii pentru câia ce nu fac dreptate, ţ6tă jertfa, 
şi tămâia şi laudele vâstre le-am urit, şi când veţi rîdica 
mânile vâstre către mine, eîi mă voiii întâree de către voi». 

Și ce este pricina de nu priimâşte Dumnedeii jertfele 
norodului? Este că nu păzim cuvîntul care rie învâţă: 
«dreptate vă învăţaţi pre pămînt». Nevoiţi-vă, dice, a face 
dreptate pre pămînt, izbăvind pre cel năpăstuit, ajutând 
cu lucrul şi cu cuvîntul aceluia ce are dreptate şi n'are 
ajutor, celui sărac şi nemernic, care este străin şi caută 
să-l înşăle şi să-i ia munca lui; tu, putână, fă-i dreptate 
şi nu-l lăsa. 

Acesta este cuvîntul care dice sfinta, Bvanghelie: „Pre- 
cum îţi este voia să-ți facă Gmeniă, aşa fă şi tu lor“. 
Nici priimesci, nică poftescă să-ți facă cine-va nedreptate, 
nu face nici tu altuia, acâsta, este dreptatea lui Dum- 
nezeii, cu care voeşte Dumnedeii să ne asemănăm lui. 

Inţeles-aţi acum cuvântul proorocului ce a fost? ne-a 
arătat că urăște Dumnedeii nedreptatea, pre care cine o 
are nu-i folos6şte nică un bine de ar face, ci unul ca 
acela cu totul se află în urgia lui Dumnedeii. Şi cât 
iubâşte Dumnedeii dreptatea, pe care cine o vîn6ză, 
forte lesne află mila lui Dumnedeii, când cu ispovedanie 
se rogă lui Dumnedeii, pentru păcâtele şi fără de legile 
luă; lar a celui nedrept; nu-i priimeşte Dumnegeii bună- 
tăţile luă, şi se întorce de la rugăciunea lui, ca de nisce 
necurăţiă. Tar când se nevo6şte creştinul cu acestă ma- 
thimă 1) a dreptăţii, atuncă are mare frică a face păcatul, 
de vreme ce cunâşte că fiieşte ce păcat este nedreptate 
înaintea lui Dumnedeă, “ar cel nedrept umblă tot afară 
din măsurile lui, şi bunătăţile care le socotâşte că le 
face el, sînt tote rele şi urîte “ui Dumnedeii. 

Dice 'Domnul Christos: «Că fără de ajutorul meii nu 
veță put face nimic». Cel nedrept n'are ajutor de la 
Dumnedeii, căci pentru nedreptatea lui s'a depărtat 
Dumnedeiă de la dinsul. 

Fieşte- -care om, când face vre-un bine, îl face pentru 

1) Mathimă = învăţătură. Grecism.
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sufletul lui, iar. cel -nedrept este vrăjşmaş sufletului săii, 
căci pentru cine va. să facă binele ? precum. dice David: 
«Cela ce iubâşte nedreptatea, uraşte sufletul săi». Suflet 
ce va să dică? dice: însuşi omul, căci dâcă lipsâşte su- 
fletul omului, rămâne mort; deci acela ce se urasce el 
singur pre sineși cu nedreptatea,-nu pâte să facă vre-un 
bine, de nu se va împăcă întâiii cu sineşi, să lase ne- 
dreptatea, şi să facă dreptate, şi atunci va audi pe 
Domnul dicând: «de vor fi păcatele tale ca finicul, ca 
zăpada le voii albi». 

O nedreptate! pocăeşte-te cu îndreptarea care ţi se 
cade şi atunci de vor fi păcatele tale amestecate cu sân- 
gele nedreptăţii, le voii albi, adică le voiit curăţi şi le 
voiii face albe tocmai ca zăpada, iar de vreme ce Dom- 
nul Dumnedeii a venit pre lume, şi precum ne-aii arăta- 
noaut credinţa cea desăvîrşită, aşă ne-aii arătat noauă și 
dreptatea lui cea desăvârşită, pe care am dis mai sus, 
că ne învaţă astă-di pre scurt şi dovedit dicând: „precum 
voiți să vă facă vouă 6menii, faceţi şi voi aşijderea“. 

Forte lucru lesne şi bun este la creştină a se păzi drep- 
tatea desăvirşit. O creştine ! tu, oră-care vei fi acela, 
vrei tu să te iubâscă pre tine alţii 2 iubesce şi tu pre alţii. 
Nu iubesci tu să te vrăjmăşuâscă cine-vă 2 Nu vrăjmăşui 
nici tu pe alţii. Nu-ţi este voea să te pîrască altul? Nu 
pîrî nici tu. Nu-ţi este voea ca să-ţi facă cine-vă vre-un 
răi ? Nu face nici tu altuia. lubescă tu să te laude şi 
să te cinstâscă alţii ? Laudă şi cinstâşte şi tu pre alţii, 
şi cinstea aceea se întorce iarăşi la tine, şi în scurt ori 
ce nu pofteşti nici priimeşti tu să-ţi facă ţie alţii, nică 
să audi de la ei cevă de r&i, nică tu acelea tote să nu 
pofteştă a le face la alţii. îi este ţie urit mândrul şi 
mândriea, urăşti pe Xubitorul de argint, pre răpitor, pre 
somnoros şi pre alţii cu alte păcate carele dici căle ai? 
Să nu faci dar nici tu vre una dintr'acele care îți sînt, 
urâte, şi atunci cu adevărat eşti drept şi după dar te 
facă asemenea cu Dumnedeii. 

Ore mai mare bunătate decât; acâsta forte uşure şi 
bună, pâte să afle cine-vă undeva? Audit-aţi ce dice: 
Să nu faci bine numai celora ce vă fac voauă bine, căci 
nu vă este nici de un folos; adecă de vei face, creş-
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tine, binele tăi aceluia carele aştepţi iarăşi să iei de la 
el bine, atunci să ştii cu adevărat că nu ţi-l plăteşte 
Dumnedeii, ci acela ce ţi-l dă binele îndărăt ; ci să faci 
bine aceluia carele îl ştii bine că n'are nici o putâre 
să-ţi răsplătâscă, fără numai pentru unul ca acela îţi 
răsplăteşte Dumnedei. 

Ce folos este când vom lua noi pentru un bine ce vom 
face aici, plată; căci ne pierdem plata cea mare şi bună 
de la Dumnedei, care este vecinică și fără de sfârşit, 
împărăţia cerului, vecinicile bunătăţi, pentru care plată, 
şi-aii vărsat sângele ucenicii, şi-ait împărţit săracilor a- 
verile lor; prea cuvioşii ai fugit prin pustietăţi aştep- 
tând numai plata cea cerâscă, care este fără de preţ, 
care cu multă dragoste o aştâptă să o ia, pentru acdia 
ne dice să nu facem bine ca să-l luăm aici; ci dice să 
Xubiţă pre vrăjmaşii voştri pre aceia cari ni sînt împo- 
trivitori, şi ne păgubesc, şi ne pirăsc, şi ne bagă în nevoe, 
pre aceia să-i iubim, şi să-i ertăm din totă inima n6stră 
şi de am put săle facem ră&ă, tot să nu le facem răs- 
plătire, ci să-i vorbim de bine şi să-i lăudăm, ca să avem 
plată de la Dumnedeii. 

Cu acestea ce am dis până acum, se arată a fi omul 
as6menea cu Dumnedeii după dar, precum iarăşi astă-di 
arată Domnul ce este asemănarea omului cu Dumnedei, 
care o dice la sfîrşitul Evangheliei : „Fiţi milostiv, pre- 
cum şi părintele vostru cel ceresc milostiv este“. Iată 
că nu vă învaţă nici vă dice să faceţi strâmbătate şi să 
împresuraţi ca diavolii, ci să fiţi milostivi şi voi unul 
către altul, precum este şi ziditorul vostru cel ceresc 
milostiv, cu totul drept şi îndurat cu tâte milele sale: 
„Acesta este în voea şi în puterea n6stră ca să facem 

binele care îl poftim noi să ni-l facă şi nouă Gmenii şi 
„atunci vom pute dice: Dumnedeule, luminâză-ne pre 
noi cu îndreptările tale, că drept eşti de tâte care ne-ai 
făcut noauă, și a ta este slava şi putârea în vâci nesfîr- 
Șiță. Amin. *) 

*) După ediţia şcolară publicată de d. 1. Cornoii.
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“RECAPITULARE 
Literatura religissă în secolele XVI-—XVIII: 

Literatura, n6stră se începe cu cărți religi6se, 
mai t6te traduceri, prea puţine prelucrări. Cele 
din secolul XVI sint interesante prin particula- 
rităţile de limbă pe care le putem studia maj bine 
tocmai din pricină că textele sînt religi6se. Ace- 
l€și originale traducându-se de mai multe ori în 
cursul unui vâc, putem urmări cum s'a, modificat 
atât vocabularul, cât și frasa românsscă. Din se- 
colul XVII încep unele cărți. să aibă și interes 
literar propriu dis. Pe lângă. pasagiile frumos scrise 
care se găsezo ici colo, în chiar textul traducerii, 
sînt de o mare importanţă, prefeţele și epilogurile. 
In acestea, autorii nu mai sînt legaţi nici de trasa 
nică de legătura ideilor dintrun original strein ; 
aci ei vorbesc liber, cugetarea este a lor și: ex- 
presia este tota, lor. Textele traduse sînt scrise 
mai tâte într'o limbă artificială, o imitație servilă 
a sintaxei originalelor; numai prefeţele și epi- 
logurile reflectă limba. vie din acea, vreme; în a- 
aceste produceri originale găsim o limbă curată 
și un stil mult mai puţin confus în comparaţie cu 
textul însu-și. 

Literatura, religisă din acest timp mai este 
importantă pentru istoria culturală și prin faptul 
că a stabilit unitatea limbii. Cei mai mulţi tra- 
ducgtori pun munca lor în serviciul vre-unui Domn 
munt6n sai vre-unui Principe ardelen; adesea-oră 
același manuscris servă spre a se tipări o edi- 
ție în 'Țara-Românscă şi alta în Transilvania. 

6
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De exemplu, tipăriturile și traducerile făcute după 

îndemnul judelui din Brașov Benkner (Begner) se 

fac, de către diaconul Coresi, venit din Târgoviște. 

Când un alt jude Lucas Hirscher (Lucaci Hrăjilă) 

voesce să aibă un text bun de evangelie, îl gă- 

sesce la Mitropolitul Serafim din Țara-Român6scă 

şi de acolo îl împrumută. Ieromonahul Silvestru 

a tradus şi Biblia publicată de mitropolitul Ștefan 

din Transilvania şi Cazania tipărită cu cheltuela. 

lui Mateii Basarab, domnitorul Ț&rii-Românesci. 

Pravila de la Govora (1640) a apărut într'o edi- 

ţiune în Transilvania și întro alta în Muntenia. 

Pentru ca asemenea comunicări de texte să 

fie posibile, se cerea ca limba în care se tradu- 

ceaii aceste texte să fie înţelâsă de Românii din 

diferitele provincii. Intruna din cărți, în prefața 

Mitropolitului Simion Ștefan se spune chiar, că 

sa avut în vedere a se face un text pentru toţi 

Românii, ori unde ar fi risipiţi şi că sait ales 

anume cuvinte pe care să le pricâpă toţi. 

Acestă unitate de limbă s'a păstrat în cursul 

secolelor şi în acest fapt stă importanța de căpe- 

tenie pe care o presintă literatura religi6să din 

secolele XVI—XVII. 

Note. In secolul XVI avem două categorii de texte: cărţi și în- 

semnări. _ 

|. Cărţile sînt manuscrise sa tipărite. _ 

1. Manuscrisele sînt: Codicele” Voroneţen, Psaltirea Scheiană. E- 

vangeliarul lui Radu (care se găsesce în Museul Britanic in Londra, 

e. scris la 1574), Codex Sturdzanus. 

2. Tipăriturile sunt : Operele lui Coresi, Palia de la Orăștia, (Ve- 

chiul 'Testament, tip. la Orăștia în 1582), Evangelia Slavo-română. 

(tipărită cam la 1580, se găsesce în biblioteca din Petersburg). 

ÎI. Imsemnările sînt diterite acte publice şi private. 

În secolul XVII aflăm texte cu mult mai numerâse. Cele mai 

importante sînt :
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In Transilvania: Ieromonachul Siluestru traduce Cazania (1642); 
Mitropolitul Simion Ştefan tipăresce Noul Testament (1648); Popa Jon din Vinţi traduce și tipăresce Diaconar, Sicriul de aur (1683), 
Cărare pre scurt pre fapte bune îndreptătâre (1685), Molitvelnie 
(1683). Manuscrise principale: Manuscrisele Popei 16n din Sân-Petru 
(1620), Aşegăminturile Vladicăă Sava pentru folosul preoţilor (1675). 

In Muntenia: Mitropolitul Teodosie publică Evanghelia şi Apos- 
tolul; Melhisedec leromonach tipăresce o Cazanie (1642); Melerie Ma- 
cedonul tipăresce Cazania de la Mănăstirea Delului, (1644); Udriște 
Năsturel traduce povestea lui Varlaam şi loasat (1648); Mitropo- 
litul Varlaam tipăresce Cheia Ințelesului (1678); Iordache Cantacu- 
zino tipăresce Evangheliile (1683); Episcopul Mitrofan lasă un ma- 
nuscris, Albina (1688); Filoteiu Sfintagoreţul traduce Invăţături creş- 
tinesci și Fl6rea Darurilor (11700); Șerban Cantacuzino tipăresce 
Biblia (1688); Şerban Grecdnu tipăresce o evanghelie (1693); Radu 
Grecânw traduce după sf, I6n Chrisostom Mărgăritare (1691); Ie- 
romonahul Mamim Peloponesianul tipăresce Carte sai lumină. 

In Moldova: Mitropolitul Varlaam ; Mitropolitul Dosoftei ; A-. 
lexandru Dascălul tipăresce o Psaltire cu tâle (1697). 

Tot de literatura religi6să ţin şi cele trei pravile din sec. XVII: 
Pravila mică de la Govora (1640), Iudreptarea legii a lui Mateiu 
Basarab (1652) şi Curte românescă de pravili a lui Vasile Lupu 
(1646). 

In secolul XVIII: Antim lvirenul în Muntenia, Damaschin e- 
piscop de Buzăi, Mitropolitul Grigorie din Bucuresci, Chesarie e- 
piscop de Râmnic, l0x din Vaslui, Mihalcea Logofătul. 

 



10 CĂRȚILE POPORANE. 

In secolul XVII şi cu deosebire în al XVIII se găsesc r&s- 

pândite în popor povestiri religi6se sait romantice, scrise 

“pentru popor, care se numesc cărţi poporane. 

Varlaam și Ioasaf. 

Coprinsul acestei povestiri este următorul: 

Impăratul Avenir din India dobândi un copil, loasaf, şi vrăjitorii 

citiră în stele că se va face creștin. Impăratul vreă să-l crâscă de.- 

părtat de ori-ce influențe exterire, dar un glas de sus îndemnă 

pe pustnicul Varlaam, care petreceă în pustie, să se ducă să con- 

vertâscă pe loasaf. El plcă şi isbutesce. Impăratul, înfuriat, voind 

să-i schimbe credinţa, pune pe doi filosofi ai împărăției să discute 

în faţa unui sobor, unul susţinând, cel-lalt combătând creștinismul 

şi susțiitorul să se dea învins în faţa argumentelor celuilalt. Se 

întâmplă însă că susţiitorul apără cu atâta căldură creștinismul 

în cât resultatul acestei încercări fu chiar creştinarea împăratului. 

Bătrânul lăsă tronul lui loasaf, dar acesta se duse în pustie şi trăi 

cu Varlaam. 

Reproducem aci un pasagiii din manuscrisul publicat de d-l Gaster în Cresto- 

matia sa, vol. Î, sub titlul: „Vidţa şi petrecerea acelor dentru sflilnţii cuvioşi pă- 

rinţii noştri Varlaam şi loasaf indiianilor, serisă de pre cuviosul şi sîntul pă- 

xintele nostru loan Damaskin pentru folosul şi mântuire sufletelor acelor ce 

să vor ne oi a ceti vicţa cea cu osârdie a lor ce iaste tălmăcită de pe slovenie 

pre limba rumănâscă de Udriște Năsturel al doile logofet“ [1615]. 

JÎrznă kânz 

Ac puroap'aepk uu'Aităinnap' netrpS azp'rSpia A$ cîini 

aicea O5ma. mun Ac Sleenup' „prrbpârsa' Hai. | 

Ilâpa |aârSpk) ue ce trăavn Haina, Aenap"Te tacTe A£ Eru- 

ner*; un tacme Mâpe doapre, un KS MSA'Ui WâAtENn, ui 

acre „ptSHySpĂTĂ KS mâpk. uit KS AS aAnNtnTSpIt, nipe 

kâpe in Kopăsiă 1] ovmBan kurpw nnp'unac EriinerSaSă; 

1) Să se observe forma corabiă în comparaţiune cu cea modernă 

corăbii.



TIP NpeoickÂTI ANpONitĂIn-CE 'Tph YOTĂPRAE Ka3hA'BĂ- 
wHacp', Înepehacp']; Kâpe uâpă WAIttVapă Ac AEMSA'T”, KS 
-NTSuEpekSa' rSp'Ernpiă uAoaeui „NAT epă, 2) ensp'- 
RÂTR AETOT! UiH HeRoHTOdpe 3) cnpe ASkpSphae nmnrHerţiH. 

fdpn KiBA, SNSA: une" dpitoa AS Aain3t6. ue tace Ap en- 
HSA TĂTRASIĂ. n5 aan 0STS phBAă a Beal; SnanTrSpa 
AB poBiiTĂ Ac MmbaT'. ut Apen'r* Anica KS a ASĂ 
MAcpAle 4) NAEKRHAS-cE. Ap'hTR-CE WA RA HOF. mp Ac 
NEGAT". UI Hehhpnchiă, ckaSHSa' mpireaSă, camniuSii- 
TB-cas A eep'r5pă, 5) ntTrp5 u$ii. ta Hoă „N deptopii cm ne 
CRARUIAGHA'. Ac Knabp sub Ac AEMBAT ch HE cKS- 
ARM. UI AC A MBKĂTE Ch HE CACBOBIIM, Npihatntia, deuopira 
ul Ac praid. - 

Ovav'na$ Adp' Aspen" nSii,6) r$arh cokoTHiita 'rpSn'bekw. 
uiH_ KpSue un Atcap'Te ASă. ui nbami'rerpinac «prp'SHa KS 
vepâujnac, SIOAAT' A€ „pipeSih, CRSAR-CE AC «NTAS ALOP'UH, LIN 
Mă WEpIep' RS CadBh ce „[Hha'un, mun wesniAt Ab ApEn"ra 
Mnpieii "TâTrmnaSă rpeavlice aSnă fnrmASniii npe Abiiruti- 
TSpiea" Ah, A BeAbpe Ac ana Ac On, Korg „unul 
ERSETSpin Suenituiii, AS [un puiet mpe eri | 'ToâTE anm' 
BHac). Ka cn aSmun'liac mpe,uâta ue sutat aa „prănrlipe'(Sa) 
[nemininei]. mu cu-ii Bora n nSateac "TâTnaSăĂ, uri aa 
Iasi, ui aa AFSasi câurn. 

Ace akoat, SMS ASâpn own actirp'atuuiii a crpnsâTe 
YoTapnac pnenpiiTSASă aa'uiti aae anScSASĂ, aA'uii a ni- 
pri mhp'uţhae Atenpe MIĂsm-Hoan're, tu Acenipe Midan-ai. 
SHnaniAS-u' nopSita ue ae epă nopshuteă. , 

flr&iue mn ciirsa' Osama, inna! ca OVuSA!' Ac.p HSan- 
psa wire auaop Aoii-enpm-arbue ovuenitun ari a$ pe. rpn- 
Mee" 5 «p adrăpb uu'Atenbekm, Ac ae nponoBea Stă MhH'TSĂ- 
roâpk nponcgeaStipe; ui AcmnSa' ASTRA AS-A. UN .NTR- 
Ph'AS-it KSBunTSA', R6 cka'neae ue ep npe SpA „pB%- - 
WR'TSpUa0p' ASĂ, naroniiTa 45 -NTSH'EpekSa' Apnutekm, un 

  

2) Inpâciată = întunecată 5) Vergură, cuvint de origine 
(păclă). latină ce a fost odinidră în limbă, 

3) Nevoitdre = care se nevo- | dara dispărut. Latiniştii l-ai re- 
esce să facă, silitâre. întrodus, dar fără să reușâscă, 

4) Misrdie == milosârdie = | a-l menţină. 
misericordie. 6) Derephi = pentru.
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AE -p enSpmulonb Kânnipnacp' 7) HACatin Npemenni'AY-ce, 
KBTph HECAHN"TIPA KpEAHN'Uă AHnHpw-ce, LUN aud BS Mhii- 
HHAE ANOcTOABASĂ ckHM'BRH'AS-CE AE | EBAN TĂTE, Npe- 
SHâphn-ce AS Ye. KS BOTE3BA', Uh pe „purT” aAwraH'AS-ce, 
Kperp'k ui cnopită «pTp8 HEBHHOBĂTA KpEAHH'W n. tăpn Brch- 
pian A TOĂTE Dhp'UHAE ce BHAjlă. 
Aula, pc Bp'tate ue „puenăp a ce 3HAĂ AhHRCThIp' LH 

Ad, CGruner: um a ce erp" MSA'IIME AE KRASThp”, LUH 

Bg'berk BSHMTRIHAOp!' A0p'. LUH d Bien „Nuepeuiin AWp' 4XSH- 
TR" Ah pe <p "ToâTre Măpununac ASavi. coc mii „p uăpa Hu'- 
Aieii, npe kăpin enpt pm&nilpe Ka atba-it prAHkn, ET MSA'LU 
ae" AS-uuh ToâTe, ASu'b-ce p nSeris, wn „pTp'auteri "rp5n, 
mSpumop' nsp'ră [aSă] Bia ueaop' mp Ac 'rpSnSpn. 

Alixăndria. 

Faptele lui Alexandru cel mare ai avut un nemărginit ecoii la 
popârele Orientului, de la care sai răspândit apoi și în Occident. 
La noi povestirile despre Alexandru s'a introdus pe două căi: prin- 
ir'un isvor slav şi printr'un isvor bizantin. Probabil că amândouă 
acestea s'aii inspirat dintr'o mai veche legendă egiptenă, căci Ale- 
xandru este înfățișat ca fiii al lui „Netinav, împăratul Eghipetului.“ 
Copilăria lui se arată fârte minunată şi mai minunate încă r&sb6- 
ele. [| vedem luptându-se cu inimici care aveaii obraz de om şi trup 
de şarpe, cu Darie, cu Cris împărat; ajunge chiar la Raii. 

După textul publicat de M. Gaster, după mai multe manuscrise, cu titlul: 
„Alicsăndrie, adică istorie lui Alicsandru Mahkidon care au bătut toată lume si 
toate împărățiile şi toate crâiile dinu ioată lume și leau supus bi“ (1284) 

Întâlnirea cu furnică şi cu pitici. 

Şi purceasă Alixandru de acolo spre răsărit; şi multe 
țări luară şi le bătură şi le prădară. Şi sosi la margine 
ţărilor şi de acolo nu mai era oameni dumesnici şi era 
gadeni salbateci. Şi marsără: zăce zăle şi ajunsă la loc 
sănătos; şi era acolo furnici și işiia noapte furnicile şi 
lua, pe oameni furnicile şi i trăgea tărăşi în gropi. Şi spusă 
di răndul acista. lui Alixandru şi i îmvăţă să puiiă făn 
uscat împregiurul oştilor şi să i de foc. Şi aşa făcură. 

17). Capişte = templu. Acest | autorii sec. XIX, de pildă la Emi- 
archaism se află și în unii din | nescu (Satira III). 

  a
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Şi marsără mai înnainte şi dideră la o apă multă şi 
mare şi tăcură poduri şi trecură apa în 60 zile. Şi aflară 
acolo o ţară cu nişte oameni căt cotul. 

Şi miarsără mulţi oameni de aciia, şi să închinară lui 
Alixandru, şi i adusă poclon mierea şi finice multe; și 
să jăluiră lui Alixandru şi i disă: noi săntem oameni 
mișăi, şi ne rugăm să nu ne străce oștile împărăției 
tale, că avem şi noi într'un an bătăliia odată cu cucorele,ne 
batem cu dănsele, şi pe mulţi ni omoară şi ne scot ochii. 
Alixandru dăsă, să le facă cetati şi le făcură şi le pusă 
domnu dîntrănşii şi acii oameni să chiamă pitici. 

Archir şi Anadam. 

Subiectul acestei povestiri este următorul: 
Un împărat avea un sfetnic, Archir. Acesta crescu şi învăţă pe 

nepotul săii Anadam și-l duse la împărăție în locul lui. Nepotul se 
gânăi într'o di să piargă pe unchiu, ca să-i moștenescă averea. De 
aceea printr'o scrisre cu pecete împărătâscă, făcu pe Archir să 
vie din oraşul în care stă, în capitală, cu un număr de trupe. Atuncea 
Anadam îl acusă că s'a răsculat şi nenorocitul fu osândit la mârte, 
dar armașul împărătesc nu-l omori, ci-l ascunse în casa sa. Peste 
câtă-vă vreme împăratul din Egipet dete scire împăratului cestui- 
lalt să-i trimâtă niște meşteri, care să facă o cetate nici în cer nici 
pe pămînt şi meşterii să vie nici îmbrăcaţi nică desbrăcaţi, că dacă 
n'o face așă, îl r&pune cu 6ste. Atunci Archir se arată și îl scâte 
din încurcătură. Imbracă nisce meşteri cu plase, merge la Epipet 
şi pune într'o cutie un copil, căruia îi dă o frigare cu carne în 
mână, l6gă cutia de picidrele a doi vulturi şi ast-fel se ridică în 
sus și cerința împăratului e satisfăcută. 

Reproducem aci începutul povestirii după publicaţia lui M. Gaster, sub titlul: 
„Istoriia lui Sanagridi Inpărat ci stăpăne țara Dorului“. (1784) 

Fost-aiu 1) în dilele vechi un împărat ci stăpâne ţara Do- 
riului ; numele lui eră Sanagrid. Şi ave lăngă dănsul 
un sfetnic şi purtătorii de grij 2) la toati, pe un boeriu 
mari, numele lui eră Archiri. Şi eră foarti îmvăţat, şi is- 
teţu la îmvăţătură ; şi eră bogat foarti. Şi neavănd ficiori 
din trupul lui. au luat pe un copil mic, fiind nepot di 
soru..... Şi îmvăţăndu-l carti, foarti bine lau îmvăţat, şi 

1) D-r. Gaster citesce fost-aă. | 2) Grij—grijă.



    

toată înțălepcăune lui căt au sciut, zăcănd într'acestaşi 
chip: 

Fătul meu Anadarai, căt vii fi tu niguţătoriu, cu bo- 
eri să nu faci ; nici să cumpiri mariă di furat, căţi vei 
perdi bucatile "tale. 

Pre tată-tăi și pre mumă-ta să i cinsteşti şi să i 
milueşti, să nu te blastămi...,. 

Cine va grăi ţiia răi, tu cu blăndeţă să grăești bine.... 
Cănd vei sluji la un domnu şi va fi domnul tăi nebun, 

tu să nu zăci, că este domnul tăii nebun, ci să faci cum 
îți va poronci el că i va fi milă di tine. 

Să nu fii foarte vorbitoriu înnainte împăratului tăii 
nici foarti glumaş, că vii greşi. 

La zăle mari să păzăşti sfânta biserica, şi mai vărtos 
sfânta Duminecă să o cinsteşti. .... 

Vii fi om mari, iar tu la toţi ti placă; că tu o cu minte 
ta, mai digrabă şi mari cinste vii ave. 

Mâniia nu o vărsa curănd; că apoi pe urmă ţa păre 
răi. 

Ascultă di omul înțălept şi de bătrăn ci te îmvaţă; 
că cuvăntul fiindu-ţi di învățătura, ce de trebuință ca 
căndu ai be apă dintr'o fântănă răci. 

Zodiar. 

După cum se nasce omul într'o zodie sai într! alta, are s6rta bună 
sait rea. Ca, să-şi scie sorta, trebue să caute în Zodiar. 

Cărţile de zodii aii de obiceiii gravuri, ca să impresioneze pe ce- 
titori mai mult. 

Reproducem un pasagiii după Gaster „Cavtea Zodii lui Eraclie Inpărat, scoasă 
pe luni de doisprezăci filosofi“ (1750). 

Luna lui Săptevrie. A caprii zodie. 

De va naşti ficior va fi cinstit. Şi cănd va fi de un 
an şi de doi şi de douînzăcă va boli răi, şi de nu vamuri 
noroc va av6 la oi şi la tot dobitocul. Şi o vită îi va 
șchiopă. Şi va fi umblătoriu în cale, vorovitoriu cu oamenii, 
şi va fi grijitoriu. ȘI în luna ce sait născut, să nu mă- 
nănce carne de capră. Și cănd va tună să nu margă supt  



  

89 

copaci, că va peri de nu se va fer). Şi va ficărturariu. 
Şi va fi înţălept. Şi să slujască paraclesul Maicii Precistiă 
tot-diauna. Şi va fi bărbat răvnitoriu. Şi numai de Dum- 
nezăii se va teme. Şi către bătrăneţă bine îi va fi. Şi 
iar cănd va fi de cinci-spre-zăci ani va ave primejdie 
de moarte, şi de va trăi o sută de ani. Şi liacul la boală 
îi este: trii grăunţă de dafin şi unt-de-lemn, şi tămăe 
albă, să le amestice la un loc și să s(e) ungă pe tot 
trupul, că să va vindeca. Şi să prăznuiască naştire Pre- 
cistei că-i va fi într'agiutoriu, . - 

Trepetnic. 

Tot din dorinţa de a sei viitorul s'a născut, și Trepetnicul. Prin 
acesta omul scie ce-i prevestese diferitele semne ce i se fac prin 
„elătirile“ părţilor corpului. 

Reproducem un pasagiii după Gaster, care publică de pe mai multe manuscrise 
„Pvrepetnică : adecă tălcuirea de sămni ce elătescu pe trupu omului“ (1719), 

De să va clăti vărvul capului va dobăndi, sau de-i va 
dărui Dumnedeii un cucon, foarte înţelept; va, fi. 

Chica de să va clăti, în oaste vii mergi şi iarăş sănă- 
tos te vii întoarce. 

Creştitul de să va clăti, niști oamini neştiuţi vor veni 
şi vor aduce o dobăndă. 

Tămpla driaptă de să va clăti, giudecătoriti de oameni 
vii eşi. 

Grumazii denapoi de să vor clăti, veni-ţ-va vesti reă, 
sau vii păți pagubă. 

Grumazii din nontru de să vor clăti, spre o țară vii 
merge şi mulţi ţi să vor închină. 

Ceafa de să va clăti, o vesti reă vii auzi şi te vii în- 
trestă, şi arăş te vii bucură, 

Frunte de să va clăti, cuvinte răle vii auzi şi nemică 
nu va fi. 

Frunte între ochi de să va (clăti, într)o cale sau la 
războiii de vii merge pre lesne (vii umblă). 

Tămpla diasupra ochiului drept de să va clăti, 0 po- 
mană vii face.
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Tămpla diasupra ochiului stăngu de să va clăti, ce va 
găndi omul să facă va şi isprăvi. 

Ureche driapt(ă) de să va clăti, un cuvănt bun de la 
un prietin îi va veni şi te vii bucură. | 

Ureche stăngă de să va clăti, un cuvănt răii vii auzi. 
Zgărciul urechii drepte de să va clăti, ciartă sai găl- 

ciavă vii ave. 
Zgărciul urechii stăngi de să va clăti, un prieten de 

bine te va, grăi. 
Sprănciana ariapt(ă) de să va clăti, un cuconu vii do- 

băndi. 
Sprănciana stăngă de să va clăti, sațu de bucate spuni. 
Sprăncenile amăndouîn odat(ă) de să vor clăti, vesălie 

vii ave. 
Între sprănceni de să va clăti, un prietinu + va veni 

şi te vei bucură. 
Ochiul dreptu de să va clăti, ce vii gândi pre voi îţ 

va fi. 

Gromovnic. 

Yenomenele meteorologice ait impresionat totdeauna poporul, care 
a, căutat să le deă o explicaţie. Acâstă explicaţie s'a găsit: tunete, 
fulgere, etc. sînt prevestiri de ce are să se întâmple. 

Reproducem, după Gaster „Gromosnie al lui Iraclie Duperat“ (1199) un pasagiii 
care,arată ce prevesiesce tunetul, cînd se întâmplă în zodia berbecelui. 

Dă va tună în număr berbecelui dăspre răsărit, va fi 
robie, şi peire multă. Fiarăle pămăntului vor fi sătule, 
şi spre stricare mare. Războaie şi rane, și pagubă va fi. 
Păinea,poamele vor fi scumpe. Semănătura tărziie nu va 
peri. În prunci cei tineri va fi peire. Celor ce umblă pe 
mare, va fi înnecare. lar dă va fi cutremur, între domni 
va fi "schimbare şi foamete, şi răsboaie. Şi va fi greotate 
şi nevoie între oameni Şi în bărbaţi cei tineri va fi peire, 
iar fiind cutremur noaptea, va fi mare nevoie între oameni. 
Şi boeri nu să vor plecă domnului său, şi vor fugi dă 
la dănsul, cugetăndu-i mult răi. Şi vor începe a să bate. 
Şi în voinici nu va fi tocmire, Şi un _înpărat dăspre apus 
va muri. Şi vor fi ploi multe. Şi roade în mălaiii şi în- 
tvalte semințe. lar în ţâra Eghipetului foamete.  
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ii - Pacii 

    
Gravuri din cărţi de zodii.



