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ROMÂNII BĂNĂŢENI 

DIN PUNCTUL DE VEDERE AL CONSERVATISMULUI  DIALECTAL 

DE 

B. P. HASDEU 

Membru al Academiei Rotnâne: 

PREFAȚA 

În anul acesta 1896, Ungurii serb&ză jubileul lor de 1000 de 

ani, de când: sălbatecul Arpad devenise stăpân al Pannoniei. Un ju- 

bilei avem şi noi, Românii, tot în anul acesta 1896; un jubileii 

nu de 1000, ci de 1500 de ani, și nu un jubileii de victoria săl- 

păteciei, ci un jubileii de răspândirea civilisaţiunii. Sunt acum 1500 

de ani, la anul 396 după Crist, sântul Nichita, Român din Dacia 

și episcop al Daciei, după ce propagase cultura creştină printre 

Huni, a-făcut o călătoriă la străbuna Romă, pentru ca pe malurile 

Pibrului să salute Columna lui Traian în numele Daciei. Este un 

jubileii mai lung și mai frumos decât jubileul lui Arpad. Acestui 

jubilei al Daco-românului sântul Nichita, civilisatorul lunilor, un 

fa de lumină în mijlocul barbariei, îi închin et lucrarea, pe care 

o presint acum Academiei Române. 

2 Februarie 1896. 

Analele A. R. — Tom, XVII. — Memoriile Secţ, Literare» 

  

     

   



Din tote. regiunile locuite astă-di de Români la nord de Dunăre, 
Bănatul și Oltenia, cu prelungirea lor cea comună în. țsra /Hațe- 
gului, sunt singurele cari represintă o continuitaţe neîntreruptă 
geografico-istorică a neamului românesc, — un cuib de unde se ro- 
maniză, treptat țările spre apus, spre crivăţ şi spre resărit, ba indirect 
şi cele de peste Dunăre, cuibul meret descărcându-și prisosul, dar 
remânând tot-d'a-una plin, 

Şi nici nu puteă să fi fost un alt cuib, intru cât Bănatul şi Ol- 
tenia ati fost cele dintâi porţiuni, pe cari le cuceriseră în Dacia 
legionarii Romei şi fără, menținerea cărora ei nu puteai stăpâni 
restul Provinciei Traiane. Ar fi o curată absurditate de a crede 
cine-va că colonisarea romană a, fost, mai 'compactă și mai solidă, 
în Transilvania sat pe aiuri, unde ea era mai depărtată de Italia 

tot-odată mai apropiată de lumea cea barbară din Orient. | 
Deși învecinate, totuşi Bănatul și Oltenia nu se confundă întru 

cât-va, decât numai pe la Orşova și pe la Mehadia, având o liniă 
de demareaţiune firâscă pr bine: determinată prin acel crescet 
al Carpaţilor, care tocmai între ele se lasă jos și trece Dunărea, 
pentru a se uni de dincolo cu Balcanii. Din acâstă causă ;expan- 
siunca, elementului românesc din Bănat se operă mai în specie spre: 
Pannonia, iar a elementului românesc din Oltenia tindea mai cu 
samă spre Nistru 

Migraţiuni dela Olt spre Timiș şi vice-versa, firesce, sai în- 
tâmplat nu odată, şi una din ele. bună-dră, în timpii moderni, 
a dat nascere în Bănat unei poporaţiuni oltenesci, așă numiţilor 
Pufană, cari nici până astă- Qi nu saii confundat cu Prătuţii sai 
Bănăţenii proprii diși. Tocmai acesta însă dovedesce că Oltenia şi 
Bănatul, deși se întăriaă din când în când reciproc prin revă&rsarea,
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_prisosuluj poporaţiunii într'o parte saă în cea-laltă, totuși îș 

strai fie-care câte o individualitate deosebită. 

Lăsând acum la o parte Oltenia, despre care se pote vede mai 

pă- 

ales în studiul mei «Basarabii», să ne oprim cu tot dinadinsul 

asupra Bănatului, examinând în privințai mai de aprope: 

X. individualitatea, dialectală; 

II. individualitatea, teritorială. 

|, Individualitatea dialectală a Bănatuluă. 

Acestă cestiune ni se presintă sub două puneturi de vedere: 

1. elementul lexic; 

2. elementul fonetico-morlologic. 

Este ciudat că pentru ambele aceste puncturi, [fruntașii literaturei 

române din Bănat: lorgovică şi 'Țichindel, fără a vorbi de serii- 

torii cei noui de acolo, nu ne oferă aprâpe nici un material, căci 

dînşii n'at scris bănățenesce, ci în limba literară cea, tipică, r&s- 

pândită la toţi Românii prin cărţile bisericesci. Pot atât de puţin se 

pote culege din gramatica cea serisă de Bănăţenul Diaconovici- 

Loga. 

7. Blementul lexic. 

Intro scrisore din Pesta dela 1 August 1871,. publicată atunci 

în Columna lui Traian pag. 117, eti diceam între altele: 

«Secolele fiind în vacaţiune, Biblioteca Universităţii din Pesta 

«este închisă Mulțumită amabilităţii d-lui Dr. Francisc Toldy, pro- 

«fesor, bibliotecar și unul dintre învățații cei mai renumiţi ai Un- 

agariei, ea mi-se deschise pentru vre-o trei ore. Acest interval, mai 

«mult decât scurt, mi-a procurat totuşi ocasiunea de.a face două 

«descoperiri forte preţisse, mai cu samă din punctul de. vedere 

«al linguisticei române. Cea dintâiti este: un manuscript . cu totul 

«necunoscut, întitulat: Dictionarium Valachico-Latinum...» 

Mai târdiă, pe la 1878, același manuscript ademenise în trecât 

băgarea de samă a d-lui N. Densușianu, care "| menţioneză în
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interesantul sei raport despre misiunea sciinţifică ce i se încredin- 

țase din partea Academiei Române, Anale ser. Îl. t. 2 secț. |. p. 202. 

Nici ei însă la 1871, nici d. N. Densuşianu mai în urmă, nu 

studiarăm manuscriptul în cestiune mai de aprâpe, ci numai dâră 

în pripă, ceea-ce ne rătăcise pe amindoi, ast-lel că eit îl consi- 

deram de proveninţă transilvană şi anume de pe la 1700, iar 

urmașul mei îl credea scris la 1742 şi cuprindând «166 pag. + 

9 foi»; patru aserțiuni — două ale mele şi două ale d-sale—de o 

potrivă inexacte. | 

In vara din 1883, eu mă oprisem în Pesta mai multe dile pentru 

a trage o copiă de pe o bună parte a manuscriptului. De aci, în- 

torcendu-mă în ţeră, el mi sa trămis chiar la Bucuresci, graţiă 

extremei amabilități a capilor Bibliotecei Universitare din Pesta, 

dd. Dr. Szilăgyi şi Dr. Szâdeczlky. In acest mod eui am putut să-mi 

întregesc lucrarea şi s'o mai revăd, având originalul de 'naintea 

ochilor. 

Inainte de 1742, Dictionarium Valachico-Latinum formă un vo- 

lum nelegat de 172 pagine, aruncat unde-va cu ne'ngrijire, aşa că 

ultimele șese foi, începend dela pagina 161, mucediseră de ume- 

delă. Ajuns în acâstă jalnică stare, manuscriptul a fost dai ca să se 

lege în pele la un loc cu 92 foi de hârtiă albă. Legătorul era atât 

de nedibaciu, încât din unele foi a tăiat câte un rînd scris, sau cel 

puțin o parte din litere. După ce sa legat bine-reti, posesorii suc- 

cesivi ai început a scrie câte ceva pe foile cele albe, dintre cari 

unul: «Itinerarium An. 1742 ă 28 9bris ad 16 10bris. Cibinium. 

Szelendel: vel Stolezenburg. Markseg etc.», iar altul: «Connotationes 

ex Adagiis. Anno Salutis MDCCLXX.» Aceste diverse notițe fiind 

scrise tote în urma legării, rîndurile lor ai rămas intacte la mărgini. 

Faptul este dară că Dictionarium, muced dejă în parte pînă a nu 
fi trecut prin fârfecile legătorului, e cu mult anterior anului 1742. 

Inainte de a se da la legat, manuseriptul pare a fi colindat prin 

diferite mâni. Scris de autorul sei cu o cernâlă rădăciniă, aprope 
gălbuiă, și cu o ortografiă propriă, mai mult sai mai puţin rafio- 
nată, despre care noi vom vorbi mai la vale, el sa completat
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apoi din când în când cu câte un cuvint scris la margine de alt 

cine-va, ba chiar de alţi doi şi trei, cu o cernâlă generalmente 

negră sai negriciosă, cu ortografia curat ungurâscă şi cu o înve- 

derată neprecepere a foneticei române. Cel mai vechiu dintr aceşti 

adăugători a scris întregile două pagine 171 — 172. dela fine. Un 

altul şi-a însemnat numele «L.onesa Josila» pe pag. 20. Mai sint 

vr'o câte-va adausuri cu mâna posesorului dela 1742, care tot el 

pe primele patru pagine sa încercat a da sinonimica, ungară a 

cuvintelor române, de ex.: «Abure. Vapor. (Goz. Parah).» 

lată şi un fac-simile de pe pag. I6: 

Belea. „0bne 171 (07: Bodary. 
DB Bom, Who. 
Bed cul Bade Pata Paget, natu 

B pet În pană Pra Mp Pta 
& eul - daha predă 29 Umnie dag -. 

Bela Ban. arie 
Bene eh fu do 

SB enye Ag 
B erati Site 

Releu. „Tumie “Xe cun: co 

Cl, x m ama CI et 'tami 

Ba , ExConano CJ ecua Coana 

Bel.tn: 2 coia to 

Be Si pa 

( Uz ul Zlla Regal 

Bă ul Ficral. Alfa temea:  Pomuni 

ii Poul AM dea 
pf oala 4 

Zi, ii, oleo - 
act rocă adizae Ti ra cro fugea 

Beni le 

E Demual PR 

-En Rua tTI „— 

Cratevi - Amara 

y 

In acest fac-simile totul e scris de -aceiași mână şi cu aceiași 

cernslă, afară de:
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«Vel Băde. Frater major natu». 

«Badieza. Uxor Pratris». 

«Belusagul. Vanitas» ; 

adaosuri doveditore că acela care le făcuse — şi este anume adău- 

gătorul cel imai vechii — nu sciea bine românesce, după cum o 

scieati și maj puţin cei-lalți adăogători posteriori; pe când autorul 

primitiv poseda limba română în perfecţiune, adecă dialectul sei 

provincial. 

Dacă vom consideră acum că: 

1. manuscriptul a fost legat nu mai târdiă de anul 1742, pro- 

babilmente însă înainte de acel an; 

2. pină a nu fi fost legat, el trecuse prin vr'o doi saii trei 

stăpâni, cari îl adauseră pe rînd; 

3. înainte de a fi fost adaus în acest mod, el zăcuse un timp 

ore-care în umedâlă, unde cât p'aci eră să se strice; 

4. în tesă generală, manuscriptele schimbă pe posesorii lor cu 
mult mai încet, decât cărţile tipărite; 

dacă—dic—vom luă în samă tâte acestea, atunci va fi o socotelă 
forte cumpătată de a pune data, dicționarului în cestiune, aşa cun 
eșise din condeiul primului autor, cu vr'o cincă-deci de ani înainte 
de 1142, adecă în a doua jumătate a secolului XVII. 

Sub raportul hârtiei, primele 172 pagine, adică Dicţionarul pro- 
prii dis, se deosebesc cu totul de cele 92 foi adaose la legarea 
cărții. Aceste din urmă sint de o hârtiă grâsă fără nici un semn 
de fabrică. Cele dintâiă sînt de o hârtiă fină, având ca semn de 
fabrică: de o parte, două chei incrucișate; de alta, acele trei giSnţe 
și două litere, cari aprope tot așa figurâză în documentele române 
de pe la începutul secolului XVII și chiar de pe la capătul seco- 
lului XVI, de exemplu în actele dela 1596, 1605 şi 1636, repro- 
duse în «Cuvente den bătrăni» î. 1, p. 66, 140 şi 229. Acelaşi 
semn peste tot, atât glnţele cu literele precum şi cheile, ba încă 
întocmai aceiași calitate de hârtiă, ne întimpină într'un zapis inedit 
din 30 Decembre 1680 al Episcopiei de Argeș, aflător în Arehivul 
Statului din Bucuresci. lată-ne dară iarăși în a doua jumătate a
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secolului XVII, ca şi pe temeiul celor patru considerante de mai 

sus. Aci însă, ca și acolo, rămâne deschisă posibilitatea ca ma- 
nuscriptul să fie mai vechii. | 

Să se observe, că singurul oraș din Moldova, pe care] menţio. 

n6ză Dictionarium, este Suceva. Acestă particularitate, la prima 

vedere, ar permite -a urcă dată manuscriptului pină la anul 1600 

şi chiar mai sus, căci de atunci încâce Sucâva perde ori-ce în- 

semnătate faţă cu Iașul, noua capitală a Moldovei. Noi totuși nu 

punem un mare temei pe ac6stă împregiurare, de oră-ce autorul 

putea să fi cunoscut numele Sucevei din făntâne mai vechi, în cari 

nu va, fi găsit nimic despre laşi. Nu avem decât a cită un exemplu. 

Intro carte a lui Paul Conrad Balthasar Han, întitulată «Alt und 

Neu Pannonia» și tipărită în Niirnberg la 1686 in-40, se.dă urmă- 

târea enumeraţiune a oraşelor Moldovei: «Die vornehmsten Mărkte 

«(dann es gibt keine Stadt darinnen) in der Moldau sind Zuccavia 

«oder Soczova (ein anderer Author nennets Suchana) da sich der 

«Fiirst aufhălt, Niemeck, so allein mit dem Schloss Romaniwiwar 

«unter allen andern mit einer Maur umgeben, Vasluy, Totras, 

«Barlaw, Varna (?), Orazzonia, Cutinari und Cocina». Pe prima 

liniă Suceva ca reşedinţă princiară, apoi despre lași — nicăiri, și - 

acâsta la 1686! lată dară că r&mânem și aci de o cam dată plus- 

minus în a doua jumătate a secolului XVII. 

Un criteriu înteresant în aparință, este că autorul cunssce dejă 

porumbul: «kukurudz», pe care primul seă adăugător îl are de 

asemenea în lista plantelor dela finea manuscriptului: «tureicum 

triticum — kulkuriza. » În România porumbul, moldovenesce popu- 

şoiti, sa întrodus cam pe la începutul secolului XVIII. Mai 'năinte, 

rolul “acăstei cereale” jucă [a noi meiul, după cum 0 spune un mi- 

sionar “catolic din Moldova, într'o scrisore. din 1670: «totus ille 

populus pane ex milio vescitur»! (ap. Rermeny, Ueb. d. Bisthum zu 

Bakov in Kurz's Magazin t. 2 p. 76). Acesta însă nu formâză 0 

obiecţiune seri6să contra vechimii manuscriptului. În mai tâtă Eu- 

ropa, porumbul a fost bine cunoscut încă din secolul XVI, dacă 

nu în cultura de câmp, cel puţin în grădinăriă (cfr. Hehn, Iultur-
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pilanzen, ed. 3, p. 443 —4). Afară de acâsta, în manuscript figureză. 

«kukurudz» fără nici o explicaţiune. Cuvintul mamaligă nu e de 
loc. Vorba, malaiii, «mălaj», e tradusă prin «milliaceus panis», adecă 
pâne de meiti, «panis ex milio» după expresiunea misionarului de 
mai sus. Mai pe scurt, ne aflâm tot în secolul XVII. 

Dacă, nu timpul, încai locul unde s'a scris Dictionarium, iar prin 
urmare dialectul pe care 'l represintă, se pote precisă cu destulă 
certitudine; și iată cum. 

Din „Moldova, 'precum am vădut, autorul cunâsce numai Suceva. 
Din Tera-Românsscă, el indică trei localităţi, tâte de o însemnătate 

istorică: + 

«Argish. Oppidym în Valachia Transalpina». 
«Bukureshty. Oppidum Valachiae 'Transalp». 
«ISraiova. Oppidum. Transalpinae». 

Pe lingă acestea, o particularitațe interesantă: 

«Olt. Aluthas fl.» 

«Oltan.» 

Din "Transilvania următorele: 

«Bălgradul Ardaluluj. Alba Julia». 
«Deva. Arx in Transylvania». 
«Haczeg. Districtus sub Comitatu Hunyad». 
«Koloshvar. Claudiopolis». 
«Sibiny. Cibinium». 
«Strej. Fluvius Haczagiensis». 

Din acest tabel de un-spre-deci numi, noi ne încredințâm dejă 
că partea occidentală a 'Țărei-Românesci (Craiova — Olţ, — Oltan) 
și a Transilvaniei (Sibiny.— Deva. —- Haczeg. — Strej), adecă partea 
cea apropiată de Bănat, era mai familiară autokului, căruia Clujul 
îi este cunoscut numai. sub forma ungurâscă ISoloshyar, iar Bra- 
şovul şi Făgărașul de loc. = 

Dacă trecem acum la Bănat, Dictionarium ne dă următârea no- 
menclatură: 

«Iriesova. Nomen pagi».
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«Logosh. Logassium. Oppidum Hung. Infer.» 

«Macsovă. Pagus în districtu Sebesiensi». 
«Marga. Pagus în fine Portae ferrez». | a 

«Marmure. Porta ferrea. Angustiz Transylvanize ex parte Hungari:e “in- 

ferioris». 

«Strem. Sirmium. Plate Caranseb. nomen». 

«Teius. Tilietum. Promontorium Caransebesiense». 
«Timish. 'Themisius fl.» 

«Timishan. Themisiensis». 
<Timishora. Themisvarium. Themisiopolis». ) 

    
Să mai adăogâm: 

»Krish. Fluvius Chrysius». 

«Krishan. Accola Chryșij». 
«Krishenesk. Chrysiensis». 

Din tâte acestea resultă nu numai că autorul era Bănăţen, dar” 

încă anume din regiunea Lugoșului. = 

In manuscriptul întreg nu sint nicăiri menţionate nisce simple 

sate sai puncturi topografice fâră, vre-o importanță, afară de cele 

cinci: Criciova, Maciova, Marga, Strem, Teiuş, şi mai încă altele 

trei, despre cari vom vorbi mai la vale, tâte în vecinătatea Lugo- 

şului, precum nu departe de acolo şi Marmure. Căutând în Hor- 

nyânsziy (Geograph. Lexikon d. Kânigreichs Ungarn, Pest, 1858), 

noi vedem că Criciova (Kricsova) este un sat românesc cu vro 

900 locuitori; Maciova (Macsova) un alt sat românesc cu vr'o 300 

locuitori; Marga, disă, și Vama-Margă, iarăși un sat românesc cu 

vr'o 1200 locuitori; câte-trele în aşa numitul «eerc al Lugoşului» 

(Bezirk Lugos), la marginea Hațegului, de unde vine cunoscința 

mai de aprâpe cu acâstă singură parte -a Transilvaniei. A 

Autorul dară, cu o perfectă siguranță, este un Bănăţen din Lugoş. 

Și tocmai acesta ne deschide un câmp de cercetări, căci tocmai 

regiunea Lugoşului, cuprindând Caransebeşul cu hotarul Haţegan, 

şi tocmai în a doua jumătate a secolului XVII, între 1640—1700, 

eră din partea Românilor teatrul unei remarcabile mișcări literare 

Gre-cum omogene, adecă românesce cu litere latine. | 

Pe acest teatru ne sînt cunoscuţi pînă aci trei actori: Ștelan
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Fogarasi, Mihaii Haliciă și Ion Viski, cătră cari se mai adaugă 
acum un al patrulea, ba încă cel mai preţios. 

Despre Fogarasi, a se vede Cuvente den bătrăni t. 2,pag. 724 
— 27. Preut din Lugoș, «Symista Oppidi Lugas», el a publicat la 
1647 în Alba-Julia: «Catechismus Latino-Ungarico-Valachicus», 48 
foi in-80, unde se scrie românesce cu litere latine, de ex.: 

«Cred entrun Dumnedzeu, en Tatel ă tot Puternik, roditorul 
«tseruluj şi ă poementuluj etc.» . 

Haliciu, din Caransebeș lingă Lugoș, a publicat în Basel la 1674 
un Vers în ondrea amicului seu dr. Francizcus Papai, retipărit 
apoi în «Succincta Medicorum Hungaric et Transilvanize Biographia», 
Leipzig, 1774, p. 127 —. 8, de unde la reprodus într'un mod cu 
totul greșit răposatul Pumnul în «Lepturariu românesc» t. 3 pag. 
67—8, şi pe care noi îl dăm aci după o copiă corectă, făcută de 
d. N. Densuşianu: 

Kent szenetate, szerund la voi, Romanus Apollo, 
La totz, ketz szvente ?n Empereczie sedetz, 
De unde kunostince asteptem, si stince: fericse 
De Amstelodam, pren chetz szte 'n omenie tipar. 
Legse derapteZau dat frumosze csetate Geneva; 
Ecz vine Franciscus, cinete Leyda, Paris! 

_ Prindetz meene sorory,. ku cseszi nou oszpe: 'nainte; 
Fratzi, Fretaczi, Nymphele, pasze kurund 
Domny buny, Mary Doctory, Daszkeli, 's bunele Domn 
Cu patse e fitz, cu payne si szare rugem. 

In fine, lon Viski este: o interesantă “descoperire a d-lui 'Dr. 
Silasi în biblioteca Colegiului Reformat din Cluj, unde - d-sa a dat 
peste un gros manuscript intitulat; 

«A luj szvent David kraj si prerokul o szulye si csincs dzecs 
de soltari, cari au szkrisz cu menite Tal Jânos en Boldogfalva 
1697». 

A- se vede studiul: d:lui Silasi în revista Transilvania, 1815, No. 
12, 13 şi 14, unde d-sa constată că Psaltirea lui Viski a fost '«scrisă 
«parte în Sântă-Măria, (Boldogtfalva) lingă Haţeg, parte în Gioagiul-
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«de-jos, în cari comune respectivul pare a fi fost predicator re- 
«format». 

Ceea ce a scăpat din vederea, d-lui Silasi, este că însuși numele 
scriitorului în cestiune indică o localitate, probabilimente; aceia de 
unde se trăgea el însuși, sai cel puţin familia sa. Viski, cu post: 
lixul unguresc adjectival , înseran6ză «din Viskay. Ei bine, peste 
Carpaţi se află trei sate românesci numite Visca, din cari două în 
țera Hațegului (YVindisch, Georg. d. Siebenb. 1790, p. 111—112), 
iar unul în Bănat lingă Lugoș (Iornyănszky, op. sit. p. 406). În 
acest mod, dacă nu prin locul unde trăiă, încai prin origine, Ion 

Viski era Haţegan sau Lugoșan, una din două. 

D. Silasi crede că Psaltirea din 1697 ar fi o copiă după un o- 

riginai «de pre la mijlocul secolului XVII, de nu și mai de mult». 

D-sa totuşi nu ne dă despre acesta nici o probă decisivă ; g'apoi 

puţin ne importă o distanță de câţi-va ani în plus sai în minus. 

Lingă logarasi, lingă Haliciu, lingă Viski, ca represintând ace- 

iași mișcare literară curat lugoșenă dintre 1640—1'700, mai avem 

dară acuma pe acela cărui i se datoresce Dictionarium Valachico- 

Latţinum și pe care noi îl numim Anonymus Lugoshiensis, pe cât 

timp nu scim cum îl chiamă. În adevăr, pe pag. 172 a ma- 

nuscriptului el scrisese ce-va în curmediș, de unde se mai pâte 

recunosce : «... lacobus Olass.» Dar re să fie acesta numele au- 

torului, jar nu cum-va al vre-unui alt personagiu? Deși în apro- 

piere de Lugoș se găsesce un sat românesc numit Oll6sâg, de unde 

putea să [i fost acel Olass, totuşi noi preferim a nu riscă o solu- 

țiune, pe care de o cam dată nimic no argumenteză. 

Fogarasi, Haliciu, Viski și Anonymus Lugoshiensis scrii româ- 

nesce cu litere latine, luând toți de basă ortografia ungurescă, pe 

care însă ei o modifică de o potrivă întrun mod esențial; de 

exemplu : 

pentru d și d sau î intrebuințeză pe e, fie simplu, fie scurtat; 

pentru j întrebuințeză pretutindeni același semn ca pentru ș, ne- 

făcând nici o distincțiune între ambele sonuri, deși ortografia un- 

gurescă are 2s pentru al nostru j, iar s pentru ș;
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pentru ea întrebuințeză pe d, iar pentru 04 pe o. 

Ortografia cea mai puţin ungurescă este a Anonimului, care pe 

s nu'l scrie unguresce prin sz, nici pe ș unguresce prin s, ci pentru 

cel dintâi pune pe s, iar pentru cel-lalt composiţiunea sh, lu- 

ată nu dela Englesi, ci din grafica unor dialecte slavice meridio 

nale, vedi bună ră la Katanesich, De Istro ejusque adcolis, Bu- 

dae, 1798, p. 283. 

De altmintrelea transcripţiunea la toţi e destul de confusă, seriindu- 

se acelaşi son 4 prin k& şi prin c; același son ce, ci prin cs şi îs; 

același son f prin cz, te, c; acelaşi son ge, gi prin ds şi gs etc. 

Cea mai ungurescă, ba chiar de tot lipsită de simţul foneticei 

române, este ortografia continuatorilor Anonimului, cari se recu- 

nosc dela prima vedere a fi fost Maghiari. Ca specimen mai lung, 

iată o urare poporană, transcrisă pe prima din foile cele albe a- 

dause la legarea manuscriptului : 

Pentru Mine 

Pentru 'Tine 

Pentru Noj 

amandoj. Si 

Hhusztanti la noj. 

Pentru Mine 

Pentru Tine 

Pentru noj aman 
doj 

Pentru Iâsza 

Pentru Maâsza 

Pentru drâga sapo 

nyâsza 

Vom observă în parentesi curi6sa coincidinţă a acestui cântece 
cu un altul de pe la 1680, citat cu ortografia polonă în «Vita 
Constantini Cantemirii» (ed. Acad. Rom. p. 43): | 

Constantine, 

Iudze bine, 

Niczi aj Casa, 
Niczi masa, 

Niczi draga dzupiniasa...
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Pogarasi scriea, la 1647, Haliciu la 1674, Viski la 1697. Pentru 

Anonymus Lugoshiensis nu se pote fixă o dată precisă. Din tote 

consideraţiunile însă de mai sus, ceată săl punem mai aprope de 

Fogarasi decât de Viski, cam pe aceiași liniă cronologică cu Hali- 

cău, căruia el pâte să'i fie anterior, dar nici întrun cas nu este 

mai noii decât acesta. 

Ori-cum ax fi, Dietionarium Valachico-latinum este cel mai vechiă 

vocabular al limbei române, adecă traducând din românesce într'o 

limbă străină, iar nu vice-versa, după cum traduc, de ex., din sla- 

vonesce în românesce acele glosare din secolul XVII, despre cari 

noi am vorbit în «Cuvente den bătrăni» t. |. p. 260 ete. Și ce: vo- 

cabular ! Peste cinci m de cuvinte. 

D. V. A. Urechiă, dintro călătoriă făcută la Copenhaga, a fost 

adus însemnarea cum-că în Biblioteca Regală de acolo se află un 

vechii «Vocabularium Valachicum.» Nu ne aducem aminte, uhde 

anume şi în ce fel de termeni a fost publicată acea notiță. Adre- 

sându-ne însă la d. Bruun, eruditul bibliotecar dela Copenhaga, 

iaţă ce ne-a respuns înir'o epistolă din 22 Octobre 1883 : «Cer- 

«tes, jai devant moi un petit manuserit intitul6: Vocabularium 

«Valachicum, qui sur 17 pages contient un vocabulaire d'environ 

«170 mots valaques accompagnes dune traduction latine. Mais ce 

«manuscript est compos6 ă la dernire moitie du XVIIl-e si&cle 

«par un dilettante danois, qui s'est occup6 de beaucoup de choses 

«litteraires et lingustiques; la valeur scientifigue en est, sans 

«doute, nulle». In scurt, manuscriptul dela Copenhaga abia merită 

de a fi menţionat și nu merită de a fi descoperit. | 

Peste doi secoli după Anonymus lugoshiensis, noi nu găsim 

decât vr'o 10,000 de cuvinte în marele Lexicon Budan dela 1825, 

luerat—după cum se dice pe frontispiciti—«de mai mulți autori 

în cursul a trei-deci şi mai multor ani». Ce colosală muncă pre- 

supune dară prima încercare de acestă natură, făcută de un singur 

om ! 