  

RECAPITULARE 

Cărţile poporane 

Cărţile poporane alcăluesc literalura poporană scrisă. 
Ele călătoresc din limbă în limbă, nu traducându-se 
verbal, ci transformându-se; sînt şi ele anonime, dar de 
multe ori poporul le atribue unor persâne fictive sau 
reale; ele s'aii conservat în manuscrise, iar de la intro- 
ducerea tipografiei se tipăresc. 

Se deosibesc trei categorii: estetice, religidse şi etice. 

A. Literatura estetică, 

Cele mai răspândite dintre cărţile de literaţură este- 
tică sai romantică sînt cele următâre: 

]. Alixăndria. Această povestire o cunâscem din di- 
ferite variante manuscrise şi altele tipărite în timpul 
din urmă, 

2. Varlaam şi loasaf. Romanul despre aceste doiiă 
persâne celebrâză triumful creştinătăţii asupra păgânităţii 

'şi sa răspândit forte mult la popbrele Europei, mai ales 
din pricina parabolelor felurite ce conţine. Povestea este 
atribuită S-tului I6n din Damasc. La, noi, cea mai veche 
redacţiune e din mijlocul secolului XvII (1648) făcută 
de Udrişte Năsturel. 

3. Istoria 8 Syndipii filosofului. E o poveste indiană, 
dar originalul indian nu se cunâsce. 

Un împărat avea un fecior. Filosoful Syndipa s'a legat 
că-l va învăţă în şese luni tâte învăţăturile. La sfi îrşitul 
studiului, filosoful trimese pe tînăr la tatăl lui, recoman- 
dându-i să tacă şepte dile. Muţenia fiului miră pe îm- 
părat şi acesta însăreină pe cea mai viclână de cele şâpte 
temei ale sale să-l decidă a vorbi. Ea îi propune să 
omre pe bătrân şi să-i devie soţie. Băictul qise că-i va 
răspunde peste. şpte dile. Atunci ea se sgârie pe faţă, 
îşi rupse hainele şi acusă pe tînăr de criminal, din care 
causă împăratul îl osândi la morte. In acâstă împrejurare
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intervin cei 7 filosofi sfetnici ai împărăției şi în fie-care 
di spune unul o pildă, la care răspunde femeea. Ast-fel 
trec şspte dile, tînărul vorbesce şi soţia e pedepsită. 

4. Halima. E o colecţiune de poveşti poporane de 
origine arabă, dar îmbogăţită în cursul vâcurilor cu anec- 
dote din alte isvore deosebite. Europa a cunoscut-o mai - 
întâiii la începutul secolului XVIII (1704) prin traduc- 
ţiunea lui Galland. La noi s'a introdus pe două căi: 1) prin- 
trun isvor. grec „Apafixâv pntohoprây“, după care se 
găsesc traduceri manuscrise de pe la 1783; iar în se- 
colul XIX avem o traducere tipărită de Gherasim Gor- 
jean (1835); 2) printr'o traducere nemţsscă după Gal- 
land, prelucrată de I6n Barac (1835.) 

Fondul acestei cărţi e forte simplu. Un împărat îşi 
omoră tot-deauna nevasta a doua di după nuntă, fiind-că 
cea dintâiii nu-i fusese credinci6să Cea din urmă, nu- 
mită „Halima, cere voe împăratului să-i spună o poveste 
şi trece din una în alta şi ast-fel trec 1001 de nopţi, după 
care timp împăratul o 6rtă şi trăesce cu ea în fericire. 
Partea importantă însă o formâză tocmai acele poveşti. 

5. Archir şi Anadam,. Acâsta face parte din ciclul de 
poveşti al Halimalei, dar a venit la noi independent, 
printr'un isvor slav. 

B. Zileratura religidsă. 

Sub acestă rubrică se cuprinde aşă numita literatură 
Visericescă apocrifă, adică poveşti anonime despre dife- 
rite întrebări la care nu răspunde biblia — şi aşă numi- 
tele pseudo-epigrafe, cărţi atribuite persânelor biblice. Ele 
ne-aii venit prin Slavi, cari le-aii luat de la Bizantini, și 
ati fost răspândite de secta religi6să a Bogomililor. Cele 
mai multe din aceste produceră sînt până acum inedite.” 
D. Hasdeii a publicat câte-vă în „Cuvente den Betrani“. 

Inrudite cu acestea sînt, cărţile de o altă categorie, 
anume cărțile de prevestire și de noroc. Acestea sînt cărţi 
de origine păgână şi ati de scop de a ridică vălul ce aco- 
peră viitorul. Mai tote şi-aii dobândit forma în Egipt, re- 
sultate din credinţele chaldeene şi egiptene. In Bizanţ,



  

unde eră un amestec de rămăşiţe din mitologia antică. 
şi idei orientale aduse de creştinism şi de diferiţii sec- 

„tară, tu un tărâm potrivit pentru răspândirea credințelor 
superstiți6se. Din Bizanţ, prin Slavi, aă ajuns la noi. 

Principalele cărţi de prevestire și de noroc sînt: |. As- 
trologhia, prevestesce despre plâe şi senin, frig şi cald, etc. 
după cele 7 planete. 2. Gromovnicul, arată ce anunţă. 
tunetul şi fuigerul în diferite luni şi în diferite împre- 
jurări. 3. Trepelnicul, spune viitorul omului după bătăile 
membrelor corpului. 4. Zodiile, prevestesc sârta omului 
după stăpânirea celor șapte planete şi după zodiile lu- 
nare. 5. Cărțile de visuri, explică visurile. 

C. Zaleratura etică. 

Vicța şi pildele lui Isop. Probabil că e de origine 
arabă. Cuprinde viaţa fabulistului şi o sumă de fabule, 
cari vari6ză în diferitele manuscrise şi ediţiuni. 

  
 



  

  

11. GRIGORE URECHE. 

Grigore Ureche s'a născut pe la 1590 dintr'o veche fa- 
milie boerâscă. El ocupă diferite funcțiuni însemnate în 
țară, ajungând până la demnitatea de mare vornic al ţării 
de jos. De la 1646 nu se mai pomenesce nimic despre 
dinsul. | 

Grigore Ureche e autorul unei importante lucrări, so- 
cotită drept cea mai veche cronică scrisă românesce în 
Moldova şi intitulată : «Domnii țerii Moldovei şi vitța lor». 

Isvârele sînt streine și indigene. Principalele isvâre 
streine sînt: ZEneas Sylvius, adică Papa Pius II, şi seri- 
itorii poloni Ioachim Bielski și Martin Paşcovski. Isv6- 
rele indigene sînt: un letopiseţ; latinesc, despre care n'a- 
vem nici o cunoscinţă; cronica lui Azarie şi Analele put- 
nene şi cronica lui Macarie; într'o mică măsură, tradiţiunea. 

Grigore Ureche scrie pentru iubirea de patrie «ca să 
nu se înece anii cei trecuţi a t6te ţările şi apoi să nu se 
ptă seci ce aii lucrat și să semene hiarele şi dobitâcelor 
mute și fără minte». 

E] crede în puterea celor sfinte, în răsplata faptelor 
bune şi rele. 

Socotesce domnia de origine divină, dar în acelaşi timp 
ur&sce pe tiran și laudă mult puterea legii: «unde nu-s 
pravile, din voia domnilor multe strîmbătaţi se fac». El 
găsesce îfârie legitim să existe în stat aristocrație, însă 
îl vedem că ia de multe ori apărarea celor asupriţi, ca în 
acele faim6se rânduri, în care spune că sînt «singuri cei 
mari judecători, singuri pârîşi şi singuri plinitori legii»— 
şi recomandă domnilor şi boerilor să se facă iubiţi de 
popor, căci așă vor put6 mai bine să-și asigure stăpâ- 
nirea lor. 

Stilul este plastic şi colorat, limba destul de curată şi 
cu pr6 puţine slavonisme. 

Lucrarea lui Ureche n'o cun6scem în original, ciîn copii 
ulterire. Cei mai însemnați dintre aceşti copiști, cari fă- 
cură și adnotări— unele fârte interesante— sint: Foştratie 
Logofetul, Simeon Dascălul și Misail Călugărul.



    

Predoslovie. 1) 

Mulţi scriitori s'a nevoit de aiseris rîndul şi povestea 
țărilor şi ait lăsat izvod pre urmă și bune și răle să 
remâe fiilor și nepoților, şi să le hie 2) cele bune de învă- 
ţătură, iară cele r&le ca să se pâtă feri şi să se socotâscă 
și celor bune să urmeze. Şi alţii pizmuind, şi îns&mnând, 
şi scriind, cum şi eii Grigorie Urechi, care den mila lui 
Dumnedeii și a Domnului meii am fost Vornic mare, cu 
multă nevoinţă am cetit cărţile şi izvâdele, şi ale n6stre, 
şi celor străine, şi am aflat cap şi începătură moşilor de 
unde ai izvorit în ţâră, şi s'au îmulţit, şi s'au lăţit, ca 
să nu se înnece anii cei trecuţi a t6te țările; şi apoi să nu 
se potă sci ce ai lucrat, să se asemine hiarelor şi do- 
bitocelor celor mute şi fără minte. Aceea urinând, și măcar 
că se află și de alţii însemnate lucrurile ţărei Moldovei, 
apucatu-m'am şi eii a scriere începătura și adaosul, mai 
apoi şi scăderea, care se vede că au venit în dilele nâstre, 
după cum aii fost întâiul ţărei şi pământului nostru a 
Moldovei. Că cum se tîmplă de sîrg 3) şi adaoge pohoiul 
apei, și, iarăşi de sîrg scade şi se împuţinăză, așă s'a 
adaos și Moldova, care mai apoi de la alte ţări sau des- 
călecat și s'aii lăţit de sîrg și fără de zăbavă. Acele cer- 
când, le-am îndreptat cu nevoinţă, că nu numai letopi- 
seţul nostru ce şi cărţi streine am cercat ca să putem 
află adevărul, ca să nu mai aflu scriitor de cuvinte de- 
șierte, ce de drepte; că letopiseţul nostru cel moldovenesc 
așă scrie de pe scurt, că nici de viaţa Domnilor, cari ai 
fost t6tă cîrma nu alege, ne cum lucrurile din năuntru 
să al6gă, şi pre scurt scriind şi însemnând de la început 
până la Domnia lui Petru Vodă Rareş, şi s'au stinş; că 
de aice încâce n'aii mai scris nimeni. Nice este a se mi- 
rare, că scriitorii noştri n'aă avut de undestrînge cărţi; 
că de la lăcuitorii d'întâi n'aii aflat scrisori, că n'ai lăsat, 
ca nisce Gmeni neaședaţi şi mai mulţi proşti și necăr- 
turari, ce şi eiaii scris mai mult din basme 4) şi din po- 

  

1) Pasagiile din Cronicari, sînt | 2) Să se observe că în secolul 
în genere reproduse de pe Edi- | XVII începe să devină frecuentă 
ţiunea II a Cronicilor lui Kogăl: | schimbarea, labialelor în textele 
niceanu. S'aii păstrat punctuaţia | moldovene. 

- şi particularităţile ortografice din | 3) De sârg = repede. 
acest text, afară de (ă) care s'a 4) Basme insemnă aci tradi- 
înlăturat, fiună.    
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vești, ce ai audit unul de la altul. Eră scrisorile străinilor - 
scriu prea 5) larg şi de ajuns, cari au fost rivnitori și her- 
binți nu numai ale sale să scrie, ce şi cele străine. Şi de 
acolo luând multe, și lipindu-le cu ale n6stre vremi po- 
trivind, şi am scris acest letopiseţ, carele de şi nu se va 
potrivi pe la multe locuri, cel ce va fi cu minte, gîndesc 
că numi va vinui; că de multe-ori omul îuseși cele ce 
vede cu ochii săi nu pâte să le pue pe rînd și multe smin- 
tesce şi au spune mai multe, au mai puţine; dar cele de 
demult şi r&suflate de atîta vreme de ani! Ce ei, cum 
a:n aflat așia am arătat. i 

Invățătură si mustrare celor mai mari. |. 

In Moldova, aii cei mai mici despre cei mai mari a- 
cest obiceiii, de pier fără judeţ, fâră 'vină şi foră s6mă. 
Singuri cei mai mari judecători ; singuri pîrişi şi singuri 
plinitori legii! Şi de acest obiceiii Moldova nu scapă, că 
mai mulţi dentre capete sînt iubitori a vărsare sînge 
nevinovat. Apoi daii vina l&cuitorilor că sunt vicleni. 
Deară cine ar iubi să moră? Cine nu doresce să vie- 
îmâscă ? Cu drag este celor mai mari să aibă viaţă ; cei 
mai mică încă nu o ar lepăda. Cred, mai bine ar hi den 
dragoste, decât den frică sei slujâscă. Şi de sar înv&ţă 
cei mai mari de pre nişce musce fără minte, cum se 
ține domnia! că t6tă albina îşi apără căscioara şi hrana 
lor cu acele şi cu veninul săi; 6ră Domnul, adecă Matea, 
pre nime nu vatămă, ce tote de învăţătura ei ascultă. 
Cum, dâră ar fi mai bine pentru blăndeţe să asculte pre 
cel mai mare, şi săl iubescă şi cu dragoste să” slu-. 
jescă, decit de grâză şi de frică săi se plece. Pentru-că. 
acela ce poftesce să se tâmă de el atâta norod de. om, 
trebuesce şi acela să se tâmă de toţi. Că tot vărsătorul 
de sînge de frică face, ca să-i ia spaima şi să se t6mă 
toţi de el, ce ar puteă face cu blăndeţe. - 

5) Prea = pre.
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De mortea lui Ștefan Vodă 

In anul 7012, nu multă vreme dacă sai întors Ştefan 
Vodă de la Pocuția, la scaunul săi, la Sucâva fiind bol- 
nav și slab de ani, ea un.om ce era într'atâţia ani, în 
patru-deci și şepte, tot în r&sbâie și ostenele şi neodihnă, 
în tOte părţile, de se bătea cu toţi, şi după multe răsbâie 
cu noroc ce aii făcut, cu mare jele ai r&posat Marţi, 
Iulie în 2. 

Era acest Ştefan Vodă om nu mare la stat, mânios și 
de grabă vărsa sînge nevinovat; de multe-ori la ospeţe 
omora fără judeţ; era întreg la minte, nelenevos, și lu- 
crul săi seia să-l acopere; şi unde nu cugetai, acolo îl 
aflai. La lucruri de r&sbâie meşter; unde eră nevoie, în- 
suşi se vîră, ca vă&dându-l ai săi să nu îndărăpteze. Şi pentru 
aceea, rar ră&sboiii de nu biruia. Aşijderea şi unde-l biruia 
alţii, nu perdeă nădejdea; că sciindu-se cădut jos se rădică 
deasupra biruitorilor, 

Eră după mârtea lui şi fiul său Bogdan Vodă urma 
lui luase de lucrurile vitezesci, cum se tâmplă din pomul 
Dun şi r6dă bună se face. Ingropat-aii pre Ştefan Vodă 
în monăstirea Putna, cu multe jăle şi plîngere tuturor 
lăcuitorilor ţărei, cât plîngeai toţi ca după un părinte al 
lor; că cunosceai toţi că s'aii scăpat 6) de mult bine şi apă- 

„rare. Ce după mârtea lui îi diceait sfântul Stefan Vodă, 
nu pentru suflet, că este în mâna lui Dumnedeii, că el 
încă a îost om cu păcate, ci pentru lucrurile sale cele vi- 
tezesci, care nimeni din Domni, nici mai nainte, nici după 
aceia, nu "l-ai agiuns. 

Fost-aii mai "nainte de mârtea lui Stefan Vodă, într'a- 
celași an, iârnă grea şi gersă, cât n'a mai fost iârnă 
ca aceea nice odată. Fră peste vară aii fost ploi grele 
şi pov6e de ape, cât s'a făcut multă înnecare. 

Domnit-aii ŞtefanVodă 47 de ani, 2 luni şi 3 săptămâni; 
şi ati zidit 44 mănăstiri şi biserici; şi era însuși ţiitor 7) 
peste t6tă ţâra. 

Eră înaintea săvărșşirei sele chemat-ai Vlădicii şi toţi 
sfetnicii săi, boieri mari şi alţii toţi câţi sai prilejit, ară- 
tându-le cum nu vor putea ţine ţâra, precum o ai ţinut 
el; ci, socotind de cât toți mai puternic pre Turc şi mai 
înţălept ai dat învăţătură să se închine Turcului, 

6) S'asi scăpat de — ai pier- 7) Piitor peste totă țara — 
dut. Să se compare sensul de | stăpînitor. 
aci cu cel de agi 
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12. MIRON COSTIN 

Miron Costin, membru al uneia din cele mai vechi fa- 
milii boeresci din Moldova, s'a născut la 1633. Cariera sa 
politică începe sub Gheorghe Ştefan, când îl găsim sluger. 
De aci încolo, sub diferiţi domni, el ocupă funcțiunile cele 
mai importante: mare comis, mare vornic, mare logofăt, 
şi exercită o înriurire directă în conducerea afacerilor 
țării. In timpul lui Petriceico, Costin fu trimis în interes 
diplomatie în tabăra Turcilor de la Nistru și cu acest 
prilej rosti către vizir acele faimâse cuvinte: «Sintem noi 
Moldovenii bucuroşi să se lăţâscă împărăţia în tâte păr- 
ţile cât de muit, iar peste ţara nâstră nu ne pare. bine 
să se lăţâscă.» 

Tot sub Petriceico, Turcii intră în luptă cu Polonii și 
Domnul voesce să trâcă în partea acestor din urmă. Costin 
însă convinge pe ceilalţi boeri și cu toţii se opun Dom- 
nului, pentru că vedeaii că soluţiunea cea mai bună a 
crisei eră unirea cu Turcii, iar nu cu Polonii, care ai şi 
fost învinşi. 

Se înţelege că Dumitrașcu Cantacuzino, care vine la 
tron îndată după acest eveniment, — în urma căderii lui 
Petriceico — caută să ia lângă sine pe Costin. Acesta de- 
veniă din ce în ce mai influent, eră agent de frunte în 
tratativele diplomatice între Turci şi Poloni şi isbuti 
ast-fel să r&stârne pe Dumitrașcu, socotindu-l un usur- 
pator. Anton Roset, care urm&ză în domnie, încarcă pe. 
Costin cu cele mai mari onoruri, dar—din motive pe care 
nu le putem sci — vedem că e răsturnat tocmai de Costin 
şi înlocuit cu Constantin Duca. Acest Duca, după spusa 
tuturor cronicarilor, eră un domn fârte r&i, şi Miron Cos- 
tin a avut să plătâscă scump greșâla, de care se căiă 
acum. După ce Duca se întârse de la împresurarea Vienei 
(1683), fu. atacat de Poloni şi luat prisonier împreună 
cu Miron Costin şi cu alţi boeri. 

Costinescii stai de aci înainte retrași în Polonia și nu- 
mai pe la începutul domniei lui Constantin Cantemir se 
întore în ţară, și vedem că atât Miron cât și fratele săi 
Velicico Vornicul ocupă funcțiuni. 

Intrigile de la curte, neînțelegerile dintre Costinesci şi 
Rosetesci, care aveaii mare influenţă pe lângă domn, fă- 
cură pe cei dintâi să devie adversari ai lui Cantemir. Po- 
vestese cronicarii că Miron îi diceă : «Mai des cu paharele
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şi mai rar cu orânduelile, că-i vr6 să-ţi dai Măria-Ta 
s6ma o dată şi n'ei putâ» In curând Costinescii fură 
scoși din funcțiuni şi Velicico, luând parte la un complot, 

care avea de scop răsturnarea domnului, fu prins, adus la 

Iași, bătut şi omorit. Credând atunci că şi Miron va fi 

amestecat, Cantemir trimise la moșia acestuia să-l prindă 
— când se dusese ca să-şi înmormînteze soţia— și ast-fel 
în Decemvrie 1691 acest mare bărbat al ţării fu omorit. 

Miron Costin a scris şi prosă și versuri. 
Cele mai însemnate lucrări în prosă sînt: Cartea primu. 

lui descălecat şi Letopiseţul Moldovei. 
«Cartea pentru descălecatul de "'ntâiii a țărei Moldovii 

şi nemului moldovenesc de Miron Costin, carele ati fost lo- 
gofet mare în Moldova» este o operă de polemică. Aâno- 

tatorii lui Ureche explicaii colonisarea Daciei într'un chip 

f6rte ciudat. Pe basa diselor unui cronicar ungur, spu- 

neaii că Moldova, în timpul Craiului Laslăii (Vladislav), 

eră locuită de Tătari și, pentru că aceștia îl supăra me- 
reii, el ceri de la împăratul Râmului să-i trimită ostaşi 
ca să se apere. Acesta n'a avut Gmeni la îndemână, dar 

a scos pe toţi tâlharii din puşcării și i-a trimis la luptă. 

După ce Laslăi a învins, n'a mai trimis pe tâlhari în 
Italia, ci le-a dat loc în ţara numită Maramureș și de 

acolo aii descălecat. Moldovenii. In contra acestei păreri 

insultătoare se ridică Miron Costin în lucrarea de care ne 

ocupăm şi o respinge, spunând că <între Traian şi între 

Laslăii Craiul opt sute de ani sînt» şi declarând că ase- 
menea idei sunt «basne și scornituri.> 1) 

«Letopisețul țerii Moldovei de la Aaron Vodă, de unde 

e părăsit de Ureachi Vornieul de fara de jos, isvodit de 
Miron Costin biv-vel Vornic ţerii de jos .. .» este cea mai 
însemnată scriere a lui Miron Costin și cuprinde eveni- 
mentele de la 1594 până la 1662. Se ocupă în primul loc- 

cu istoria patriei sale, atingând din timp în timp şi fap- 
tele din Muntenia şi Transilvania. Miron Costin voiă să 
scrie o istorie completă a Moldovei, dar împrejurările nu 

l-au lăsăt să-şi realiseze planul. 
Cele mai însemnate lucrări în versuri ale sale sint: 

poema polonă și «Vi6ţa lumii». 
După căderea lui Duca scim că Miron se duse în Po- 

lonia; probabil că atunci scrise el poema în limba polonă 

A 

  

1) Vedi mai departe reprodus întregul pasajgiii al adnotato- 

rului: „jderenia Moldovenilor“. -
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« Despre poporul Moldovei şi Terii-Rhomânesci.» In ac6sta 
vorbesce despre colonisarea Daciei şi despre fundarea 
principatelor. 

« Vicța lumii» e o lucrare poetică, în care desvoltă vor- 
bele Eclesiastului «deșertăciunea deșertăciunilor, tâte sînt 
deşertăciuni.» Lumea e guvernată prin voia întâmplării, 
tot este supus pieirii: 

Nu-i nimica să steă 'n-veci, tâte trec în lume, 
Tâte-s nestătătâre, t6te-s nesce spume. 

“Unde sînt împărații care ai stăpânit popârele? Unde 
sînt înţelepţii, cugetătorii cei mari ? Totul piere ; întâm- 
plarea neașteptată distruge clădirile ce ni se par nouă 
că au să trăâscă în veci. In faţa acestei privelişti, pe 
care poetul și:o pune înainte, nu-l cuprinde însă desnă- 
dejdea — ca pe pesimiştii moderni —, căci crede în Dum- 
nedei și în r&splata faptelor bune: 

Una faptă ce-ţi rămâne bună te lăţesce, 
In cer cu fericire în veci te măresce, 

Afară de acestea, ne-aii rămas de la Miron Costin și 
alte lucrări mai puţin însemnate. 

Să vedem în scurt care sînt ideile lui. | 
"Născut şi erescut într'un secol când credinţa religi6să 

eră fârte puternică, el a trebuit să fie un drept credincios 
al religiunii creștine ortodoxe. 

In privinţa politică, Miron Costin este — lucru natu- 
ral -— un monarchist fervent, admițând dreptul divin şi 
teoria că Domnul, bun sati re, trebue respectat, căci e 
de la Dumnedeii. Cu tâte acestea cere Domnului să nu fie 
tiran; îi recomandă un consilii de boeri aleşi cu multă 
băgare de sâmă, și o conducere părintâscă a ţării. 

Relativ la politica externă pe care trebuiă s'o facă ţara 
sa, lasă la o parte politica de sentiment și ridică pe cea 
de interes al neamului, pe cea făcută «cu înţelepciune», 
cum dice el. De aceea cere conducătorilor ţării să fie pri- 
cepuţi în diplomaţie, ca să scie purtă barca statului şi 
s'o pâtă feri de valuri prin iscusinţă şi prudenţă. 

O cestiune de mare însemnătate este modul cum con- 
sideră el scrierile istorice şi importanţa ce le dă. 

Letopiseţele ai de scop să ne facă a presimţi viitorul 
prin cunoscerea trecutului. Fie-care cititor, — domnul. 
boerii, slujitorii, — găsesce în istorie pilde și învăţăminte, 
Im ce privesce istoria naţională, el o scrie ca să arate ce
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fel este nâmul românesc şi care sînt faptele lui, luând în- 
demn de la Ureche, pe care-l laudă, că «numai lui de 
acâstă ţâră i-aii fost milă să nu rămâe întru întunericul 
neştiinţei.» 

Miron Costin eră om fârte învăţat, scia limba polonă, 
latină şi ungară. 

Judecata lui Cantemir, care făceă pe Costin cel mai 
mare istorie al Moldovei, o aflăm și adi întemeiată, căci 
în adevăr el e cronicarul cel mai însemnat, cu care numai 
Neculcea se pâte alătură, dar acestuia îi lipsesce cuitura 
pe care a avut-o Miron. 

Predoslovia 1) cărţii Descălecatului. 2) 

Inceputul ţărălor acestora şi n6mului moldovenesc şi 
muntenesc și câţi sînt în ţările unguresci cu acest nume 
rumâni şi până astăzi: de unde sînt şi din ce seminţie, 
de când şi cum ai descălecat întru aceste părţi de 
pământ, a scrie multă vreame la cumpănă au stătut 
sufletul nostru. Să înceapă ostentla acâsta după a- 
tâtea vâcă, de la descălecatul ţărilor cel de'ntâiu, de 
la Trajan împăratul Rămului, cu câte-vă sute de ani 
preste mie trecute, se sperie gîndul. A lăsă iarăşi ne- 
scris, cu mare ocară înfundat nemul acesta de o semă 
de scriitori, este inimei durere. Biruit-au gândul să mă 
apuc de acâstă ostenâlă: să scot lumei la vedere felul 
n6mului, din ce isvor şi seminţie sînt locuitorii ţărei 
nostre Moldovei şi ţărei Muntenesci, şi Rumănilor din 
ţările ungurescă, cum sait pomenit mai sus, — că tot un 
n6m şi odată descălecaţi sînt. 3) De unde sînt veniţi stră- 
moşii lor pre aceste locuri? subt ce nume au fost întăi 
la descălecatul lor, şi de când s'au osebit şi aii luat nu- 
mele cest de acum Moldovâni şi Muntsni? în ce parte 
de lume este Moldova? hotarele ei până unde aii fost 
întăii? ce limbă ţin şi până acum ? cine au locuit mai 

1) Predoslovie=—precuvintare. | descălecat este fundarea princi- 
2) Descălecatul de'întâiă în- | patelor. 

semnă, în vorbirea cronicarilor, | 3) Să se observe afirmarea cu 
colonisarea, Daciei, iar al doilea | deosebită stăruință a unităţii nâ- 

- mului românesc.  
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înainte de noi pe acest pămînt şi subt ce nume? scot 
la scirea tuturor cari vor vrea să ştie neamul ţărilor 
acestora. 

Zice-va nescine: prea tărziu este! După sutele de ani, 
cum se vor pute sci poveştile adevărate de atâtea vacuri? 
Respunz : Lăsat-au puternicul Dumnezeu iscusită oglindă 
minţei omenesci : scris6rea, dintru carea dâca va nevoi 
omul, ceale trecute cu multe vremi le va pute sci şi oblici, 
și nu numai lucrurile lumei, staturile şi începuturile ţă- 
rilor lumei, ce şi singură lumea, ceriul şi pămîntul, că 
sînt zidite după cuvântul lui Dumnezeu celui putearnic. 

Crez, din scripturi scim, şi din scripturi avem şi sfănta 
credinţa n6stră creştinâscă, şi mântuirea noastră, cu co- 
borirea Fiiului lui Dumnezeii, şi împeliţarea 4) cuvăn- 
tului cel mai înainte de veci, în firea omenâscă (den 
afară de păcat). Scriptura ne deschide mintea de ajun- 
gem cu credinţa pre Dumnezeu, Duhul-cel nevăzut şi ne- 
cuprins şi neajuns de firea noastră. Scriptura depărtate 
lucruri de ochii noştri ne face de le putem vede cu 
cugetul nostru. Să nu pomenim de mareie Moisi, carele 
dupre 2090 ani au scris Leatopiseţul de la zidirea lumei, 
că acesta au avut pre singur Dumnezeu dascăl, rost către 
rost. Omirii în 250 de ani, ai scris după risipa Troadei, 
resboiele lui Achilevs. 5) Plutarchu în patru sute de ani 
au scris viaţa şi faptele vestitului impărat, in lume a 
lui Alexandru Machedon. Titus Livius cursul a t6tă 
impărăţia RoOmului, in 700 şi mai bine, aii scris dupe 
urzitul  Rămului. Şi alţi mulţi istorică cercând deamă- 
runtul scrisorile cursul a multe vacuri cu osîrdie şi cu 
multă ostenâlă au scos lumei la vedere istorii. 6) 

Îndemnatu-m'au mai mult lipsa de sciinţa începutului 
acestei ţări, din descălecatul ei cel d'intăi, tOte alte ţări 
sciind începăturile sale. Laud usîrdia lui Ureachie Vor- 
„nicul, carele au făcut de dragostea ţării Letopiseţul său ; 
însă acela de la Dragoș Vod, de descălecatul cel al doilea 

4) Impelițarea — întruparea. | 6) Să se observe amestecul lui 
In sec. XVI, peliță —trup (Cod. ! Omer cu Liviu şi cu Plutareh, 
Sturdz.). i dând exemple de istorici. 

5) E vorba de Iliada. i
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al țărei acâştia din Maramureşi scrie 7); iară de descăle- catul cel dîntăiă cu Romani, adecă cu Romleani, ne- “mica nu pomeneasce, numai ameliță la un loc, cum că au mai fost ţ6ra odată descălecată, şi s'au pustiit de Tătari 8); ori că n'aii avut cărţi, ori că iau fost destul a scrie de mai scurte vecuri. Destui şi atâta, cât pâte să zică fieşte-cine, că numai lui de acâstă ț6ră i-au fost milă, să nu remâie întru intunericul nesciinței. Că celealte ce mai sînt adaoseturi scrise de un Simion Dascălul și al doilea de un Misail Călugărul, nu leatopiseţe, ce ocări sînt care şi aceale nu puţină îndemnare mi-au. fost. Cât mi se pare, — bine nu sciu, că n'am văzut leatopiseţul lui Istratie Logofătul, — dar cum am înţeles din câţi-va, boiari, şi mai ales din Niculae Buhuş. ce au fost Logofăt, mare : pre acest Simion Dascalul Istratie Logofătul l-au tătat cu basnele lui, Și Misail Călugărul de la Simion aii născut, cela fiu, cesta-l-altu nepot. Şi mult mă mir de unde au luat aceste basne? Că Şi Ureachie Vornicul scrie şi el: patru-zeci şi cinci de ani, la domniile cele dentăju nici o scrisdre nu se află de lucrurile lor ce star fi lucrat, şi nici străinii nau sciut nimică de dânşii pănă la Alecsandru Vodă cel Mare şi Bun. 9) Deacii au inceput istoricii leşesci a scrie, mai ales Bielsckie şi Martin Paşkovskie, pre carii i-au urmat răposatul Ureachie Vor- nicul. 10) Dâcă n'au fost dâră d'inţâiă scrisore în ţâră, şi 

  

ce se va fi lucrat în gilele a- 
cestor Domni (adecă dela Dragoș 
până aci) nu se află scris ne- 
mică, cât ati domnit ei 46 de la, Ureche despre starea țării îna- |! ani; cunsce-se că pâte aă fost 

7) Ureche începe cronica sa | 
! 

| 
) 

inte de descălecatul al doilea. Aci | neaședați, și de curând, și n'a 

| 

| 
| 

cu al doilea descălecat, adecă cu 
fundarea principatului Moldovei. 