" <Dictionarium Valachico-Lătinum», aşa cum îl posedâm noi, nu 

este terminat. Dela cea dintâiii pagină autorul începe deja a-și
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completa opera, adăugând la margine cuvintele cele uitate. Aşa în 
rind cu «Acă. Filum» el pune acolo «Ac», remas fără traducere. 
Aducem acest. singur exemplu, căci aci sa, întămplat ce-va fârte 
ciudat, Adăugătorul cel dela. 1742, găsind pe acest CÂc», scrise 
după el «zârna», eșind ast-fel <A czerna», sinonim unguresc pentru 
«aţă», pe când bietul «Ac-—Acus» dispare cu totul. 
„Apoi ordinea alfabetică. nu e păzită cu stricteţă, fiind-că autorul 
șe pregătia, firesce, a recopiă manuseriptul întreg, după ce odată 
își va fi isprăvit lucrarea. 

Multe vorbe sint scrise numaj românesce. Se vede că, întimpi- 
nând vre-o dificultate de a. le traduce bine latinesce, autorul îşi 
reservă acâstă sarcină, pentru urmă. In unele casuri însă, tvadu- 
cerea lipsesce numai pentru derivatele dintr'un cuvint tradus deja 
mai sus, ceea ce indică din partea lixicografului dorința de a merge 
iute înainte cu adunarea materialului românesc, fără a se opri la 
treba secundară a găsirii equivalentului latin. De exemplu: «Fersk. 
Polio. Ferekătură.—Ferekător». | 

Intre cuvintele cele lăsate fără explicaţiune vedem : 

«Tinkova.— 
» «Zegusheny.— 

„«Zorlincze.—» 

Câte-trele sînt numiri de sate de lingă Lugoș. După repertoriul lui Hornyăânszky, Tinkova numără astădi 750 locuitori, Zegușenii 
(Zagushen) vr'o 600, Zorlinţa (Zorlencz-mare și Zorlenez-mil) peste 
3000 împărţiţi în două comune, a 

lată dară încă o probă,. dacă. ar. mai. [i nevoiă după cele date 
mai sus, despre lugoșanişmul autorului. | 

Si ceea-ce adaugă forte mult la valdrea operei sale, este tocmai că el .se ţine cu stăruință de dialectul seu natal, ca şi când n'ar fi cunoscut de loc limba cea, tipică de prin cărţile române din se- colii XVI şi XVII. După cum Psaltirea Șcheiană, popa Grigorie din 
Măhaciu și Codicele Voroneţian ne-a .conservat.cu- scrupulosităte un sub-dialect transilvănsa stins fără altă urmă, după cum .mitropoli-
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tul Iosofteiu fonografiază sub-dialectul moldovenesc, tot aşa cea 
mai scrupul6să conservare a sub-dialectului bănăţen se datoresce 
lui Anonymus Lugoshiensis pe prima liniă, de aci pe a doua liniă 
lui lon Viski, apoi întru cât-va lui Pogarasi și lui Haliciu. 

judecând din cele cinci mii şi mai bine de cuvinte despre pla- 
nul autorului, noi nu ne sfiim a afirmă că, dacă lucrarea sa ar fi 
isprăvită, Românii ar av de doi secoli un cap-d'operă lexicogra- 
fic, nu numai cu vorbe comune și cu numiri topice, dar încă: 

cu forme dubie, de ex: mikutel şi mitutel, nime și nimene, pr&nd 
și pr&ndzesk, kurt şi skurt, tikvă și tiukă, straitză şi traistă ete.; 

cu expresiuni copilăresci, de ex. : abushile «infantium incessus 
«(uadrupes», papă «panis infantili sermone», placse «nomen lusus 
cum lapides jaciuntur ad metam» etc.; 

cu termeni de choreografia poporană, de ex.: lepuraska  «saltus 
hajdonicus», un fel de danţ hoţesc; 

cu interjecțiuni ţerănesci, de ex.: hesh «vox gallinas pellentis», 
ho «vox eontinentis pecora», hop «vox saltantis», a0os «heus» etc.; 

cu o bogată sinonimică, de ex. patru numi pentru şorece :.s0- 
recse «mus», spurlk «mus», somek «mus», hercz «mus»... 

Ca specimen, publicâm aci întregă litera M, care so începe cu nu- 
mărul 2390. Am pus cu litere cursive, pentru a atrâge atenţiunea, 
cuvintele cele mai remascabile din punctul de vedere dialectologic. 

Macsin. Molo. Makaresin€. Quicunque. Quivis. | 

Maesovă. Pagus în districtu Se- + Makarund6. Ubicunque. „Quo- 
besiensi. | cunque. | 

Maez,. Intestinum. Makardeunde. Undecunque. 
Madzers. Pisum. | | Makară&nkă&tro. Quocunque. 
Maj. Malleus. Mal. Argillosa, terra. 
Maj. Maius. i Mamă. Mater. 
IMaj bine, maj ushor. Melius. Le- | Man. Manna. Ros. 

vius). . i Mare. Mare. Pelagus.. . . 
Majkă. Mater. i Mare. Magnus, -a. . ...- 
Mak. Papaver. | „ Mară. Pomum, a 
Makar. Quamvis. Licet. Mare lukru. Admirantis et sper- 
Malarkare, Qjilibet. Quivis „i nentis exelamatio. a 
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Martz. Mars. Feria 3-a. 

Martzolya. | 

Marga. Pagus in fine Portae fer- 

reae. | 

Marva. ruskă. Malva hortensis. 
Marmure. Marwmor. 

Marmur&. Porta ferrea. Angustiae 

Transylvaniae ex parte Hungariie 

interioris. 

Margsine. Margo. Finis. 
[Martur. 'Testis|. 

|Marturiă. Testimonium]. 

Mas. Mansio. 

Masă. Mensa. 

Maskure. Sus castratus. 
Mask. 

Mecsinătură. 

M&csinish. 

"Mecsesk. Aenygma propono. : 

“ Mecsinăture. Aenygma. 

M&ez&: Cattus. Felis. 

M&ezishoră. | 

M&ezishor. Intestinum parvum. 

Mâdzerijkă. Cicer sylvestre. 

M&dregună. Mandragora. 
M&gar. Asinus. 

Megăreez, idem. 
Me&gură. 
Megyel&u. Convivium natale. 
[Mâhneszk. Evanesco. Abscedo. 

'Porpesco]. 

Mâj.' Millium. 

M&jran. Amaracus. Maioruna. 

M&jugs&l. Malleolus. i 
Mejdan. 

Mejmuk&. Simia. 

M&krish. Acefosaă, 

M&laj. Milliaceus panis. 
" MElkom. Silentium. 

M&lkomish. In silentio, 

Î 
i 

  

Mâlcs. Limax. 

Melmesiă. Malvaticum. 

MEmuk&. Simia. 

Me&nă. Manus. 

Men. Maneo. 
M&n. Mitto. 

M&nos. 

|[M&ndria. Superbia]. 

M&nestergură. Mantile. Manuter- 

gium. 

M&ny6 Cras. 

M&nshesk. 

Mengek. Diluculo consurgo. Prae- 
venio. Maturo. 

Meny&k&. Manica. 

Menyiă. Ira. 

Menyios. Iracundus. 

MeEnunt. Minutus. 

Menuntzel, idem diminutivum. 

Menuntedz. Minuo. Comminuo. 

M&nk&turE. Devoratio.. ssio. 

M&nk&tur&. Contentio. 

Men&al. Comedo. 

Me&nenhumeă. Contendo. 

M&nush&. Chirotheca. 

Menzală. 

Mer. Pomus. Pomum. 

Mer v&ratek. Pomum  aestivale. 

Praecox. | 

M&r i&rnatek. Malum serotinum. 

Măr bunebrut. Malum sparuceum. 

M&r dulese. Pomum dulce. 

Mer gushat. 

Mer k&ny&sk. 

Mer kodesh. 

M&r kuhurbetarice. 

M&r de svent Pietru. Malum 

praecox, a E 
Măr mushhătaricz.  Malum _apia- 

num. Muscatellum.
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Mâr flokos. Malum muscosum. 

Măr nevestesis. 

Măr ordzăn. 

Măr pestricz. 

M&r utilat. Malum orbiculatum. 

M&r sălesiu. 

Măr vărgat. Malum variegatum. 

Merariu. Anethum. 

Mereu. Rectus. 
Mereje. Recta. 
Merg. Eo. Pergo Progredior. 
Merg nainte. Proficio. 
Merg napoj. Delicio. 
Mărg &nderăt. Retrocedo. 

Mergeritar. Margarita. 
Mergsenaretz. Finitimus. - 

Mereiesk. | 

IMertcsin. Spinaj. 
Merit. Marito. Nuptui trado. 

Meritumă. Nubo. Maritum duco. 

M&ritat&. Nupta. 
Merindă. Merenda. 

Me&ri. Magnitudo. Magnificentia. 

Mevos. Superbus. 
Mârnicză. Metreta. 

Meroshi&. Superbia. 

Merosheskumă. Superbio. 

M&runt. Minutus Vide Menunt. 

M&rsură. Profectio, Progressus. 
Mersură nainte. Profectus. 

M&rshav. Macer. Macilentus. 

Mershavă. Macra. Macilenta. 

Mersheveskum&. Macer io; 

Merturiă, “lestis. 'Testimonium. 

Merturisesk. 'Testilicor. 

Meriaishor. Martius. 

Mertzenă. 

Mertzinos. 

Mesaj. Mappa. 
Măsă. Dens molaris. 

  

Mesh. Soccus. 

Meshină. Pellis ovina. 

Mesereve. Misericordia. . 

Mesevernik. Misericors. 

Mesernicză. Macellum. 

Meseresiu. Lanio. 

M&sk&. Dromadarius. 

Mestek. Misceo. 

Mestekătură. Mistio. 

M&sură. Mensura. 

M&sor. Mensuro. 

Meshtâr. Magister. Artifex. 

Mershtărgsindă. (?) 

Meshteresk. Magistrum ago. Ar- 
ti(icium. 

Meshtershig. Artificium. 

M&taniă. Reverentia. Inclinatio. 
Metenagă. (?) - 

Metlilă. Artemisia tenuitolia. 
M&tor. Purgo. | - 

Mătur, idem. 

M&tur&. Scopae. 
M&turat. Purgatus. Mundatus. 
Mărral:. Baculus. : 
M&tricsă. Matrix. 

- Me. Mea. 

[Meure. Mora sxlvestria] 

M&zdrală. 

M&zdresk. 

Mezgaj. Inlicio. 

Mezgush. 
Miez. Lana agnina. 

Miczar. 

 Miesk. Moveo. 

Mieskumă. Moveor. 

Micskătură. Motus. 
Micskony. Pediculus gallinaceus. 

Mjâon. 

Mjed. Medum. 

Mjedar.
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Mjtdz. Medium. 

Mjel. Agnus. 

Mjelushel. Agnellus. 

Mjeră. Mel. 

Myâriu. Caeruleus. 

Mjeriă. Caerulea. 

Mjăreury. Mercurius. 

Mjeu. Meus. 

M:&. Mille. 

Mik. Parvus. 

Mikutel. Parvulus. 

Mik&. Parva. 

Mikshor. Parvulus. 

Mii. Milliare. 

Milă. Gratia Clementia. 

Milos. Clemens. Pius. 

Mil&mi. Misereor. 

Milostiv. Clemens. Misericors. 

Milostiveskumă&. Misereor. 

Milostivnik. Misericors. 

Milost6. Gratia. Clementia. 

Milkui&skumă. Supplico. 

Milkuit. Supplex. 

Milkuitor. Supplex. 

Milkuială. 

Miluiăsk. Misericordiam facio. Mi- 

sereor. 

Miluitor. Elaemosynarius. 

Mint. Mentior. 

Minte. Mens. 
Mintsinos. Mendax. 

Mintsună. Mendacium. 

Minesă. Pila. 
Mirak. Miraculum. 

Miraz. Prodigium. Spectaculum. 
Mirh. Mirrha. 

Mirhui&sk. Mirrha ungo. 

[Mirosz. Odor.] 
[Mirele. Sponsus]. 

(Mirâsza. Sponsa]. 

  

Mirum&. Miror. 

[Misztujesk. Conquiesco]. 

Misshă. Missa. Sacrificium. 

Mishesk. Cacutio. 

Mishină. 

Misir. Aegyptus. 

Miski€.. Chalybs. 

Mitutel. Parvulus.. 

Mor&. Jus caulium. 

Mort. Mortuus. 

Mortă. Mortua. : 

Morte. Mors. 

Mort&csune. Lues. Morticinum. 

_ [Mortiesosz. Mortalis]. 

Morment. Sepulchrum. 

Mormeit&sk. 

Morun. Huso. 

Mosh. Avus. 
Moshiă. Aviticum bonum. 

Moshnyag. Vetulus. 

Mosh&. Avia. 

Moskul. Moskovia. 

Moskovitan. Moskovita. 

(Mostele. Reliquiae corporum 8$.] 

Mosor. . 

Mot&. 
Motk&. 

Motzok. Stupidus: Bardus. 
Mozomajnă. Spectrum. Terricu- 

lamentum. 

Mozgosesk. Moveo. 

Mujădz: Moilio. 

Mujat. Emollitus. 
Mui6re. Mulier. Fcerâina. 

: Muier&sk. Muliebris. 

Muierotkă. Elteminatus. 

„-Mujerushkă. Foemella. 

Mujl. Obliviscor. 

Mulk. Pituita. Mucus: 

Mukos. Pituitosus.
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Mucsk. Mordeo. Murar. Molitor. 

Mucsk&tur&. Morsus. Murericză. 

Mucskat. Morsus. Murony. 

Mucskă&tor. Mordax. “Murg. 
Mukar. Emunctorium. Murgseshtd. Advesperaseit, 

Mulg. Mulgeo. - Muritor, e. Mortalis. 

Mult, -& Multus, -a. Multum. „Mur&dz. Macero. Acesco. 

Mullzangj. Deo Gratias. Murat. Maceratus. Acidus. 

Muliseny, idem. Mursă. Mulsum recens. 

Multziă. Multitudo. Muskă. Musca. 