- 8) Pr6 puţine cuvinte aflăm 

Miron face alusie la, pasagiul ur- | avut cine serie ; nice vecinii, cari mător: „Află-se acsstă fără să nemică. n'ai lăsat neînsemnat, fie locuit și alții într'însa înainte | n'aă sciut nemic despre dînşii, “de noi... ce, fiind în calea r&u- | să fie scris“. tăților şi călcând-o oștile... mazi 10) Dintre cei doi cronicari mai putut a suferire, ci sati poloni cu numele de Bielski, pustiit. Ureche — după opiniunea d-lui 9) Aci Miron Costin se ra- Sbiera---a avut în vedere pe Joa- portâză la următorul pasagiii din | chim Bielski (1540—1599), care cronica lui Ureche : „După Ro- |! a prelucrat o scriere a tatălui man Vodă aii stătut ia domnie său, — Martin Paşcovski a trăit Ştefan Vodă, care aii avut doife- pe la 1550—1650. clori, şi ai domnit ș&pte ani. Iară
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nici străinii n'au sciut şi nimică n'au scris, de unde sînt 
aceste basne, cum că să fie fost moşii ţărei aceşteia din 
temniţele Romului, daţi întru ajutorul lui Laslău craiul 
Unguresc; şi Romănii acum erau in Maramurăş, în zi- 
lele acelui craiu, cești dincâce, unde este acum Moldova, 
iar cei din colea unde este acum ţâra Muntenâscă, iar 
în munţi pe Olt, unde și acum se pomeneşte ţâra Ultului, 
şi Românii cei descălecaţi de Traian in Ardeal acum 
era în Ardeal. 

Eu, iubite cetitorule, nicăiri n'am aflat, necă la un is- 
toric, necă Latin, neci Leah, neci Ungur, — şi viaţa mea, 
Dumnezeu scie cu ce dragoste pururea, la istorii: este şi 
pănă la acâstă vrăstă acum şi slăbită; —de aceste 
basne să dee sâma ei şi de acestă ocară Nici este şagă a 
scrie ocară vecinică unui n6m ; că scrisârea este un lucru 
vecinic ; cănd ocărăsc întru o zi pe cine-va, este .greu 
a răbda, dar în vâci? Eu voiii da sâma de ale mele căte 
scriu ! 

Făcutu-ţi-am isvodu 11) d'intăiași-dată de mari şi vestiți 
istorici, martorii a cărora trăesc şi acum scrisorile în 
lume, şi vor trăi in veci. Şi aşa am nevoit să nu-mi 
fie grijă, de ar căd6 acestă carte ori pre a cui mănă, şi 
din streini carii de amănuntul caută smintelele istoricilor; 
pre dânşii am urmat cari-i vezi în izvod; ei pavăza, ei 
sunt poveața mea 12); ei respund şi pizmaşilor nâmului 
acestor ţeri şi zavistnicilor. Şi întăiu unui Enea Silvie 13) 
şi cu următorii lui. Insă acesta istoric nu aşa greu ne- 
prieaten 6ste, căt numai acest nume Vlah de pe Fleacii 
hatmanul ROmului că este, scrie; unde s'au lunecat Şi 

    

11) Autorul anunţă aci lista de 
scriitori latini şi poloni consul- 
taţi, pe care o pune după pre- 
faţă. 

12) Să se observe stăruința ce 
pune autorul pentru a arătă în- 
semnătatea isvârelor pentru un 
istorie. 

13) Enea Silwie, exact Eneas 
Sylvius Bartholomeus Piceolo- 
mini, numele papei Pius 1! (între 

! anii 1458—1464). El emite, într'o 
: scriere a sa,acâstă părere că după 

ce Geţii fură supuşi şi distruși 
de către Romani, colonia aces- 
tora, fu aşedată în Dacia de către 
un comandant Flaccus, de la care 
a fost numită Flaccia. Cu tim- 
pul cuvîntul sa schimbat în Va- 
lahia şi locuitorii. s'au numit Va- 
lachi (Apud Sbiera, Grigore 
Urechie 1881), ”
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săracul Ureachie Vornicul. 14) Credem neputiri 
nesci! Iară este altul, de n6mul sit L6h, Ion':Zainbskie, 
carele orb năvălesce zicând, că nu sunt Moldovânji nici 
Muntsnii din Rămlâni ; ci trecănd pe aice, pre. aceste lo- 
curi, Traian împăratul, şi lăsănd slujitori Ge pază, au 
apucat o s6mă de Daki limbă rămlenâscă. 16) Vedâ-vei 
apoi cuvintelor lui răspuns şi ocară, nu do la faine, ci 
de la istoricii poveaţele mele, la răndul seu... Pl 

[i Puternicul Dumnezeu, cinstite şi iubite cetitorială, să-ţi - 
dăruească, după aceaste cumplite vrâmi a anilor:noștri, 

„cănd-va şi-mai slobode vâcuri, întru care, pre lăngă alte 
trebi, se aibi vrâme și cu cetitul cărţilor a faca; îscusită 
zăbavă; că nu este alta şi mai frumâsă şi mat:de folos 
în t6tă viaţa omului zăbavă, decăt cetitul cărţilor. Cu: 
cetitul cărţilor cunscem pre Ziditorul nostru Dunbilezeu; 
cu cetitul laudă îi facem, pentru tâto a lui cătră noi bună- 
tăți; cu cetitul, pentru greşclile nâstre milostivil aflăm; 
din scriptură înţelâgem minunate şi v6cinice faptele pu: terei lui, ne facem fericită viaţa, şi nemuritoriu agonisim nume. Singur Măntuitorul nostru Domnul şi Dumnezeu 
Hristos ne învaţă zicănd: „Cerceaţi scriptura“, Şeriptura depărtate lucruri de ochii noştri ne învaţă, cu. acgle tre 
cute vremi se pricepem cele viitore.“ 16) = cit Citeşte cu bună sănătate şi primeşte a. noastră cu dragoste osteneală. ” os zar De toate fericiri şi daruri de la Dumnezeu voiţor 

miRoN CosmN E. 
Care am fost logofăt mare în MO 12 

. a 

so tagul din Ureche la care i ie year a aporteză Miron Costin este ubii : e următorul: „Chematu-o-ati unia Pica 18, 1098: Ap ci și Flachia, de pe Flac, hatmanul in Dacia antiguii ZT IE vâmenesc ... dece schimbându-l 16) Prin scriptură țelege îs- şi se schimosindu-se numele, din | zoria a să Flachia l-a dis Vlachia:. 17) După Miron Coatin, Opere ' 
15), Sub_ numele de lon Za- complete“, de V. A. Ueecbie. (e moskie (Zarmoisky; ăflăm pe | mul 1, p. 373 — 899.: Tot după marele Cancelar “al Poloniei acestă! ediţie e 'reprodasă îi (641 605), dar nu scim în ce „Voroava“ precurn şi cele două îmi me Te rapoatetais euvintele fragmentedin „Leatopiseţul țărel i 62 : 7 “« = a 3 aut i A. Urechia crede că ar A Vrni Moldover...* + A, : 
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ljderenia Moldovenilor. 

(Adnotarea lui Evstratie Logofătul la Cronica luă Ureche). 

Gipie AevoniciuSa asa SurSpeckă, KA OApetzRA, pe 4- 
uscre AokSpi aă fecr azkSnna, 1) Tzrapi, uni ASAZA Sce 
aurii Taragi c'4$ rin Ac a$ pers mun necre MSHUl Aa 
Sloaeaa. Li „pasninrzua, ne SurSpi Aen oxineae Aop Had 
mai nSTST a cSdepipe; ue cinrsp dlacază Bpaisa Snrprenă, 
napSia au5 ta a5 docr zpyonni, 2) cad ckSaaT Ac ca$ 
ASc 44 «Țanaparsa Pzmasi acuri 45 urpuu3rr 3) oacre M- 
"p'aySTep „panporiga RPEEMAIUIACp cei. Aeue „JÎunzparsa 
PamSaSi aar auSrop n faS barzASur, ue ra AaT peenSnc 
un 45 aic: „CE cau 4SpaT. 4) RANA AM CTATST AA “Lu. 
MAPE, CA Ac USacuSa meă ca n5 miae; newTpY aieea, 
MBaui Oameni pei cad zis „N INEAPA MEA, Ii KATE TEM- 
tie, roare cair naite Ac Azhulii. Îlli n$ asai am ue ac 
ban; se ui RoiS Aa ie, cz daui issznAa K8 Aznwuii. 
Capa "8 “AH ueapa Mea ca HSI Mal aASui, Ka uii AzpSeck 
aie.“ III Ac capr „pHeauz ari c'rpincepa npe roni, Ac as 
4pe AmnpeuSpSa RanSAsi, Ae AeaS nzpeaiT napSa 65 Su 
XED -NHXEPEANTAT; Kape CEMH 'TpzEujl€ ui Maha acTz3i AM 
iapa dloaacnei nui aa Mapamopsu, AE ce degaSecnă 5) npeysp 
Han. Acne Aacază Hpaiă, paz a5 ASaT ata ay5Top 'TAA- 
WApECK AE. AA «ȚUnzparsa Pamsasi, a$ cezar A4 Weapă 

burSpeackz, îi Ac avi npe tzuuaryiat HoauSnSAsi KS oara 
nSrepea ca ca$ anSkar Ac Tarapi ai sarepe ui ai ronipe, 
AC 45 TpekST MBNTEAE PH WfACTA UfApzA Npt AA Poana, npe 
RAE Bâc UI ceAHE Mpih CTAHUI Ac NEATpA pH AOSA A0- 
Si ce aaa banSmre Ac Aacază Hpai$. IIli ama roninasi 
nipeni atSuuă, ckocaS i npe aveai Tarapi, kapii a5 gocr 
Aa&5'ropi „pn Aloaaocga, Ac iai roni nana iad 'TpekST ana 
GiperSasi. Aoao Aacazi Hpai5, ue ce niaavza Aeuicaţit Gra- 
HICAAE, CTAHA, A uzpmSpiae ani, a$ crpirar Surbperue: 

  

1) Azi fost lăcuind. Să se ob- | 5) Se cehluesc, Gaster dă sen- 
serve acestă formă care are sens | sula acoperi(voiler, envelopper); 
de presumptiv. . dar aci e vorba de funsdrea Ar- 

2) Vârhownic =— fermecător, | elenilor, care, după povestea lui 
vrăjitor. - Rustratie, ar fi amintirea sem- 

3) A cerşi = a cere. nului tâlhărese. 
-4) Ed sânt jurat=Eă amjurat.



  

Gigerem, Giperem, aAekz: NAAIEAI, NAAteMi, caă KBA ziucA 

noi: aula Mi mAauc. Mai ani Aakz CAS AECKZAERAT Mapa, 

Ac npe KSRZHTSA ASI paid ue 4ă aic Ciperem a$ n5c nSateae 

and: GiperSa. ASnz MSATZ FOAHZ VE 45 ronir npe Tarapi 

AÎH TOATE AORSpIAE AE 'SHAE pă Amesaui, Ca pH MBATe 

ASKSpI „pANpOTpIRA cupiaop ASI Aacază hpais Acte seta «e 

era BznSui tpa na H8 ce nSre enpikiHi, ceapa stia us Suta 

ai ce Aa aSura 6) „paine ui ckzna. Vipe aucac Bpeati pa Me- 

iepuiSrSa: TaTrapiacp, Ac ce baata 4 Aape AC, usi anci „pHi- 

ATA CE 'HTOpuLA AcSNpa “tA9p uci ronia. Ye meu Su cnsp 

NS aBta: BZ KZAEA PH NpIMEXALI AF Nepia, wi cpi ue be- 

ASpi At mMeepui$r$pi BpEa baut, 7) TOT AOp EpA Ae CMINTEAAA, 

mau ia$ ckoc AsH "TOP AOESA Lui ia$ AENBPTAT NECTE Nicrp$ 

aa Hp, SHAc mi nana acTasi rpatchă. 

„Ac. akeae ca$ „pu'rope Macază Hpai$ 8 A45Az uri 55 

BipSIpe; LUI COCIHA, 4 Kâca MH 8194 AzcâTei caKSASI as “Ep: 

iu8T A4 ENickONiI A'p BAATOCAOBENIE CAA AACA TpEi BIAE CA 

CE RECeAcACkA ES Acamnanui ui kS Eoiapii ceri. Aa5 Baare: 

CAOBIT A AS AXCAT CAR MApul KS TOATE KSPTEA ca; KApE 

OBÎUEIO CE IĂME AA ACEA A0p Ii NANZ ACTA3Ă, At AACA CAR 

Mapui Na canvaMzua NOCTBASI ea Mape. 

Preadoslovie adecă. Voroavă 1) către cetitoriii (la «Letopiseţul 

țărăi Moldovei, de la Aron Vodă încoace....»). 

Fost:ait în gândul mei, iubite cetitoriule, să fac Leatopi- 

seţul ţărei noastre Moldovei din descălecatul ei cel d'întâiii, 

carele aii fost de Traian Impăratul, şi urzisem şi începă- 

tura Leatopiseţului. Ce, sosiră asupra noastră cumplite 

aceste vr6mi de acmu, de nu stăm de scrisoare, ce de grije 

şi suspinuri. 2) Şi la acest fel de scrisoare gând slob o 

fără valuri trebuâşte ; dară noi prăvim cu  ite pr6mi 

şi cumpănă mare pămîntului nostru şi d. Decă prii- 

6) Lunga — spaţii (Gaster) |! 2) Acestă prefaţă a fost scrisă, 
7) Vrea face, formă veche de i cum se vede, în timpuri grele 

optativ== ar fi tăcut. | peniru dinsul, pâte în timpul exi- 
1) Vordvă — cuvintare ; aci | lului său în Polonia (1684—87). 

cuvîntare introductivă.
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mâşte această dată atâta den truda noastră, ca să nu să 

uite lucrurile şi cursul ţărei, de unde aii părăsit a scriere 

răposatul Urâche Vornicul. 3) Afla-vei de la Dragoş Vod 

den Descălecatul ţărei al doile, la Leatopiseţul lui, pre 

rândul stă scrise Domniile ţărei, până la Aron Vod 

a d6ua domnie. 4) lară de la Aron Vod încoace, începe 
acest, Leatopiseţ, care ţi l-am scris noi, au cum sar 

căd6 de amăruntul toate, că Leatopiseţele cele streine, 

lucrurile numai cele mai însemnate, cum sînt răsboa- 

iele şi schimbările, scrii, a ţărilor megiaşe; iară cele 

ce se lucrează în casa altuia, deamăruntul lucruri de 

casă mai scris, şi de a lui Leatopiseţ de Moldovan 

scrise nu se află. lară tot. vei afla pe rând scrise toate. 

Şi priim6şte această dată această puţină trudă a noa- 
stră, care am făcut, să nu se treacă cumva cu uitarea, 

de unde este părăsit; cu această făgăduință, că şi Lea- 

topiseţul întreg. să aştepţi de la noi, de vom avea zile, 
şi nu va hi pus prea vâcinicul sfat; a puternicului Dum- 
nezeii ţărei aceştia ţeanchiii 5) şi soroc de săvirşire. 

TAIRON COSTIN 

Biv-vel Vornic Ţărei de jos 

Rădicatu-s'ai boiarii țărei asupra Tomsei Vod. 

Domnia lui Ştefan Vod Tomşa 6) precum s'au început, 
în vărsări de sânge, tot aşa ai ţinut. Avea un ţigan calăi, 
ce se zice perzător de Gmeni, gros şi mare de trup; acela 
striga de multe ori înaintea lui, arătând pre boieri: «S'au 
îngrăşat, Dâmne, berbâeii, buni sunt de giunghist!» Ştefan 
Vod rîdea la aceste cuvinte şi dăruia bani ţiganului. 

Ce cum a tuturor tiranilor, adecă vărsătorilor de sânge, 
Ja toate ţările în lume, urîtă este stăpânia, așa şi a lui 
Tomșa-Vod. Il urisă şi boiarii, măcar că era mai toţi de 

3) De la 1594. | 5) Țeanchiii—termen, acelaşi 
4) Se vede de aci că el îşi pro- | sens cu soroc. 

pusese să redacteze și partea pe 6) Ștefan Tomșa a domnit de 
care o scrisese Ureche, dar îm- | la 1611 până la 1615 (prima dom- 
prejurările l-ai împiedecat și a- | nie). Titlul acestei părțicin,, Leo- 
tunci s'a hotărit să scrie numa! | topiseţi este pus de un copist 
coutinuarea evenimentelor. | (Pavel Grămăticul) pe la 1746.



  

casa lui anume: Beldiman Logofătul, Bărboiii Vornicul, 
Sturzea Hatmanul, Boul Vistiernicul; că nice ei fără grija 
morţei nu era, ce îmblau în tot ceasul, cum se zice, cu 
zilele a mână; şi hie când, unde 6ste frică nu încape 
dragoste. Pentru acea întrebând un Împărat pre un 
dascăl, cum ar hi Impărat să hie drag tuturor, au res- 
puns: «De nu vei fi Impărat groznie nimerui». Fericiţi 
sunt aceia domni cărora ţările lor le slujesc din dragoste, 
nu de frică, că frica face uriciune; şi urîciunea, cât de 
târziu, tot isbucneşte. 

Aşa s'au prilejit şi la Tomșa-Vod: în toate zilele petre- 
când boiarii tot cu prepusuri, tof subt grijă, sau vorovit 7) 
cu toţii, și au tras slujitorii toţă în partea sa, şi pre Mâr- 
z&ştii cei de la Mihaiu Vod; şi într'o n6pte au eşit cu 
oţii la sat la Cucuteni, și de acolo au poruncit lui Şte- 

fan Vod să esă cu bine din scaun, cănu poate nime su- 
feri domnia lui cu atâtea vărsări de sânge. 

Se speriasă Stefan Vod de o tulburare ca acsia; ce în- 
bărbătându-l cine era pre lângă dinsul, ai strîns dără- 
banii,8) carii tot pre un cuvînt era cu ceilalţi slujitori. 
Ce, deacă ai văzut banii versându-le Stefan Vod, au stă- 
tut ei cu domnia, și aii strigat și tergul în leafă 9); şi s'au 
strîns din târgoveţi şi din slugile neguţitorilor și oameni 
nemernici cătă-va gloată şi la Ştefan-Vod; şi s'au prilejit 
de venia atunce şi den ţinuturile den gios niște steaguri 10) 
de călăraşi la căutare, şi era descălecaţi la Tomeşti. Ai 
repedit. Ştefan-Vod și la acei, cu leafă, şi i-au tras în 
partea sa. 

Slujitorii ce era cu boiarii, auzind că strigă Ştefan- 
Vod în leată, măcar că giurasă boiarilor, ce, pre obiceiul 
neamului nostru, au început mulţi de cei nai necunoscuţi 
a se rumpe de la boiari şi a venire la Ştefan-Vod, şi în 
loc au început a slăbire partea boiarilor. 

Diacă au auzit boiarii că nu va să iasă Ştefan Vod de 
bună voie din scaun, ai venit cu răsboii; cărora ait eșit. 
Ştefan-Vod înainte cu gloatele sale, de laturea tirgului, 

7) S'aă vorovit = s'aii con- | 10) Stâg însemnă grup de sol- 
sultat. dați, nu ca aqi drapel. Cu a- 

8) Dărăhani, soldați din garda, | cest sens archaic aflăm cuvintul 
domnitorului. Ja Eminescu (Satira Itl) : „şi go- 

9) A striga târgul în l€lă = | nind biruitore tot veniaii a ţării 
a chema Gmeni cari să fie în- | steguri“. 
scriși cu16fă în 6ste.
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de asupra fântânei lui Păcuraru și se6să și tot tîrgul Şte- 
fan Vod cu arme, cine cu ce aveă; şi despre vii ai orîn- 
duit de au lovit călărimea ce avea din dos pe gloata 
boerilor. 

Fără zăbavă au început a să răsipire gloata boiarilor ; 
deci, şi boiarii carii în cotro au putut au plecat fuga, din 
carii în loc au prins pe Bărboiit Vornicul, și apoi şi pe 
feciorul lui. Dece, pre Bărboiu cel bătrân îndată l-au în- 
țăpat, de'nlaturea tirgului; iară pre feciorul lui au trimes 
de l-au spînzurat în porta casei tătîne-său. Iară Beldiman, 
şi Sturzea, şi Boul, scăpară în ţara Muntenească, ce şi aci 
tot n'auhălăduit, precum vei vedea povestea la rîndul său. 

Pre câţi şi aducea prinşi pre toţi îi omoria cu mustrarea 
ce avea el obiceiu: «Să nu te iârte Dumnezeu cu acel cap 
mare al tăi!» Tuturor această mustrare făcea. 

Domnia lui Gaspar Vodă. 

Gaspar Vod 11) era om de neamu săii italian, cum zi- 
cem la noi în ţară frânc, 12) om nesciutor rândului şi 
obic6ielor ţărei, fără limbă de ţară, care lucru mai greu 
nu p6te hi, când nu știe domnul limba ţărei unde dom- 
n6şte. 

O, Moldovă! de ar hi domnii tăi carii stăpânesc în 
tine, toţi înţelepţi, încă n'ai peri aşa lesne! Ce, domniile 
neştiutore rândului tău şi lacome, sînt pricine perirei 
tale; că nu caută să agonis6scă şie nume bun la ţară, 
ce caută, desfrânaţi, numai în avuţie să strângă; care 
apoi totuşi să risipâşte şi încă şi cu primejdii caselor 
lor ; că blestemul săracilor, cum se zice, nu cade pre co- 
pacă, cât de târzii. 

Era acest Gaspar Vod multă vrme terziman 13) la 
împărăție, adică tâlmaciii tuturor soliilor creştineşti, 
ce vin la împărăție, şi fiind şi la mijlocul păcei ce fă- 
cură între împărăţia Neamţului şi între împărăţia Tur- 

11) Gaspar Vodă (Gaspar Gra- | carii înțeleg 6meni din ţările la- 
ziani) a domnit de la 1619 până | tine apusene. 
la 1620. 13) Tergiman saii tergiman= 

12) Prin cuvîntul frâne croni- | translator, traducător.
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cului, 14) pentru slujba aceea i-aii dat aice în Moldova 
domnia, în locul Radului-Vod. Iară cât s'au aşezat la 
domnie, măcar că era la mare credinţă la împărăție, 
îndată s'aii aşezat cu gândul spre părţi creșştineşti. 

De laudă 6ste hie-care domn să hie spre partea creş- 
tin6scă, ca acestă ţară, căci trăşte aşa în statul său, aşa 
până acmu, pentru ţară creştină stă până astăzi în 
rândurile sale; însă, cu înţelepciune, nu fără socotâlă și 
fără temeiti, ca în loc de folosul ţărei să-i aducă perirea, 
cum S'aii prilejit amu şi în vrâmile noastre în câte-va 
rânduri, de adussse a mulţi nesocoteala şi nebunia. mare 
cumpănă acestui pămînt. 

Dumnedeii mai bine ştie, că de nu sar hi prilejit o 
seamă de capete să cârce mijloace şi să nu al6rge la îm- 
părăţie, are hi fost la perire de istov ţara aceasta în 
câte-va rânduri. Aşa o dusese la mare primejdie ţara 
şi domnia lui Gaspar Vodă. 

13. NECULCE 

Ion Neculce a fost boer mare şi a ocupat diferite func- 
ţiuni însemnate. S'a născut la 1672. Sub Antioch Cantemir, 
A înaintat până la rangul de spătar şi, după ce a stat re- 
tras câtă-va vreme, a fost făcut mare hatman de către 
Dimitrie Cantemir, la trecerea acestuia de partea lui 
Petru cel mare, şi a luat parte la r&sboiul Rușilor cu 
'Turcii. Pierdând Ruşii r&sboiul, Neculce a trecut cu Can- 
temir în Rusia şi a stat acolo câţi-va ani, până la 1719; 
întoreându-se apoi în patrie, a trăit la moșia sa, ocupând 
numai odată sub Constantin Mavrocordat, funcțiunea de 
vornic. A murit după 1744, lucru ce se dovedesce prin ul- 
timele cuvinte ale cronicii lui, unde spune că Const. Ma- 
vrocordat, fiind scos din domnia Moldovei, nu a stat ma- - 
zilit nici un an întreg, ci a fost numit în Muntenia, 
ceea-ce s'a întâmplat în anul 1744. 

Neculce a fost un militar distins şi Petru cel mare l-a 
prețuit mult şi i-a arătat o deosebită simpatie. Tot așă 
eră privit şi de familia lui Cantemir şi de cei-lalţi boieri: 

14) £ vorba de pacea din 1606.
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de aceea, când a voit să se întârcă în ţară, cu multă greu- 
tate a scăpat de stăruinţele lor. EI însă a ţinut cu ori-ce 
preţ să-şi vadă ţara şi nu s'a temut că i seva întâmplă 
vre-o nenorocire, vre-o persecuţiune, ci —'precum însuși 
dice — şi-a pus nădejdea în Dumnedeu, care din tâte l-a 
scăpat. 

Lucrarea de căpetenie a lui Neculce—în afară de com- 
pilarea cronicelor anteriâre—este « Letopisețul eriă Mol- 
dovei de la Dabija V. V. pâna la domnia luă Ion Mavwro- 
cordat V. V.». Cuprinde evenimentele de la 1662 până la 
1143, la cari au fost mai tot-deauna părtaş sai pe care 
le-a cunoscut de aprâpe. 

In prefaţă ne spune că până la Duca-Vodă s'a slujit de 
diferite isvâde ce a aflat pe la unii şi alții; «iar. de la 
Duca-Vodă cel bătrân înainte, până unde s'a ved la domnia 
lui Ion Vodă Mavrocordat, nici de pe un izvod a nimărui, 
ce am scris singur dintr'a mea sciinţă, câte sai tâmplat 
de au fost în vi6ţa mea. Nu mi-aă trebuit istoric strein să 
cetesc și să scriii, că aii fost scrise în inima mea». 

Letopiseţul este precedat de câte-va file ce pOrtă titlul 
«O semă de cuvinte ce sânt audite din om în om, de 6- 
meni vechi şi betrâni şi în letopisefe nu sînt scrise...» Aci 
se cuprinde o sumă de tradiţiuni relative la diferiţi domni, 
și care aii format subiectele poesiilor istorice ale lui Bo- 
lintin6nu şi ale altor poeţi. Aci se află, de exemplu, întâm- 
plarea cu Daniil Sihastru, cu Aprodul Purice, ș. a. 

Neculce nu eră prea învăţat, dar eră om cu mult bun 
simţ, cu pricepere de a judecă lucrurile, câştigată prin 
amestecul direct în afacerile statului,— și cu un deosebit 
talent de a povesti. 

Cu el se încheieşirul marilor cronicari al Moldovei. 

Precuvintare. 

Tlscerr nzmzur a Moaaokii, W'a3 OCT auut3AT Ac AFMSAT 
AE Oameni, ca die docr 'rpzir „pn rpancSa 5 nave; ue „N 
KZTEEA pzHASpi, 45 docr mi nscris. Acui neTpS autea, H8 
ce abaz Aeroniceae chpice Ac nzmanreni Reni. Ve AEAASO 
BpEME A AA AfcizAtkATSA ASi Aparoui Boaz, Tzp3i3 cas 
anSKar &peki BophikSa Ac 45 ckpie AI IeTopiae A AS 
seropiui” Aemerţi”, wi "448 căpie naHz Aa AOANiEA ASI Slpon 
Hoaz.
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SInci a3 mai dantr ASniz Ypeki Bopniksa, ui Su Gimion 

Aackaa, ui Su Aeaia BzasrapSa, wi SH Ceerpari Aore- 

ATA, Uli Ap Aa8 ckpic' tar 45 ckpic pei BopHukSa, nana 

Aa fipon Boaz. NSatai aaccrii moare Şi, as doer caawni 

HE.AHEZUANI AE M'a$ gerir Bine aa icTopii, tz 45 AtalmaTr 

npe AoAA BENI, CKpIIHA, F4 CANT AiH 'TaAyapi ; Nen'Tp$ dutAcTa 

Ap Himene AiM CKpICOpIAE ACP, ial ueae ue ap di doc aAc- 

ZBATE, aSaire ca5 BA3STE, an9p NS A NOT Camenii 4 kpe- 

Ape. Capa pe Spata auec'ropă, Ca48 anStaT ASmueaasi dipon 

Eocrin ea Acrebzr, At 45 ar Su aereniceu, ui Ka'T 

was nSrSw icrogi Aipon AcrobarSa 'aa5 icregrr diis 48 

Nicoaai Kocmin pie nea dorebzr; ui 'A45 căpic AH „pH- 

venST3A aASasii, Ap2TZHA, uinE AS "TpZIT NpE AUECT NAAMANT, 

K8 maprăpii a icrepiui crpzitii, ui 'A45 ckpic n4HZ A4 Ap4- 

roui Boa, *) uti Ac aa Aparoui BOAZ 'A45 Rp A£ Ne icROA BA 

ASI Ypexi Bopniksa, nzuz aa Slpon Boaz ; Mea MSAT 'A45 

mai AHNSASBIT atai pSmoc ui AMipon dorobarsa, mn 

gis cz Hixoaai Boeriu. Capa asi „ain'Te, NZHA Ad AABIEA 

Eoaz, cas mai ekpic Ac Mipen foroarsa. Cap Mai Ac 

Nap'TE HS ce rzcelie cEpic: NOATE £ i, Ac Cp di ui cRpice Atal 

maitire ac Nikoaai doreaTrsA, A4p op gi noare rainsiTe, 

ui maia AkSM Aa ÎRAAZ WAS cir. 

Capa Ac aa AaBita BoAz -MaiNTE „pH ACMHATBA AA ui 

«8 loan HekSaur pie nea Bophik Ac mapa Ac cs, â ckpiepe 

„prp8 NOAMENIpEA ACMHIACP; -AHCA NBHA Ad Asa Boaz uta 

EZTPBH, AAM CKpic Ac De HILIE ICROAAE ME AA abaar aa Snii 

wi aauii, wi Ai aS8iTeAe deacp SATpzNi BOIEpI ; APA AE AA 

Asta Hoaz uta S4Tp4H, „paine nana SHA£ Ca BEAE Aă 

Aomnia aSi loan Boaa Alaapohopaar, Hiui Ac npe 5 ÎCROA, 

a nimzpSi, e am ckpic ciirSp AANTPS d AEA Linz EAT 

CAS PBANAAT A A5 OCT PH Biaa Mea. NS ati a5 ai 

rpesSiT icrepit CTpzIN Că METECK ui ex ckpiS, Ea 48 docr 

ckpice N iniata Ma. Adi Bz NS TEK, ueriTopiaop, npe SHAc 

ap i rpenir HOHALISA MES CA Npuimiuă, cz 55 rzHAlui Ka 

ASapz, ME BOIca KSIBa CAS „pH NCAA BSiga, de npektat 48 

TEMIAAT KS aArBsp cas ckplc: A04p Milea BeacaTSpi a 

  

*) Niculcea înţelege aci cartea Primului Descălecat a lui Miron 

refăcută apoi de fiul săi Nicolae Costin. 
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AHIAOp AE Cop di rpeuuiT, EApă MeAEAAATE „NT95  aARzp 
Ca3 ckpic, 

Alai cosorir'am ulii Ain aereniceuSA ASI Cecrparie Aec- 
reăarsa mi a a5i Giaion AackaaSAsi, uli a AŞi Alicaia 
RzaSrzpSasi nise KSRINTE K&TEBA, A NS Ac-AM AZCAT cz 
HS a£ ckpiS; WE A€-dA1 CRpic, AAKAp ka ASMHeansi Mipou 
deregarsa ui KS Hioaai ii cas, 8 acaS crpic, ni-i 
OKApELțIE, ui CE Baa cai Okzpeaciiz, SHAE daue kz czur Moa- 
ACEeNii Ai 'Taakapi ; Bine aus ka-i okzperţie, uri 3ide Bz cznTr 
Baci. Gap nevrpS ASmpaga Ponuie nm na 45 apare Bor- 
aan hoaz 8 Aawii, Aipen AcrozTsa as azcar Ac WAS 
epic, Aăp acea zik ca HS die Eacue; nenTpS uramSA logiac- 
wiacp ui kSa Ai c'a$ HSatim que HSate, AinTpS Gredan 
Hoaz uea 55H Moriaa cap HS-i Bacu: ui aA'Teac MBA'TE, 
Hop di miSTr icrepiuit Ka ca Ac NoMeneaciz TOATE. Acui 
O caz A icTopii Mai acc ui HCi NS Ac-aM AZCAT, cz H3 
AE CKpiM; „pHez HS Aaa ckpic Aa paHASA A9p, e c'4S n3e 
A€ O Napre; «MainTea Acniei Asiei Boaz cas ckpic; ue 
WINE BA BEA CA AE KpEAAZ, ENE BA i, cap vine uS A€ Ba 
KpEAE, EApziui GIHE Bă (i, sine ESA4 „pi EA di EOEA aula BA baue. 
Bz mau icropiui crpzini Ac dare uepi, HS ae 1pi$ roare 
BATE CE ARS „pHTpaar mamar; "TOT mai Bine sqiiS ci Ac 
AK, A£ HAT uei crpzini. nea ue ce aue N BifAtA A9p, 
capz uS „piataSnrare apei. Gap icropiiae “EAE BERI MAI Eine 
ace Wii$ icropiuii, Ka Ac 4$ ckpice apa NS a53iTe, 

Arii, pauinop ueriropiacp, KS KzT uz Beni NHAcata a 
ueripe ripe auter AeToniceu, Mal MBAT, KS ATATA Beni ui a 
Bz depipe Ac npimekAil, ui ecuj gi aai „MEZIUAuĂ 4 Aape pac- 
nSneSpi aa cbarspi opi Ac Taina, pi Ae Ciipe, Opi AE BO- 
BOABE A4 AVMHI, UUi AA HOpOAAE A£ dincTe*), 

Caracteristica lui. Dosofteiu, 

Suter Accodrii AMirponoaiTSA nS epa oa npoerr A easa 
AST; Epa HEam Ac MABiA ***) mpea -NHBZUAT; MSATE AiMBĂ aia, 

**) Reproducere de pe: „Lam- | cari ocupase slujbe şi se aflau 
brior, Carte de citire“. Gre-cum în disponibilitate, 

***) Mazili se numiaii boerii |
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Cana, Azrinempe, Gacginene, wi aaTe. SlAZHK Ai Kzpui 
pia, wi Aenain KzASrzp ui KSurpHit tul BAZHA, Ka SH AEA; 
AH Mpa NHOACTpE NpE AutcTe BpEmi NS ce aaa OM KA AUEAA. 

snz us a8 mepe aa Coada, „pa nsnea Bpaisa Gosiaui 
AS CE „AHEPZRA KS Beuuminveae sea ekSaie ui OAcapear Ali- 
"rgonoaiti uzpii Hoacrpe, ui catia AirSprie Aa 3iAc Mapi, 
wi Jopaan aa BoBoTea3z KS uepemonie ****) ASnz osiuciSa uzpii 
noacrpe ui ce aipa Bpaisa ui "rouă ACmnii Aemenţi, ui AzSAA 
ÎpSMOaca UEpEMONIE UE EpA „pH BicepikA wzpii HOACTpE PE), 

Tradiţiuni. 