Multzime, idem. Muskulicză. , 

Multzenesk. Ago gratias. Mushhătarice. Muscatellum apia- 
Munesesk. Laboro. 'Torqueo. num. 

Munk&. Labor. Mushkyu. Muscus. 
[Minez. Hinulus]. Mushkyu. Musculus. 
Muncsitor. Laborator. Mustacză. Mistax. 

Muneseskumă. Torqueor. Conor. Mustăcsos. 

Munte. Mons. Mut. Mutus. 

Mur. Morus. Mut. Muto. 

Mură. Morum. Mutat. Mutatus. Mutatio. 
Mură. Imtestinum... 

2. Elementul fonetico-morfologic. 

“Tot ce sa scris până acum mai noii, mai temeinic și mai ne- 
"nsurcat asupra foneticei și morfologiei sub-dialectului bănăţenesc, 
se datoreză d-lui Enea Hodoș (Poezii poporale, Caransebeș, 1892, 
p. 3—9), ast-fel. că noi nu avem decât a reproduce aci literalmente 
cuvintele acestui june folklorist;: 

«Graiul ţăranului din Bănat, ca şi graiul ţăranului din alte pro- 
vincie, asemănat cu limba literară, ne infățișeză mai ales abateri 
fonetice. 

«O parte din însuşirile acestui graii le găsim în graiul ardelen, 
sai în cel moldoven, ba chiar în cel macedo-român; altele sînt 
ale sale particulare. | 

«Insemnăm, din punctul de vedere gramatical, următorele însuşiri: 

«l. Una din cele mai distinctive caracteristice a graiului bănă- 

ț6n este păstrarea lui n de'naintea lui i. In Bănat nu se dice alt-
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fel decât: vinie (pentru vie de struguri), călcâni, întâni, cuni, că- 
pătâni, gutâni; tot așa în câte-va comune se dice fănină pentru fă- 
ină sau fărină. La verbe asemenea este păstrat sunetul n, de ex.: 
tu rămâni, țini (dela a ţin6), vini, puni, spuni, a încuniă, a descuniă, 
am descuniat etc. Pentru sufixul augmentativ oi şi die există numai 
oni şi Onie : pietroni, pietrânie; sufixul 6năe mai adese e neaugmentativ : 
ursonie, vulpânie, lupânie, iepurânie; același sufix formeză numi pro- 
prie feminine derivate din masculine: din Popescu se face Popes- 
cOnie (nevesta, lui Popescu), Bibescânie, Gruescânie, etc. 

«2. Sunetul n urmat de i sati e trece în nă rostit ca în spaniola, 
sau ca gn în unele vorbe din franceza, sau ca ny în maghiara; dar, 
deși îl găsim și în limba asta din urmă, totuși nu putem să-l con- 
siderăm drept influenţă a limbei maghiare : graiul bănăţân a fost 
mai ferit de influența acestei limbi decât este graiul din părţile 
ungurene și unele ardelene. Afară de acesta, în Bănat nu s'a pre- 
făcut nici sunetul t sai k urmat de e ori i în îş, nici d saă sh 
urmat de aceleași în gy maghiar, după cum s'aii prefăcut la Româ- 
nii din Ungaria şi la unii din Ard6l, unde sai modificat în sens 
maghiar, ci în Bănat at suferit alte schimbări, cari se vor arătă 
mai jos. | 

«3. Sunetete D, p, f, v urmate dei (iar v urmat de n în cuvin- 
tul vulpe) remân nemodificate, ca şi în limba literară; şi nu aflăm 
în Bănat nici pe Shine, nici chită (ca, în părțile Sibiului), nici bgyinie, 
și ptyită (ca în părțile ungurene), nică bjinie şi peită (ca pe la Nă- 
săud); asemenea nu se dice lupei ori lupti, nici hi, nici jiţăl și 
jin (ca pe la Blaj) ori in (ea la Braşov), ci numai bine, pită, lupi, lit, vițel, vin etc. Insă icl6n. și nu viclen. : 

«4 Sai schimbat sunetele î și d, urmate de i sat e, în ee și ge (dje), de ex.: frunce (frunte), ce (te), ciner (tiner), verge saii ver- dje (verde), Megia și Megica cu tonul pe i (Media și Medica, nu- mirile ce le dă poporul localităţilor cu numele oficial Mehădia si Mehâdica). Valeagenii, cu numele oficial Valeadeni. In cuvintele deget şi dinte sunetul d sa prefăcut în gh, și ast-fel se pronunţă:
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ghejiet și ghince; de altă parte se dice dă pentru de (dar şi: djă), 

dân pentru din (dar şi: djin). Sunetele k și gh urmate de e sai 

remân nemodificate. 

«9. Sunetul ce se schimbă, ca şi în graiul moldovenesc, şi ca 

şi în graiul poporului din comitatul Zărandului, într'un sunet apro- 

piat de ş, pe care nu-l putem transcrie exact: dulşie (dulce), șie 

mai faşi (ce mai faci) etc. 

«6. În comunele Ţerova, llova, Zlagna, Prisian, Poiana, Visag, 

după cum îmi comunică d. asesor consistorial lon Ionaş, precum 

şi elevii din partea locului, în locul sunetului ş se pronunță pre: 

tutindenea s, de ex.: sase (şasă), sapte (șapte), cocosu rosu (cocoşu 

roşu), sade (şade). Invă&ţătorii din amintitele comune, după cum 
mărturisesc însişi, aă greutăţi cu copiii de şeolă pină ce îi fac să 

rostescă pe ş. Se pare curios că, pe lingă tote acestea, cele spuse 

în punctul precedent (5) au valdrea şi pentru comunele aici po- 

menite, adică în loc -de ce se rostesce acolo un şie. 

«7. Sunetul 7 se rostesce mai tot-da-una ca dz, se dice nu nu- 

mai dzăc (dic), Dumnedzăi, ci şi dzamă, dzăhar, dzimbet. 

«8. Deosebirea între ge (dj) şi j consistă într'aceea că ge, gi sar 

pute transcrie cu jie, jii, de ex.: mierjie (merge), însă jor (jur). 

«9. Diftongul ea se aude mai mult ca ia la cuvintele de genul 

feminin terminate în e şi articulate: valia, vulpia, carcia (cartea); 

mai adeseori e din diftongul ea se pierde cu totul și remâne a sin- 

gur: sară, ţară, înfrunzască, vorbască, bat (bet), şasă, şapce,; la 

imperfecte : auzam, culejam, vegiam (vedeam), şegiam (ședeam) țâ- 

niam (ţineam), ș. a. Adjectivul feminin rea se pronunţă re (cu e 

închis), pronumele feminin ta asemenea: te. 

«10. Cuvintele terminate în ea nearticulate, ca stea, nea, cățea 

ș. a. se găsesc în vorbirea ţăranului din Bănat aprâpe pretutindi- 

nea sub forma auă, de ex.: niauă (n6uă), stauă, căţauă, nucuă, mă- 

Sauă.
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«11. In diftongul oa se pot deosebi două sunete: un u și una, 

«12. Substantivele feminine terminate în ă fac pluralul mai mult 
cu i decât cu e; pluralul dela icoană este iconi, articulat: iconiile; 
casă, plur. căși, cășile; fată, plur. fiece, art. fiecele; mamă, plur. 
mame, art. mamele, dar și mamile, mai este și mumâni, ca dela 
tată tătâni. In gen. și dat. sing. primesc numai i: a iconiii, cășii, 
fecii (fetei), mamii ș. a. Dar şi alt-fel e la plural este forte rar ; 
dela măr pl. este mi&ră; pară, pioră; frumos, frumâsă, ș. a. 

«13. Sufixele ori, ari și eri sînt întrebuințate exclusiv pentru 
or, ar și er; de ex.: învățători (atât la sing. cât și la plur.), fră- 
gari (sing. şi plur.), mânieri etc. Unii cărturari pretind că în casu- 
rile acestea sar audi la singular nu numai i, ci și: un u. Atâta 
este sigur, că acest n năzuesce să dispară și urma lui este dejă 
cu totul efemeră, întocmai ca și la cuvintele terminate în conso- 
nantă, 

«14. Alăturea formelor umblu şi umplu se mai întrebuințeză 
une-ori îmblu şi împlu; însă numai unghi şi nu înghi. 

«15. Pe lingă rîd şi vind se dice mai des rid și vind, asemenea 
rit și rit. Vind se conjugă așă: vind, vindz, vinge, vingem, vingeţ, 
vind; perf.: am vindut ş. ce. |. Rid: mă rid, ce ridz, să rige, fie 
rigem, vă rigeţ, să rid; pert:: m'am ris șcl., tot numai cu pronumele 
reflexiv. 

«16. Articolul pentru vorbe de gen masculin a pierdut pe 1. Se 
rostesce articulat:. omu, porcu, tot natu, socru (nearticulate cele 
două ultime sint tot așă); boi articulat bou (două silabe). Exemple 
de nume proprii art. şi neart.: Gruescu, Pârvănescu, Mănescu, 
Puiu ș. a. formâză genitivul și dativul sing.: Ju Gruescu, pl Gru- 
eșcilor, lu Mănescu şcl. 

«17. Pentru artielii al, ai, ale, se folosesce numai forma a. 

«18. Pronumele reflexiv se întrebuinţeză și duplicat în perfectul 
compus: m'am bătutu-mă, ci-al sculatu-ce (te-ai sculatu-te), s'o îm.-
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bătatu-să, Pam vădutu-l, f'-am dusu-fie (ne-am dusu-ne), v'aţi su- 

păratu-vă, s'or dusu-să, şel. 

«19. La verbul a fi însemnăm următârele forme: 

«indic. presinte: io mis, tu iesci, iel îi, noi dis, voi vis, iei îs 

şi iei iăst, acest din urmă numai ca verb predicativ. Exemple: io 

mis Bănăţan, noi fiis Bănăţeni, voi vis dân țară ș. a. Se maidice 

şi: noi fiisăm şi voi visăț în unele locuri. 

«Ind. impert.: ieram, ierai, ieră, ieram, ieraţ, ieră. 

«Ind. pert: fusăi, fusăș (silaba ultimă tonică), fu; fusărăm, fusărăț, 

fură; se mai conjugă şi: fușăi, precum și fui. 

«Ind. perf. compus: am fost, ai fost, o fost, am fost, aţ fost, 

or fost. 
«Ind. viitor: oi fi, îi fi, o fi, om fi, îţ fi, or fi. 

«ln Meedica, mi se spune, e folosită şi forma întrâgă: vei îi, vii 

fi, va fi, vom fi, viţ fi, vor fi. 

«Conjunctiv perfect: să fii fost, să fii fost, să fiă fost, să fim 

fost, să fiţ fost, să fiă fost, | 

«20. Pertectul simplu indicativ dela, verbul dai: io gegei (dedei, 

cu accent pe ultima), gegeş (şi daşi), gege (dede, cu acc. pe silaba 

primă), gegerăm, gegerăţ, gegeră (acc. pe prima silabă). 

«Se mai conjugă și așă: dăgei, dăgeș, dâge, dăgerăm, dăgeraţi 

(acc. pretutindene pe € ori e), degeră. 

«21. Imperativul are o formă a sa particulară cu sufixele: areţ, 

âreţ, ere, ireţ. Este de observat, că sufixele aici înşirate se pun 

numai în. proposiţiuni negative imperative; proposiţiunile afirma- 

tive imperative ai aceiași formă ca și limba literară. Exemple: nu 

cântareți, nu strigareți, nu bacereţi (nu batereți), nu vorbireți, nu 

urâreți etc. Pretutindenea în Bănat este folosită forma acesta; ică 

colo, sub înriurirea șc6lei, se folosesce astădi și forma literară 

alăturea formei de mai sus. | 
+ 

«22. Optativul presinte se conjugă în comunele Vărădia și Pătaș, 

după cum mi se comunică de elevii d'acolo, în modul următor:
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«io reaș vefii, tu reai vefii, el ar vefli, noi ream veiii, voi reaţ 

vefii, iei ar veii. 

«23. Pronumele demonstrative: acesta, acela, acesta, aceea, ai 

numai formele: 

Mase. Sing. Nom. şi Ac. ăsta, ahăsta; ăla, ahăla. 

Masc. Sing. Gen. și Dat. ăstuia; ăluia. 

Mase. Plur. Nom. şi Ac. ăștea, hăștea, ahăștea, ăla. 

Mase. Plur. Gen. și Daţ. ăstora, ahăstora; ălora.. 

Fem. Sing. Nom. și Ac. asta, ahasta; aea, ahaea. 

Fem. Sing. Gen. și Dat. ăsteia; ă6ia. | 

Fem. Plur. Nom. și Ac. eştea, heștea, aheşștea; elea, ălea. 

Fem. Plur. Gen: și Daţ. ăstora, ahăstora; ălora....» 

-. 

Alăturând “observaţiunile d-lui Enea Hodoș cu indicaţiunile fo- 

netice din Anonymus Lugoshiensis, e lesne de a constată că numai 

palatalisarea dentălelor de şi te în se şi ce este un fenomen pos- 

terior, care tocmai de aceea pare a fi datorit înriuririi Serbilor, la 

cari el ne întimpină ca ce-va organic. În cele-lalte privinţe, doui 

secoli n'au adus absolut nici o schimbare. 

Trăsura cea maj caracteristică a consonantismului bănățenesc: 

conservaţiunea lui n de 'naintea lui i, distinge în același grad dia- 

lectul macedo-român, iar cu dialectul. istriano-român 'unesce pe 

Bănăţeni o particularitate morfologică forte interesantă, anume 

optativul presinte: Teaş, reai, ream, reaţ, pe care. noi lam explicat 

deja altă dată (Etymol. M. Romaniae î. I[, p. 1946) în următorul 

mod: E 

«Poporul judecă limba după aug, nu după scris. In forme ca 

fire-aş, facere-aş, dicere-aş, alături cu aş fi, aş face, aş dice, urechea 

desparte silabic: fi-r6ş, face râş, dice-rtş. De aci, în loc de aş sa 

născut în dialectul istriano-român forma raş, trecută dela construc- 

țiunea inversă la cea directă. Frasa istriano-română: en'amfpuniava 

cu ce me taş copri, ni stramas pre carle raş zac6» (Millosich, 

Rumun. Untersuch. | p. 42; cfr. Lauti., Lautgruppen p. 10) se tran- 

scrie daco-românesce: «n'am plapumă cu care m'aş acoperi, nici
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saltea po care aş zace» — «nici saltea pe care zacere-aş». llustrul 

Ascoli, care atrăsese cel întâiă atențiunea asupra acestei forme 

istriano-române (Stud. crit. L, 1861, p. 66), îi dă o altă explicaţiune. 