Eră Ştefan Vodă mergând de la cetatea Nâmţului în 
sus pre Moldova, aii mers pe la Voroneţ, unde trăia un 

părinte sehastru, pre anume Daniil, şi bătănd Ștefan-Vodă 
în uşa sehastrului săi descue, aii respuns sehastrul să 
aștepte Ştefan-Vodă afară pănă și-a isprăvi ruga; și după 
ce și-aii isprăvit sehastrul ruga, l-ai chemat în chilie pre - 

Ştefan-Vodă, şi sait ispovedit Ştefan-Vodă la dânsul; şi 
ai întrebat Ştefan-Vodă pre sehastru: ce va mai face, că 

nu pâte să se mai bată cu Turcii. Inchina-va ţara la 
Turci au ba? Eră sehastrul ai dis să nu o închine, că 
răsboiul este a lui, numai după ce va isbândi, să facă 
o monastire acolo, în numele sfântului Gheorghe, să fie 
hramul bisericii. Deci ait şi purces Ştefan-Vodă în sus, 
pe la Cernăuţi şi pre la Hotin, și au strîns 6ste fel de 
fel de oameni şi au purces în jos. Eră Turcii, înțelegând 
că va să vie Ştefan-Vodă cu ste în jos, aii lăsat și ei 
cetatea Nâmţului de a o mai bate, şi ai început a îu- 
gire spre Dunăre; 6ră Ștefan-Vodă ai început a-i go- 
nire în urmă și a-i batere pănă i-au trecut de Dunăre. 
Şi întorcându-se înapoi Ştefan-Vodă, vaii apucat de ai 
făcut monastirea Voroneţul, şi ai pus hramul bisericii 
sfântul Gheorghe. 1) 

Ştefan-Vodă cel bun când sai bătut cu Hroit Ungurul 
precum dic unii la Cașin, 6ră letopiseţul serie că sai 

xx) Să se observe termenul | 1) Aci este isvorul baladei lui 
noii introdus de autor, Bolintin6nu: Daniil Sihastrul. 
*%x**) Reproducere de pe „Lam- 

brior, Carte decitire.“ 
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bătut la Şkee, pe Siret, au fost cădut calul cu Ştefan-Vodă 
în răsboiu; 6ră un Purice aprodul i-ai dat calul lui ; 
şi nu putea în grabă încăleca Ştefan-Vodă, fiind om mie. 
Și ai dis Purice aprodul: «Dâmne, eii mă voiii face o 
moviliţă, și vino de te sue pe mine și încalecă !» Și s'au 
suit pre dînsul Ştefan-Vodă şi ai încălecat pre cal; şi ai 
dis atuncea Ștefan-Vodă: <«Sărace Purice, de oii scăpa 
ei, și tu atuncea ţi-ei schimba numele, ain Purice Movilă». 
Şi-aă dat Dumnedeii și ai scăpat amândoi, şi l-ai şi făcut 
boer, armaș mare, pre Purice, şi dintr'acel Purice apro- 
dul s'au tras n6mul Movilescilor, de aă ajuns de aii fost 
şi Domni dintr'acel n6m. Dară şi aprozii, atunce, nu erati 
din oameni proști, cum sînt acum, ce eraii tot feciori 
de boeri, şi portul lor era: îmbrăcaţi cu şarvanale cu 
cabaniţe. Aşa trebue şi acum să se afle slugi să slujâscă 
stăpânului, şi stăpânul să miluâscă pe slugă așa. 2) 

Ștefan-Vodă cel bun, vrând să mârgă la biserică în- 
tr'o Duminică dimin6ţa la Liturgie, în târg în Vasluii, 
şi eşind în pălimari la curţile domnesci ce erai făcute 
de dânsul, aii audit un glas mare de om, strigând să a- 
ducă boii la plug. Și mirându-se ce om este acela că ară 
Dumineca, îndată ai trimis în toate părţile că s&'1 gă- 
sescă pre acel om s%1 aducă la dânsul; şi 'l-aii aflat pre 
om în sus pre apa Vasluiului, cale de patru c&suri, a- 
rând la o movilă ce se chiamă acum movila lui Purcel; 
că pe acel om încă îl chiema Purcel. Şi ducându'l pe acel 
om la Ştefan-Vodă, l-aii întrebat Ştefan-Voaă, el ai stri- 
gat așa tare, şi pentru ce ară dumineca? El ai dis, că 
ait strigat el să aducă boii la plug, şi ară dumineca, că 
este om sărac, şi într'alte dile n'aii vrut frate-săi să-i | 
deie plugul, şi acum Dumineca i-ati dat. Deci Ştefan-Vodă 
ai luat plugul fratelui celui bogat şi Pau dat fratelui 
celui sărac să fie al lui.3) ” 

14. DIMITRIE GANTEMIR 
Dumitrie Cantemir, născut la 1673, a fost fiul lui Con- 

stantin Cantemir, care a domnit în Moldova între 1685 şi 

2) Aci este isvorul naraţiunii | în balada Movila lui Burcel din 
epice a lui Negruzzi : „Aprodul colecţia lui Alecsandri. 
Purice“., *) Reproducere de pe ed. Il 

3) Subiectul acesta, se găsesce Letop. Kogalnicânu, vol. II.
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1693. După ce învăţă în ţară cu un dascăl,renumit pe timpul 
acela, Ieremia Cacavelas, fu trimis la Constantinopole ca os- 
tatic în locul fratelui săii mai mare Antioch. Aci ascultă o 
sumă de învăţaţi veniţi din occident, învăță limba tur- 
câscă, introduse notele de musică la Turci şi compuse 
chiar cântări religi6se forte preţuite de Turci. Cu chipul 
acesta își câştigă multă simpatie printre Gmenii sus-puși 
de la Portă. 

La mârtea tatălui săi fu ales domn de boeri, dar nu 
îu confirmat de Pârtă şi continuă a șed la Constanti- 
nopol. Când, la 1710, Petru celmare declară r&sboiii Turciei, 
Cantemir primi domnia Moldovei, socotit ca destoinic în 
conducerea armatei cât şi ca om de încredere a] guver- 
nului otoman. Contrar tuturor obiceiurilor, în loc să-i 
câră bani, Turcii i-ai dat un ajutor bănese spre a se sta- 
bili în domnie. | 

El n'a fost însă mult timp devotat Turcilor, ci se uni 
pe ascuns cu Rușii. Pe când lucră la podul cei se ordo- 
nase să facă peste Dunăre, el îndemnă pe Petru cel Mare 
să tr&că cu armata în Moldova; ss vede însă că acesta 
nu l-a ascultat și a trecut mai târdiii. Câtă-va vreme Can- 
temir s'a părut prieten ambelor părţi, dar în curând a 
trebuit să ia pe faţă partea Rusiei, după ce făcuse un 
tractat prin care îşi asigură pentru familia sa domnia ere- 
ditară în Moldova. 

Sârta armelor dete victorie Turcilor și Cantemir, cu 
o sumă de boeri partisani, fugi în Rusia, unde împăratul 
îl primi cu t6tă cinstea, îl. dărui cu câte-va moșii, îl în- 
vestă cu funcțiuni și titluri înalte. Ast-fel petrecă el până 
la 1723, când muri. 

Cantemir a fost un om f6rte învăţat; cunoscea multe 
limbi europene şi orientale şi prin lucrările sale se făcuse 
cunoscut în t6tă Europa, ast-fel că Academia din Berlin 
(Societas Regia Berolinensis) îl alese membru la 1714. 

Cantemir a lăsat un mare număr de opere, dintre care 
cele mai însemnate sînt următârele: 

1 Divanul lumii cu înțeleptul sai gâlcăa sufletului cu 
trupul, lucrare scrisă în românesce şi grecesce, când era 
tînăr. Ne înfăţișâză o filosofie teologică ascetică, susținând 
că tâte sînt pieritore în lume, tâte înşelătâre, că adevă- 
rata fericire e numai când omul se retrage din lume și 
trăesce în frica lui Dumnedei. 

2) Hronicul Romano-lMoidovlahilor este nu o cronică, 
precum ar arătă titlul, ci o lucrare istorică, în care stu-    
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diază stăruința Românilor în Dacia și vi6ţa lor până la 
întemeerea principatelor. După trei cărţi de. <prolego- 
mena», în care vorbesce despre Daci, despre Romani și 
despre originea Românilor, respingând «basna unui Mi- 
sail și Simeon» (de care se ocupă şi Miron Costin în cartea 
descălecatului) urmsâză cronicul «vechimii Romano-Mol- 
dovlahilor», adică partea principală a operei. Aci vor- 
besce de colonisarea Daciei și apoi, pentru epoca fie-cărui 
împărat, arată dovedi de stăruința Românilor. Despre 
strămutarea lui Aurelian, dice că Romanii chiar dacă s'au 
dus în «Misia>, dar curând s'ai întors în «Dachia». Face 
apoi istoricul năvălirilor barbare, al imperiului româno- 
bulgar și ajunge până la ceea ce numesc cronicarii «des- 
călecarea a doua», adică fundarea principatelor. Se inţe- 
lege că, faţă cu cunoscinţele istorice şi archeologice de 
adi, scrierea lui Cantemir cuprinde multe erori; dar, faţă 
cu premergătorii săi, cari făceau simple cronici, el apare 
ca primul istoric, şi primul Român care s'a gândit să facă 
în comun istoria Românilor, 

3) Istoria crescerii şi scăderii imperiului otoman, scrisă 
latinesce, dar publicaţă mai întâii în traducere englesă 
după mârtea lui, a fost cunoscută și renumită în t6tă 
Europa, şi nu şi-a perdut însemnătatea de cât după ce 
Hammer, istoric german, a publicat monumentala sa o- 
peră (Istoria Turcilor). Cantemir făcuse doiiă părţi din 
t6tă istoria Tureilor: prima de la Mahomet până la Os- 
man, pe care o întitulase «De statu politieo Aulae Otho- 
manicae», manuscris pierdut într'o călătorie pe marea 
Caspică;—a doua intitulată «Incrementorum et decremen- 
torum Aulae Othomanicae synopsis>, cuprindând istoria 
Tureilor dela Osman până la 1712. 

4) Istoria ieroglifică este şi o lucrare istorică și o satiră 
politică, scrisă românesce, însă într'un stil fârte nelămu- 
rit, cu o alcătuire de frase de tot neobicinuită în limba 
n6stră şi adesea obseure.Sub formă de alegorie ni se des- 
criu intrigile politice dintre familiile boeresci din Mol- 
dova și din Muntenia de la finele secolului XVII şi înce- 
putul secolului XVIII. Muntenia este numită împărăţia vul- 
turului, iar Moldovaa leului; între acestea se începeo luptă, 
pe care autorul o povestesce în 12 părţi, înşirând un mare 
număr de fabule, a căror deplină înţelegere este fârte 
grea, de şi pune la urmă o listă, în care diferitele nume 
alegorice sînt explicate. La început figurâză o listă de ter- 
meni noi introduși de el în limbă, cu explicarea lor.
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5) Vita Constantini Cantemirii cognomento senis Molda- 
viae principis povestesce originea familiei sale şi dă în- 
semnate detalii asupra celor petrecute în timpul domniei 
tatălui săi. 

6) Istoria Cantacuzinilor şi â Brâncovenului*) scrisă întâia 
Gră rusesce, poveste în paragrafe scurte intrigele și lup- 
tele dintre aceste două familii. Ne arată cum Brâncovânu 
a fost pierdut de către Constantin Cantacuzen, care avea 
dovedi despre relaţiunile lui cu Rusia și Germania, do- 
vedi pe cari le-a arătat Porții, după care s'a trimes un 
agent turcesc să mazilâscă și să aresteze pe Brâncovânu. 

7) Descriptio antigui et hodierni status Moldaviae, operă 
scrisă pe la 1716, după îndemnul colegilor săi din Aca- 
demia de la Berlin. Este alcătuită din trei părţi. Prima 
cuprinde noţiuni despre geopratia fisică şi economică a 
Moldovei. Cea d'a doua se ocupă de forma de guvern, 
datinele, legile, finanţele ţării. A treia trat6ză despre re- 
ligiunea Moldovenilor și despre literele de cari se serviaii 
în scris. E o lucrare care până adi își păstrâză valorea 
pentru multe puncte dintr'însa. . 

Afară de acestea, Cantemir ne-a lăsat multe scrieri a- 
supra musicii și religiunii turcesci şi două scrieri filo- 
sofice după filosoful olandez Van Helmont. 

Tin „Livanul lumii“. 

Bapra Ta. 

„ueainrsa. Bpkpamu mu am nori kă ca Ti uri$ (npe 
KSMb MHZ Nâpe) w aSme PĂANnKZ, aMzZyH'TOape, UIH 'Tpe- 
kzT6ape. line 'riaS zanSr. urit ut etpH? At KÂRA, etpn? su 
AE KZHAb EL KSAM TE int? 

Asma. 65 ciur gânra unu naz3mSiipa 4 BkuinukSASH 
apăr. uit cânt rpzAlinz Nain Ac NOA. câS NSMH 
MAR AE pOaAz. UI Mani AAERZBĂT, RHCTEpIO MAH A 
"TOT BHMEAE. UI CARTI p3€3. At dHI, A£ FÂHAk -NTpauiicTa 
siin dpSmwe Adnan MâS merepuSrST, ui Mă Uite ES 
WăâmMEHIH. ud Wămenin KS AUIHE. 

*) Cunoscută înainte sub numele de „Evenimentele Cantacuzi- 
nilor şi Brâncovenilor“, titlu pe care i l-a dat G. Sion, în ediţia 
Academiei. (Vegi N. Iorga, Istoria literaturii române în see XVIII 
vo]. II pag. 295.) 
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“ucaine3a. arezpâr, npeiSa nazamăiipa aSu AH348 
că din ui$ tă kpf3, auiiApa rpzajinz naitnz At ASpI. 
uSatan 65 npe Th nphucni, daSpnae 'Tăne tapz KSpSHAt 
BELIEZUTOAPE, KASATOAPE, LUI | HEMIIEA .ATOPEATOABE, Ut 
nSatin ui mbanteae nSanawp 'Tân Mă 'Tîat că H$ kă MMA 
uța de AGMHzS45 a5 nopSnunr ASH adm 4 HS MANKĂ că 
die. ui nopSHka ASmnaSÂSA8H, uiH a 3HAHTWproASn ca 
KZAkzHAL, 48 „Mar, un KS moapre 45 mSpriir. loa 
aBSuinae eucrlpioasu Tă5 HECTATETOApE; NETpĂUEpA 'TĂ KS 

" WĂMEHIH, UI WĂMENin KS TIE, AFUIEGTĂDE Ut AMZIaAA 
ACTE. Hp NTpS A AHHAWp BERITAME RATA AH, AMSATI MA 
Mp; ATĂTA, BĂT EM AC AWZUHTUVApE, MHNIHHGacz, WH 
wSrSeăuz, KSa "re Adin545 păcaz uuii HS Te ES oyn ura(c) 
mMân patine npanza buc, si KS autacTa, npi a că mph EBo- 
TĂTA MHAZ, ui „MAFASHrI paBAdpe cenTâie 1). 

ASma. GO nesSnSac urii AEUEpTEAE Ac AMINTE, KSMRă 
amzuurape, ui MuHunnSacz ca dis, Sit, H$ Radu că 
aia wi că KSuSuu dpSmcbueae bar; HS npzBtiui n0- 
ACăBa MĂ; 3 orannafiți sSuSpuac atac, RS an aawinre 
AtcbATâphae ui Ac3atiepAApuiac Abae. 

«nueainesa. Bâa dpSmeAueae ură nNoAVWaBa Tă Bă tapăa 
i Bă dawapa pini. sSHSphae 'Tâne „p AvânSac 'TzAXĂpH- 
AWp, Wii „p Ali'Teae mSainawp. AccbaTâpiae "Tar nSaBepe 
un SAM, Kăpeae KS MĂpE rpOCIIME | dep Că „PHĂAuz. Ul 
MATA paulkipănASez, 2) Kă RANA Hap XH dcr c4 
dânu 3). 

istoria ieroglitică. 

Partea I. 

Mai denainte de cât temeliile Vavilonului a se zidi și 
Semiramis într'însul raiul spânzurat (cele din șapte ale 
lumii minuni unul este) a sădi şi Eufratul între ale A- 
siei ape vestitul prin uliţe-i a-i porni: între crierii Leu- 
lui și templele Vulturului vivor de chitâlă şi holbură de 

1) Sviteşte — arată, dă pe faţă. 
2) Răschirându-se — risipindu-se. 
3) Reproducere de pe „Gaster, Crestomatie vol. 1“.
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socotâle ca acâsta se scorni. Leul dar pre pămînt (ca- 
rile mai tare și mai vrăjmaș de cât tâte jigăniile câte 
pre faţa pămîntului se află a fi tuturor sciut este) şi Vul- 
turul din văzduh (carile precum tuturor zburătârelor 
împărat este cineși pâte prepune?) în sine şi cu sine 
socotindu-se, și pre amăruntul în samă luându-se, după 
a firii sale simţire aşa se cunoscură precum mai tari, mai 
iuți şi mai putinci6să de cât dinșii altea finu se pâte, 
însă singuri cu a sa numai sciinţă şi simţire neîndestu- 
lându-se cu a tuturor a altor ale lumii jigănii şi paseri a 
lor socotâlă să adeverâscă și să întărâscă vrură; că 
precum într'acesta chip să fie cătră tâte dovedind și 
din gura tuturor mărturisire luând și împărăţia ce-şi a- 
lesese şi socot6la ce în gânduri își pusese în veci nemu- 
tată şi neschimbată să rămâe. Deci denaintea Leului mai 
aprâpe acele jigănii sta carele saii in colţi saii în unghi 
sau într'alta a trupului parte arme de mârte purtătore 
pârtă precum este Pardosul, Ursul, Lupul, Hulpea, Cia- 
calul, Miţa sălbatecă și altele ca aceştia carele. de văr- 
sarea sângelui nevinovat se bucură şi viaţa hireşă în 
mârtea străină le stăruiaște. Iară înaintea Vulturului 
mai aprope sta paserile carile sai în clonț sai în un- 
ghii lance otrăvite aducătâre de rane netămăduite ai, 
precum este Şoimul, Uleul, Coruiul şi alte asemenea lor 
carele într'o di sânge de nu vor [văr]sa şi mârtea ne- 
vinovatului de nu vor gusta, adouagi perirea sa fără greș 
o scii...*) 

Din «Descriptio Moldaviae.» 

Mai înainte de conciliul Florentinu, Moldovenii ai 
scris cu literele latine, ca tâte popârele a căror limbă 
se derivă din limba vechiă romană. După ce însă Mitro- 
politul Moldovei, precum am dis mai sus, a mers la acel 
concilii şi acolo s'a dat în partea Latinilor, succesorul 
său Theoctistu, diaconul lui Marcu Efesanul, bulgar de 
origine, ca să stirpescă tot aluatul Latinilor din bi- 
serica moldovână, şi să ridice t6tă ocasiunea de a pute 
ceti Gmenii tineri sofismele Latinilor, a îndemnat pe 

*) De pe edițiunea Academiei. 
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Domnul Alexandru cel bun, ca să exileze din ţară nu 
numai pe Gmenii heterodoxi, ci se scbtă şi literile latine 
din tâte scrierile şi cărţile şi să introducă în locul lor 
pe cele slavone; şi prin acest zel prea mare şi fără de 
timp, el s'a făcut primul urzitoriii al barbariei în care 
geme astădi Moldova. 

Cum însă literile slavone nu erait de ajuns pentru a 
exprimă pronunţiaţiunea tuturor cuvintelor ce a primit 
limba moldavă parte din limba latină, parte din dialectele 
poporelor vecine, a trebuit a se inventă încă şi alte ]i- 
tere noue; urmarea fu că s'aii adoptat în limba molda- 
vică atât de multe litere, precum o altă limbă din Europa 
nu le mai are. 

Căci după modul scrierei de astădi, limba moldavă nu- 
mără patrudeci şi șapte de litere, computându- se şi unele 
semne prosodice şi ortografice. Literile cele mari la Mol- 
doveni sunt aceleaşi ce le ai Grecij şi Slavonii în alfa- 
betul lor. Dar unele ca şi altele se întrebuinţeză în toc- 
ma. Anume, cele ce le-am arătat mai sus le întrebuin- 
ț6ză Moldovenii în epistole şi în însemnări private, iar 
în cărţile cele bisericesci, în scrisorile Domnilor, în ca- 
talogele tesaurului public, şi în alte scrisori ale curţei, 
s'a întrebuințat acum de două secule întregi numai limba 
slavonă. De aci, nici fiii boiarilor nu învăţaii altă limbă 
decât cea slavonă, în care după-ce se deprindeaii a ceti, 
fiind-că încă nu aveaii de unde învăţa alte sciinţe, tre- 
buiaii să înveţe de rost Orologiul bisericei orientale, Oc- 
toicul şi Psaltirea. După aceea li se „explica Evangeliul, 
Faptele Apostolilor, Pentateuchul saii cele cinci cărţi ale 
lui Moise, şi cele-lalte cărţi din Testamentul vechiii, dar 
aceste fârte rar; totul eră numai ca să pricâpă cevă din 
biblie. Tot acestea le învă&ţaii şi fiicele boiarilor, cu scop 
cel puţin a se deprinde a ceti şi a scrie cu atât mai mult 
în limba, maternă. Şi rar eră cine-vă, care să înveţe gra- 
matica limbei slavone, pentru-că rar eră vre-o gramatică 
care să tracteze acea limbă. Era una a lui Maximu Cre- 
teanul, pe care Rutenii îl ţin astăzi de sfint, însă şi a- 
câsta numai o singură dată sa tipărit la Moscua 

Dar în secolul trecut, sub domnia lui Vasile Albanul,
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întorcându-se biserica Moldaviei sub scaunul ecumenice 
al Constantinopolei, aii început a se redeșteptă spiritele, 
şi a veni iarăşi la lumină dintru întunericul cel adâne 
al barbariei, care se lăţise asupra țărei. Prin îngrijirea 
acestui Domn sa fundat mai întâiii în laşi o şcâlă gre- 
câscă ; a şi luat, măsuri ca în t6te mânăstirele cele mari 
să se primâscă monachi greci, cari să înveţe pe fiii boia- 
rilor limba şi sciinţa grâcă; totela dispus ea în bise- 
rica catedrală întrun chor (strana) să se cânte -grecesce ; 
acâsta în ondrea bisericei patriarehali; şi serviciul sfin- 
tei liturghii să se facă jumătate în limba grâcă, iară ju- 
mătate în limba slavonă, ceea-ce se observă și astădi. 
Tot, acest Domn a fundat o tipografie grecâscă şi mol- 
dovenâscă, şi a ordonat de sa tipărit cărţi bisericescă 
şi cărţi de legi; prin acâsta a făcut, de în biserică ai în- 
ceput a cei în limba maternă mai întâii Evangeliul 
şi Faptele Apostolilor, şi în urmă t6tă leturgia. Cu vre-o 
câte-vă decenii în urmă, Şerban Cantacuzen, Domnul ŢE- . 
rei românesci, a fundat şi el în Ţara sa şeâle şi tipogra- 
fii grecesci şi românescă. Către finitul secolului trecut, 
aii început unii din Moldoveni a învăţa limba şi sciin- 
ţele latinesci. Primul care a dat acest frumos exemplu, 
a fost Miron Logofătul, cel mai acurat istoric al Moldo- 
venilor ; el mai întâi şi-a trimis fiii în Polonia ca să în- 
veţe limba latină şi artele liberali. Apoi după aceea şi 
Duca, Domnul Moldaviei (care în urmă fiind la Moscua, 
a luat numele Comnenu, şi mai în urmă s'a făcut Metro- 
polit la Drista), şi pe ieromonachul Cigala, şi i-ai pus 

_să instrueze pe fiiă săi. După aceia şi părintele meii Con- 
stantin Cantemir ati adus în Moldavia pe un ieromanach 
forte erudit cu numele Eremia Cacavela, de origine Can- 
dian, şi l-ai însărcinat cu instrucţiunea fiilor săi şi a 
altor boiari. De la acest timp înainte aii început mai mulţă 
din Moldoveni a învăţa literile şi sciinţele grecesci, lati- 
nesci şi italienesc *), 

*) Reproducere de pe traducerea publicată de Academia Română. 
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15. IENACHE KOGĂLNICEANU. 

lenache Kogalniceanu, a scris evenimentele de la 1733 
până la 17%4,de la domnia întâia și până la a patra a lui 
Constantin Mavrocordat. 

Apreţieri despre Constantin Mavrocordat. 1] 

Constantin Vodă 2) viindu” veste de domniea ţărăi Mol- 
dovei, nu s'aii bucurat căci era deprins în ţâra Româ- 
n6scă ; ci, după obicei, ait răpedit Caimacami aleși, şi gă- 
tindu se până a veni şi Skimni Agasi, Măria-Sa aii pur- 
ces din Bucuresci, care viind la Focşeni, după obiceiii 
i-aii eşit, câtă-va boierime şi slujitori înainte ca la un Domn 
nuoii. Și viind în scaun, după obiceiii s'au cetit Fermanul 
Impărătesc, îmbrăcând pre boierii Caimacami cu caftane; 
6ră a doua di aii început a da boieriile 3) şi isprăvniciile, 
care ispravnică întâiaşi dată acest domn i-ai scornit, a- 
ducând acâstă muştră 4) din ţâra Român6scă, scornind şi 
alte multe, făcând pe ţ6ră ca să-şi cisluâscă, 5) făcând dece 
bucate un cap, fie-ce- bucate, şi capul puindu'l la fiesce 
care sfert 6) câte un ort, 7) şi meşteşugul era asemenea, 
care lucruri ca aceste n'aveaii număr. Uşele divanului eraii 
deschise. şi multă vorbă cu prostimea avea, cât atâta 
le dedese obraz, cât nu putea nime din boieri ca să 

1) Constantin Mavrocordat a 5) A cislui însemna a lua de 
dumnit de gece ori în ţările ro- 
mâne între anii 1720 şi 1769 şi 
annme de şâse ori în Muntenia 
şi de patru ori în Moldova. 

2) A doiia domnie. 
3) Prin boerii se înțelege în 

genere funcțiuni. Isprăvniciile 
le pune deosebit, tocmai fiind-că 
ele sînt o inovaţiune. 

4) Muştră = obiceiui. Tot în 
acest secal aflăm !a Pitarul Ilris- . 
tache acest cuvint în înțelesul 
de ezercițizi militar, ca în limba 
modernă.   

la o comună ca bir o sumă fixă, 
pe care apoi locuitorii aveaii să 
o împartă între dînșii pe cap. 

6) Birurile se plătiai in sfer- 
tură. La început erai, natural, 
4 sferturi pe an. Cu timpul dom- 
nitorii începură a cere al doilea 
sfert d'abia după trecere de o 
lună de la cel d'întâiii şi aşa mai 
departe. Cu acest sistem s'a a- 
juns în unii ani să se ccră până 
la 10—12 sferturi. 

7) Un ort erăai/, dintr'unleii 
vechii, adecă 10 parale (cam 9 
bani).
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dică măcar cât de puţin lucru vre unui ţăran, că îndată 
striga la Vodă, şi pentru un lucru de nimica a unui ţă- 
ran cât de prost, făcea pe un boier mare mascara şi'l în- 
închidea. Şi mai dăduse o poruncă în ţeră casă nu fie 
volnic nime a lua cui-va măcar un oii fără de bani, 
nică slujbaş, nici altul nime..... 

Eră Constantin Vodă în Moldova domnia cu pace a- 
pucându-se de capul preoţilor să&'i înveţe carte, frămân- 
tîndu'i în tot chipul; întâiași dată aii poroncit de aii scos 
pe ieromonaşi, călughări greci, de pin mănăstirile cele 
“mari, oronduind preoți de mir.. 

Poruncitiaii de a adus şi cărță pe 'nţeles din ţâra 
Românsscă, căci în Moldova nu se afla Evanghelii, Apos- 
toli şi Leturgii, dând poroncă Mitropolitul acele cărti 
să le cetâscă pe 'nţeles pe la biserici; mai poroncind 

„Domnul Mitropolitului şi Episcopilor să facă tipografie 
fiesce-care la Eparhiea lui, ca să se tipărâscă cărţi pe 
mţeles..... 

Ati mai dat Vodă poroncă pin tote ţinuturile ca să cer- 
ceteze Ispravnicii ținuturilor pe preoţi, diaconi, carii vor 
fi fără de biserică nesciind şi carte, adecă orGnduisla bi- 
sericii, pe unii ca aceia să aibă voie ai pune în bir cu 
țăranii ca să plătescă şi ei bir ca şi altă ț6ră. Şi așa 
de mare frică ce aveaii bieţii preoţi şi diaconi, căci în- 
cepuse Constantin Vodă a orândui preoţi învăţaţi de 
âmbla pin tâte ţinuturile şi pin tote satele ca să vâdă ce 
fel de cetanie fac pe la biserici, la care nu putem scrie 
ce frică trăgeaii bieții preoţi, că să apucait la bătrâneţe 
să înveţe carte. 

Viind Constantin Vodă la Iaşi, 8) i-aii eşit totă boie- 
rimea înainte aducându-l după obiceiii cu alaiii până în 

„curtea domnâscă, cetind fermanul după obicei, şi îm- 
brăcând pe boieri cu căftane..... | 

Aîi mai scornit că nu trebue boierii să aibă vecini 9) 

8) In a treia domnie. "lui Const. Mavrocordat, prin care 
9) Termenul moldovenesc de | s'a desfiinţat, în teorie, şerbia 

vecin corespunde cu cel de 7u- | saii vecinătatea adică sătenii nu 
mân din Muntenia. Aci este | ai mai fost legaţi de moşie. 
vorba, despre faimâsa reformă a
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prin satele lor, dând scire pe la tâte ţinuturile undevor fi 
vecini să vie la laşi ca să se desbată de vecinătate, po- 
roncind şi boierilor celor de aii vecini şi sineturi 10) pen- 
tru vecini, să vie, căci este să se caute acâstă pricină cu 
Divanuri. Şi strângându- -se vecinătatea de pretutindene la 
Divan cu o mare obrăsnicie, căci îi făcuse Constantin Vodă 
de nu hăgait pe nime în s6mă, viind şi boierimea de pe 
afară cei ce aveaii vecini ; carii după ce s'aii strîns cu toţii 
Saii orânduit ca să se facă mare sobor în Mănăstirea 
Triisfetitele. Şi aşa mergând Domnul cu toţi boierii acolo, 
ait început a face mare cercetare de când sunt vecini şi 
de la cine i-aii cumpărat, şi în cât i-ati cumpărat, Atuncea 
ai r&spuns toţi boierii, dicend: „Noi nu i-am cumpărat, 
ce i-am găsit vecini de la moşii şi strămoşii noştri, şiă 
stăpânim şi noi; 6r a-i vinde nu putem săi vindea, ceri 
punem câte la o slujbă a casei de ne dail agiutor. Atuncea 
aii poroncit Vodă cu mare hotărîre să nu mai fie vecini 
de aică înainte, numai pentru că şed pin satele boierescă 
şi se hrănesc pe moşiile lor, să lucreze câte doă-deci 
şi patru de dile întrun an boierilor vara Şi iârna 11) aii 
12) să dee câte duoi lei de fiesce care casă şi să lucreze 
câte 12 dile pe an vara şi i6rna. Şi hotărînd într'acest 
chip, Sail mulțămit şi boierii, învățând Domnul ca să se 
dee vecinilor şi câte o țidulă Domnâscă cu pecete gos- 
pod 13) arătând că de aice încâce să nu se mai numâscă 
vecini, și să aibă a sluji acele dile de mai sus pomenite, 
dând pe acele ţidule un lei lui 'Treti Logofăt şi câte-va 
parale scriitorului. 14). 

10) Sineturi == acte, docu- 12) Ai = sai. 
menite. 13) Gospod — domnesc. 

11) Lucrul acesta sa numit 14) Reproducerea de pe ed. II 
boeresc sa clacă. S'a desfiinţat | a Letop, Kogalniceanu, vol. III. 
prin legea împroprietăririi din 

1864 
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RECAPITULARE. 