_EL crede că raş ar resultă din fusiunea, lui vre cu aș, fusiune 0- 

cursă numai la prima personă singulară, pe când la cele-lalte per- 

sâne ar fi numai vrecu perderea lui v. In acest mod condiţionalul 

istriano-român: . 

raş ave 
rai ave 

ra ave 

„ TOM ave 

ra .ave . 

ra ave 

ar fi, după Ascoli: 

vrere-aş ave 

vrai ave 

vra ave 

rai ave etc. 

  

«ki bine, chiar în acestă ipotesă prima, persână singulară raş ar 

resulta, ca și în explicaţiunea nostră de mai sus, din construcțiunea 

inversă vre-r6ş. Noi credem însă că nu numai prima persână sin- 

gulară, dar şi cele-lalte saă născut din aceiași construcțiune in-. 

versă, cu sau fără verbul vrere, adecă cu ori-ce verb, și anume: 

vaș ave =—ave-râș (=—avere-aș) 
rai ave =—ave-rii (=—avere-al) 
ra ave =ave-râr (=avere-ar) 
ram ave = ave-r6m (=—avere-am) 
vaţ ave =— ave-râţ (=avere-aţi) 
ra ave =—ave-râr (=—avere-ar)...» 

In studiul «Strat și substrat», noi am: demonstrat că așă, numiții 

Macedo- -români şi Istriano-români de astădi nu sunt alt ce-vaă decât 

tomânii cei din Pannonia, pe cari în secolii IX—X i-a găsit acolo 

Și i-a, gonit peste Dunăre năvălirea Ungurilor. Este aprâpe de mintea
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omului că dialectul acelor Români din Pannonia, prin însăși posi- 

ţiunea, lor cea geografică, pe care nici un crescet de munte no 

despărţiă de șesul Timișului, trebuia să fi fost identic sai aprope 
identic cu al Românilor din Bănat. lată de ce este f6rte important 

de a urmări acele puncturi de conservatism dialectal, prin cari 

Bănăţenii și numai Bănăţenii se mai asociază până acuma cu cele 

două dialecte române trans-danubiane. 

Există alte puncturi, vocalice, consonantice şi chiar morfologice; 

în cari graiul bănăţenesc se întâlnesce cu al Moldovenilor, ca și 

când Moldovenii, în specie cei dela nord, ar fi o veche migrațiune 

dela Timiş prin ţera Crișului și prin Maramureș, contopită apoi 

în Moldova de mijloc cu un curent sudic oltenesc, care jucase un 

rol însemnat în formațiunea Statului Bărlăden, cu mult înainte de 

descălecarea Moldovei în secolul XIV. Ac6âstă cestiune noi o vom 

desbate aiurea, d 

II. Individualitatea teritorială a Pănatuluă. 

Trei cuvinte: 

10. Troian; 

20. Aușoniu ; 
30. Pilma; 

ne vor ajunge pentru a demonstră nestrămutata continuitate a na- 

ționalităţii române în regiunea dintre (Tisa şi Cerna. 
, 

10. Troian. 

Intr'un manuscript paleo-slavic tocmai din secolul XII, reprodus 

întreg de Srezniewsky (Wspberia Axanemiu Hay no orabaenilo pyec- 

aro aabika, î. 10, 1863, p. 551 —D514), se citesce următorul pasagit 

mitologic: | 

„„Tporana Xagea Bearca Ilepovpna. „pe Troian, pe Hărs, pe Veles, 
HA Et WEpATHUIA E'RCOMZA 3AniHMz pe Perun, și-aii făcut dei, în dracii 
B'KpoBamua... cei rei credeai...
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Hărs sat Ilors, Veles sat Volos şi Perun sunt divinități slavice 

cunoscute, menţionate nu o dată în străvechea cronică a lui Nestor 

(ofr. Sacharow, Ckasania pyeekaro napoaă, t. 1, 1841, part. 1, p. 

11—19). Ce caută însă printre aceştia, ba încă mai pe sus de cei: 

lalţi trei, numele lui Troian, pe care nu-l descrie și nu-l scie nici 

un mitograf al Slavilor? o 

Un alt monument paleo-slavic, după un manuscript din secolul 

XVI (Vostokov, Caopapr neproBno-euaBanciaro asia, 1861, t. 2 p. 

232), aşeqă pe acelaşi Troian, deși nu la primul loc, între diferite 

divinităţi slavice: 

„„MHALie Eorbr MHOrEI, [lepovyia n „închipuindu-şi mulţi dei: Perun 

Xepea Aura n Tporana n unin mnosu... | şi Hors, Diiu şi Troian, și alţi mulți... 

şi mai adaogă: 

„„Mlepoynn ez Gaumtyka a Xopen „„Perun la Eleni, Hors la Cipru, 

ga Rynpk, "porn Bate pr B4 iar Troian fusese împărat la Roma.. 

Put... 

Asi este dejă, de tot învederată identitatea deului slavic Troian 

cu marele împ&rat Traian, «Trajanus», întemeietorul Daciei romane. 

Să se observe că ambele manuscripte paleo-slavice sunt anume 

de originea bulgară (Drinow, Bacenenie Bananearo noayocrpoBa, p. 7 6). 

Archeologul rus Kotliarewsky  (Marepbaabr Aa apxeonorneckaro 

caoBapa, p. 13—14, în /lpeBnocra, t. 1, Moseva, 1865— 67) combină, 

aceste texturi cu următorele trei puncturi: 

1. Numele lui Troian figureză de mai multe ori în vestita poemă 

rusă medievală despre Expediţiunea lui Jgor la Dunăre, dintre cari 

o dată ca «drumul lui Troian» (ez rpon$ 'Tporamo) și o dată ca «era 

lui Troian» (ez zeAtat 'Fporanto); 

2. Serbii și Bulgarii conservă până astădi în legendele lor “po- 

porane memoria unui cimpărat Troian» (uapt Tpoian); 

3. Aşă numitul val sait șanț cal lui Troian», care se începe la 

noi în România şi se prelungesce apoi departe în Rusia sudică, 

unde poporul îi conservă același nume, mai existând acolo chiar o 

tradiţiune că fundatorul acestei immense construcțiuni ar fi fost un
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«Troian împărat râmlenesc» (poiana uapia Gpmanaanciiaro = Pnm- 

— AMANCEAFO). 
- Kotliarewsky.trage de aci conclusiunea, că eul Troian pote să 

nu fie în realitate decât divinisarea de cătră Slavii meridionali a 

împăratului roman Traian. 

Dar întrebarea cea fundamentală este: 

1. Divinisare să fie 6re, când manuscriptul cel din secolul NII 

pune pe Traian între «dracii cei rei»? 

2, Slavii cei meridionali, aşedați pe peninsula balcanică nu în- 

nainte de secolul VI, adecă patru secoli după mârtea lui Traian, 

dela cine re putut'aii ei să împrumute memoria marelui îinpărat ? 

Vuk Karadzic (Lex. 750) reproduce următorea legendă sărbâscă 

din Bosnia: 

«Craiul Troian în fie-care nopte plecă în Sirmia, unde se iubia, 

«cu o nevastă sait fată, şi se întorceă de acolo înainte de zori, 

«căci peste di el se temea a eşi la lumină, ca să nu-l topâscă 

«srele. Cum sosia la iubita sa, îndată dedea cailor ovăs, și apoi 

«petrecea drăgostindu-se, până ce caii isprăviaii nutrețul şi până 

«ce cocoșii începeau a cânta. Într'o n6pte însă, fratele sau bărbatul 

«acelei muieri a legat limbile tuturor cocoşilor, ca să nu potă 

«cântă, şi a dat cailor nisip în loc de ovăs. Când dară craiul, sim- 

«țind vremea de plecare, întrebă dacă a isprăvit caii ovăsul, sluga 

«i-a răspuns că nu. Mai tărdiă, înţelegend cursa în care a cădut, 

«craiul a încălecat în pripă ca să fugă spre orașul sei, dar în cale 

«l'a ajuns sorele. Ca să scape de rade, el sa ascuns sub un stog 

«de fin; însă vitele, din nenorocire,  aiă împrăștiat finul, și ast-tel 

«sorele a topit pe Troian.» 

Peste Olt, în districtul Romanați, există la noi până astădi a- 

ceeași tradiţiune. Împăratul cel topit de radele sorelui se numesce 

aci '«Domnul-de rouă», şi poporul asigură că drumul cel roman de 

pâtră, care duce dela Dunăre la Olt prin Caracal, fusese făcut a- 

nume de cătră dinsul, «ca să potă merge mai iute la amanta sa.» 
Se scie că răposatul Bolintinenu a transformat acestă tradiţiune 

oltenă într'o frumâsă baladă: | - 
Pati
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Cum se face n6pte, dela Istrul mare 

Cătră Olt te duci, | 

Ca să ştergi de lacrimi, cu o sărutare, 

Ochii ei cei dulci! 

Află că odată sorele pe cale 

De te va găsi, 

Intr'o rouă dulce cu dilele tale 

Te va risipi! 

Tot aşă cunoscutul scriitor rus Weltmann a compus din tradi- 

țiunea serbă o poemă întregă sub titlul de «Troian și Angheliţa» 

(Moscva, 1846). | 

liste interesant—în parentesi—că, imaginea omului topit de radele 

sorelui pare a fi o veche metaforă italică, pe care noi o găsim la 

Florus, când dice că Celţii, neputând suferi căldura,. par'că sunt 

topiţi de sre: «quasi sole laxantur». O altă metăforă înrudită tot 

despre Celţi este la anticul poet grec Callimachus, care'i compară 

cu «fulgi de zapadă» (Roget de Belloguet, Ethnogenie gauloise, p. 66). 

In ce mod legenda română a putut să străbată în “Bosnia, ne-o 

lămurese cercetările d-lui C. Jirecek, cari demonstră că acestă țeră 

posedă în vâcul de mijloc o numerdsă populaţiune curat românescă, 

slavisată mai în urmă (Die Wlachen in den Denlkkmălern, von. Ba- 

gusa, Prag, 1879, p. 7—8). 

Şi totuși, însuși d. C. Jirecels, cu trei ani înainte (Gesch. d. Bulg. 

1876 p. 74—16), tocmai pe numele lui Traian la Slavii meridio- 

nali întemeiă posibilitatea că în epoca cuceririi Daciei dinşii vor 

[i locuit în vecinătate sai «pote chiar în ţeră (vielleicht auch. im 

Lande selbst)o! | 

«Baladele bulgare—dice d. C. Jiretek-—cântă până astăqi pe tza- 

Pul Troian, stăpân peste nenumărate comore şi la care. din. 70 de 

făntâne curge aur strălucit și argint curat. Sub Balcan este un o- 

raş Troian cu o mănăstire. Pe Topolnița, aprope de Tatar-Pazargik, 

oste podul lui Troian (Troianov most), de care nu departe se află 

pă
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nisce ruine numite de ţărani Proianov-grad și o trecătâre 7roia- 
nova- Vrata...» 

Cătră, acestea, negreșit, se mai adaoge Troiamov-grad din Serbia. 
Numai două lucruri scapă din vedere d-lui C. Jirecek: 
10. necesitatea prealabilă de a demonstră într'un mod serios că 

Serbii şi Bulgarii at locuit în Dacia sai măcar în vecinătate în 
epoca împăratului 'Traian ; 

20. împrejurarea cea, capitală că în legenda serbo-bulgară per- 
sonagiul lui Troian este o fiinţă antipatică, duşmană, chiar diabo- 
lică, «un drac reii» ca în manuscriptul cel din secolul XII, ceea ce 
nu ne întimpină nici odată la Români. 

Să luăm balada cea bulgărâscă, pe care o citeză d. C. Jiretek 
și care a fost publicată de fraţii Miladinovizi (Băarapenni HapoAnu 
ncnu, 1861 p. 38-—41). Dela primul vers ea sună: 

Bor Aa cier kpania Or Tpotana!... 
(Dumnedei să bată pe regele dela Troian .. 

Apoi la Serbi, după cum o constată însuşi d. C. Jirecek, Troian 
ne apare ca un monstru cu trei capete sait cu nisce urechi de țap. 
"In fine, dela profesorul A. W eselowsly (Bauneku Ana. Hays, 
Petersburg, t. XXXVII, suplem. No. 3 p. 89) noi aflăm că până și 
orașul Troian din Bosnia în baladele poporane serbesci se numesce 
«cel afurisit, unde se petrec nelegiuiri» : 

Aaacuue joj npokaeror Tpojana 

& HOME CE BE3AROHjE paAn... 

La prima, aședare a. Serbilor şi a Bulgarilor pe Peninsula Bal- 
“canică, dinșii ai trebuit să susțină o crâncenă luptă cu vechiul 
substrat românesc de acolo, și acea luptă a avut drept efect, între 
altele, de a preface pe Traian cel coptimus» al Românilor într'un 
element reii pentru Slavi, întocmai după cum altă dată lupta între 
Iirani şi între Indieni schimbase pe indianul «deva» (dei) în era- 
nicul «daiva» (demon). O asemenea înreutățire a sensului este o 
consecință firâscă a raportului internaţional între Slavi și între ho-
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mâni, pe când absolut nimic n'ar pute justifica fenomenul contrar 

al transformării Traiamuluă celui răi al Slavilor întrun Traian 

bun la Români. 

In cele dise mai sus, noi ne-am ferit dea atinge măcar pe «bă- 

dica Troian» în colinda «Plugului» cea publicată de Alexandri: 

S'a sculat mai an 

Bădică Troian 

Şa încălecat 

Pe-un cal învăţat 

Cu nume de Graur, 

Cu ş&ua de aur... 

Acest Troian ni s'ar fi părut o simplă mistificațiune din partea 

lui Alexandri, dacă nu lam regăsi în excelenta colecțiune de «Plu- 

gușcre» a d-lui G. Ghibănescu, anume într'o colindă din Trotuș 

(Analele literare, II, 1888, p. 42): 

Şi se sculară mai an 
Bădica Troian | 

Şincălecâ pe-un cal negru ca corbul, 

Iute ca focul... 