Literatura istorică în secolele XVI—XVIII. 

Cea mai însemnată epocă a desvoltării istoriografiei 
vechi române este secolul XVII și multă vreme cel mai 
vechiit cronicar cunoscut a fost Ureche. Nu se puteă 
însă admite să fie el primul, pe de o parte pentru 
că lucrarea lui representă o stare de progres fârte sim- 
țitor, pe de alta pentru că însuşi Ureche ne indică nisce 
producţiuni anteridre. Se bănuiă că în sec. XVI ai fost 
cronicari, dar nu eră nică o cunoscinţă positivă. In bi- 
blioteca din Kiev, s'a găsit*) un zbornicslavon ce con- 
ţine, pe lângă multe materii de natură religi6să, şi un 
număr de 50 de file, având ca titlu: „Povestire în scurt, 
despre domnii moldovenesci. Acâstă scrisre aii scris-o 
Isaia din Slatina. Descoperirea acesta s'a completat prin 
aflarea în biblioteca clubului bulgar din Tulcea a unui 
codice cuprindând şi el între materii de natură religi6să, 
o cronică cu titlul: „Ac6sta este letopiseţul de când cu 
voia lui Dumnedeii s'a inceput ţara moldovenâscă.“ 

Aşa dar în secolul XVI avem câte-va scrieri istorice 
despre Români saii scrise de Români slavonesce, cari — în 
cea mai mare parte—aii servit ca isvor cronicii lui Ureche. 

Aceste letopiseţe scrise în slavonesce sînt următorele: 
1. Letopiseţul de la Bistriţa. — Cuprinde istoria Moldo- 

vei de la descălecat (1359) până la Bogdan dis şi cel 
Orb şi anume până la răsboiul lui cu Radu cel Frumos 
al Munteniei (1506). De la Dragoş până la Alexandru 
cel Bun e numai înşirarea domnilor cu numărul anilor 
câţi ai domnit. De aci notițele se înmulțesc despre aşa 
dişiă „țari“, cum îi numesce autorul în deosebire de tote 
cele-Lalte scrieri ; ar partea cea mai mare a lucrării 
vorbesce de Ştefan cel Mare cu forte multe detalii. 

Acest letopiseţ numit „de la Bistriţa“, pentru-că e pro- 
babil că s'a scris, în acestă mânăstire, se consideră 
cel mai vechiii letopiseţ moldovenesc din câte cundscem 
până acnm. 

*)D-] |. Bogdan a descoperit acest manuscris și în 1891 l-a publicat.  
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2. Cronica și analele putnene. — Cuprinde două părţi: 
cronica şi analele. 

Cronica atribuită unui călugăr numit Azarie, înşiră 
domnii de la Dragoș (1359) până la Petru Aron (1456), 
fiind mai mult o simplă genealogie. 

Analele cuprind evenimentele de la suirea lui Ştefan 
cel Mare pe tron (1457) până la Petru, fiul lui Bogdan 
Chiorul saii Orbul (1525). Ai fost numite „putnene“, pen- 
tru-că se crede că la monăstirea Putna s'aii scris. 

Atât cronica precât şi analele sunt scrise în sec, XV 
şi pe la începutul celui de-al XVI. Alăturea lor cu cro- 
nica lui Ureche ne dovedesce un fapt de mare impor- 
tanţă, anume că înainte de Ureche nu s'a scris nică o 
cronică în românesce şi el nu înţelege alta prin cuvintele 
„moldovenesc“ şi „al nostru“ de cât că se raportaii 
Ja Moldova. Adnotatorii lui având în faţă opera româ- 
nescă a lui Ureche şi cele slavone, simt nevoe să dis- 
stingă şi de aceia dic: „letopiseţul cel românesc“, vor- 
bind de al lui Ureche și „letopiseţele vechi sârbesci,“ 
vorbind de cele-lalte. 

3. Cronica lui Macarie. — Cuprinde istoria Moldovei 
de la mortea lui Ştefan. cel Mare (1504) până la insta- 
larea lui Petru Rareş, în a doua domnie (1541). 

4. Cronica lui Eftimie. — Merge de la 1541 până la 
1553, continuând pe Macarie. E importantă pentru noi, 
pe de o parte fiind-că n'a fost cunoscută de Ureche, pe 
de alta fiind-că ne dă lămuriri în privința fiilor lui Pe- 
tru Rareş, despre care avem puţine cunoscințe. Lăpuş- 
neanu este arătat cu cele mai favorabile colori, numit 
mare, vitez, etc. | 

Cunoscând aceste scrieri, înţelegem cum Grigorie Ureche, 
scriind românesce, a dat la lumină o lucrare cu calităţi 
așă de mari, incât ar fi fost peste putinţă ca el să fie 
începătorul unui gen de producţiuni literare. 

Textul lui Ureche este copiat de o serie de adnotatori, 
dintre cari mai însemnați — mai ales din pricina pole- 

„micei postume ce ai provocat cu Miron Costin— sînt trei:- 
Eustratie Logofătul, Simion Dascălul şi Misail Călugărul. 

După Miron. Costin, fiul acestuia Niculge Costin îi 

9 
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continuă cronica până la 1711. Nicolae a avut om de 
casă pe un Azentie Uricar, dela care a rămaso cronică 
a lui Nicolae Mavrocordat, (a doua domnie). 

Un alt autor mare în acest timp este Nicolae Milescu, 
dar el scrie mai tote operele sale rusesce. 

Cronica lui Miron Costin a fost continuată şi de Jon 
Neculce. După acesta, începe decadenţa istoriograflei mol- 
dovenesci cu Ion Canta, enache Cog găluicicnu, Gheor- 
gachi al doilea logofăt. 

Tot în vremea acestora trăesce şi principele Dimitrie 
Cantemir, un scriitor forte învăţat, care a petrecut mare 
parte din vi6ţa sa în Rusia şi a redactat cele mai multe 
din operile sale în limbi străine, ast-fel că acestea nu aii 
putut av6 înriurire asupra contemporanilor săi români. 

In Muntenia, cea mai veche lucrare istorică se consideră 
a fi cronica lui Mihail Moza sait Moszalie (1620). Mai târdiu 
Constantin, Căpitanul alăsat o istorie a principatului Ţării- 
Românesci până la 1688 şi Radu Logofetul Grecenu a 
scris visța lui Brâncovânu. După aceștia Radu Popescu. 
a povestit evenimentele de la 1700 până la 1728; Dio. 
misie Eclisiarchul, a făcut cu mult talent povestirea, în- 
tâmplărilor din Muntenia de la 1674 până la 1815; Biv- 
Vel Stolnicul Dumitrache, a scris o istorie a evenimen- 
telor dintre 1769 şi 1774; Pitarul Hristache e autorul 
unei cronică în versuri despre domnia lui Nicolae Ma- 
vrocordat; Ienache Văcărescu a lăsat o istorie a împă- 
raţilor otomani. La începutul secolului XIX, un cronicar, 
cu pseudonimul” Zilot iomânul care închee seria, a făcut 
o serie de lucrări parte în prosă, parte în versuri, despre 
evenimente mai vechi şi mai ales despre evenimente 
contemporane. 

Caracteristica, generală a scrierilor istorice este împre- 
jurarea că tâte aii ajuns la noi în manuscris. Pe când 
literatura religiosă chiar din cele mai depărtate timpuri 
se înfăţișeză într'o mare parte în tipărituri şi numai 
excepţional în manuscrise, istoriografia cronicarilor este 
întregă manuscrisă. Exocepţiune face Cantemir, dar el se . 
presentă ca excepţie din multe puncte de vedere. 

Pricina acestei împrejurări este că scrierile religise
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interesaii pe un mai mare număr de persâne, ele trebuia 
să fie întrebuințate şi de Vlădici ca şi de preoții cel 
mai din urmă și tâte exemplarele trebuia să aibă 6re- 
cum aprobarea oficială, să pornâscă de sus, dela condu- 
cătorii bisericii şi dela domnitorii ţărilor pentru ca să 
nu se întroducă credinţe saii interpretări eretice. Com- 
punerile de natură istorică ati început ce e drept tot în 
mânăstiri ca simple anale ale localităţii şi, în trăsuri 
mari, chiar ale ţării, dar nu se vedea motivul de a ser&s- 
pândi. 'Tiparul costa mult pe acele vremi şi tipărirea, se 
făcea cu greutate; adesea se aduceaii anume meșteri - 
din (ări străine. Câţi ar fi fost aceia cari să cumpere 
cărți de istorie? Cine avea nevoe de aşă cevă, scriă în- 
suși, copia şi adesea, copiind, adăugă dela, sine, ce mai 
sciă ori făceă observaţiuni. Copiatul eră o îndeletni- 
cire forte plăcută şi numai boerii cei mari îşi permiteaii 
să pună pe Omeni de casă ai lor să le scrie producţiu- 
nile altora sait să dicteze pe ale lor proprii. 

Din tâte acestea urmâză că istoriografia română ve- 
che interesantă ca val6re literară, a contribuit forte 
puţin la înaintarea culturii generale. Acest rol a fost re- 
servat cum am vădut, literaturii religi6se. 

Privită în totalitatea, ei, istoriografia nostră se arată 
în Moldova mult mai strălucită ca în Muntenia. Acolo 
scriitorii sunt Gmeni învăţaţi cară scrii, cei mai mulţi, 
pentru dorinţa de a servi pe contimporani şi pe urmaşi 
şi ati în genere independenţă de cugetare în aprecieri. 
Cu începerea decadenţei, lucrurile se schimbă : acum cro- 
nicarii scriu pentru a glorifică pe unii Domni şi laudele 
lor se cobâră cât odată până la linguşire. 

In Muntenia cronicarii sînt în “genere maj puţin în- 
v&ţaţi şi unii, prin posiţia lor de funcţionari, sunt siliți 
să ridice cu laude pe domnitori. Nici ca stil nu se ri- 
dică ei la val6rea celor moldoveni; însă, contrariti celor 
întâmplate în Moldova, aci cei cară seriti mai interesant, 
mai colorat şi mai independent sunt cei cari vin la sfir- 
şitul peri6dei cronicarilor, adică cei de la finele seco- 
lului XVIII şi la începutul celui de al XIX, cum e pi- 
tarul Hristache, Dionisie Eclisiarhul şi Zilot Românul.



RECAPITULARE GENERALĂ 

Caracterisarea literaturii nostre vechi. 

Literatura românescă apare întâii în manuscrise 
și tipărituri de traduceri. Tâte aceste traduceri 

sînt de natură religi6să. In primul rând apar căr- 

ţile fundamentale ale religiei creștine, adică: e- 
vangelia, de o cam dată numai textul și apoi și 
explicare (Cazanie), Apostolul și Psaltirea. In al 
doilea rând apare Vechiul Testament, î însă se vede 
cu o importanţă secundară, pentru-că în tot cur- | 
sul secolului XVI aflăm d'abiă un fragment din 
Levitic şi două cărţi ale lui Moise în scrierea 
cunoscută sub numele de Palia de la Orăștia. 
“Tot în acelaşi timp apar traduceri de predici și 

rugăciuni şi odată cu ele cărţi tot de natură re- 
ligi6să, dar cu conţinut eretic și în legătură cu 
superstiţiile poporului. 

Causele probabile pentru cari literatura română 
apare toemai în secolul XVI, deși limba fusese 

„formată cu mult înainte, sînt următârele. 
„De Gre-ce tradiţiunea culturii latine se pierduse 

din pricina deselor năvăliri ale barbarilor, a fost 
fatal ca Românii să cadă sub influența unei cul- 
tură înfloritâre, cum eră cea slavonă, care luase 
o fârte mare desvoltare în Peninsula Balcanică. 
Acest fapt a fost cu atât mai natural cu cât pri- 
mele manifestații de viţă politică la Români
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S'aii făcut în unire cu Slavii, prin constituirea, 
imperiului româno-bulgar. 

Când se întemeeză statele române din stânga 
Dunării, ele împrumută şi organisarea statului și 
organisarea bisericii de la Slavi. Limba slavonă 
jOcă la noi același rol pe care l-a jucat limba 
latină în statele occidentale. 

Cât timp slavonismui este puternic, tâte ma- 
nifestaţiunile culturale la Români, sînt în sla- 
vonesce. 

Cuprinqend 'Purcii peninsula Balcanică, stâiia 
Sslavonismului începe să apue; cultura slavonă 
decade şi centrele oficiale de cultură încep . să 
dispară rând pe rând. Ast-fel nu mai are cine să 
hrănâscă curentul slavon în principate. 

Ac6stă slăbire se accentuâză cu atât mai mult 
cu cât un noii curent de cultură se introduce 
prin Greci, cari intră în relaţiuni cu principatele 
cu mult înainte de dominaţiunea lor politică. Cu . 
căderea Constantinopolei, se întâmplă și în ţările 
române ce sa întâmplat în occident, adică vin 
aci o sumă de elemente culte cari nu pot trăi 
sub stăpânirea turcâscă. Acest lucru se vădesce 
şi mai mult prin așă numita închinare a mânăs- 
tirilor din țară către mânăstirile grecesci. Călu- 
gării greci isgonesc cu încetul pe călugării pur- 
tătoră ai culturii slavone. 

Aceste împrejurări ati făcut ca limba slavonă să 
fie din ce în ce mai puţin cunoscută nu niumai de 

.poporeni, dar și de aceia cari erait chemaţi să-i 
păstorâscă. Atunci s'a simţit nevoe să se traducă 
în românesce cărţile trebuinci6se cultului. Acest 
lucru se vede clar în prefeţele cărţilor din se- 

. 
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colul XVI. Ast-fel Coresi spune că a constatat că 
preoţii nu pot citi cărţile slavonesci şi trebue să 
le dea ori texte slavo-române ori simple traduceri 
românesci. 

lată de ce și iată cum literatura românâscă a- 
pare tocmai în sec. XVI şi sub formă de tradu- 
ceri de cărţi religidse. 

E probabil că tot din pricina slăbirii bisericii 
slavonesci oficiale se răspândesc mai cu putere 
și în principatele române credințele eretice ale 
sectei Bogomililor, căci numai o expansiune pu- 
ternică a acestei secte ne explică faptul că odată 
cu “cărțile religi6se necesare cultului oficial, apar 
— deși numai manuscrise—numer6se texte eretice. 

* 

= % 

Literatura română în secolul XVII presintă doiă 
peride de desvoltare, una între anii 1640—1652 

- coincidând cu domniile mai mult saii mai puţin 
fericite ale lui Mateiii Basarab și Vasile Lupu, alta 
după 1675, corespundând cu deosebire cu dom- 
niile lui Constantin Cantemirîn Moldova, și cu aceea 
a lui Șerban Cantacuzino în Muntenia. Acestă din 
urmă peri6dă se întinde și asupra începutului se- 
colului al XVIII, până ce influenţa grecâscă, adusă 
de domnii din Fanar, începe să covârșâscă in- 
teresul pentru scrisdrea română. 

În prima din aceste peridde literatura româ- 
n6scă se desvoltă paralel în tote regiunile l0- 
cuite de Români : în Moldova, în Muntenia și Tran-- 
silvania. Comunicaţiile literare dintre aceste re- 
giuni se menţin neîntrerupt și destul de visibil 
în acest timp, așa încât unirea efemeră a acestor
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țări sub Mihai Vodă de la începutul secolului 
parcă n'a r&mas fără influenţă asupra spiritului 
Românilor moldoveni şi ardeleni. Ast-fel vedem 
pe Ieromonahul Silvestru traducând o „Cazanie: 
care se tipăresce la Govora cu cheltusla lui Ma- 
teiii Basarab (1642) și tot pe acelaș Silvestru îl 
vedem traducând după porunca lui Racotzi, prin- 
cipele Transilvaniei, un „Noi testament“ pe care-l 

„corecteză și-l publică Mitropolitul ardelen Simon 
Stefan (1648). Meletie Machedonenul tipăresce la 
Mânăstirea Dâlului în Muntenia o „Cazanie“ (1644) 
pe care o prelucreză după Cazania Mitropolitului 
Varlaam din Moldova (1643). Însu-și acest Mi- 
tropolit vine cu afaceri la curtea Domnului munten, 
face cunoscinţă cu iubitorul de literatură Udriște 
Năsturel, cumnatul lui Mateiu Basarab, care-i a- 
rată un Catechism calvinese tipărit în românesce 
de Reformaţii din Ardâl, pentru ca să atragă la 
dînșii pe Românii ortodocşi. Ac6sta indien6ză pe 
drept credinciosul Mitropolit și-l face să convâce.: 
un sinod care să răspundă la acel catechism „plin 
de otravă de morte sufletescă“, și ast-fel apar 
„R&spunsurile la Catechismul Calvinese“ (1645). 
Prima colecţiune de legi, cu caracter mai mult 
bisericesc, cunoscută sub numele. de „Pravila de 
la Govora“ se tipăresce în acelaș timp în două 
edițiuni, una în Transilvania, alta în Muntenia, 
așa încât Aron Densuşianu presupune că tradu- 
cerea s'a făcut în Transilvania şi apoi textul a 
fost revădut și tipărit în Muntenia la Govora. Tot 
așa fustratie Logofetul traduce din grecesce cu 
cheltu6la lui Vasilie Lupu o carte de canâne bi- 
sericesci pe care o întitulâză „Carte românescă   
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de învățătură dela pravilele împărătesci“ (1646) 
pe care o utilis6ză apoi traduceztorii din Muntenia 
al Pravilei celei mari ce se tipăresce sub numele 
de „Indreptarea legii“, cu cheltuela, Mitropolitului 
Ștefan din Târgoviște, cu tiparul lui Mateia Vodă 
(1652). Tâte aceste fapte ne arată că mișcarea 
literară — cu deosebire cea tipărită care e-de na- 
tură aprope exclusiv bisericâscă — se resimţia a- 
prâpe cu aceeași intensitate în tâte regiunile 1o- 
cuite de lomâni, având Gre-care unitate, dobîn- 
dită prin influențare reciprocă. De aceea şi vedem 
pe scriitorii români din tâte părţile ajungend să 
aăbă consciinţă de unitatea și întinderea nemului 
românesc. Cărţile românesei, apară ele în Moldova, 
în Muntenia sai Transilvania, nu pârtă pecetia - 
unei desvoltări specifice, moldovenesci, muntenesci 
saii ardelenesci, ci pecetia unei desvoltări gene- 
rale românesci. De aceea ele pârtă adesea în 
titlu mențiunea de „românâscă“: „Carte româ- 
"nescă de prăvile...“« „Carte românescă de predici. ..% 
Toţi câţi traduc sai scrii în românescese adre- 
seză ast-iel la întregul n6m românesc. Eustratie 
dice despre Pravilele lui Vasile: „ne au lăsat noti& 
tuturor vodului românesc“. Mitropolitul Ştefan al 
Ardelului dice în prefața „Noului Testament“ : 
„Noi drept aceea ne-am silit de în câtam putut 
să izvodim așa cum să înţel6gă toți; lar de nu 
vor înțelege toţi, nu-i de vina n6stră, ce-i de vina 
celuia ce ai resfirat Românii prin alte țări, de 
sait amestecat cuvintele cu alte limbi, de nu. 
grăesc toți întrun chip“. 

Dar consciința, acestei unităţi naţionale se vede 
mai limpede din scrierile românesci de natură is- 
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torică care pentru prima Gră apar în acestă pe- 
riddă, dar. circulă numai în manuseris și nu se 
tipăresc. Ast-fel Gr. Ureche dice: „Aşișderea şi 
limba, sai graiul nostru, den multe limbi este 
făcut, și ne. este amestecat graiul nostru cu al 
vecinilor de pren pregiur măcar că de. la Râm 
ne tragem și cu a lor cuvinte ne e amestecat 
graiul“. | 

Totuși ideea unităţii şi măririi n&mului în a- 
câstă peri6dă nu € împreunată cu o stare puter- 
nică de sentiment, nimeni nu-și face o mândrie 
din originea română a nâmului. Ast-fel aceiaşi 
scriitori cari lucr6ză pentru literatura românâscă, 
cum e bunidră Eustratie Logofătul, fac să se a- 
crediteze teorii care numai pentru cinstea n&mului 
nu este. Acest scriitor care adnotâză cronica, luă 
Ureche împreună cu Simeon Dascălul și Misail 
Călugărul, citâză spusele unei cronice unguresci, 
că Românii s'ar' trage din nisce tâlhari trimeși 
de Imp&ratul Râmului, luă Laslău, craiul Ungariei, 
ca să-l ajute la isgonirea 'Tătarilor, —— fără să se 
îndigneze, fără să protesteze. 

Ceea ce nu se găsesce în acâstă primă peri6dă, 
găsim însă în a doiia peri6dă de desvoltare lite- 
rară din acest secol. Ideea romanităţii nâstre pă- 
trunde în inimă, mândria naţională a originii în- 
cepe să cuprindă sufletele unindu-se în acelaş 
timp cu 0 adâncă dragoste de țară. Cronicarul 
moldovân Miron Costin este representantul de 
frunte al acestei peridde în direcțiunea istorică, 
și traducetorii Bibliei lui Șerban (1688) „care pen- 
tru cea de obște priință sai dăruit nâmiului ro- 
mânesc“ sînt representanţii ei în direcțiunea re-
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ligi6să. Miron Costin întreprinde o întregă operă 
să demonstre falsitatea, teoriei împămîntenită de 
adnotatorii lui Ureche, cântă înta”o poemă polonă 
obârșia nemului românesc și determină prin acestă 
chestiune 0 întrâgă mişcare literară care se con- 
tinuă în secolul XVIII. 

De şi în acesta de a doiia periddă vedem în- 
florind literatura, aprope în acelaș timp în tote 
țările românesci, în Ardâl cu deosebire sub domnia 
lui Mihail Apaffi, în Moldova sub Cantemir, în 
Muntenia sub Șerban Cantacuzino şi Constantin 
Brâncovânul, totuşi influențele literare de la una 
la alta pare că devin mai restrînse. Făcând parte 
fie-care din centre deosebite, fie-care se supuse 
la influențe deosebite și deci divergente. Ard6lul . 
rămâne dintre tote mai credincios influenţei sla- 
vone; mai tote cărţile bisericesci traduse în acest 
timp sînt din „slovenie“. In Moldova se simte 
influența Poloniei, unde Miron' Costin își face 
educaţia și în limba, căreia el scrie chiar opere, 
și unde Mitropolitul Dosofteiă se refugiâză Și își 
tipăresce unele din cărţile sale bisericesci. Acâstă 
influenţă este însă prea eterogenă și nu pote bi- 
rui influenţa grâcă, ce dobiîndesce puteri din ce 
în ce mai mari în cercurile bisericesci. Unde însă 
acestă influență este mai în flâre este în Munte- 
nia, unde nici o influență contrarie nu o com- 
bate. Ast-fel mai tote cărţile bisericesci din a- 
câstă peri6dă din Muntenia sînt traduse din 
grecesce. Șerban Cantacuzen, cure visâză la tronul 
Bizanţiului, Brâncovânul, care vrea să atragă a- 
supră sa bine-cuvîntările tuturor bisericilor Ră&să- 
ritului, favorisâză într”o măsură covârşitore acestă 
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inflnenţă, așa încât, când vin Domnii Fanarioţi, 
puţin mai aii de făcut, pentru ca să o întemeeze 
definitiv și printracâsta să înnăbușe literatura 
națională — Totuși câtă vreme trăesc încă Domnii 
Munteniei, influenţa grâcă nu jienesce activitatea 
literară românâscă, probă sunt scrierile cronica- 
rilor din acâstă vreme: Stolnicul Cantacuzino, 
Constantin Căpitanul Pilipescu, fraţii Radu și 
Ștefan Grecenu, Radu Popescu ; și traducerile de 
cărți bisericesci, între care amintita traducere a 
Bibliei. Acestă traducere este însemnată, prin 
faptul că traducătorii săi caută să aducă, Gre-care 
regulă în ortografia cu litere cirilice simplificând-o 
întrun mod raţional, și ceea-ce este mai impor- 
tant — caută să traducă într'o limbă al6să, care 
aprâpe întrunesce calităţile unei lmbă literare, 
de care literatura românâscă fusese lipsită până 
atunci, 

tăi * % 

Secolul XVIII nu presentă vre-un curent noii, 
afară numai de crescerea influenţei grecesci pe 
care o aflăm şi în secolul trecut, nici nu apare 
acum vre-un gen literar neîncereat. 

Istoriografia ajunge la cea mai înaltă a el des- 
voltare în prima, jumătate a vâcului. In Moldova 
Nicolae Costin desbate Și el aceleaşi probleme is- 
torice ca tatăl săii și urmâză cu redactarea le- 
topiseţului. In Muntenia Stolnicul Cantacuzino 
lărgesce sfera românismului, amintind și pe Ma- 
cedoneni, cari sînt, dice el, „Omeni nu mai ose- 
biţi nică în chip, nici în obiceiuri decât Românii 
aceștia și limba românescă ca a acestora“.



140 

Ca. un semn că literatura românâscă în acestă. 
vreme ajunsese la stadiul săi culminant este ac- 
tivitatea literară a lui Dimetrie Cantemir, a cărui 
cultură sparge marginile restrinsei n6stre culturi 
și se cristalis6ză în opere cu o valdre europână 
(„Istoria imperiului otoman“). Dar activitatea a- 
cestui scriitor ia de cele mai multe ori o haină 
streină, şi el însu-și pribegesce în Rusia rupând 
ori-ce legături cu Patria mamă; ast-fel impulsul 
pe care activitatea lui literară l-ar fi dat activi- 
tăţii literare române ulteridre este nul, domniile 
grecesci înteme6ză influenţa grecâscă, și literatura 
română r&mâne ca o producţiune sporadică și 
fără importanţă pentru desvoltarea spiritului ro- 
mânesc. Ca o ultimă scântee bine-făcătore apare. 
cronica lui Ion Neculce, al cărui caracter popular 
şi naiv dă pe față că șcâla românâscă literară 
ax fi putut; să se întemeeze, dar că nu se putuse 
-întemeia. Pentru acâsta aveam să mai aşteptăm 
încă un secol de restriște resignată 

În jumătatea a doua a acestui secol istorio- 
grafia decade. Aflăm mai numai analiști cari în- 
șiră faptele domnitorilor și întâmplările dilice 
mai însemnate, fără a se preocupa de vre-o ches- 
tiune istorică mai înaltă. Ast-fel este Axinte Uni- 
carul, lenache Kogălnicenu, Ion Canta ş. a. 

In schimb însă aflăm o bogată literatură reli- 
gi6să, având de centru în Moldova mânăstirea. 
Putua și în Muntenia Episcopia Rimnicului. 

Între aceia, cari deteră sprijinul ca conducători 
de eparhii, ba chiar lucrară înşişi traducend, locul 
de frunte îl ocupă Theodosie Mitropolitul şi An- 
tim Ivirenul, fost egumen al Snagovului și apoi 
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Mitropolit şi el în Țara Românâscă. Mai târdii 
vedem pe episcopul dela Rimnic Chesarie, căruia, 
i se datoresce în mare parte lucrarea cea mare 
a Mineelor, prima redacție românâscă, completă, 
a cărei tipărire s'a început în 1779 și a ţinut 
mai mulți ani. . 

În Moldova numele cele mai strălucite sînt al. 
Mitropolitului Zacob I și al archimandritului Vay- 
tolomeiti Măzărenul. | 

Din acestă epocă datâză și frumosul Panegiric 
al luă Ștefan cel Mare. 

Acâstă literatură este, de sigur, mult mai puţin 
importantă decât cea istoriografică ; dar are în- 
semnătatea ei din punct de vedere cultural: pe 
când cronicile se citeai numai în clasa, boerâscă, 
scrierile religi6se pătrundeaii până la cei mai u- 
mili locuitori, de vreme ce se citeaii în biserică. 
„Și fiind scrise întio limbă comună aprâpe tu- 
„turor Românilor, ele formaii un fel de legătură, 
„de puterea căreia n'aveau consciință cei legaţi 
„Printr'însa, între fragmentele răsleţe ale n6- 
„mului“. *) 

N 

  

*) W. Iorga. Istoria literaturii române în sec. XVIII, Vol. I, pag. 438. 

 



FORMAREA LIMBII LITERARE. 

Limbă literară însemnâză limba—relativ fixă şi 
deosebită de limba vorbită — în care scrii scrii- 
torii și vorbesc oratorii. 

Când un om vorbesce către un altul, ţinta lui 
e să fie înţeles, însă acestă ţintă, pe care o ur- 
măresce instinctiv, nu-l silesce prea mult să-și 
modifice graiul său după graiul celui care-l as- 
cultă, decât înti”o mică măsură ; căci, dacă se în- 
tâmplă să nu fie înțeles, el are îndată prilejul 
să întrebuinţeze alte vorbe, alte construcțiuni până 
când se face înţeles. Ast. fel un Moldovân, spre 
exemplu, se pote înţelege în vorbă cu un Munten 
sau Ardelen, fără ca să simță nevoea de a-i mo- 
difica pronunţarea unor sunete, ori înlocuirea unor 
cuvinte sait unor construcțiuni, ba în sufletul sit 
chiar se mândresce cu particularităţile limbii sale, 
și mai mult simte dorinţa ca alţii să-și modifice 
limba, după a sa, decât trebuinţa, ca să şi-o modi- 
fice el după a lor. Nu tot ast-fel se petrec lucrurile 
când cine-va scrie, saii când vorbesce înaintea unei 
adunări. Scrisul trebue înțeles cât mai uşor și cât 
mai multă vreme, cuvîntarea trebue să atragă cât 

„mai grabnic și cât mai sigur. De aceea scriitorul 
trebue să, întrebuinţeze vorbe cu forme cât mai 
fixe și având un înţeles priceput decât mai mulţi, 

     



  

143 

  

apoi forme gramaticale . şi construcţii sintactice cât mai logice; iar oratorul trebue să întrebuinţeze 
formele de cuvinte cele mai frumâse, cuvintele cele mai alese, formele și construcţiile gramaticale cele mai elegante. Scriitorul adecă trebue să al6gă formele cele mai corecte; oratorul, pe lângă acesta, pe cele mai frumose. Din aceste două preocupări ale scriitorilor şi oratorilor se ajunge la o selecţiune a cuvintelor și construcțiunilor într'o limbă, și se 
constitue ast fel cu încetul o limbă literară. 
Acâstă limbă, odată, constituită, dobîndesce o fixi- tate pe care nu o are limba vorbită, fixitate ce se pote formula în regule Și care se menţine tocmai prin aceste regule. Ori-cine vrea să dobîndâscă o cul- tură trebue să cunâscă aceste regule, în grama- tică, în sintaxă, în stil. Din acestă pricină, când ajunge să scrie ce-va pe sema sa proprie, el nu întrebuinţeză particularităţile de pronunțare ale provinciei unde s'a născut, nică vocabularul spe- 

citic limbei vorbite acolo, nică deslânarea firâscă, a construcțiunilor, așa cum se presentă în limba vorbită, ci adoptă — vrând nevrând Şi îndemnat de gustul de alegere format priu studii — formele Şi construcţiile în trebuinţate în genere şi de cei-l-alţi scriitori, şi care au fost fixate şi reglementate de sîrguința gramaticilor. Procedând ast-fel, ori-ce scriitor scie că va fi înțeles cât mai mult timp și de cei mai mulţi, —înţelegendu-se, firesce, prin a- câsta, cei mai mulţi dintre cei ce posedă o cultură; și opera lui, fiind scrisă în limba literară, con- 
tribue la rândul ei la, întărirea şi fixarea mai de- parte a acelei limbi: scrise.
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Limba literară însă nu dobîndesce t6tă mlă- 
dierea și t6tă vi6ţa de care e capabilă, dacă nu 
intervine lucrarea oratorilor. Ei, căutând să placă 
cât mai sigur și cât mai grabnic, adoptă limba 
scrisă, dar adoptând- o şi întrebuinţând- -0 în graiii 
viii în adunări de Gmeni mult mai deosebiți în 

privința culturii decât cei ce sînt obicinuiți să 
citâscă, o vari6ză în fel și chipuri, îi dă viaţa su- 
fletului agitat de patimile dilei, şi, deși de multe- 
ori o alter€ză, o răspândesc totuşi în masa popo- 
rului și o fac să fie, cum și trebue să fie, limba 
cuviincă6să a întregului n6m, semnul caracteris- 
tic și ales al vieţii lui spirituale. 

Formarea unei limbi literare presupune dar, mai 
întâiu, o. peri6dă de activitate literară, în care 
scriitorii se silese, fie-care după puterile sale şi 
după gustul sii, să creeze, alături de limba. vorbită, 
câte un tip de limbă scrisă în care deocamdată 
se văd multe din particularităţile limbii lor vor: 
bite. După acâstă peri6dă, trebue să vie o peri- 
6dă de activitate a urmașilor, care, fiind irfiuen- 
țaţi în cultura lor de scrierile anteridre, caută 
să dea preferenţă, în scrierile sati în cuvîntările lor, 

„limbii acelor scriitori care s'ait impus mai mult prin 
puterea cugetării şi prin gustul ales cu care ai 
sciut să formuleze gândurile lor. In acest chip, 
diferențele de limbă între deosebiţii scriitori devin, 
în a treia peri6dă, din ce în ce mai neînsemnate, 
Și unii dintr'înșii simt momentul venit de a pute 
fixa noiia limbă: atunci se începe activitatea gra- 
maticală şi stilistică ce desăvârșasce formarea 
limbii. literare. 
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Să vedem acum, cum s'a format limba lite- 
vară la noi, și dacă la începutul secolului XVIII, 
(când activitatea literară românescă, scade, spre a 
reînvia apoi după aprâpe o sută de ani), putem 
dice că scriitorii noștri ajunseseră să fixeze o limbă 
literară. 