Dar în alte trei «Pluguşore» din aceiaşi colecțiune Zroian este 

înlocuit prin «Machedon împărat» sai «Alexandru împărat», iar 

într'unul prin «Sfintul Vasile», ceea ce ne face a crede că şi din- 

sul nu este adevărat poporan, ci numai cărturăresc, datorit po- 

pilor saă dascălilor de prin sate. 

“Întru cât am putut urmări pînă acuma, numele personal Troian 

nu există astădi nicăiri la Români, şi pote că nici n 'a, existat vre-o 

dată, de vreme ce nici în documente nou&inu ni sa întâmplat al 

găsi, ceea ce arată că străbunii noștri îl consideraii mai pre sus de 

calendarul omenesc, ca şi când ar fiun nume de divinitate, după 

cum nu se află numele personal «Isus», iar numele personal «Cris- 

fea» este «Cristofor», nu «Crist». Nici la vechii Romani nimenea 

nu se chiemă «Jupiter» sai «Apollo». Iată de ce fârte răi fac 

aceia cari bagă pe furiș în colinde pe fantasticul «bădică roian». 

Dacă numele personal Troian, după cum. am vădut, circuleză la 
Pa
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Slavi, acesta este tocmai pentru că la dinşii nu eră nici un mo- 
tiv de a-l destinge de cele-lalte numi personale.- | 

Pe la anul 1532 un Italian din Padova, Francesco dalla Valle 
călătoriă prin Ţera-Românescă. El ne-a lăsat «Una breve narraci- 
one», conservată în Biblioteca San-Marco din Veneţia şi reprodusă 
de Academia Maghiară (Magyar Tortânelmi tăr, t. 3 p. 1—60). Ajun- 
gând la 'Tirgovişte, Dalla Valle trase cu ai săi la mănăstirea De- 
lul, ai căruia călugări — ice el—ane fecero molte cortesie, et ne 
racontorno tutta Vhistoria della venuta di 'quelli popoli ad habitar 
in quel paese, che fu questa che havendo Trajano Imperatore 
debellato et aquistato quel paese, lo disise a suoi soldati.» La: 
lomâni memoria lui Zroian nu se învăţă “în. şcâlă, ci a fost 
tot-deauna viuă în tradițiunea poporului. Şi totuși Cihac (II, 423) 
nu se sliesce a susține că Troian este la noi un «6lâment slave»! 
Să observăm că el cunsce acest cuvint numai cu următâre'e 
sensuri : «levee de terre, rempart, prairie entour6e d'une levee 
de terre ou dune haie, grande prairie en general; monceau de 
neige fait par le vent, avalanche; chemin de St. Jaques, voie lactee.» 

Faţă cu forma, Troian — Traianus, este metodic de a şi pune 
întrebarea despre causa trecerii lui -ra- în -To-, şi ar fi legitim. 

chiar de a bănui în acest fonetism o înrîurire slavică, de vreme 
ce la Slavi există un nume personal proprii al lor «Troian»; dela; 
poi «trei», adecă «triplu» sai «al treilea». Este învederaţ că o 

asemenea 'înriurire slavică posteridră asupra unei vocale n'ar.des- 
minţi întru nemic originea primitivă. românescă a cuvîntului, ci 
numai și: niimâi nc-ar duce la următorea conclusiune: din latinul 
«Traianus» Românii făcuseră «Trăean» și Vaii” împrumutat Slavilor. 
apoi pe românul «Trăean», printr'o etimologiă poporană dela. poi, 
Slavii îl prefăcură în «Troian»; în fine, forma cea slavisală «Tro- .. 
ian» sa întors mai târdii la Români, înlăturând pe organicul 
«Trăean»: Aşa dară, chiar în acest cas nu eră permis lui -Cihac 
de a băgă pe al nostru Troian între «6lements slaves». Noi cere- 
dem însă că până și trecerea lui -va- în -ro- a fost datorită 
la noi unei etimologie poporane curat, românesci, sati mai bine
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curat latine, cu totul independinţi de slavicul mmpoii. Pe de o parte, 
impăratul "Traian fiind privit de cătră posteritatea cuceritorilor 
Daciei ca străbun al lor; pe de altă parte, dintr'o epocă immemo- 

rială, cu mult înainte de Tit-Liviu, toţi Romanii privind ca stră- 

buni ai lor pe anticii Troiani, — în forma cea poporană Troian 

se făcuse de cătră Români din capul locului o fusiune între cei 

doi străbuni: Traianus şi Troianus, asttel că Troian dateză la 
noi din prima epocă a graiului românesc, şi dela noi l'aii primit 

Slavii, nici-decum vice-versa. Este curios că tocmai Slavii a re- 

venit în urmă la forma «Traian» printr'o etimologiă poporană a 

lor dela "paru «a trăi», după cum ne-o spune însuşi d-l C. Ji- 

vetek (Gesch. d. Bulg. 75): «Der Eigenname Trajan, Diminutiv 

Trajko, ist unter den Bulgaren allgemein gebrăuchlich; der Ac- 

cont auf der ersten Silbe: Trăjan; die populăre Etymologie leitet 

den Namen' von trajăm duro, persevero auf, worauf sich auch ein 
bulgarischer Sittenspruch bezieht.» Pentru Cihace dar ar trebui să 
(ie un slavism chiar atunci când Românii ar dice Trăean! 

Bunul simț cel mai elementar ar fi de ajuns pentru ca ori-cine 

să vedă că pe Troian Slavii Vat luat dela Români şi că nu eră 

chip să'l fi luat de aiuri decât numai dela Români. Acesta însă 

ar probă descendinţa Românilor din legionarii lui Traian și nu- 

mai atâta, fără a dovedi tot-o-dată și continuitatea lor cea terito- 

rială pe ţermul nordic al Dunării, căci memoria marelui împe&rat 

ci puteai s'o ducă cu dinșii în Balcani sai în Rodop după teoria 
lui hăsler, șapoi so readucă înapoi peste mai mulţi secoli la în- 
tăresre în Carpaţi. Pentru a demonstră acâstă continuitate terito. 
rială, să trecem acuma, la, periodul cel mai vechiu, necunoscut 

încă, din istoria cuvîntului Troian. 

Din cele patru drumuri romane, cari ducea dela Dunăre spre 
fundul Daciei, două treceaă prin Oltenia, cele-alalte două prin Bă- 
nat. Ele ai fost făcute chiar în prima epocă a cuceririi, şi ai tre- 
buit apoi vâcuri peste vecuri pînă ce pe alocurea să le distrugă 

Analele A, BR, — Tom, XVIII. — Memoriile Sesţ. Iiterare, 3
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timpul, căci erai aşternute cu pâtră, «strata. saxea viarum», și 
încă nu cu un singur rind de pâtră, ci două straturi suprapuse, 
legate la mijloc printr'un puternic ciment. O inscripţiune, găsită la 
capătul sudic: al unuia din cele două drumuri. romane bănăţene, 
ne spune: 

IMP. CAESAR. DiVI. NERVAE. F 
NERVA TRAIANVS AVG. GERM 
PONTIE. MAXIMVS TRIB. POT. LI 
PATER. PATRIAE COS. III 
MONTIBVS EXCISIS ANCONIBYS 

SVBLATIS VIAM PATEFECIT 

“(Aschbach, Trajans. Donaubriicke p. 4; Hirsehfeld, Ipigr. Naceh- 
lese: p.: 419, C. I. L. vol. III). 

Intru cât. descendinţii cuceritorilor remâneaii pe loc în ţera Ti- 
mișului, aceste drumuri nu puteaii să nu fie identificate în tradi- 
țiunea lor cu memoria împăratului Traian, o memoriă care, firesce, 
nu există acolo decât numai pentru dînșii, nu pentru alte nemuri, 
venite în aceeași regiune mai târdiă. 

Unul din cele dou& drumuri trecea din Bănat în Serbia actuală; 
sai, mai corect, eră o prelungire făcută de Traian a unui drum 
roman mai vechii de peste Dunăre, cam de pe timpul împăratului 
Tiberiii, dar numit de cătră locuitori cu unul și același nume de 
«drumul lui Traian». 

In: secolul VII elementul românesc cel transdanubian începuse 
a slăbi în ajun de a dispărs apoi de tot sub invasiunea Serbilor. 
Pe de altă parte, drumul cel roman de acolo, mai vechii cu vr'o 
şepte-deci de ani şi executat în condițiuni mai puţin trainice, se 
stricase. Ce a urmat de aci? 

Pe la anul 600, generalul bizantin Commenţiol, aflându-se de 
dincolo de Dunăre în faţa malului bănăţenesc, cercetă cu stăruință, 
printre: indigeni despre drumul lui Traian, «68g Toaiavod», si ni- 
men; nu puteă să-i răspundă nemic, pînă ce d'abia sa găsitun.
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moșng de 112 ani, care “i-a spus că un asemenea drum existase 
cu 90 de ani înainte. Să ă 
„Acestă naraţiune din Bizantinii Teofilact şi Teofan, noi o dăm 

aci într'adins după hosler (Slav, Ansiedlung an d. unteren Donau, 
p. 36 —7), dușmanul cel mai înverşunat al continuității Românilor 
în Dacia. | 

Vrea să dică, numele lui Traian în unire cu noţiunea unui drum 

roman de petră putea să se uite după o trecere de timp, dacă 
condițiunile de supravieţuire nu erai favorabile; pentru casul con- 
trariu însă, când adecă numele lui Traian în unire cu „noţiunea 
unui drum roman de petră nu se uită, ci persistă viii în gura 
poporului, se cer neapărat două postulate: 

4) posteritatea cuceritorilor Daciei să se fi mănţinut. pe același 
teritoriu ; | Sa , 

b) urmele unui asemenea drum să nu inceteze de a se în fățișă 
vădului acelei posterităţi. | 

Insuși hosler, dacă ar mai trăi, ar fi silit a recunâsce acâstă 

rigurosă logică a faptelor. 
Ei bine, în secolul trecut, nu mai departe, Bănăţenii numiaii 

încă troian numai drumurile cele de pâtră, precum vedem în Dic- 
ționarul Lugoşân circa 1670, despre care noi am vorbit mai sus 
şi unde se cetesco: «Troian. Via strata», adecă: troian se numesce 
un drum de pâtră. 

Se puteă Gre permanența unui termen de acestă natură, dacă 
Românii dela Timiș n'ar fi stat neclintiţi acolo dela Traian și 
până astădi? Să presupunem un moment, după ipotesa lui Răâssler, 
cum-că naționalitatea română sar fi format în Macedonia sa în 
Epir, unde ea nu văduse drum de p&tră și de unde va fi inceput 
a se așegă pe malul nordie al Dunării cu puţin înainte de secolul 
XII; — să presupunem una ca, acesta, și atunci mai încercați-vă a 
explică pe acel «froian-via strata»! 

h&posatul Hunfalvy, într'un memorii presintat în 1877 Congre- 
sului Orientaliștilor. la Viena, contestă Românilor însăși existinţa 
cuvîntului troian, pe care dinsul l'a găsit în Lexiconul Budan cu



36 B. b. HAsDaă 
  

sensul de șes și cu greșala de tipar «troiun». Locuind în Buda- 
Pesta, bietul Hunfalvy nu-și deduse ostenela de a consultă în bi- 

blioteca Universităţii de acolo vechiul vocabular bănăţen! Şi bine 
a făcut că nu la consultat, căci — pătimaş și dilettante cum eră 

Hunfalvy, mai mult agitator internaţional decât om de sciință—ar 

fi fost în stare să suprime pe «troian = via strata». 

Noi am vădut mai sus că și la Oltenii din Romanați drumul cel 

roman de pâtră a r&mas în legătură cu numele lui Zroian, pe care 

însă, printr'o formă intermediară Roian, ca şi când ar derivă dela 

«rouă», poporul l'a prefăcut acolo în legendarul «Domn-de-rouă», 

Dela noțiunea cea fundamentală de «via strata», «drum de petră», 

conservată numai la Bănăţeni, troian lesne a trecut apoi la ceci- 

lalți Români, prin diferite asociaţiuni de idei, la noţiunile cunoscute 

lui Cihac, în cari tote predomnesce una din două: saă trăsura cca 

caracteristică de drum: troian «voie lactee», sai acea de rădicătură 

d'asupra pămîntului: troian «levâe de terre, avalanche», sait chiar 

ambele la un loc: troian «retranchement prolong6». 

20. Aușoniu. 

Am vădut că ar fi fost o absolută imposibilitate, ca drumurile 

cele de: pâtră, făcute în Bănat de împăratul Traian, să fi păstrat 

până în dilele nâstre la Românii de acolo numele cel stereotip de 

troian, dacă unul şi acelaşi element românesc .n'ar fi locuit fără, 

întrerumpere între Tisa și între Cerna în curs de « cei opt- spre- dece 

vâcuri dela cucerirea Daciei. 

Prin urmare, pe la începutul secolului V, Iunnii lui Attila, ale- 
gându-şi Bănatul drept centrul lor de operaţiune contra Occiden- 
tului, se aședară tocmai în mijlocul Românilor, - cară erai atuncă 
singurii autoctoni ai țerei. a 

Negreșit, acesta nu se dovedesce prin poemele germane. medievale, 
cari sunt posteridre cu opt sai nouă secoli şi unde menţiunea lho- 
mânilor pe lîngă Attila este istoricesce interesantă numai doră întru 
cât privesce timpul redacţiunii acelor poeme, cel mult timpul cu 
puțin anterior, adecă secolii XI—XII. De aceea, nici despre ducele
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român Ramung sai Nannunch din «Nibelungenlied», nici despre 

«Sigeher von Walachen» din «Klage», nici despre săgetarii români 

din «Biterolt und Dietlieb», ei nu voii vorbi aici. Dar nimenea nu 

pâte contestă şi n'a contestat nici-odată, că pentru epoca Hunnilor 

cea mai preţiosă făntână istorică este Bizantinul Priscus, care _li- 

teralmente împărţise pânea și sarea cu însuși Attila într'o localitate 

din actualul Bănat. 

Priscus fusese născut în Tracia. El scriea grecesce, dar sciea şi 

lafinesce, limba, oficială de pe atunci; ba, încă sar pute judecă după 

însuși numele s&ii că va fi fost mai curând de originea latină. Amic 

cu consularul Maximin, Priscus la însoţit, cam pe la anul 448, 

într'o ambasadă, pe care împăratul bizantin Teodosiu II a trimis'o 

la, Attila. Itinerarul acestei ambasade a fost: dela Adrianopole la 

Solia, apoi dela Sofia la Niș; prin urmare, ambasadorii călătoria 

cătră Dunăre nu în linia drâptă, ci curmediş spre apus. Tot spre 

apus au plecat ei din Niș, şi sau mirat mult, dice Priscus, când 

într'un loc cotitura, drumului îi făcuse să credă că merg spre răsărit: 

«ind 98 râs roi rânov dvwuoiias îi ăvarolăs îxcivo 70 utgoe ăBlene 

zis 6905» (ed. Niebuhr p. 172). Este fârte important a constată, 

acâstă direcţiune spre apus, căci ea restornă cu desăvirșire teoria 

acelora cari susțin că ambasada a găsit pe Attila unde-va în Mol- 

dova sai în 'Țera-RNomânâscă, adecă într'o direcţiune de tot opusă 

spre răsărit dela Niș. Textul lui Priscus este în acestă privință, 

de o claritate perfectă. | 

Păşind dar cătră Dunăre într'o direcțiune sistematică spre apus 

dela Adrianopole prin Sofia și prin Niș, ambasada trebuiă să a- 

jungă cam în regiunea Singidunului, nu departe de Bielgradul de 

astăqi. Despre riurile, pe cari le întîmpinase în calea dela Adria- 
nopole până la Dunăre, Priscus nu vorbesce nimic; după ce ajunge 

însă pe malul nordic al Dunării, el ne spune că, până a sosi de 

acolo la reşedinţa lui Attila, ambasada a trebuit să trâcă mai multe 

ape navigabile, dintre cari cele mai mari sunt: câze 4pjwv eyd- 

Mevos xai 6 Tiyas xai 6 Tiproas», pasagiti pe care Klassen îl traduce 

prin: «Drecon dictus, et. Tigas, et Tiphisas» (ed. Niebuhr p. 183).
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Profesorul Gooss (Geogr. u. Gesch. d. Tr. Daciens 1874, p. 22), 
cunoscând numai traducerea latină, bănuesce că «Tigas» şi «Drecon» 
sunt două numi ale Tisei: «Drecon dictus et Tigas», adecă: «riul 
Drecon numit și Tigas». După acâstă ingeni6să ipotesă, în textul 
grecesc ar fi a se citi: căre 4grzov Heyduevos zoi Tiyas» în loc de 
«zai 6 Tiyas». În adevăr, «zai 6 Tiproas», care urmăză immediat, 
ar fi pulut să facă pe copist să adaoge un «5» şi dinaintea lui 
«Tiyas». Ori-cum însă, adaosul ar fi fârte vechii, de Gră-ce, un 
secol mai târdii, dejă Iornande văquse în textul lui Priscus trei 
riuri : «Tisiam, Tibisiamque et Driccam», resturnând numai ordinea 
numilor. Noi preferim dar a lăsă pasagiul întocmai cum este, fără 
a suprime pe un «6», şi atunci Tigas, pus la mijloc între Drecon 
și între Tiphesas, nu pote să [ie alt-ceva decât Bega, un rit bă- 
năţenesc intermediar între Tisa şi între Timiş și care în unele lo- 
curi e navigabil chiar pentru vapore. Cum-că din cele trei riuri 
cel mai important eră Drecon, dovadă este că Priscus îl mai men- 
ționeză o dată, numindu-l «Drencon» (ed. Nieb. p. 213). Cu alte 
cuvinte, ambasada bizantină a trecut succesiv prin riurile “Lisa, Bega, 
și Timiş, înainte de a sosi la reședința lui Attila. 

Ilinerariul a păşit dară de astă-dată dela apus spre răsărit. 
Aci se nasce întrebarea: punctul obiectiv al călătoriei fiind o parte 

centrală a Bănatului, de c6 re ambasada să fi mers până la Dunăre 
într'o direcţiune occidentală fârte lungă, în loc de a scurtă calea 
apucând dela Sofia într'o liniă aprâpe drâptă, fără a trece prin 
Niș? La acâstă întrebare răspunde însuşi Priscus. Pentru a găsi 
pe Attila, ambasada trebuia să-l caute 'acolo unde eră prevenită 
că 1 va găsi, și în adevăr la şi găsit spre apus de Tisa, de unde 
el se pregătia a năvăli asupra provincielor bizantine (ed. Nieb. p. 
173). Sosind ambasada şi presintându-se lui Attila, a primit dela 
dinsul porunea de a merge la reședința, lui şi de a-l aşteptă acolo 
Ast-lel se explică ambele direcţiuni ale călătoriei, cea occidentală 
rans-danubiană şi cea orientală cis-danubiană. 

Să, se observe în relaţiunea, lui Priscus următorele două puncturi . 
a) după trecerea Dunării, ambasada a înaintat dintâi puţin spre
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nord, depărtându-se de ţermul danubian, de care nu sa mai apro-. 

piat: câni ră doxrixobrega ris xubgos» (ed Nieb. p: 182); 
b) după un timp nu îndelungat, s'a schimbat direcţiunea :cârâgav 

6d0y ârgonnus» (ib. p. 182—3). 

Ore ce sens pote ave aci schimbarea direcţiunii? ş'apoi o schim- 

bare impusă anume de cătră conducătorii Hunni, cari însoțiaii am- 

basada pină la reședința lui Attila: «ză Eevoyovyrov 1juăg: - Exu- 

Yâv roiro. noisiv nagaxelevoautvwv». Spre nord ambasadorii. nu pu- 

teaă înaintă, căci n'ar fi fost schimbarea direcţiunii; spre. sud. şi: 

mai puţin, căci sar fi întors la Dunăre; dar nici spre apus dinşii. 

nu puteai să apuce, căci acolo, în Ungaria sudică până:la Buda- 

Pesta și mai departe, n'ar fi dat peste mari riuri navigabile. Prin 

urmare, singura schimbare posibilă a direcţiunii era acea spre-ră&- 

sărit, trecând apoi Tisa, Bega şi Timișul, pentru: a se înfunda în 

actualul Bănat. A 

“Este curios că o comunicaţiune epistolară forte descusută din par- 

tea istoricului unguresc Szab6 a putut să amăgesecă pe Amedee 

Thierry (Îlist. d'Attila, 1864, î. 1, p. 89, 428) de a scrie următâ- 
rele: «On a beaucoup discute sur le-lieu exact ou cette residence 

€tait situce; les uns ont cru reconnaitre Tokai, d'autres ia ville ac- 

tuelle de Bude, d'autres encore des localites diverses; mais tous 

s'accordent ă decider que ce. lieu se trouvait- dans le pays qui est 

aujourd'hui la Hongrie. Le recit de Priscus ne ' laisse d'oilleurs 

ducun doute sur ce point». . | 

Narațiunea lui Priscus, vom dice: şi noi, nu lasă-nici:o îndoială, 

că ambasada bizantină a călătorit nu prin Ungaria, ci prin Bănat, 

Iinaintând pe un întins şes: câ medi zeu» (ed. Nieb. p. 183), 
unde se împedecă numai dâră de bălți: «zote Juuvdlovras -ronovs» 

(ib.) și unde, deși erai destule riuleţe, totuşi lipsiat pâtră și lemn 

de construcţiune, cari trebuiaă aduse de aiurea: «ovoi: yăg: 24%os; 

o divdpov napă zois îxeivo rd uâgos oixodor Bagfidgors f0riv, dilă ne- 
dur zii Ul xexoqvrou ravrn» (ibid. p. 188). | 

După acestă descripțiune este învederat că reședința lui Attila 

nu- eră în regiunea cea stâncâsă și pădurosă a Mehadiei, a Lugo-
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șului, a Carensabeșului, ci în partea cea 6blă și băltâsă a Bănatu- 
lui, aceia pe care Griselini (Gesch. d. temesw. B. Il) o numita «Flach- 
land» sati «platte Land». Dar unde anume? | 

Priscus ne spune (ed. Nieb. p. 185)-că pe drum, oprindu-se în- 
tr'un sat, Bizantinii au dat acolo peste comitele Romulus Și alţi am- 
basadori cari veniaui la Attila din Roma, și apoi împreună aă ur- 
mat calea înainte. Pentru a înțelege acâstă, întâlnire, cată să ad- 
mitem că ambasada cea romană venise pe 'teritoriul bizantin până 
la un oraș trans-danubian aședat chiar în fața Bănatului, cel mai 
apropiat de reşedinţa lui Attila, ast-fel ca să călătorescă mai puţin 
pe pămintul barbar, unde puteai s'o întimpine neplăceri sai pe- 
ricole. Plecând dară dela Dunăre spre nord, eră lucru firesc ca 
Romanii să întălnescă pe Bizantini, cari veniaă din apus spre răsărit, 
ceea ce sa și întâmplat, după naraţiunea lui Priscus, nu departe 
de reședința lui Attila. Dacă noi am pute sci orașul cel trans-da- 
nubian prin care trecuse ambasada, cea romană, am av o indica- 
țiune despre acea parte a Bănatului unde eră atunci centrul pute- 
rii Hunnilor, căci am căpătă curat goometricesce punctul de inter- 
secţiune al ambelor ambasade. 

Priscus (ed. Nieb. p. 147) ne spune că Attila pretindea a ave 
drepturi asupra ţermului sudic al Dunării dela, Pannonia spre răsă- 
rit până la oraşul Novae: cxară 7 Gedua rod ”lorgou And rîjs 
Heoudvov Sp: Nofâv râv Oouxiwv.» Oraşul Novae se afla tocmai în 
fața drumului bănăţen celui „de p&tră, despre care noi am vădut 
mai sus că, cu doi secoli înainte, îl :căutase generalul bizantin 
Commenţiol. Pentru ca să ţină atât de mult la Novae, lui Attila, 
acest punct îi eră de o deosebită. importanţă strategică. În adevăr 
el corespunde pe malul opus nordic al Dunării tocmai cu partea 
cea mai 6blă și băltosă a Bănatului, ast-fel că de aci, aprâpe într'o 
liniă drâptă, noi. înaintâm spre nord cătră lacul Alibunar. Dacă 
ambasada romană va fi trecut Dunărea la Novae, după cum este 
forte probabil, atunci întâlnirea ei cu cea bizantină se va fi întâm- 
plat unde-va nu departe de acesţ lac, de unde amindouă impreună, 
vor fi pășit înainte până la un punct Gre-care apropiat. de acolo.
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Mai este o altă posibilitate, întemeiată de asemenea pe textul 

lui Priscus şi care în fond duce la același resultat. Vorbind de- 

spre o ambasadă bizantină anteridră, în fruntea căriia era Plinthas, 

Priscus ne spune că mersese până la Dunăre la orașul: Margus, 

unde o aștepta Ilunnii cei regală : coi fooilaoi Zxvdo» (ed. Nieb. 

p. 167), adecă tribul din care era însuși Attila. Este de credut că 

«Hunnii cei regali» îşi aleseră un' loc de întâlnire nu departe de 

insăși reședința, cea regală. Vechiul Margus este Semendria de 

astădi, nu cu mult mai spre apus de Novae. Trecând Dunărea 'la 

Margus, ambasada, cea romană, pentru ca să se potă întâlni cu am- 

basadorii bizantini, trebuiă să apuce tot în direcțiunea lacului Ali- 

bunar, întocmai ca și 'n casul precedinte al trecerii prin Novae. 

In fine, mai este o a treia posibilitate. Intre  Margus și "între 

Novae eră așşedat cam la mijloc, în posiţiunea actualului Kostolatz, 

orașul Viminacium, un centru comercial şi politic însemnat, despre 

care Priscus vorbesce în două locuri (ed. 'Nisb. p. 140. 190), Dacă 

ambasada, cea romană a trecut Dunărea prin Viminacium, ea tre- 

buiă. iarăşi să înainteze tot spre lacul Alibunar. 

Dec, în câte-trele ipotesele, de o potrivă posibile și singureie 

posibile, reşedinţa lui Attila, ce-va spre răsărit de punetul întălni- 

rii ambelor ambasade, nu putea, să [i fost aiurea decât unde- va, în 

impregiurimile orăşelului Vărşeţ de astădi. 

In privința acestui orășel este de observat ce-va de o valdre 

capitală în cestiunea care ne preocupă. Felix Milleker, care a stu- 

diat Vărşeţul într'un mod monografic, ne spune următorele despre 

muntele cel cu ruine de acolo, numit românesce ! «Cula»;: adecă 

«turn», iar nemţesce «Schlossberg» : «Acest munte—dice Millelker 

«—oferă o vedere predomnitâre nu numai asupra văii dela Bise- 

«rica-albă și Oraviţa, dar încă spre occident și spre sud până la 

«Dunăre și până la Tisa. Este o posiţiune, de unde se pote ve- 

«d întregul Bănat» (Werschetzer Gegend, Werschetz 1885 p. 

25: «Dieser' bot eine dominirende Uebersicht nicht nur in das: 

Ung. Weisskirehner-Oraviczaer Thal, sondera auch gegen Westen 
und Siiden bis an die Donau und Theiss hin. Es ist diss ein Punkt,
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von dem man die ganze banater: Gegend iibersehen kann»). Noi 
întrebăm dacă Attila, barbar, dar mare general, putea să și alegă 
o altă reședință mai nimerită sub raportul strategic? o reşedinţă 
însă, unde astădi, ca și 'n dilele lui Priscus, pstră și lemn de con- 
strucțiune lipsesc. Este de regretat că colonelul Iannescu a scă” 
pat din vedere caracterul cel strategic al Vărșeţului în excelenta 
sa lucrare despre «geografia militară a Rănatului». 

Pe alăturata chartă noi indicăm cu linia, roșiă călătoria amba- 
sadei bizantine, iar cu linia albastră, pe a celei-lalte, însemnând 
prin liniuţe negre cele doue căi romane bănățene. Reşedinţa lui 
Attila, spre resărit de lacul Alibunar, este represintată pe chartă 
printr'un cerc concentric roșu-albastru. Acea reședință nu. eră 
tocmai un oraș, ci un forte mare sat: «ueniorn xbum» (ed. Nieb. 
p. 187), «vicus ad instar civitatis amplissimae» (lorn. XXXIV ed. 
Holder). . 