E de observat mai întâi, că limba literară ro- 
mân6scă, în condiţiunile în care se desvolta acti- 
vitatea, n6stră literară, trebuia să se formeze forte 
greii și anume din următorele împrejurări: 

1) Cărţile menite să aibă o răspândire suficientă 
— cele tipărite — erai cărți de natură religi6să, 
erai deci, mai tote, traduceri, iar aceste traduceri 
se făceaii din limbi ce nu se mai vorbiai: sla- 
vona veche, elina, și latina. Traducerile nefiind fă- 
cute dintro limbă vie, limba românscă întrebuin- 
țată în ele și care era menită să devină limba 
literară, era Gre-cum artificială. Operele originale, 
precum erai letopiseţele, — care ar fi putut să 
contribue mai mult la formarea limbii literare, 
deorece întrupat gânduri vii într”o limbă ce tre- 
buia să aibă o vi6ţă mai puternică — ait rămas 
tote manuscrise până în secolul XIX și ai 
circulat prea puţin. Faptul că Miron Costin, 
după aprâpe vro 30 de ani de când fuseseră scrise 
adnotările lui Eustratie Logofătul, nu dăduse încă 
peste ele; şi faptul că I6n Neculcea, pe la 1735, 
nu avea nică o cunoscință de letopiseţul lui Ni- 
colae Costin, care murise încă de la 17 12, ne dove- 
desc pe deplin, cât de puţin erai r&spândite manu- 
scriselecronicelor în chiar țara în care fuseseră scrise, 

10
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necum să mai fie r&spândite și în alte ţări locuite 
de Români. 1 | 

2) La acâstă causă, care ne explică greutatea cu 
care trebuia să se formeze limba n6stră literară, 

se mai adăoga lipsa. de continuitate în acâstă ac- 
tivitate literară abia începută. La.sfârșitul secolului 
„XVI se tipăresc multe cărți bisericesci, dar deodată 

cu sfârșitul secolului înceteză ori-ce tipăritură până 
la 1642, când acestă activitate reapare iarăşi cu 

_mai multă vivacitate. Dar ea nu ţine atunci de- 

cât vre-o 10 — 12 ani, spre a înceta, iarăși cu 
desăvârșire timp de aprâpe 25 de ani, când începe 
) periddă de mai lungă durată şi, tocmai pentru 

„acesta, și mai importantă pentru formarea limbii 
literare: epoca lui Dosofteiit, a Bibliei lui Şerban 
și a mitropolitului Antim Ivir6nul. In acâstă din: 
urmă peri6dă încep să se arate şi oratori, precum 
a fost: mai cu s6mă mitropolitul Antim. Limba 
scrisă e pe cale serisă de a se forma ca limbă 
de sine stătătore, însă venirea Fanarioţilor la tro- 
nurile ţărilor române zădărnicesce desăvârşirea 
lucrării începute. 

„ Ast-fel nu putem dice că în literatura nâstră ve- 

che avem o limbă literară propriii disă. Ac6sta o pu- 
tem vedâ mai precis din sumara analisă ce urmeză. 

O limbă literară s'a format, atunci când s'a fixat 
definitiv: 1) ortoepia saii puritatea fonetică. a cu- 
vintelor; 2) vocabularul; 3) formele gramaticale 
şi 4) construcțiunile „sintactice. 

1) Tot puţina răspândire a operelor manuscrise ne explică şi 
enorma deosebire între limba primelor traduceri religi6se (Codicele 
Voroneţân, Psaltirea Sehenă), care ai: rămas în manuscris, şi aceea a 
primelor tipărituri religidse. 
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Să vedem cum se presentă din aceste patru 
puncte de vedere limba din cele trei peridde ce le 
distingem în primele nostre opere tipărite. In cer- 
cetarea n6stră ne întemeem exclusiv pe acâstă ac- 
tivitate, ca una ce era, menită să fie respândită 
la toţi Românii, și care a putut să ni se trans- 
mită în forma autentică admisă de înşi-șă scriitorii 
din acea vreme. Pe de altă parte, admitem ca 
principii ce nu mai are trebuință de demonstrat, 
că toţi acești scriitori scriau în genere cu orto- 
grafia fonetică și prin urmare reproduceai în scri- 
erea lor formele pe care le credeati mai corecte şi în vorbire. 

I. In epoca lui Coresi, limba scrierii trebuia să, 
fie, evident, prea puţin deosebită de limba vor- 
birii, iar preocuparea de a crea. o limbă scrisă, 
corectă și fixă, pe lângă cea, vorbită, era aprâpe 
nulă. Totuşi și în tipăriturile din acâstă epocă 
se găsesc elemente care vor remân6 în limba 
scrisă se dovedesce adică un început de limbă 
literară. 

1. In privința ortoepiei faptul că sunetul ă îl 
găsim însemnat și cu 4 Și cu az, dar că totuși 
în anume casuri 4 nu e niciodată înlocuit cu x, . 
ne duce la conclusia, că în multe casuri nu se 
putea face deosebirea sunetului ă de î; cu alte 
cuvinte pronunțarea. lui ă Și î în multe împre- 
jurări nu era fixată. De aceea Coresi scrie, „griî- 
unţ“, „semîni“, „alti“, „Pildi“, şi totuși „văndu“; 
„împărăţia“, dar în acelaş timp „împăriţia“, ȘI .. 
„împiriția“. Găsim după aceea alte variaţii de 
pronunțare: „omulii“ dar şi „Ssoţuli“, „domnulii“, 
„muștari“ pentru „muştariu“ sait „muștar“, ori 
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„muștariă“, „lu“ pentru „lui“, „cătrânşii“ pentru 
„către înșii“, „navăm“ pentu „n'avem“, „aceștea“ 
pentru „aceștia“ „cărtularul“ pentru „cărturariul“ 
sai „cărturarul“, ete. Totuşi găsim multe cuvinte 
care de pe atunci își iaii forma definitivă și se păs- 
streză ast-fel până în giia de astăgi. Ast-fel 
„mare“ cu înțeles și de adjectiv și de substan- 
tiv, „omul“, „împotriva“, „zicerea“, „pilde“, „toc- 
meala“, „gloatele“, „ucenicii“, „zise“, „lumea“, 
„aruncat“, „neamul“, ete. Remarcabil în acâstă 
privință e cuvîntul „Dumnezeu“, pe care-l gă- 
sim în Coresi sub acâstă formă, de şi în epo- 
cele următâre și chiar în Biblia lui Șerban, îl gă. 
sim sub forma veliterară „Dumnezăii“. Tot așa, 
verbul „a fi“, ale cărui forme în tipăriturile ul- 
teridre aii de multe ori P în loc de f. 

2. In privinţa vocabularului găsim în acestă 
epocă multe vorbe (dintre care multe slavone 
care nu vor remân€ în limba literară: „podoabi“ = 
asemenea, „e“ = și, „rigîi“ cu înţelesul de a „strigă“, 
„Ssăblinzitorii“, „orveatu“, ete. Dar în afară de a- 
cestea, cuvintele întrebuințate în tipăriturile bi- 
sericesci din acâstă vreme vor remână în cea mai 
mare parte în limba literară. 

3. Chiar din exemplele de mai sus se vede, că 
formele gramaticale nu sînt fixate. De regulă sub- 
stantivele masculine, ce se termină astădi în con- 
sonă, aii atunci „ii“: dar formele articulate a 
câteodată „ii“, alte-ori nu-l ati. Formele casuale de 
singular şi plural sînt prea discordante: ast-fel, 
bunidră : „sîmînţi“, plural „semenţe“; „pleavila“, 
„pleaveei“ și „pleavele“. Analogia nu e păstrată 
la formarea pluralelor: „semenţe“, dar „cuvinte,.
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Găsim forme de declinare şi de conjugare ce 
nu vor rămân: „să învăţ“ pentru „Să înveţe“, 
„lumiei“ pentru „lumei“ sati „lumii“, „lu“ pen- 
tru „lui“. Nu mai vorbim de faptul că tălmă- 
citorii din aceste vremi nu deosibiaii cuvintele 
unele de altele, și scria câte doită şi câte trei cu- 
vinte împreunate, cu credința că formâză un sin- 
eur cuvînt, precum: „deschidevoit“, „ardeovor“,. 
„apropriarise“, „aruncaiva“, etc. 

4. Dar cea mai mare lipsă ce dovedim în limba 
acestor scrieri, considerată ca limbă literară, este 
topica cuvintelor și a proposiţiunilor în frasă. Nică 
0 preocupare aparentă de claritate şi 'de legătură, 
între deosebitele membre ale proposiţiunii saii 
între deosebitele membre ale frasei. Ca consecință 
este lipsa de ori-ce concept clar în privinţa punc- 
tuaţiei. De pildă: „podoabi easte împărăția ce- 
răului ș griunțului de muștari. ce luo omul Și se- 
min întru agrul lui. ce maă mici easte de toate 
semențele. E căndii creaște mai mare de toate 
veavzele easte. și va fi lemn... .« Proposiţiunea 
„ce mai mici easte de toate semenţele“, (lăsând la, 
o parte faptul, că raportul de comparaţie nu este 
destul de clar, din pricină că „de“ se întrebu- 
inţa în loc de „decâtie), pare că depinde de prima, 
proposiţiune, care e principală. La acestă legătură 
ne indreptăţesce faptul că proposiţiunea în ches- 
tiune începe cu relativul „ce“, ca, şi grupa de pro- 
posițiuni anteridre, cu care ar păr că are raport de 
omogeneitate ; iar pe lângă acâsta și faptul că 
după ea vine un punct şi literă mare. Tradu- 
cend înlimba de adi, frasa ar avâ acestă construcţie: 
„Impărăţia cerului este asemenea grăuntelui de
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muștar, pe care-l luâ omul şi-l semănă în țarina 
sa, care este mai mic decât tâte semințele“, unde 
e evident ori echivocul, ori lipsa de legătură lo- 
gică. In realitate însă, al doilea „ce“ este întrebu- 
inţat în locul demonstrativului ori pronumelui per- 
sonal și proposițiunea respectivă se l6gă cu cele 
cevin după ea, iar nu cu cele anteridre. Adică ar 
trebui să fie: „Impă&răţia cerului este asemenea gră- 
untelui de muștar pe care un om îl ia şi-l s&m&nă 
în țarina sa. Acesta (sai: El) este mai mic decât 
tote seminţele, dar când cresce este mai mare de- 
cât tâte buruenile.. .“ 

Analisa acestei frase este tipică pentru incohe- 
renţa construcţiunilor sintactice în acestă epocă. 

II. In epoca mitropolitului Simion Ştefan şi a 
lui Varlaam (1642. -1652), limba scrierii este ce-va 
mai formată, dar e departe de a av6 aparența 
unei limbi literare. Ast-fel : 

1. In privinţa ortoepiei găsim aceâşi lipsă de fixi- 
tate, aceși lipsă de simţ literar. Ast-fel păsim 
forme ca „Dumnezău“ și „Dumnezu“ „înfrămsăţat“, 
„văzănd“, și totuși „luînd“; „socotind“ şi „soco- 
tindă“, „pentraceea“ (—pentru aceea), „porincă“ şi 

„poruncă“, „romănii“ și „rumănește“, „ceștii“ în 
loc de „acestei“, „ustenit“ și „usteniînţă“ ; „pemen- 
tescii“ și totuși „pămîntii“, „mire“ și „mărgăndii“ 
în loc de „merg“ și „mergînd“, „sănguri“ în loc. 
de „singuri“; apoi „căotîndii“, „vrătos“, „daori“ 
(„două ori“), „zeacea“ înloc de „zicea“; „hiţă“ şi 
„vor hi scrise“, alături de „milostiv fiă mie“; „pri“ 
pentru „prin“, „cărtulari“, „giudeţ“, „ţărăle“, etc. 
Remarcabile sînt multele forme cu care se presentă 
persona III a ind. pres. dela verbul a fi“: „sămtu“,  
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»săntă“, „sintu“, „Simti“, „sîmtu“. Totuși găsim: 
relativ mai multe forme care vor r&mân€ întoemai 
în limba literară. Ast-fel: „Ssmeri“, „acela“, „casa“, 
„smereniei“. „fariseii“, „sufletul“, „roadă“. „plăti, 
„milă“, „multe“, „doamne“, „fără-de-legile“, „ca- 
pului“, „faptele“, „elevetia“, „bune“, ete. 

2. In privința vocabulasuluă găsim în afară de 
slavonisme și 6re-care provincialisme: „tvoreţ,, obi- 
cini“, „tălcovnici, „ticăiţeaște“, „chelșug:“,(—chel- 
tuclă), „se ucidea“, (—se lovia), „am cursă“ (am 
mers) „săvai că“, ete.-In colo găsim cuvinte,— 
precum se vede și din cele spuse la punctul 
2 — care vor rămână în limba scrisă Și mai de- 
parte. 

3. Pormele gramaticale nu sînt fixate nici în 
acâstă- epocă. Găsim, de pildă, forme de penetiv 
ca „limbiei“, pe lângă „cărţii“; „miriei“ (= mării), 
pe lângă „besârecii“; apoi vorbe deosebite, îm- 
preunate, ca şi în epoca precedentă: „teai“ (te-ai), 
miai (== mi-ai), „carelei“ (carele e), „cumui“ 
(=cum e), „cearehi,, (care va fi); în fine, forme 
verbale ca „nu uitareți“, „postescumă“ (—m8 pos- 
tesc, postesc), care nu vor r&mân& mai departe 
în limba scrisă. 

4. In privinţa sintactică, limba scrisă se pare 
că a făcut progrese; nu mai face impresiunea 
confusă, a limbii coresiane. Une-ori găsim peri-: 
6de intregi, care se pot urmări fără să rătăcescă 
gândirea, dedrece dependenţele cugetărilor sînt re- 
lativ bine arătate. De pildă din cuvîntul lui Vasile - 
Vodă la Cazania lui Varlaam: »Dintrai cât sd în- 
durată Dummnedaii di întru mila sa de ne-ati gă- 
ruită, dăruimii și noi acestu dară limbiă românescă,
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carte pre limba românescă, îmtâiă de laudă luă. 
Dumnedăiă, după. aceca de învețătură și de folosii 
sufletelor pravoslavnici“. Frasa care urmâză nu 
mai are însă cursul atât de regulat, din pricina. 
inversiunilor: „Să (dacă) easte și de putinii preții, 
iară voi să o primiți nu ca un lucru pemen- 
tesci, ce ca un odoii ceresc și pri însă ce- 
tindă, pre noi pomeniți și întru ruga voastră 
pre noi su uilareță și hiță sănătoși“. De multe 
ori însă frasa începută bine și bine susţinută, 
se încurcă din pricina neclarităţii cu care se în: 
trebuinţeză relativul „care“. Iată un exemplu 
din Predoslovia Noului Testament al lui Simion 
Ștefan:,... vădăndă măria ta că noi, rumăniă, .. nu 
avemă, micii, testamentulă, cel noă, necă cel vechii, 
de plină întru limba noastră, măria ta... miai 
poruncită, să cauti în popii iei preuță cărtu- 
lari.... carii să știe isvodi testamentului cel notă... 
din limba greceasci, și sloveneasci, și latineasci, 
carea văzăndii porinca măriei tale am şi făcut...“ 
In topica vorbelor din proposiţiune, pe lângă nu- 
mer6sele inversiuni, provenite probabil din pri- 
cina influenţii limbilor din care scriitorii biseri- 
cesci traduc, găsim unele particularităţi care nu 
vor rămân6 și care îngreu6ză mersul vorbirii, ea 
de pildă: „Testamentului cel noii a Domnului 
nostru a lui Is. Hs*.; „si pre fariseu micşoril“ 
=—il micşoră); „iară pe vamiș îndreptil“ ; „pentru 
cică că sf osîndi pre sinei, ete 

III. In a treia periddă (sfârşitul secolului XVII), 
găsim un mare regres-în unele privințe în Mol- 
dova, și un mare progres în acel6şi privințe în 
Muntenia. Limba din tipăriturile luă Dosoftei este 
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inferi6ră de multe ori limbii lui Varlaam, pe când 
limba din Biblia lui Șerban represintă punctul 
culminant al tendenţei spre alcătuirea unei limbi 
literare. 

1. In privința puritățiă fonetice, limba lui Do- 
softeiă este mult mai provincialisată decât aceea, 
a lui Varlaam sai Simion Ştefan. Acesta, provine 
cu deosebire din modul cum Dosofteii tratâză 
pe „i“, pe care de multe-ori îl suprimă sau îl în- 
locuesce cu „î“ și chiar cu „ă“. Ast-fel găsim 
forme ca „zis“, „zile“, „auzîndu-le“, „răsipiţii“ (vi- 
sipiți-i), „deşertaţ“, (= deşertaţi). Forme care la 
Varlaam aveau pe „f“, spre exemplu „fierile“, 
le găsim cu h: „herile«. 

Cu totul alt-fel apare forma cuvintelor în Biblia, 
lui Şerban. | 

In afară de întrebuințarea, constantă a lui „ii“ la 
cuvintele nearticulate şi a diftongului „ea“ în loe 
de „e“, ce se păsesc și în tipăriturile de mai 
"nainte și sînt nisce fenomene fonetice aprâpe 
generale ale limbii vorbite din acea vreme, — şi în 
afară de alte neînsemnate particularități dintre 
care unele încă şi astădi sînt în litigii, orloepia 
din Biblia, lui Şerban este aceea a limbii lite- 
rare de adi. lată o probă: „Vrîndi să să ducă: 
den lumea aceasta bunul și unul putearnic dum- 
nezăăi, domnul nostru Is. Hs. și numărind în 
mâinile credincioșilor slugilor sale, talantul cel de 
trebuință, cu mare arătare leau poruncit zicândii: 
neguțitoriți pănă voii veni... și aceasta pentru 

„ce? pentru că are a ma sama și pentru aceastea 
și pentru dobinda lor. Cindi? pănă voii veni, 
zice, adecă, la a dotia, venire, la cea îmfricoșată,
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și prea direapti judecată, prea diveaptă îi zica 
pentru că la aceasta judecătoriul, ca ună dum- 
nezăii, nu poate să greșască, greșiții nu poti sășii 
ascunze greșalele lori, și respunsul ce este să, fie 
Hu se mai preface ; precum se vede dară putină 
este vreamea întru care avem a neguțitori ta- 
lantul dumnezeesculuă dar. 

2. In privința vocabularului, iarăși limba, lui 
Dosofteiu einferidră, având multe slavonisme, care 
nu se găsesc în Biblia lui Şerban. Se pare că pe- 
trecerea lui în Polonia și faptul că și-a tipărit 
multe cărți în acea ţară este pricina de căpe- 
tenie a acestei particularităţi. Ast-fel influenţa 
Slavă se arată mai persistentă în Moldova decât 
în Muntenia. | 

3. Acelaş raport între tipăriturile lui Dosofteiti 
și Biblia lui Șerban îl găsim şi în privința formelor 
gramaticale. Forme necorecte ca „cărţile“, „pri- 
miţi“ (primiţi), cetiţi (= cetiţi) „veţi“, „acestii 
veaciii“; apoi forme arhaice ca „Şezum“  „plân- 
Ssămi“, și împreunări de cuvinte ca „deteaş“ (de 
te-aș) saii „denuteaş“ (—de nu te-aș) „deacărora“, 
cum sint la Dosofteiui, se găsesc prea puţine sait 
chiar de loc în Biblia. lui Şerban. 

4. Tot ast-fel în privința sintactică. Iată câte- 
va particularități ale sintaxei lui Dosoftei, care 
dai scrierilor sale un aer mult mai arhaic și mai 
puţin literar decât Bibliei lui Șerban: „la vorâva 
ce (—la care) ne strinsăm“; „prin (= pentru) 
Sionti“; „uitate“ (—ate uita); „isbîndile avitejilor“ ; 
„acesta fericitul Luca“ (= acest fericit Luca), „a 
vede svântul (— pe sfintul) îngeră“, „Și era căn- 
tând și evlaviindă pe Dumnedăii“. Afară de acestea, 
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farsa lui Dosofteiii este încâlcită ȘI fără un accent 
clar, care să nepună în stare de a o citi cu înţeles. 
Cine ar pute să înţelegă dintr'o dată o frasă ca a- 
cesta: „Iară ei deacă. se întorseră zicindcă feri- 
cilulii Teodor a zis cum mai cu sîrgii trebue să fie venăti. Impîratul cu Dummnedeii sti, cu cei maă 
mari“? E cu neputinţă, citind acestă frasă, să pui 
un accent care să călăuzescă mintea în reprodu- 
cerea înţelesului, chiar dacă scim că „zicînd“ are 
valdrea, de „ziseră“. De aceea Și punctuaţia mai mult 
încurcă cetitul decât îl ajută. Ast-tel în exemplul: 
Drept aceea și Lichinie doria să vorovescă cu dânsu. 
Săcai că au dis că-i creștin și-i greta de idoli“ 
punctul de la mijloc, accentuat prin faptul că 
după el proposiţiunea începe cu literă mare, des- 
parte două idei care sînt într”o aşa de strinsă 
legătură, în cât ar pute fi puse și în ordinea inversă. 

După exemplul citat înai sus se vede însă că sin- 
taxa din Biblia lui Şerban a dobîndit aprâpe 
consistenţa desăvârșită. Vorbirea se destășâră 
cu uşurinţă în peri6de lungi și numai rare-ori 
avem vre-o nedomirire asupra legăturii: logice din- 
tre idei. Astfel pasagiul de mai sus se continuă în 
modul următor. „Și audindii acesta, ei. smeritul 
domnu (vorbesce Şerban Cantacuzino, Domnul,) den 
gura domnului măeii adesea a zice: privighiată, 
cd nu sciță în ce ces domnul nostru (vostru ?) 
vine, cunuscutu-mi-am datorie nepărăsită, înainte 
de a sosi sfîrșitul nemernicieă meale, după darul 
ce mi sai dat den mila bă dumnezăi să ne- 
guțitorescii duhovniceasca neguțitorie, și să dati 
celor ce sîntii sub ascultarea noastră talantul care 
mau încrezut domnul“. Din el vedem că mersul



156 

frasei nu este destul de clar, din pricină că in- 
cidentele nu sînt destul de bine așezate înăuntrul 
frasei principale: „și, auzind acâsta, cunoscutu- 
mi-am datoria nestrămutată să neguţitoresc..... 
și să daii“ ; și 20 din pricina întrebuinţării lui „care“ 
fără preposiţiunea „cu“ pe care o cere verbul: „cu 
care m'ail încrezut“. 

Conclusia ce trebue să o tragem din observă- 
rile de mai sus este că limba hterară la sfâr- 
şitul secolului XVII era pe drumul de a dobiîndi 
forma definitivă, dar n'a putut-o dobîndi, din 
pricină că evoluţiunea ci a fost întreruptă bruse 
de influența grecescă. Totuşi, din monumentele 
acelei epoce ni s'aii păstrat elemente preţidse, pe 
care le putem lua de temelie în formarea limbii 
n6stre literare, care de altminteri, din pricina, 
multiplelor influenţe ce a suferit în secolul XIX 
din partea literaturilor streine nu este încă nică 
până astădi pe deplin formată. 

Observare. Pe basa celor expuse în acest capitol să se facă apli- cațiune la limba literară din sec. XIX. - 
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ISTORIA SCRIERII LA ROMÂNI. 

Primul alfabat al Românilor. 

Limba oficială a Daciei după cucerirea Și colonisarea 
ei de către Romani eră limba latină. Cu timpul limba, 
latină vulgară adusă de colonişti s'a transformat, mer- 
gând din ce în ce spre fasa unei limbi deosebite și de 
sine stătătore. Acâstă limbă nouă — limba română — a, 

” trebuit să aibă o scriere. 
Avut-aii Românii, când aii scris întâi, un alfabet la- 

tin. ori s'aii servit de la început de cel slavon? 
Răspuns la acâstă întrebare nu se pote da; dar este 

fârte probabil, că înainte de a fi adoptat alfabetul sla- 
von s'a întrebuințat literele latine, căci găsim — cu mult 
înainte de a se fi pus de cine-vă problema scrierii cu 
litere latine—încercări de a se scrie cu literele acestea. 

Aşă este la 1660, subscrierea Ilincăi, fata lui Pătrașcu- 
Vodă, nepsta lui Mihaii-Vitâzul : 

1 eu IE fate pitreale da 

Ori-cum să fi fost, primul alfabet cunoscut este acela 
pe care-l numim astăgi vechii sai cirilic. 

Alfabetul vechiu, 

Este o părere răspândită, că alfabetul întrebuințat ofi- 
cial de Români până la 1860, şi numit; în de obște ci- 
rilic, a fost alcătuit de călugării Metodiii şi Ciril. Păre. 
rea acâsta e cu desăvirşire inexactă. 

Incepând de la secolul IX încâce, poporele slavo-bul-
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gare S'aii servit de doită alfabete diferite: unul se nu- 
mesce cirilic şi altul glagolitic. Care a fost inventat de 
Metodiii și Ciril? Cel mai vechiii, adică cel glagolitic. Şi 
iată de ce: Călugărul Hrabru, care a trăit pe la începutul 
sec. IX, ne spune că Slavo-Bulgarii, n'ati avut alfabet 
înainte de creștinare. Scim pe de altă parte, că Metodiii 
şi Ciril aii creştinat pe Bulgari şi aii alcătuit; un alfabet. 
Mai vechii fiind cel glagolitic, resultă că acesta se da- 
toresce lui Metodiii şi Ciril. 

Cel d'al doilea alfabet, numit — cum se vede, pe ne- 
drept — cirilic, a fost alcătuit maitârdiii. S'a credut mult 
timp că autorul este episcopul Clemens (sec. IX—X); 
însă, în urma cercetărilor profesorului de vechea limbă 
slavă de la Univessitatea din Lipsca, Leskien, s'a dovedit 
că nu se pote atribui lui Clemens paternitatea alfabetului. 

Prin urmare nu putem afirmă nimic în privinţa ori- 
ginii lui. D. Sbiera a emis părerea că acest alfabet, for- 
mat din unzialele grece şi din câte-vă caractere glago- 
litice modificate, a fost alcătuit de un Român şi apoi 
a trecut la Slavo-Bulgari. Ac6stă părere nu e dovedită 
până acum. 

„ Ceea ce putem cu siguranţă afirmă este faptul, că nu 
Ciril este autorul, că numirea de „cirilice“ e greşită şi de 
aceea l-am și numit „alfabet vechii“. 

Valsrea fonetică a semnelor. din alfabetul vechiă. 

Alfabetul vechiii are următorele litere: 
N 

a az, & buchie, e vede, r glagolă, A dobru, e fest, 
juvete; 5 dzialo, a zemle, n ije, î i, k cacu, a liude, 
mislete, n naș, e on, n pocoi, p rîţă, c slovu, rm tverdu, 
S ucu, o u, 4 fertă, x hier, ve psi, w ot, ui, w şa, wi 
ştea, u cerfu, 4 ior, n ier, m ieri, & iet, ă ius, te îu, ra 
Xaco, a ia, V ipsilon, „A în, y gea, a tita, 4 csi. 

Unele din ele servă şi drept cifre: 

al 62r3,A4ec5,56,a7u8a9i10. 
K 20, a 30, m 40,.n 50, 4 60, e 70, n 80u 90. 

M
a
i
 

Ap
a 

e 

a
o
:
 

Cr 
ML
 

pă
 

  
  

 



- 159 

  

p 100, e 200, 7 300, s 400 4 500, x 600, 4 700. w 800, u, 900, „a 1000, „e 2000. -. 
Unele semne din acest alfabet ail o valdre fonetică determinată; altele însă aii 0 valdre nesigură sati va- riabilă; în genere regule fixe nu există pentru acestea, dar cu 6re-care aproximaţiune se pote stabili val6rea lor. lată pe cele nehotărite : 
1) 5 şi a. Cel dintâi se întrebuinţâză pentru sunetul compus dz: cel-lalt pentru sunetul z. ar, Sa — 3x- B4E%, 3IA, 30pH, AcBacra. 
2) n şi î. In genere ie lung şi se pune Ja mijlocul cuvintelor sait la început: iar n e scurt şi se pune la, fine: Ppaupn, Mine, nfs, Dziapniuin. 
3) e şi w. De obiceiii primul se întrebuinţeză pentru o de la mijloc sa de la, fine; iar cel-lalt pentru început, representând întru cât-vă nuanța to : cepa, Hops, — was, WpBA, 

4) S şi o. Obicinuit la începutul cuvintelor se scrie %, iar la mijloc şi Ia fine 5: OVHAE, OH, — RSMATpS, os. 5) In privinţa lui 2 mut de astădi, vedem că în textele vechi se representă întreg saii jumătate şi în acest din urmă caz se întrebuințat semnele 4 şi n: Kaas, Raaz, Raan. 6) a şi x. Aceste două semne se întrebuinţaii pentru ă şi î, fără însă să putem da regule precise când avea 0 valdre şi când alta. Am put€ spune că 4 înfăţişeză mai ales pe ,iar x pe î. Acest din urmă semn se între- buinţa şi pentru ă final accentuat: pOramS-He, pwrzu- AS-HE, NZMANTSAL, ESnz. Bata, azex. 
6) + a avut valore Și de vocală şi de consână şi de grupă ; îl găsim în texte representând şi sunetul $ și n şi în: «NBE. AVZ-NEA, „AHUEA Rugeu -Nueasnr$a. 
1) p. Cu acest; semn se representă diftongul ia: re. 8) %, sa, şi a. Aceste trei semne aii o valdre forte ne- hotărîtă şi chiar în textele cele mai. vechi, cum e Co- dicele Voroneţân, există confusiune. Se pote dice că în multe casuri, & representă diftongul de aqi ea şi pe £ de adi; că ra representă pe ia: iar a diftongul ia sai triftongul iea : apt, Meput, ulpepe, akye, ca 14, NBItace, ESKSpia.
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Istoricul alfabetului vechii, 

Alfabetul vechiii aveă 43 de litere şi-l găsim între- 
buinţat întreg în secolul XVI şi XVII. Dela finele acestui 
secol încep a seintroduce seri6se modificări, de vreme-ce 
se observase că sînt pre multe semne. Ast-fel, în Biblia 
din 1688 vedem că semnele Ş și m sînt cu desăvîrşire 
lăsate afară. 

Prima reformă importantă în alfabetul vechiii o face 
lenache Văcărescu, ia 187. El tipăresce atunci 0 gra- 
matică, în care citim: 

[Din prefața gramaticei). 

ip uuneribrvaya, Gbnnugtrvyayu, I0EHTSpIoayH At ASat- 
nezty enickon acbtinren enicroniu Paanntvayu ui Rpanvgen 
Căapk Hovayn Gegeptin, Byp Piaaper. 

Uli aa tine dry ca KyBiine ăcz âpaTrăpt Aerpeuu ra 
EVBXHTYAVH ? AZ BAT AA .MHApENTATOPVA AZ KVBĂHTYA 
ÂAZEZpVAVH ui AĂ u£ ĂAT CA NOĂTE WEpRĂ METAAVA dypy- 
AVH UI ÂpyiinTAVE AZ RAT AĂ MăTpA WE uEpRATOĂpE...... 

Adp KANA Ut PpAMĂTIKA awkeTa ca Man Bine ca 
atiky Osceptâuin âcVapa ANUTIZAUA AMBII HOacTpE AH 
cerâpk ui ca ăpaz ânța ana Peryanae rpammaruieajii Hy 
lăcre Az Ăara AMAEZ ; UE ÎȘIeIțIEUI KĂpE RV, AV RĂTE NVULIHE 
rpammăTrian, mii tăcere Ac AMMBA pyatăm'bcka ue Hy ăpe -f 
crâpk în mnuc Va NXHZ AÂRVA, IAMBA NÂTpIEH HOaCTpe 
NpHH KĂpE KVAXHTAM, ARMEA KV ăpe ME „PEHHÂA MdpeAyn 
Avmneaty npocazgiinava prp „punzuirrk "TpSuuin «fu 
AZ W ȘIHUZ, AAMBA Ey Ape KVBXHTĂHAY NETpEIEAM EBie- 
uipiipk âuberz RpeMAHHRZ Mi NZAZEAVIIHA, AOEĂHANp'k 
âutn cTATOpAHUUE HE CTPZAVIIM 4 WU RĂUIHPA ee. 

TPAMAMĂTIRI PEM ANRCEE 
RAPTE A, ANTĂIO 

TpaMMĂTHRA 1ĂCTE MELEUVIVA KBBĂANTVAVH Kape pară 
BOHCTpVKUISA cay cEHAAĂIC, dAnka AARATVIIpk NâpuHAop 
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KSBXNTVAVH um Gpgorpăgia, Hp Kâpe ca noâra HELĂNE a 
CHplepe BINE LN AELȚIELUV (getie. 
Gasa tăcere 4 nâpre mhz TAĂCVAȚH Wii NY ca j- 

NĂpPE LI AA HSH CĂHTY CAOBE 'Tpen3eun Uli 'Tpîn a, E, B, 
PA EX, 3, i, HE, 4, M,H, O, 1 pr, T, $, , d 2. ă%, WE Spy , AanhTpauterk căt raacunue HoâW, 4, €,i,n,0,z, ă, 
W, Y, tu Heradcinar Acâw3curi un NATpy: E, &,... etc, 

Aci vedem că scote din alfabet următârele semne : 5, 5, 9, b, bi, RH, A; asemenea în listă literelor nu figureză % şi „ș, dar în scrierea lui se întrebuinţeză. R&- mân 33 de semne. 
Eliade face apoi o importantă reformă cu gramatica 

sa din 1827. Inlătură din scris spiritele şi accentele, precum 
şi următorele litere : n, WoW, nt, r,a,y, pă 
lăsând afară şi pe S și wi, care fusese mai din nainte părăsite. Rămân deci la el 29 de litere. 

Intr'o gramatică tipărită în tipografia lui Eliade la 1835 
alfabetul este redus la 27 de semne: 45, RA, 
XA, Mon, PE T,u, 8,3, 5$,m, x. 

De atunci se încep încercări seri6se cu alfabetul latin: Eliade tipăresce la Bucurescă „Curierul român“, Cipariii la Blaj „Organul luminării« Şi Laurian cu Bălcescu în Bucurescă revista „Magasin istorie pentru Dacia. 
Peste câţi-vă ani mai tote cărţile se tipăriră cu un noii alfabet, care se numesce alfabet de transițiune, adică vechiul alfabet cu slove, în care se introduseră, câte-vă, “semne latine. La 1863 Alexandri înlocuesce în tipăriturile “sale pe ş şi 4 cu î. 
In aceste diferite alfabete de transiţiune nu există nică un fel de regulă. Prima modificare ce se face este să se deă chiar literelor vechi o tăetură mai apropiată de a celor latine. De exemplu p continuă a se întrebuință pentru 7, dar i se dă exact forma p. Scopul acestui al- fabet este numai să familiariseze ochii cititorilor cu sem- nele cele nouă, ca să se pâtă introduce mai uşor literele latine, 
După ce la 1860 s'a decretat introducerea, oficială a alfabetului latin, lumea, s'a mai servit câţi-vă ani de al- 

i



162 

fabetul de transiţiune, dar curând reforma s'a întins peste 
tot, caracterele străbune— care sînt caracterele întregei 
lumi civilisate — aii devenit comune tuturor Românilor 
şi aşă numitele „cârlige cirilice“ sînt privite adi ca an- 

“tichităţi. 
Ca să se vadă, cum s'a schimbat vechiul alfabet în 

cursul secolelor, dăm aci: o serie de reproduceri în fac- 
simile, atât pentru scrierea de mână, cât şi pentru cea 
tipărită, şi în urmă câte-va alfabete de transiţiune. 

        e
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Scriere de mână din secolul XVI. 
(Codicele Voroneţean,. 

Nricaprecă î fa *p%fpugu? nun 

Apel oz cilalajp ps pi rirtpa 

Hay MAS 6 ră, AT inoinajornA 

mica coma aj) căZy «4 cf 

HpăTIA Bă imi raes rin icles 

pippo comă rcfpugi pice 
Mada RICĂA par pi nai ro” 

pa lina en nooraas 

App SA Yiunicl expr 

A ASA Ya pi SAri cun ntă. 

ra soposnpsupnicd câ pari 

ATB Abram css 
pănerdpţiuun my rr iunsă 

că bg € Eno năppânăG f n; ALIA 

Transcripţie 
=—nicu iuo era -aduraţi și şedea | giosu. deaci luară elu mortu. lângă o zăblâlă uîn giurelu cei era deștiinse pavelu şi cădzu spti numele evtih, acela purtat însu, de lu cupriense şi dzise, tu cu somnu adă(n)catu. şi gră |Inu vorovireţi că, sufietu(1) indu pavelu de mu(l)te plecăse lui intru elu iaste. deaci se suide giurele de somn și cădzu di în co- frănse pânre și gustu și băz, marnicu diînra(l)treile podu „| sădui de biu pănră la zori: așa
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Scriere de mână din secolul XVII. 

    

    

CF DAT ZA D în 5 
Îi 23 DE mai e she Crema map ee să Yi rr v 

cb 
| d € si Jp (II IT] ID gri 

E be a Sp re am RI TI A 2 ris 1 în ZIP m) m ne em 

Uz 2 nn) 20 avu ai 7 ra pm. să 

Ya qm 3 = 9ge mnaYtu ci S mia vraja 1 
AI, N “ N ri Y E m, 

of (re pm pe FI “oeni ape US 2 Tată 

ZA 
Prj "mă = Să pe Dia £ 7) De jap fin 

up FF 4 Dr TPI” (e ET “f ce rome Ip 2 

L SE. rea Îi poa 

Ye a Ş eri ' ” i) Pre si iat * 

4 iapa IT ste hrs ed, A 

m] ic Print. sue 2 - a ape ic, ARI 
7! pnor me N munis hf Tag 2 

fre ru TIT apa sg0pt 
Îl Tre 3 ao aptă fila: “gul e: 
E. sf zu span fo pepn fin e 1 s Ta5 Ja un 

m4 1 îi A = sprit prea dpi *n2$ 4, mu I, 

da o N, , mpa ceas e pieri ş A muii imi acm < enin 
indie ji He o, Lă 1 7 “gi Ea '] rep iod, 
pap rap Panfmr w m s 

bv Id 5 fepa 3 N US pe capi Su Sia NET] un ete 

La “ie | mi Pe Io A rap 
mal 4 7nv 129 a 2 Lă PR e mi ge ui Ea ca 

II, „Ze 

h
a
 

Y  
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Ț Adecă e(ît): jupă(nl) Buzi(n)ca ve(1) Clue(er) scrisa(m) și mă(r)tu- 
rise(s)cu cu ace(s)ta a(l) mieu zapi(s) ca să fie de mare credință] la măna satulu(i) curții cu(m) să se ştii că mia(i) fo(s)tu mii rumăni dați şi | miluiți de răposatu(l) Mihaiii voevo(d) pe(n)tru drea(p)tă şi cre di(n)ciâsă sluj)bă ce ia(m) slujitu pren ță(r)i striine, deci Și în u(r)ma lu Mihaii voevo(d) miluitumaă și răposatu(l) şă(r)ba(n) voevo(d) iară pe(n)tru drea(p)tă şi credi(n)cioasă slu(j)bă ” 

ce ia(m) - slujitu, iară după acea(s)tă că(n)du a(u) fo(s)tu acu(m) în- 
. zi(l) do(m)nu no(st)ru crești(n) Mate(in) Ba(s)raba voevo(d) deacă a(u) văzuțt) . mila și pomeana acelo(r) Tăposa(ţi) do(m)ni na(ii) vrutu să spa(r)gă, deci 
ma(ă) miluţi)ti și do(m)nu 

„no(st)ru cu satu(l) cu(r)ta ca să fie rumăni cum a() to(s)tu şi 
ma(i) dinai(n)te vreame; deci întracea satu(i) cu(r)ta na(i) suferit să fir rumăni de(ci) au venitu de sa(u) părătu cu [mine nai(n)tea do(m)nu 

no(st)ru și Ya(m) răma(s) ca să mi fii rumăni stătăjtori deci a(u) venitu de sa(ii) ră(s)cu(m)pă[rajtu de la mine de ru[mănie] de a lor bună voe dre(p)tu bani [gata] patru sute de gal|beni] ca să fii în pa(ce) și slobozi de rumănii e(i) şi feciorii lo(r) că ţi le va da | 
Du(m)neze(ii) în vea(c) iară cine) se. va i(s)piti di(n) feciorii ați) 

nepo(i) ații) ori ci ne di(n) rude(le) meal(e) să(1) rumănească acela să fii 
treclitu şi proclitu și afurisitu de 318 ote(ţi) ce săinjtu în vănichii şi să a(i)bă pa(r)te cu luda şi cu Ariia la un) loțe) şi la 

acea(s)tă to(e)mea(lă) a noa(8)tră fo(s)tau mu(l)ți boiari mă(r)turii și mari și mi(c)i cari(i)(și) vo(r) pune mai) jo(s) peceţi(e) și i(s)călituri(le) 
Acea(s)ta a(m) seri(s) şi pe(n)tru ma(i) adeverită credi(n)ță pu[sujmia şi eu peceată şi i(s)călitura ca să se ştii şi să se crează. Pi(s) a(z) Iva(n) 

I(ojg(ofă)tu(1) Msţa Martie 12 dni vleat 7149 (1639) 
_Buzinca vel Clucer.
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Scriere de mână din secolul XVIII. 

Insemnare pe o condică din timpul lui Mavrogheni. 

£ 
d ? npezoaat pă 34 pă Ge: fanii 

Z Toi o fa 
Pioint lu ah î sm a pi învgirapr ri, 

muy a sfia, fue pt, ae tai” 79: 
1" 

ceai Ps fe LE" pă 
fan dai « Zastt pt > ainu Lp “na 

pup a Valu apr tai n pă pile 

«i Buag 73 ID lat Zi sans 
pusi? Ad dci A a 

ii pe i aripii Zn E 

Hiei Aj stai Aki Ao?a pân o 

eu Ji 
La 1788 s'au trimis măriei sale prea înnalţatului nostru 

domn nicolae petru mavrogheni voevod de la poarta în- 
părătâscă a prea puternicului devletul împaraţii 
tunuri pe' uscat încarcate în care. Care la maiii 19 
ale acestui an aii sosit aici în domnesca curte a mării 
sale în politia bucureştilor. Deci pentru ca să 
fie ştiut acest împărătese har ce lau făcut mării sa- 
le de la înpăraţie întru cinste și întru semnul 
sadaclâcului marii sale, Sau scris în condica 
divanului domnesc al ţărei rumăneștă şi s'aii 
iscălit de dumnealor veliţii logofeti 

Je Ies: sn 4 pa Dup Si dama ip 

? 

udă da ant ahe A 

Vel. log.  
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Tipăritură din secolul XVI. 

(Psaltirea lui Coresi) 

5 MAAa 1 Aoyjmhez că EX Aiawohi: top 
ch - atua B27ă10 5% mari Tod'Te AHbH 
AE AB Saar TOAB AY AOW Mie zeă Anii 

BA. HBMAH No pPOMAHIH NaB'zmb- uri Xe 
ZHCE. MADE + 6Q, - AhHie verrbipie CzAuge 
AErA * Vin nâBeAb ANAG A Cisprit AĂ KO 
pHn'TD = Ne. 5zanrrpă6 cEpesa mânbpz 
TO sinannăerinre 15% Aucacedas mică cz 
Tp&Ecsb , A UIH NANU CBAEZUL A€ 53 
TooyarărrEzerct At năaunre ne hugarce 
ÎNH PPAATE An :— AEpenTb 44 A bpa 
yin micu nptovujHaopb - CHpti(Biami as 
CTE V2ATupu 5% Br. Abmcrocb At 
&V zarit cpz6ter a npt AHBA pămanrb . 
Că - €3B (Vie A€ AMeACrA TĂA - Lut rp3 
Mă PHAHAOpb . usH62 pOrb na pa win mie 
CBAETHUH UIHGHNECZCOROT HUH 5 ZBCLH be 

—r_-_- At Anna szewYânebzpb. BAE'To Și
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Tipăritură din secolul XVII. 

(Psaitirea lui Dosoftei) 

gooaastt una pu sat tu 

Y iidTure pe 
ZA 4 Ciezăada [logout La e Se 
Zi Tipe AHAMEX Pămarntera «e aie O sn winY mira tATĂIA » Ze MOS AEMDHATELE pini E 

5 Ic XG; lw Omepan Nerţa foe 
aug AAA AL Iap s Movagoauii. E 45 

se LA cremene erp. i 4 Șcpeau pa Mapritea jă Îi E 

  

c
i
 

    

E eannsupa chir BĂiri >.-mY ara cerand 
a AR Ș mb AH CWNoTIrT A tu epic Area npni = ef (pa 

cărtt rapi a. ITP] pala. ape sigură 'TORMHA « > 
se 

<a, 
3 

    

   

  

TA A ANI A vip RY Ale Mţe > de Cmiţiirăa A0r04i4 Mrrponoarimăi pe. 
“ ţa Moagoriri. 

   
zi 6 Menace Ofnsarni, Ţeaepă 
za : Ăztvepazyira- tra Dcortope car apr. GERD 
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Tipăritură din secolul XVIII. 

(Pilde filosofesci). 

  

  

    

PHA0COEM 
SER ape Cab Tvnzprire în 

440400 (dap f:Bhaeae nprt 
1Sunnirăat AGns . | 
HIKOAÂG  Kucranadin 

E apar Boctoas - 
RY rienr&Ana Wstrdpraat 
A€ mnezed » Kpit Kyp 
DÎAAFETI Gnâui: fe: 
A cdira Ennsnonie 4fi: 
Aa în acra XE : sân: 
046 Tvnzpr ae Ilona Ko-E% 
emanate > Muir Ilonwsă 4 me 

His Tr: Pa 
/) Ey 

D CA doi de > 

E EX
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Tipăritură din secolul XIX. 
1832. 

(Enhirid) 

RANI. 
Ileagocnignu SA Xpicriân Peâyz tă 

aie TĂTzA NOCrp53 ia ATARA A Ro 
304 AN 7STăpwp (YraYni Ap NAaKkăTE 

| „AN A ineziă. 
59 24 

AT: 2 nemiyă, Aaay Anat 9 ww ut piu 
fat i 3i3? 0) Aptara wâ ndrepunea cre jppnro* 
usb 7ă, Bmpwa tau m 4 Meszpăr Te urmăm 
Am, In an6 nasi a wa pag anat pi nopă astia ăn 
aa etaVa. sa Amugitdi mocrpt . Aaa dca Gura 
xd nrnaya car mail uimaA ednriA 72 n8e 
ME '9 ul 3muaa : Anu Anu? Bare st nte 
TA . “pac idusn rd, WinTopi ai A nani, A 
nr pe praz u$ razitara ni Gera jroyâra 
sh n€ u& anu ninma, Mp wk Ann unas, nd giaa 
ma (le axier AQohtomir aAtsăp en una dA npo0« 
goat ÎNDÂT, ud npaezgăiA W:Anaa sangarpio 
2 ÎdAa > crpnre ir oyhimpe ş 3» Phrasuk 
"AY ceace gina ATpt nara) au aâp wh pa 
N i ai 

1) Ya, Kana 6. 46 
2) am, 1033 6,
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Tipăritură din secolul XIX, 
” „1832. 

(Istoria Imperii fiosiene) 

AHdIHTE RSBAĂNTapg. 
- . 

AnnauanBţa Hcrogiii ce AH WEAE MAĂ puicamuae 
Te 'pambpii a wpinuuinop oaocuroage, a Sua un, . „Rea 
aaura mSawanigri AE a KWuoate at $ Spnae A aaiinainrre, 
pui Spmapune S3peaunaog CTyzaSsnul Ragiii a ganrY- 
ir A enoXa A0p Coaprra NonoapHA0p , Ph pauouazz pe 
aigira aaStiape ac peTanazgii , de nor: pu. omăaYă ag. 
SAR -ulu pancu ueaSii naprukYaag ae no82uSupe , 

Ange Kezopiuae moatpue “(noa ) ask a Pociă UAH 
"Tepe maii RY Cama.a uoacTpa AYoge -amnnme . “CO nauie 
Kage , „ana a câ "Frtorgaina un noanTruna Cage, ae: 
RSpaua ANHRI Ce nagt tătuira a pamane Atrpa Ana pre 
"TŞE CBAGATHUE - Mapuunii, pt Oaarra AtipenTaTa ac w n. 
TEpHuxă Tehnic, crYntigana yISrA G2p6azpiă, tw enaAcm 
aaYana mu cunta e MatcToii un tpinnue, nn Rage 
ŞEnepe qnannruna Sea Au wiBuAHZANIE , AŞ. nOnpune Buda 
n NEAE. quraii nocrbii „purge nSrepnae Gsponiă, ura 
"MBABHSHH a, qucGur acnpa um a nHemagynunreaep ca- 
a uăţmYpii, AY bande nparoăge RSambgiii un aaanocrii 

„MYunop. — Xana uponueae Ganre a Abă Teze, un 
aASă PomYASc, qurenierogiă dmunili un Pomi îi. 

- ue aY ema urne mai: crpzAYunTe nonumiă “a EERuAmiă , 
Ep pmEpoRoAnTE Gina sg MCTOpHcupii MHTOAOrHUE, Atta 
ap&nrra: pu 'ugăă Cumyuaăi ae mnoace, ancii n ram masă
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Tipăritură din secolul XIX. 
1839, 

(Istoria vcehiului Testament) 

O Asmacătvat! NYMaĂ KANA CENTEM AN NPIMERALE NE 
aAYWEM AMINTE XE TINE 3 1ap AYNb 96 NE CKOpI AN Tpănca. 
inapbui ze virbu! 

înrp'asb Bpeme șNainsce a piaira Axwntaci AÎNTpe 
Icpaiartni K&Te va girba Kaps i cnorb Ain pui Aa pemi, 
Kapt moi ne pMb wi punbpbuta acstipa a0p KY-NEME AE 
XYAIBBTOD ; ȘNCb Opi WikiM, Rarct ana: cor ace. 
„MENb xxaikbropi, Tor asb wi ti oape apt anbpape 
-4nuporiBa Bpbxmamiaop ap. 

înrp'aub ppet cpoai ANMEPIA AOunzasi aa 0 pe- 
(MIE aA&bpia BbpBar CE nsmb Manoc, 3iKaNA: 1% Bel Na= 
apt EN piS n'aa kbpsra iau cpiui NY CE Ba cri, ti Bape . 
ez sa nxui Nasapinbn: aainb cGinuir Aomnyazi uzi 02 

" 4pPăM4ziT Ba co icevBbcrb npe Icpaia Ain măiniat Pinic- 
Teniaop , 

„Asnb asbera şnutpsa c'apbri wi asi Manus 3IRENA: 
NpaNEYA At Gt Ba Natut ain (put ra, Ay Ba MANA Crpr- 
rspi, niui Ba 6b Bin cai aArb Gb3Topb Billisb: aai&% 
Fapt qMbarb; Wii ox Ba M&NSa NiMiKa cnypiar: aaity 
at onpemt aub. 

llpopovia aubcra 3 şnutpsasi ce punrini: IENTPY Kb 
Mano: wi ks copia ca NbCRIpb : 0 Pi5:upe Eopi'a Nia 
mipb Camcon.  Auter npyak Kpicis kY spera wi pr 
BABTOCAOBIr At Asunta:5 ui abpsir Bu IlăTEpE KY TUTIA 
AtOCtBI ID. | 

O aar& Camcon ct noropa Ri rarbebi mi K3 MyMbo 
ca ka ebmbprb kbrpe Taunora. farp'osberb Kbabto- 
pie, Diina zi aupoane at opativa (piaicrininop nanra o  



Tipăritură din secolul XIX, 
1832. 

(Evanghelia de la Smirna) 

CPANTA EBANTEAILE 
UEA ARE AA MAPRO 

—— 203 loto 

RAII 4, 

AN UEIEPEA EBANrEAItI a 
asi licsc Xpicroc (Disasi asi 
Amine, . 

2 IpeRsm ca c&pic 28 npo- 
posi: tar, să zpiui up În-|. 
Mepsa mici INGÎNTEA” Peuii ra- 
A, RaDE Ba CbTi KaAEA TA 4Na- 
INTEA Ta. « 

5 I'aacva îtasi ue crpirb 
PN UNI: PbTigi Banca ÂOM- 
sasi, ApEnre (padeuj Kbpb- 
pie ANI. 

4 Epu loan GUTE3eNA AN ny- 
CTiL, Uli NpOnoBtAsiNA BOTE- 
RA TORBINyLI 2NTpy Eprapea 

NBRATEAOp. 
S$ LUli e puzea aa arNesa roa- 

vb aarspea Îxacii, Lui lepxca- 
MMAEANII, Uli Ce BOTE3a 704ţi 
2N pre lopaansaAvă Ac Aa Asn- 
C3A, NBPTYDICINASULĂ NbEATE Ac 
cast 

6 Uli cpa Ioan 1M5D bar 
KY NEpi A: RbMiAb, Un 6paă 
At KSpEa ?MNpexpsA Miăav- 
KYasi ASI, Uli M+NKa aspiac ui 
NIEPE CDABATEKBb. 

7 Uli NponoBEAyia, 3iRANA.: 
BINE AYynb MINE ua mal Tape 
AC EAT MINE, Fbpyia NE CENT 
BPEANIE DAtEPNAYMh Cb i Atc= 

A 

47 RYBEa0a €XKBAIDMINTEAOp 
ASI, 
SE caci Wa !BOTEAAT 

NP 80Ă ay anb4mp înca ob 
Bă :50TE3a „pe boi BY ĂSASA 
cbprur, 

9 Uli a acra aintae aue- 
1za, a Benir Îicsc Ain Nasa pt- 
T5a Laaiatii, wi Ca BOTESAT AZ 
pa Loan ex lopaax. 

10 Illi esaarbuni emiNA AN 
Nb, A Bb3Yr utpypiAt atcri- 
CE, Li AXXYA Na IN NOpyMB 
NOLOBrnasce TDECTE AANCYA, 

11 Uli rac a «pocr Ain ac- 
pspi: TY uiti isa mică usa 
ISBLT, 2NTDs Rape cint am Boir. 

12 Uli +xxarb 'A-a coc npe 
APNCYA ASXYA 4N nyerig. 

13 Uli; £Da ati040 n riscrie 
narpy sui Ac 3iac, icnirivavce 
AS CaTana uli £pa ns Mapa, 
wi Înuzepii casta Axi, | 

14 Uli ay ue c'a IpinC 
loax,a Benir licyc șx Taaiacia, 
NpONOBEAYINA tEnanttaita fu- 
Nbpbyici asi AĂnezeă, 
„15 Li aie: nr, ca Nai- 
NiT Bpemea, mi ca anponitar 
tunvbp'bypiea A5i Ax uxtatY; no- 
EbiţiiBb, (Ul FDEAcHi 4 EBan- 
VEaiE.; | 
16 Li vusazsa npe aer  
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„. Alfabet de transiţiune. 
1843. 

(Prinţul Romăn) 

CONTA UNUEPE. 

— Ani 'n Bina-Bectipe Cion, e tot mictepsa!) 

Aui can uete "mate, toui dpenuii, mii de mir!: 

Bicepixa e Parsa , Ka” mi d'anpoane Uepsa! 

"Aai npoponii, anoctoai, cpinui, +nuept, mopuii sii! 

Da NE , - , . , "Bn raoe ani de tpănspi zezi paoapza (lbpii toats; 
Dai : . - - . Yan pa aui ce mim», mi na miturtb tot; 

„Bezi Amea decnvpuit» +n dov, pemimrat», 

ka nazte necte anb, ta Baa din Baa tn not; 
DR | 

N : — Ă | . 
O nenză O decnapte , a nsnte npeasnuit» , 

Din noapta mape nn» waatapsa cinr ?n Gsnd: 

Puwmie Asnrp, nazale de nsprsp» Bvncit», 

Ne ea tpex numai dpenuii, ue 'n duxsA cbint nvtpund: 
ae 

E” nsntea. ue npndzue pa Part, aa Gepinipe; 

Dap tot d'odat» nsntea, e rpez de nosectit 

Het noate qi de caaoz cas nsnte de neipe, 

Mai mat de Kit o moapte Aa OmsA sea Rymnait,  
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Alfabet de transiţiune. 

1845, 

(Magazin istoric) 

MEMOPIA ASA DISTIEPB ASI STARPINOS. 

STI Rare me 

întpe spsprmwtspiae sksnate din naspaura, tn: kape ax nepit uea nai mape napte din skpiepize ron- iimnopane a sipmomi4op norpi din Beaxsa de Mit A0K, ne as mai prmas 0 mik FDpliţik» skpisb Aa 1601 2n aimsa rpeueask» modepn», ui tinzpit> en Beneuia Aa ansa 1742, m kape se noeesteme +n Bep- săpI pimate niaua mi anteae nestitaasi Mixară pitea- 734, EpOsA mi aaa Pomwniaop. Ăstopsa , Tper de nauie mi kontimnopană aa Azi Mixară, ssetă kăpe a “SAvuiit Ky panră de, Bistiepă, npexsm 'sinrsp mwptapi- seme, ne Kwnii kg m$At» nainitate kwbtea din 2ntbm-. 
NAzpise mese mai, nsemnate a1e auestsi npinuă, aa, xape s» sede a qi Azat ansăm o napte axtiap. De wi. aveastp mik enonee seamvn a Qi mai msată o Bio- rpaqie sepsiinatz, tot ns este ainsit» de oape ape (bpsmaseui noetiue,-de, Oape kape nepav, nape adese- 
Opi S% Spkb nn Aa esstază. Tlpizind'o 2ns% na om- Wsnepe Aitepapr feste 'denapte. de a i o kam' d'onepn;: 
stizA este simnas, de: msate opi monotonă, wi pw- 
„pb niui în ea. de nodoasr -opatopie, dap sBv»nosă, 'uaint de naizitate mi deo ROAOape Qpoapte pie. 'Aye- 
ste ăaaitbgt din spma zi dai msats asembnape K%
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Alfabet de. transiţiune. 

1846. 

(Magazin istorie) 

Ttirorie Bodz smtsl de binele Neariţilâr, ura (w- 
(lat naue de la Bizivesl Tarueskiă, wi aă merst var în 
Marirrad, wi nriimindsl ks bine Bizirrsl, vaz dat Dom- 
Dia rar en ţara Msnteneask:, ui tnt 'al îmbrrka ks 
'“aftan de Domnie, arendă sw nrinz nre boraril Msnte- 
nezuti, la mbnz,as m'bzst [piropie.Bodz ask snsă «n Viiri- 
Trad, wi as trimisă Bizirral en tara Msntaneask'» de aă.ke- 
mat are borari? Msnteneiuti, s» sie ks aael Domnă a lor 

ila foarts, ansme sw'! inoraskw» Dompia.... Dear Dbotarir 
Msnteneuiti, neiutiindă nimih de;;Benirea Îi Tijporie 
*Bod» la (larirrad, aă mi nsraes wi .aă „mersi BQioxut 
“ks Domnsi lor la Uacirrad, wi ksm aă întrat înain- 
stea Bizirrslsr, as wi, adas nre Frirorie Body de snde 
era askunsă, wi are lokă 1mbrekends'l kg kaftan de 
iDomnie, a& nrinsă are Dorarii Mantenemti mit de- 
dev» nre mvna lsi Urirorie Bods,.npe Mixar mi Ko- 
stantin uri nre lordake Kantak szinemtii, feaarit ]si Ka- 
stantin Ilostelniksl, nsmar IlIvrbar, Lorofvtsl aă skw- 
nat ameaur den rloat» den naii.'sa Bizirrslsi, ns lat 

„Bbzst nime ue sax fekst. Uli rmezindă nainte oan:e- 
„nit sl Trirorie Bodz, as orinsă wi are genbneasa 
“lat Iran Lorotatil, mi meiewndă Trirorie Bod» 
“în skasnsl Domniel în Bsksremt, rai înkis ne tcu 

„la moarta ksrtit domnenuti 2n tsrnă, la Neamti, ui 
bwtvl ue at lat auei borari, am Isat sx skrie Msn. 

'desnib sar no? ne întoaruem la nds) nostră, | 
d Dabyea Bodz, domnindă ks nave, ks Domnie ajube 

zatbuli ks tara entemeşatv, era om bsn wi blind;, . 
uri în ne nlinindă 4 aoi +n Domnje, fiindă mi om hp» 
tri, aă nlwiit datoria aa de, abinte, mi Pag anrronat . 
n mnsstirea Birposa, ge este de donsal zidita » hSmal ; 
temelia o at zidit Miron Barnozskie Bodz. 
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Alfabetul latin în limba română. 

Cu mult înainte de întroducerea oficială a scrierii la- tine în limba românâscă s'a făcut diferite încercări de a se întrebuinţă alfabetul latin. Aceste încercări fură multă vreme isolate; apoi se generalisară şi deveniră sis- teme complete de scriere. 
l. Încercări în secolul XVI și XVII. Cea mai veche încercare de scriere cu litere latine este a logofătului Moldovii Luca Stroici, care, între anii 1591 şi 1595, a trăit exilat în Polonia cu Ieremia Movilă. EI a scris Tatăl nostru. 

Parintele nostru ce esti in ceriu, swincqaskese numele teu: se vie inperecia ta, se fie voia ta, komu ie in ceru assa ssi pre pemintu. Penia noastre segioase de noae as- 

Observări, Pentru d avem e şi a. Sunetul Ș se representă prin 3 sai ss. Semnul c însemnâză une-ori &, alte-ori ș. Sunetul & se mai representă şi prin cz, Se representă și prin c. — Fitlanul = vicl&nu), 

In secolul următor avem: traducerea Calechismulaiă făcută de Stefan Fogaraș (tip. 1640); Odă către docto- rul Franz Paris Papai de Mihail Haliciu (tip. 1674); Catechismul lui Vito Piluzio (tip. Roma 1677); Psalmii lui Ion Viski din Cluj (ms. 1697); în fine un dicționar din a doua jumătate a secolului XVII, atribuit de d-l Hasdeii unui Anonim din Lugoş. 

12
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Ştefan Fogaraş. 

Cred entrun Dumnedzeu, en Tatel â tot Puternik ro- 
ditorul tseruluj si ă psmentului si en Lesus Christus, en- 
trunul Fiul neszkut alseu, Domnul nosztru, care sze prinsze 
de. Duhul szent, neszku den Maria Vergure, peci szupt 
Pontius Pilatus, resztignisze si mori, engrupesze, a treja 
dzi dela morez esze skule, szuji szusz en tser, sede de a derapta Tateluj â ţot Puternik, Dumnedzeuluj, de akolova si vinyetor a dsudeka viji si morci. Cred si en Duhul szvent; cred Beszereka Christianaszke ; unetsune szven- 
cilor, iertatsune pekatelor, szhuletura trupurilor si viacza 
de vetsie. Amen. - 

Observări. 1. Sunetul ă se representă prin ae sati e; sunetul î prin e.—2. Sunetul ; (semison) se însemnâză prin j. — 3. Sunetul £ se înfățișâză sai prin c2-+- a, 0, 4 sa prin cc, e. —4. C se în- semnâză prin 4, iar € prin îs.—5. Sunetele 8, 2, j searată prin gru- pele sz, dz, ds; de aceia s simplu se citesce ș ca în unguresce. — 6. Pentru î însemnă sp. — 7. Sze prinsze: se întrupă — Vergure : fecidră. — 9. Resztignisze. ==restigni se —se restigni. — 10 En- grupesae=—se îngropă. — 11. -Bsze — se cu une protetic. — 12, Une- tsune == unitate. 15. Szhuletura==învierea. | 

Mihail Haliciu. 

Kent szenetate, szerund la Voi, Romanus Apollo 
La totz ketz szvente 'n Emperecie sedetz. 
De unde kunostince asteptem si stinee ; fericse 
De Amstelodam pren chetz szte 'n omenie typar. 
Legse derapte au dat frumosze csetate Geneva, 
Ecz vine Franciscus, cine-te Leyda, Paris!. 
Prindetz maene sorory cu eseszt nou oazpe; nainte 
Fratzi, fretaczi ascultatz, Nymphele pasze kurund, 

A Observări: 1. Sunetele & și î se representă prin e, ae fără a se deosebi între ele. — 2, Diftongii ea şi oa se representă prin am- bele litere. — 3. Sunetul s se reprezentă, ca unguresce, prin sz, iar cînd s este singur se citesce ș. — 4. Sunetul £ se representă prin z și prin c+e, î. — 5. Sunetul c se însemnează prin cz sai ch, iar g prin g, Sunetele modificate € și & se însemnează prin gs şi cs. — 6. I semison se'serie g, 
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Vito Piluzio. 

— lest tu Krijsteno ? 
— Simpt pre mila lui Dumnedzeu. 
— Cie arata Kristijnului ? 
— Acela kare cine credenca, szij ledzce krijstineska, — Kum se ensilege kredenca ? — En doe taine kari simpt enkisi en semn kruci, asze iest, en euneciune, szij Troica lui Dumnedzeu, sziji entru- pare, szij morte â Ispasitorul nostru. 
— Cie iest euneciune, szij Troica lui Dumnedzeu ? — Arata ke en Dumnedzeu iest numai $ Dumnedzeria, kare iest en tri kipuri Dumnedzereski, szij se kiman: Tatul, Fiiul szij Dukul Suijnt. 
Observafiună : 1. Guturalele & şi î se însemnă G, e. — 2, Dif- tongii ea și oa se scriă numai cu vocala e, o fără nici un semn diacritic. — 3. Sunetele € și & se scrii es și dac. — 4. Sunetul ş se scrie sai simplu s sau prin grupa sz; iar ţ se scrie c, fie urmat 

Ion Viski 

A luj szvent David Kraj şi prorokul o szutye si csines dzecs de soltari cari szkrisz cu meniile lui Viski Tânos en Buldogtalva 1697. 
Observări : 1. Sunetul y este representat prin j. -2. S singur se citesce ca unguresce Ș; iar ca să aibă sunetul curaţ i se adaugă un 2, — 3. C singur este &, iar pentru G se scrie ca unguresce cs. — 4. Semne diacritice nu aflăm, afară de accentul unguresc, 

Dicţionarul anonimului. 
Macsin. Madzere. Mjelushei. Acip. Mătură, Măr. Masă, Margsine.. Agsung. Mânyios. Adeseory. Maj. Mak. Mars. Mă. Măgar. Menuntzel. Merturiă. M&csinish. Măceză. M&j. Mănă, M&ny6. Menuntedz. Enderăt. Moshă. Bulgăraskă. 
Observări: 1. Nici un semn diacritic sub litere: dar semne diacri- tice de asupra literelor. — 3, Același sunet în mai multe feluri: i scris y și j; ţ scris ci şi tz și ca. — 3. Sunetele 4 şi & representate prin același “semn: &.— 4. Diltongii ea şi oa nu aii situațiune lămu- rită. Uneori ea se însemneză cu €, alteori cu &; 0a se scrie ca sim- plul o. - - 5, Sunetele £, E, S, se însemneză cu o literă adausă lingă, e (cs); g(gs), s (sh), d (dz).
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2. Încercări de la finea secolului X VIII până la 1919. 
Cele mai însemnate încercări, în care se vede tendenţa 
de a se sistematisă scrierea cu litere latine, sînt urmă- 
torele: 

La 1780 Samuil Micu. ajutat de Șincai, scâte „Ele- 
menta linguae daco-romanae sive valachicae“, o gra- 
matică în care dă un sistem de scriere. 

A întrebăre pe cineva despre âsă si allor sai sanatăte. 
— Bona demineatiaa, Domnule. 
— Bona, seraa. 
— Fire âi sanatăs? 
— Quum traesei? 
— Sent sanatăs: multiăm lui Dumne Dieu, si Domnieei. 

Tâle de cuvente bone. 
— Dâr celiă IÂlti, quâ/' i mâi âi, pruncii, si fameliaa? — Toti se inclina sanatosi Domnieei tâle. 
— Dâr betrânul, tata '1 Domnieei tăle, quum se mâi portie ? , 
— Custa si ell ne puteneids den di in di quâ vecchii —- Dar â-Domnieei tale câsnici quum viuetiuese ? — Toti sent sanatosi spre sierbirea Domnieei tăle. — Plâcati â sedere qua ei fi ostenit, 
— Bâ ostenit nus, tatusi forte bucuros âsi pleni po- runcaa Domnieei tâle; dar câuta se me intorn acasa quât mâi rapede voi putere. 
— Remani in pâce pana te oi mai vedere iâra, 
Observări; 1. Semne diacritice nu se întrebuinţâză. La unele cu- vinte aflăm însemnat tonul.— 2. Sunetele modificate care corespund unor sunete primitive din latinesce sînt sorise cu semnui sunetului primitiv: ă cu a sai e, ucu o, îcua sait e. Deaceea ca să arate pe a saii e curat se servă de duplicare aa sai de trema 6 — 3. Dif tongii ea şi ca se îns6mnă e, o. — Pentru ș, î, 2 se servă de s,, d urmate de i, iar când cuvîntul cere ca ii să se citâscă fără modificare, întercalză un H..—4 Se însemnâză h latin inițial dis- părut din limba romînă, ba neusitat nici în limba latină vulgară, cum dovedesc tablele cerate.— 5. Tot asemenea grupele ck, gh şi i (din [) se însemnâză cl, gl, li. 6. C provenit din gu latin se scrie ca în latinesce. — 7. Chiar r provenit din intervocalic se însâmnă cu î.— 8. Custă=—trdisce, există, fabricat după constat. — 9. Se în- trebuințâză peste tot infinitivul lung al verbelor. 
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La 1788 Jon Morariu (Molnar) tipăresce o gramatică română pentru Germani, 

Keame pre kruitoriul. Em trebuejsk nijskari haine. Ro- kul 6nk6 iajste bun. Iar tțchel de de supt iajste kam rupte. Kojchokul mi lau rojs moliile ân vara trekut6 Hainele mi leau furat fslujchitoriul mieu. Undejse vând Îstrimfi de mâtațs6? Oameni tichei de rând poartâ tischi- sme, kelzuni, ichi opintichi. Vara poart6 oameni pâl&rie iarna k6tichul6. Oameni tichei bogazi I16kuejsk 6n pala- turi, is6ratichi fs6 6ndeistuleas6 ku bordeae. Kaisa a- tichaista eajste pe din l6untru bâne ântokmitâ. Uijcha 6 prea chojs, treptele îsent ajskunțs6 jchi la &ntunerek, 
Observațiuni: 1, Pentru ă şi â se întrebuinţeză € și ae, — 2. Diftongii ea şi oa sînt scriși cu ambele vocale, — 3. Sunetul s se scrie nemțesce îs, căci s se citeşte 2. — 4. Sunetele noastre Ș, € 3 sînt scrise cu compusele sch, tsch, sch. — 3, Sunetul 3 se insă- mnă cu j; iar pentru ! se întrebuinţâză z. . 

La 1805 Samuil Kărosi (Crişan) tipăresce la Cluj un tratat de ortografie cu litere latine. 

«Romane! Vediend quât de chiâr, inâlt si sullâget ex- tralucâsce acest Nome, dăpa ce Pam desbraccât d'in fl6c- cele lui Oyrilla, si Pam imbraceât in vestment e roma- nâsci, indâgna te a portă acest Nome spre addeverâtă tă lăuda: deprende te a drmă pâssi ei acellui popor, in quât te lăssa a tă le impregiorstari, quâre prin fâcte le sâ le neadjuns mirâte, 'âu implut Lume a co acest in vâec ne- presussit laudât Nome: deprende te ti a questigă no no- mâi scutul carne ei: ci și pre a anim'ei pâscere, de no mâi mult in quâlete nomâi o particâlla a viuaci “ei in- torce: d'in quăre ti uă adjunge, de no mai mult o 'Gră, qua se cetesei si Charticică acestă; iar no quă un ju- decatorio, ce mâi vertuos qua un bene vollitorio a Ro- mani lor. Valeto: In Clus, An. 1805. di a 26 a lui Mâio» 
4 Observaţiună. 1. Vocalele ă şi î sînt însemnate prin diferite vo- cale curate: a, e, ş 0, fără o regulă precisă. -— 2. Grupele vocalice ea, oa sint representate prin 6.6 însă (*) nu ca: semn de aif tong, ci ca semn de accent. —3, Pentru « întrebuințâză o. — 4. Gru- pele cousonantice caracteristice ale limbii române și sunete actuale tot așă de caracteristice provenite din grupe latine sînt însemnate cu grupele latine: în loc de pt scrie ct; în loc de e scrie qu; în loc de î scrie Jli; în loc de z serie di. — 5. Tonul cuvintelor este însemnat. — 6; Articolul 6nelitie este despărțit de nume şi une-ori chiar terminarea, e despărțită,
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3), Diferite sisteme de la 1819 până adi. Cele mai în- 
semnate sînt: . 

La 1819 Petru Maior scâte „Ortographia romana sive valachica“. A 

Nepotu. Pe Romani și numele şi faptura impreuna cu tote plecarile loru quele firesci ii vedesce a fi viţe de Romanii quei vechi, quarii ore qua'ndu preste tota: lumea domnea, dupo: cumu şi in istoria: pentru ?nceputul Ro- manilor in Dacia limpede se adeveresce: de aqu6sta nu am indoela:. Ma de unde se trage începutul ţesiturei lim- bei, quare asta'di atat în gura Romanilor se aude, precum şi în scripturile lor se vede nu escu fo'rq îndoela. Me bu- curu, Unchiule, che te aflai avendu pucin regadiu de co.- tra: lucrurile quele multe ale deregitoriei tale, eu quare ne încetatesci cuprinsu ; che sum incredenţiatu, cum tota: îndoela mea o vi desface, si ovi resipi. Rogu-te si ini ajuti a me desceptă. 
Unchiul. De ora que asupra unui lucru asia îrumosu, si mie preplacutu este aieptata voia ta, cu.ata:tu mai bucurosu me învoiescu, si me aplecu a face destulu dori: rei tale, che mai n6que unul nu aflu quare de ajunsu si . fi descurcat lucrul aquest. 
Nepotul. Cu mulţi am prensu vorba despre aquâsta : ma negue cu unul nu mam intenita, de quare se me îi desparţit mulţemitu. A Unchiul. Doa: sunt parerile inveţiaţilor, quarii fo:ro' de pisma: voiescu a cuventare in locu aquestu. Unii dicu, che limba Romana 8 limba Latina stricata, și scaduta dela florea Limbei Latina. Altii dicu, che la Romanii quei de demult doa limbi au fostu, una quare o gratea' poporul, si aquesta o sugea inpreuna cu laptele de la mumele sale, adeche o înveţiau pruncii din auditu; alta, quare o în- veţiau la scola cu ajutorul Gramaticei: si aquesta se dice limba'nveţiata;, de ora que singurii înveţiati o pot scire. Intru aquesta limba seriea Latinii s6u Romanii cartile sale, din quare multe peno' la noi au ajunsu si li cetimu. 

Observări. 1. Sunetele ă şi î se consideră ca un singur sunet și se înseamnă prin vocala primitivă cu un apostrof deasupra. (Nefiind semn tipografic potrivit, s'a aședat apostrotul la drâpta). — 3 Su- netul & provenit din gux este însemnaţ cu litera latină. — 3. Gru- pele ea și oa se înssmnă numai cu e, 0. — Sunetele 2, f, ș se sori: d, f, ș. 
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La 1840 4. 7. Laurian tipărescela Viena „Tentamen criticum în originem, derivationem et formam linguae ro- manae“, a 

Eemple din sintază: Traianu imperatiu vinse Dacia la e la suppose Romani'lor. Temperantia'la, vertute pri- maria contra sene ensusi, nu e connoscuta de toti quali la predica. Stantiu bebe aqua. Intellecti”li omini nu ver- bescu fora a cogitare. Lumina'la stelle'laru nu e asi clara qua ella sole'lui. Bouariu'lu pasce boui”li. Mi la spose de sesse cente de ori. Li fu sociu pino a morte. Nu volu ve- nire cu mene pino in selva. Neminui nu sede bene in- temperantia'la. Noi omini vedemu que e bene, lu laudamu e facimu reu. Popilu'lu sali disculciu in neue.. Venibiti cu noi in ciuetate? Tota septimana nu li abiu vedutu. Ni dice so tacimu bene so lu espectamu. Se convene so faca siaquale debitoria'la sea. 

Observări: 1. Sunetele tâte cari lipsesc în limba latină ă, î, ea, 00, ș, ţ, sînt însemnate cu: litera corespundătâre din latina. Deci nici un semn diacritic. — 2. Sunetele dispărute, ca Il muiat, n mu- iat, sînt'însemnate. — 3. Articolul e despărţit de nume printr'un apostrof și are forme cari nu există în limbă (laru la feminin), —- 4. Dacă o sai 4 sai e din latina trecând în română s'a modificaf, sînt însemnate cu litera sunetului latin, — 5. Sunetul c sai & unde vine din latinul gu este representat prin acest semn. — 6. Unele nume proprii sînt schimbate: Stantiu pentru Constantin = Con- stantiu. — 7. Grupul pt provenit din latinul ct este însemnat cu grupul primitiv. — 8. Cente = sute, cuvînt care nu există în limbă.— 9 În loc de „padure“ aflăm cuvântul latin selua. — 10. Popillu = copil. — 11. Disculeiu — descuiţ. — '2. Vensbiti = veţi veni, formă simplă, de viitor, care nu există în limbă. — 13. Espectamu == așteptăm. — 14, Siaquale — fie-care, -— 15. De.cite oră 7 latin s'a fă- cut r în romîneşte este representat cu semnul sunetului primitiv. 
La 1841 7. Ciparii tipăresce la Blaj „Extract de or- tografie pe temeiul limbii şi ortografiei bisericesci şi deo- sebirea dialectelor“: - 

Cugetele si semtiementele omenesci se potu manifestă si prein alte semne, precum suntu ale surdomutiloru seau si prein sunetele nearticulate Precumu suntu risulu si vaietele si chiaru ale unoru animali. De aceea inse aste modure, de spresiune totu nu facu limba de câtu intru unu intielesu mai latu si nepropriu. 
Dar” limb'a omenesea nece nu este un'a si aceeasi, nece
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macaru la unulu si același poporu totu deun'a pre totu loculu si in tote partile ei; ci scaimbarile s'au facutu si se facu necontenitu in câtu limb'a unuia si aceluiasi po- poru de multe ori s'a impartitu in mai multi rami de limba seau dialecte dupa provineie. Si cu câtu vre-una limba este mai vechia si teritoriulu ei mai amplu si vastu cu atâtu si scaimbarile suntu mai multe si mai mari in forma si in materiale. Variabilitatea inse depende si de la natur'a poporaloru si organului loru de vorbire. 
Observaţiuni. 1. Semne diacritice nu se întrebuințăză, lci-colo se vede un A deasupra lui i sai q.-2, Fiind-că a simplu însemneză ă la finele cuvintelor, când substantivul se articul6ză se pune un apostrof între vorbă și articol. 

La 1844 I. Heliade Rădulescu tipăresce în „Curierul de ambe-sexe“ sistema, sa ortografică. 

Spre chreştinarea Bulgarilor contribuiră mult doi fraţi romani despre Severin que devenisseră călugări şi quari îşi făcusseră educaţia la Roma. Aguestia fură Methodin şi Cyrillu. Bulgarii urrâ mult pe Byzantini cu quari era în necontenit resbel, nu putea să ia nici un missionar de la dânşii. Methodiu şi Cyrillu, bărbaţi forte instruiți şi cuvioși, ca Români se decisseră a trece la Românii de peste Dunăre que făcea causă commună cu Bulgarii, se intro- dusseră la curtea lui Bogore despotul Bulgarilor. După multe încercări de a'1 converti la christianismu, veni şi surora lui Bogore din Constantinopole, unde fusese în- delung prisonieră de resbel și unde la curtea Theodorei se şi chrestinasse. Cu aqueasta înţellegânduse monachii români își îndoiesc puterile spre a evangelisă pe Barbari. Bogore eră forte tenace. 

Observări: 1. Sistema lui Eliade nu e prea complicată ca orto- grafie, dar dicţionarul săi din a doua epocă a activităţii sale lite- rare (după 1840-—1850) are înfăţişare cu totul streină, italiană. — 2. Sunetul & de la finele perfectului scris cu O iar la singular 6.— 3. Sunetul e și & când derivă din qu latin se scriu cu acest semn.— 4. Cons6nele se duplică de câteori se duplică în latinesce.—5. U mut se scrie fără vre un semn ca şi 4 plenison.—6, Diftongii ea şi oa se scriu € şi 6. Sunetele îşi“ă se scriucu mai multe vocale, cău- tându se originea în latinesce.
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La 1864 Aron Pumnul dădu la lumină un noii sistem de ortografie, propriii al săi. 

Ocupceciunea Consteentinianei pre'n Turci. 

Numai deune-di trecti si al patrulea veac dela întîm- plarea aceasta trista care a dai obiepte destulle istâriei universale. 
In annul 1853 amerintiarae de cetre miediil noptii nGuri înfiortori spre oridionul Turciei : principele ru- 

sesc Mencicof adusese cussine în portofoiul sei potopul 
prescris în Petroburg, de a o îneca, de nu va fâce des- tull dorintielor lui Nicolai 1. Atundi se prea ce a so- sit oara de moarte a domniei otomanne carea Si a fost cîscigat'o Mahomed II pre?n fier şi foe preste Ticerile resfeetiate alle unei împeratii mari si ce va sc se rq- 
sipeasce în sferoemoturi tronul acel tirann, felos, ra- 
dimat pe sâbiea profetului Mahomed înplîntate toema în 
inima împerotiei reseritenne romanne si diugravitze 
rOsiu de sîngele atitor mii de martiri carii necletiti în credinti& curata, însufletiăi de iz sperîntă fericitoare si în celăiti la inima de ii iubire sfinte catre Dum- redipă Si dârurile lui czetraa relegiune si pâtrie ai voit 
mai bucurosi a muri la cepetiiele Zelle cuvioase str&- 
bunesci, a-si jertfi vieatia la poalele altarielor: bisăricei 
unui adeverat Dumnediză decît a-si perzsi credintia 
adevărate fericitoarie si mîntuitoarize a Mintuitoriului 
Crest si a primi cundasciunile celle sîlnice alle dusmanului. îns întielepciunea dumnedizease carea o aflem ti- 
perite în evangeliul dreptatii a hotarît altmintrea .. ; Si 'Tureiea ste, pe'ntruee prOniea dioeasce vre. 

Observări. 1. Pumnu întrebuințâză semne diacritice, dar numai deasupra, literelor, nu dedesubt; anume: d, î, s ca să se citâscă z, |, ș aă o liniață deasupra; pentru € şi $ întrebuinţâză aceeaşi li- niuță deasupra semnelor €, 9, — 2. Sunetele ă, î se representă tot- deauna cu câte un singur semn: &, î. — 3. Uneori se însemnâză accentul tonic, — 4. In unele cuvinte se duplică consânele.
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La 1866 apare la Iaşi „Scrierea limbii române“, de Titu 
Maiorescu în care se stabilesc principiile ortografiei în- 
trebainţate de „Convorbirile literare“, organul societăţii 
literare „Junimea“. 

La 1871 apare dicționarul Academiei Române, lucrat 
de Laurian și Massim, tipărit cu ortografia ce aveă atunci 
Academia.- " - a 

La 1873 consiliul permanent al instrucţiunii decretâză 
nisce regule ortografice obligatorii pentru şcoli. 

La 1881 se publică noua sislemă ortografică a Aca- 
demei, care este întrebuințată în publicaţiunile acestei 
instituţiuni şi introdusă în şcoli. Ea a suferit puţine 
modificări în 1895, când sa decis să nu se mai scrie 
ă mut (scurt), 

Sistema, fonetică nouă, de care se servă multe diare 
Şi reviste.
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Caracteristica sistemelor ortografice, 

Tâte aceste deosebite moduri de scriere se pot grupă 
în patru categorii: sisteme etimologice, fonetice vechi, 
mixte, şi fonetice nouă. 

1. Sisteme etimologice. (Micu, Şincai, Grişian, Maior, La- 
urian, Cipariii, Heliade, Dicţionarul Academiei, Ortografia 
ministerială). Acestea sînt nu numai sisteme ortografice, 
ci şi gramaticale şi linguistice. Trebue dar, pentru a 
înţelege sistemele etimologice (precum şi pe cele fonetice 
vechi), să le privim din t6te aceste puncte de vedere. 

Direcţiunea latinistă se începe cu gramatica lui Micu 
şi Şincai. Fă cred că limba românescă este o corupțiune 
a limbii latine clasice şi că misiunea gramaticului stă, 
în a căută să o apropie cât se va put6 mai mult de 
original, lăsând la o parte sunetele deosebitore şi vor- 
bele care nu sînt din sorginte latină. 

Petru Maior pentru prima 6ră stabilesce că limba ro- 
mână nu vine din latina clasică, ci din graiul latin vulgar, 
dar ajunge la o conelusiune cu totul curi6să. Spune că 
limba română este cea mai curată limbă romanică şi 
că navem de cât să scotem din ea cuvintele streine spre 
a căpătă vechea limbă latină; prin urmare limba nostră 
este muma celei latine. | 

Laurian, în „Tentamen criticum“, sțudi6ză o limbă 
ideală, construită de el, închipuindu-şi că aceea a fost 
limba vorbită de Români prin secolul XII şi că a rămas 
staționară. | 

Pe când Laurian voia să găsescă limba românescă sta- 
tornică în epoca anteriră documentelor, Cipariii ne în- 
făţișeză tot o limbă construită de el, însă pe basa mo- 
numentelor literare şi pe comparaţiunea dialectelor. El 
dice că trebue să reînviem cuvintele şi sunetele morte 
şi să le punem în locul acelora care sînt plăcute la aud 
şi uşore la pronunţat. 

In - acest curent intervine Heliade cu o notă nouă. El 
găsesce așa de mare asemănare între limba italiană şi 
cea română, în cât le numesce dialecte şi crede că limba 
n6stră trebue retormată, scoţându-se cuvintele streine
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şi înlocuindu-se cu forme italiane. Autoritatea lui Heliade 
a făcut pe atunci mulţi adepţi ai acestei sisteme de re- 
formarea limbii şi a ortografiei şi modul lui de scriere s'a 
introdus chiar în şcoli. „. 

Tendenţa latinistă se sfârşesce printr'o mare lucrare, 
0 operă pentru care autorii ai muncit timp îndelungat 
Şi şi-ati dat silinţe uriaşe: cu dicţionarul şi glosarul Aca- 
demiei, care ne înfăţişâză nu numai un mod de scriere 
etimologic, ci şi o limbă artificială. Acolo aflăm sutimi 
de cuvinte ce nu ai fost şi nu vor fi nici odată ros- 
tite de Români, iar cuvintele întrebuințate de vâcuri sînt 
aruncate într'un glosar, ca fiind vrednice de lepădat 

Prin urmare -t6te sistemele etimologice volaii să facă 
o schimbare radicală, nu numai în scriere, ci chiar şi în 
vocabularul limbii, Yar principiul ortografic era, ca vor- 
bele, să arate prin modul de scriere, forma latină sau 
forma cea mai veche. Neapărat că modul de aplicaţiune 
a variat, dar toţi se învoiaii cu ideea, că trebue să avem 
scriere etimologică, cum ai mai tâte naţiunile civilisate. 

Argumentele în contra etimologismului sînt multe; 
vom aduce aci numai pe cele mai de căpetenie. 

a) Sistema etimologică este neraţională. Fie-care cu- 
vînt este sensibilisarea unei noţiuni, şi când citim sait 
audim un cuvînt, voim ca el să ne deştepte exact noţi- 
unea pe care o representă. Chiar în lăuntrul unei limbi, 
cuvintele, cu timpul, îşi schimbă saii îşi modifică înţe- 
lesul, aşa în cât acelaşi cuvînt deștâptă odată o noţiune 
cu o anume sferă şi un anume conţinut, altă dată alta. 
Exemplu: prosi=sănătos, în unele texte din secolul XVI 
şi prost lipsit de inteligenţă, în limba de adi. Cu atât 
mai mult se va întâmplă acest lucru, când trece un cu- 
vînt dintr'o limbă într'alta. Exemplele sînt forte nume- 
rose. La Romani libertare însemna „scăpare din robie“; la 
noi iertare n'are nici o legătură cu acest înţeles. La Ro- 
mani anima însemna „răsuflare, vi6ţă“; la noi inimă, un 
organ al corpului. La Romani caballus, „un cal de muncă“, 
în Quicherat caballus e tradus cu „cheval hongre, cheval 
de fatigue“; la noi cal are sensul general. De ce dar 
am scrie cum voiaii latiniştii: libertare, anima, caballu ? 
Noţiunile pe care ni le deșteptă aceste cuvinte n'aii de
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cât o f6rte depărtată înrudire cu cele deşteptate Lati- 
nului. . 

b) Sistema etimologică este contrarie desvoltării is- 
torice a graiului. O limbă trăind în graiul omenesc tre- 
bue să se modifice; ceea ce se numesce „corupţiune“ e 
tocmai vicța limbii. Fixând scrierea, ar trebui să presu- 
punem, că limba nu se desvoltă, deci nu trăesce, 

c) Sistema etimologică e o falsificare a vocabularului 
Dacă întrebuinţăm sunete şi cuvinte care nu se. rostesc, 
ne slujim de o limbă neexistentă, deci falsificăm voca- 
bularul real al limbii nâstre. 

d) Sistema etimologică e nepractică, pentru că nu 
S'ar put6 sluji de ea de cât cei ce sciii latinesce sati 
italienesce, iar majoritatea naţiunii ar fi osândită să rămâe 
fără ortografie. 

„€) Sistema etimologică e o piedică pentru întinderea 
culturii. T6te cărţile tipărite etimologicesce ar fi grei 
de citit pentru stratele de jos ale poporului şi Sar pierde 
cu învăţătura ortografiei un timp preţios, ce sar pute 
întrebuință la, dobândirea de cunoscinţe. folositâre. 

f) Sistema etimologică desminte caracterul originar 
al alfabetismului, care e fonetic. 

2. Sisteme fonetice vechă (Molnar, Pumnu). Molnar a 
întrebuințat un sistem ortografic. practic, în scop de a 
înlesni Germanilor învăţarea limbii române ; de aceea 
sistemul săii are o importanță mai mică. Pumnu însă 
a avut pretensiunea să stabilâscă nisce principii sciin- 
țifice, care să fie recunoscute de toţi. El pornia de la 
credința greșită, că tote cuvintele limbii trebue să se 
supue aceloraşi legi,ca şi cum tâte s'ar fi întrodus odată. 
Pe când etimologiştii voiaii să reducă tote cuvintele la. 
forme cât mai aprâpe de limba latină, cum aflăm în neo- 
logisme, Pumnu voia ca tote neologismele. să se con- 
forme legilor vechi ale limbii. El nu ţineă socotâlă că 
în românesce avem o serie de cuvinte, care sai aflat 
în limbă în momentele formaţiunii ei, când funcţionat 
anumite legi, şi o altă serie de vorbe, intrate în secolul 
nostru, când vechile legi nu mai erai în vigre. 
Pumnu nu voia să se servâscă de neologisme ca ter- 

meni techici, ci voia să fabrice termeni noi din mate-
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rialul vechii al limbii române, cum aii făcut Ungurii; 
așă în loc de gramatică să dică limbământ, în loc de 
filosofie, sciemâni, în loc de astronomie, stelământ, etc. 

De asemenea voia să generaliseze terminațiunea csune 
la tâte cuvintele cu o terminare corespunqând lui îso- 
nem latin şi după cum dicea tăciune, voia să dică şi 
năciune. | j 

De altfel, Pumnu scriă cum „vorbă, — introducând 
câte-vă semne nouă cu desăvîrșire arbitrare şi nejusti- 
ficate — dar vorbind întrun mod artificial, şi ortografia 
lui fu artificială şi nepotrivită şi cădiui cu întrega sistemă 
după puţină vreme de la nascerea ei. , 

3. Sisteme mizte. Cele mai însemnate încercări de a 
fundă o sistemă intermediară sînt: sistema Academiei 

"din 1881 şi sistema „Convorbirilor literare“. Ambele 
simplifică de odată problema, declarând că spre fixarea 
unei ortografii nu e nevoe să fixăm şi limba, separă 
deci chestiunea ortografică de cea gramaticală. Ambele 
caută să arate originea sunetelor derivate, urmărind-o 
însă numai înlăuntrul limbii române. 

Academia îns6mnă sunetul d cu d, &; sunetul î cu 
, 6, î, după cum se pote urmări în flexiune Şi deriva.- 
țiune. Sunetul 2 e reprezentat cu d, 2 şi s (între două 
vocale în neologisme). Diftongii ea şi oa cu 6, o, afară 
de anume casuri. Și cu sc sai și. U mut nu se repre- 
sentă dacă este preces de consână. / când e jumătate 
se însemuâză ş. 

Sistemul „Convorbirilor“ nu deosibesce pe ă de î,ci 
le consideră ca un singur sunet, însemnându-l cu ă, &, 
după aceleaşi principii ca şi Academia. Z se scrie cu Z, 
afară de neologisme unde avem s intervocalic. Diftongii ea şi oa se scrii cu ambele litere. Șt asemenea. U mut 
nu se scrie, iar î jumătate nu se scurtâză. 

4. Sistema fonetică nouă, Acâstă sistemă, de şi deo- sebită în detalii la diferiţii ei representanți, se baseză 
pe următorele principii: 

a) Alfabetismul e din esență o scriere fonetică şi re- 
presintă sunete reale din present. 

b) Ori-ce caracter scris e destinat a fi citit.



1Ja 

  

c) Fie-care literă trebue să serve numai pentru unul 
şi acelaş sunet; 

d) In alegerea semnelor trebue să ţinem s6mă de tra- 
diţiune. 

Pe basa acestor regule fundamentale, fonetismul nos- 
tru a resolvat mai tâte chestiunile ortografice. 

Se representă sunetele d şi î cu două semne distincte 
şi tot-deauna cu aceleaşi semne: ă Şi î. 

Se representă sunetul z tot-deauna cu acest semn: 2 
Se representă diftongii ea și oa ca diftongi (ea, oa). 
Se representă şi numai cu şt. 
Nu se scrie nică odată 4 mut, iar u jumătate ca şi î 

jumătate se însemnâză: ă, 3. 
Exemple : 
văr, păr, — când, — Român, — zi, zicere, — vrea, seară: 

coadă, ştii, româneşte, — boii, cai. 
Acestea sînt punctele în privinţa cărora nu mal există 

controverse. Ati rămas însă câte-vă, asupra cărora nu 
sînt învoiţi toţi fonetiştii şi pe cari le vom numi difi- 
cullăţi ortografice. lată pe-“cele mai însemnate: 

a) Sunetul muiat ie în următârele casuri: când se află 
după vocală, după ch, gh Şi când se află la început. Unii 
scrii: bae, chem, ghem, este; alţii : baie, chiem, ghiem, 
ieste. Când îe se află în alte condiţii, 'nu mai încape în- 
îndoială: se scrie cu ambele semne: piele. 

b) Sunetul a. Se serie: &, s, cs, ga: examen, esamen, 
egzamen; explic, esplic, ecsplic. 

c) Semnele sm, 2, — sb, zb, — sd, zd. 
Unii scriii: smintit, sbier, sdravăm ; alţii: mintit, 2bier, 

2dravăn,. 
d) Sunetul î de Ia finele masculinelor. Unii scrii roi, 

Mihai ; alţii: roiii, Mihaiă.. 
e) Sunetul & de la finele perfectului simplu, conju- 

garea |, pers6na III. Unii scriii plecă, alţii plecă.
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Teme. pentru composițiuni şi expuneri orale, 
Programa clasei VIII prevede să se facă composiţiuni scrise și expuneri orale având ca subiect diferite cestiuni literare sai istorie fie din limba română, fie din alte materii. Pentru înles- nirea profesorului şi pote chiar pentru ca elevul să se pregă- tescă singur alegându-și subiectele, dăm aci o listă de teme grupate după categoriile din programă, 

I. Aprecieri din punct de vedere al limbii și al adevă- rului istoric asupra cronicarilor, 
Miron Costin în comparaţie cu cei-lalţi cronicari moldoveni. Grigore 'Ureche în comparaţie cu cei-lalți cronicari moldoveni. Neculce în comparaţie ca cei-lalți cronicari moldoveni. Câte-va din tradiţiunile culese de Neculce. x iul descălecat în literatura istorică a secolului XVII Şi LA 
Al doilea descălecat în cronicarii Munteniei, Al doilea descălecat în cronicarii Moldovei. 

ÎL. Aprecieri asupra limbii. din cărţile bisericesci 
„Codicele voroneţân în comparație cu Psaltirea Scheiană, Psaltirea seheiană în comparaţie cu Psaltires lui Coresi, | Psaltirea lui Dosofteiă în comparaţie cu Psaltirea lui Coresi. Biblia lui. Şerban în comparaţie cu Psaltirea lui Dosoftei, Antim Ivir6nul în comparaţie cu Varlaam al Moldovei. 

Il. Studii literare asupra unor autori moderni 
citiți acasă. 

Racine, Britannicus. 
Victor Hugo, Hernani, 
Rostand, Cyrano de Bergerae. 
Bolintinenu, Viaţa lui Stefan. 
Alecsandri, Despof-Vodă. 
Eminescu, Făt frumos din lacrimă, Vlahuţă, Lui Eminescu. 
Coşbuc, Nunta Zamfirei, 

13
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IV. Disertaţiurii istorice şi literare 

Importanţa scrierilor bisericesci din secolul XVI—XVIII pen- 
tru desvoltarea literaturii române. 

Ideile politice ale cronicarilor români. 
Cum se concepe istoria de către cronicari? , _ , 
Influenţat-a poesia poporană desvoltarea literaturii românescă 

culte ? - - 
Comparaţie între cronicarii Munteniei și ai Moldovei. 
Cronicarii în comparaţie cu istoricii din şcola ardelână, 
Urmările politice și culturale ale unirii Românilor cu biserica 

Romei. 
Bălcescu ca imagine a patriotismului. 
Genul dramatic în literatura română. 
Fabula și fabuliştii români. 
Pesimismul lui Eminescu. 
Mişearea literară sub Vasile Lupu şi Mateii: Basarab. 
Inceputurile literaturii românesci. 
Vi€ţa şi operile lui Miron Costin. 
Deosebirea între clasici şi romantici. 

_Lamartine și poesia lirică, 
Figura lui Mircea în istorie şi în literatură. 
Rolul politic şi literar al lui Dimitrie Cantemir. 
Slavonismul în ţările române. 
Influenţa slavă asupra limbii şi literaturii române, , Evenimentele politice din ţările române în timpul lui Mihaiii- Vitâzul. 

- Epoca Fanarioţilor din punct de vedere cultura]. 
Care e autorul român 

Qare e au torul frances preferit de elev șipentru carecuvinte? 
Care e autorul latin | 
Comparaţie între revoluţia română de la 1821 şi cea dela 1848. Activitatea lui Antim Ivirânul. 

- Caraeteristica cronicarilor moldoveni, 
Clasicismul şi romantismul în mișcarea literară francesă, Schiller și Goethe, -ees dinl , , Corneille și Racine! joum rees in lecturile personale ale elevului. 
Cultura grâcă în România. 
Varlaam şi Dosofteiii, 
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