Este sigur dară, absolut; sigur, că reședința lui Attila se află 
nu departe de Vărşeţ, în apropiare de drumul cel de pstră care 
se începea în dreptul orașului trans-danubian Novae, şi pe unde 
elementul românesc, după cum am vădut dejă, de vreme ce na 
încetat de a locui din epoca lui Traian, a trăit firesce și sub do- 
minaţiunea Hunnilor. 

In adevăr, Priscus a, întâlnit pe Români petrecând forte bine 
în giurul groznicului Attila. 

Lăsăm aci cu totul la o parte ceea ce spusese în acâstă pri- 
vință Ungurul Otrokoesi, după care sa luaţ apoi bătrânul Petru 
Maior (Inceputul Românilor, ed. 1812 p. 64 sqq). E puţin me- 
todic însuși Laurian (Magaz. istor. V. 208), care nu ea ostenâla 
de a citi pe Priscus în textul grecesc, mulțumindu-se cu o tra. ducţiune latină, nu pretutindenea exactă, Ori-ce problemă istorică controversată trebue supusă unei minuți6se analise, din care să resulte dela sineşi demonstraţiunea. Așă am procedat noi mai sus pentru a găsi reședința lui Attila; asă vom procede şi acuma, pentru a constată ceea, ce înțelege Priscus prin «1) 4vooviov poor» Sail -<7j Adooviwv yhărra». | |
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La Priscus nu există nicăirea Latin, după cum credeă Laurian, 

ci se află numai Roman. El numesce < Poopciow pe locuitorii 

ambelor imperie, ai celui oriental ca şi ai. celui occidental, anume 

cu sensul politic de «cetățeni romani», «cives romani»; când este 

vorba însă de naţionalitate, atunci pe Greci ii numesce Flenă în 

oposițiune cu adevărații Romană: «E)imve re xoi “Pwuoio» (ed. 

Nieb. p. 203); ba întrebuinţeză şi numele «Tgatz6s» (ib. p. 190). 

Pintre supuşii lui Attila, -nimenea „nu sciea lătimesce, adecă 

limba în care vorhbiau și serieat «Romanii cei occidentali»: «oi 

tontgroi “Pwoyuaio» sat «ltalienii»: «Frojuâru», «"'Irahoi». De aceea, 

Priscus ne spune nu o dată că pentru corespundinţa cu Occiden- 

tul Attila trebuia întradins să-şi procure secretari de acolo: 

czgos Kovorăvriov, dv “Iralarqv dvra trnoygopta "Area, Aneordze 

"Atrtos 6 râv onegiwv “Pwyuoiwv orgoaruyos» (ed. Nieb. p. 176, 185, 208). 

Până a ajunge și a se opri la reşedinţa lui Attila, Priscus nu 

ne vorbesce nimic nicăiri despre 4usoni.  Aice însă acest nume 

ne întimpină de o dată de trei ori, în condiţiunile cele mai ca- 

racteristice. 

Primul pasagii (ed. Nieb. p. 190) sună:- 

„... Zrgoosidov ri, v BăoBogov | '... apropiându:se cine-va, pe 
24 vie vint GO stiva orolj;, care după haina lui cea scitică 

"Elluxjj Gomdlerai ue povij, xaios ei îl luam drept barhar, ma sa- 

7rgodeirrâv, (ore ue Şouudiew, Ori ys lutat în limba elenă, Qicându'mi: 
0î Elânvite” Sav9ms i dwio. Eyxhvăse xoiee, aşa că e, firesce, mam mi- 

yăo dvrec odc ziji opertou BoofBdop rat că unul dintre Sciţi vorbesce 

Vidoon Ijhodow î) ri Oiwov î) vi elenesce, căci, amestecătură de 
n6muri, ei se mulțumesc cu pro- Tordoy, îi xai cip Aoovloy, doors 

pria limbă barbară a lie-căruia, fie airâv moe “Poualovs îruuăia. soi 
00 Gedios zis opâv Emile rii pwovfi, acea a Hunnilor, [ie acea a Goţilor, 

ba [ie acea a Ausonilor, aceia cari zl vw ărcyoyov ciyualbrov Gară 
zile Ooanias at, Iljvoi0os magaliov... sunt mai amestecați cu Romanii, 

! şi nu uşor le vine lor a vorbi ele- 

nesce, afară numai doră de cei 
robiți din Tracia sai de pe c6- 

stele lliriei.
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Aci Priscus ne spune forte neted că Ausoniă, cari sub domi- 
națiunea lui Attila locuiait în Bănat alăturea cu Hunnii şi cu Goţii, 
avend o limbă a lor propriă, erai și ci. barbari ca și cei-lalţi, 
dar amestecați cu Romanii, ceea. cei deosebiă de Goţi şi de 
Hunni. i Se | 
„În pasagiul al doilea (ed. .Nieb. p. 206) la prândul lui Attila ne 

apare un ghiduș sai măscăriciu. numiţ Zercon, care făcea pe toţi 
să ridă, impletecind talmeș-balmeş la un loc vorbe luate din cele 
trei limbi ale ţerii, anume limba Ausonilor, a Hunnilor şi a Go- 
ților: «roze 98 dud zăv Tije evogiag cupă. nogeidâw 76 re etde xol ros 
209 xai'rij porii oi ros duyutyuutvws nag euroi 7rpospegoutvois 61- 
ao rîj yăg Avdooviwv tiv 'răv 0ivvov oi riv 1âv IorOwv napapupvbs 
Viârrav ndvras Oityesv. ..»: a | a 
„In fine, în. al treilea. pasagiă Priscus ne spune că, la acelaș 
prând, un barbar,. care şedea la mâsă lângă dânsul şi care. cu- 
noscea, limba Ausonilor: «ovwsis zîjs 4dvoviwv. povije», i-a vorbit 
in acestă limbă, şi Priscus la şi înţeles, — ceea ce nu. se. putea 
întâmplă dacă Ausoniă n'ar fiavut un graiu forte apropiat de limba 
latină cea vorbită de pe atunci. Să Sa 

Ce e dreptul, chiar astădi, după patru-spre-deci secoli, puţină 
lătinescă ar trebui lui Priscus ca să potă înţelege cântecul popo- 
ran adus de Bănăţenul Murgu (Wiederlegung, Ofen 1830 p. 53): 

De pe munte ?n vale vin, De monte in vallem venio, 
"In vale vin la rîul lin, „In vallem venio ad rivum lenem, 
Setea lungă să mi-o stîng Sitim longam exstinguam, | 
Care n'o puteam s'o frâng; Qualem non. poteram frangere; 
Vadul nu era.în cale,  : „ Vadum non erat in calle, 
Ci în laturi mai în vale... Sed ad latus magis in valle... 

Cu atât mai virtos dialectul daco-latin cată să fi fost de tot înţe- 
legibil în secolul V, când dicţionarul sei consistă aprope exclu- 
siv din elemente latine și pre puține dacice. 

A po y y . y . „Faţă cu cele trei pasage de mai Sus, și mai ales cu pasagiul 
al treilea, indicele la ediţiunea, cea Niebuhriană a lui Priscus, p.
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615, comentâză fârte bine pe: «Ausonica lingua» prin. «Romana 

rustica». a Dea a 

Ori-cum s'ar ceti şi ori-cum sar interpretă textul lui Priscus, 

este mai pe 'sus de ori-ce îndoslă că. în regiunea unde se află 

reşedinţa lui Attila locuiaii Română şi se vorbiă românesce,. ba 

chiar unii dintre lHunni învă&ţaseră limba română, dacă nu cum-va, 

barbărul, care vorbise românesce lui Priscus 'la prândul lui Attila, 

va fi fost el-insuşi un lomân ajuns la e înaltă demnitate pintre 

Hunni: | | 

Dar pe acei Români de ce re Priscus îi numesce Ausonă? iată, 

o cestiune, pe care neminea încă nu şi-a pus'o până acuma. 

După cum la întălnirea Hunnului, carei vorbiă grecesce, Pris- 

cus la întrebat cu mirare: cine este? tot aşa el trebuia din capul 

locului să întrebe: cine sunteţi? pe barbarii pe cari îi audiă vor- 

bind într'o limbă asemănată cu acea latină, şi dacă el îi distinge 

apoi de Hunni şi de Goţi :într'un mod sistematic prin numele de 

Ausonă, se vede că chiar dinşii i-ai spus că aşa îi chiamă. 

Este cea mai veche menţiune istorică a unei.vorbe curat ro- 

mânescă, care ne presintă o tulpină latină şi doue sufixuri de asemenea 

latine, dar unite tote printr'o formâţiune lexică. propriă nouei. na 

ționalități latine din Dacia. ia a 

La întrarea Goţilor şi a Hunnilor în actualul Bănat, Românii 

de acolo era: elementul 'etnic cel indigen, care avea tot dreptul 

de a se făli că: ei sunt aborigeni, autoctoni, cei bătrâni, stăpâni aj 

ţerii; şi tocmai acâsta cată să fi spus ei lui Priscus la întrebarea, 

lui 'că cine” sunt; dinşii, căci tocmai acesta vrea să dică: românesce 

CUȘonNăW. i 

Cuvîntul auș, din latinul cavus» prin sufixul «-uş», același su- 

fix desmerdător ca în: femininul «mătuşă», însemnâză până astăqi 

pe «bătrân»-nu numai în dialectul macedo-român, dar și la Olteni, 

în districtul Olt mai cu samă, de unde resultă că altă dată, înainte 

de separaţiunea între Daco-români şi între Macedo-români, a fost 

o vorbă comună tuturor Românilor. Sufixul cel intensiv «-oiu», 

pe de altă parte, la Bănăţeni ca şi la Macedo-români se rostesce



46 B. P. HASDEG 

tot-d'a-una .«-oniu», derivând din sufixul latin «-6neus».. În scurt, 

vechiul bănățen aușoniu are un înţeles ce-va ca lătinesce «seniore 

faţă en. simplul «senex». Să urmărim însă mai de aprâpe acest 

înţeles, care va aruncă o neașteptată lumină asupra textului lui 

Priscus.. 

“Mai întâiu, pentru a nu lăsă nici o: nedomerire în mintea citi- 

torului, “să lămurim pe deplin composițiunea cea morfologică a 

cuvîntului. 

Am spus că aușoniu este de trei ori romanic: prin tulpina 

«avus». şi prin ambele sufixuri «-uş» și «-oniu». Sufixul «-uş» este 

aci mai cu deosebire remarcabil, fiind nu numai latin prin origine, 

dar încă specific românesc prin formaţiune, ast-fel că, graţiă lui, 

priscianul avodros ni se presintă ca un element exclusiv daco-latin, 

nu romanic în genere. In adevăr, acest. sufix deminutival «-uş», 

ca şi sufixurile românesci de funcţiune anal6gă c-aş» şi «-iş», căte- 

trele. sai născut din sufixurile latine primare «-ascus», . «-iscus», 

«-uscus», amplificate prin sufixul latin secundar «-eus» sai «-ius», 

adică din «-asceus ( ascius)», «-isceus (-iscius)», c-usceus (-uscius)n. 

Mărginindu-ne la sufixul «-uscus», el ne întimpină latinesce în 

«molluscum», «labrusca», casinusca», «atrusca», «palusca», «Mu- 

tuscus», «Etruscus» ete. Amplificarea acestui sufix primar prin se- 

cundarul «-eus» sai «-ius» este tot aşa de normală ca şi amplili- 

carea prin «-eus» sai «-ius» a sufixului «-ucus» în «Albusius» din 
«albucus» saii în «pannuceus» din «pannus»,— forme rare în latina 

clasică, dar cu atât mai preţiose prin aceea că ele distingea tocmai 

latinitatea cea vulgară. In acest mod, românul mătușă represintă 
pe un latin camituscea», românul auș pe cavusceus», românul 
intensiv dușoniu din Priscus pe cavusceoneus» sait cavuscioneus». 
Grupul consonantic sc în sufixul «-usceus (-uscius)» a trecut la 
Români în sonul palatal ș întocmai ca în «faşă—ital. fascia = reto- 

roman fas <lat. fascia» sai în cușă = ital. uscio—reto-roman us= 
lat. ostium (oscium),—un fonetism a, căruia vechime se justifică pe 
deplin prin acestă concordanţă italo-retică.
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Acuma să aprofundăm sensul. «senior» al cuvîntului dușoniu la, 
Priscus. 

In 'România, pe lângă auș, ba chiar mai respândit în graiu, este 
deminutivul aușel, despre care 6tă ce ne spune d. S F. Marian 
(Ornit. 1, 326): «Cea mai mică dintre tâte păserelele, câte provin 
«în Europa, și tot-o-dată una dintre cele mai frumuşele, este aușelul, 
«numit în Bucovina tartalac. Aușelul e -de nou&-deci şi ş6se mi- 
«limetri în lungime, de o sută cinci-deci și patru în lăţime, de 
«patru-deci şi opt în lungimea aripelor și de trei-deci şi opt în 
«lungimea, codii. El e pe de asupra măsliniii, pe timple 3i laturile 
«grumazului castaniu; marginile frunții şi o trăsătură de asupra, 
«ochilor sunt deschise, zăbelele și cercul ochilor albii; virful ca- 
«pului galben, părţile inferidre ale corpului galben-aprinse şi pe 
«de lături ruginii-castanii. Penele aripelor şi a codii castanii-închise 
«și pe margini măslinii-deschise. Ochii castanii-intunecaţi; rostul 
«negru; piciorele castanii. Aușelul e respândit mal peste totă Eu- 
«ropa. El petrece vera prin păduri, iară prirăvera și tmna prin 
«grădini. Nutreţul aușeluluă sunt diferiți cărăbuşi, musce și alte 
«insecte mici...» | 

In tote cele-lalte limbi neo-latine, ba mai în tâte limbile din 
Europa, numele aușelului este iarăși un deminutiv, dar anume 
dela cuvintul «rege». Așa: 

frances «roitelet»; 

italian «realino» și «reillo»; 

spaniol «reyezuelo»; 

german «<Zaunkânig» ; 

rusesc «korol&k»; 

bohem «krâlicek; 

grec «/[agriloxos», ete. 

Dejă în latina clasică numele aușeluluă eră «regulus». 

Dacă deminutivul din &uș are sensul de «crăișor», atunci inten- 

sivul aușoniu cată să [i avut sensul de «rege», negreşit nu ca 

cel mai bătrân în accepțiunea materială a cuvintului, ci în accep- 

țiunea cea morală: ca cel mai venerabil, de unde și latinul «se-
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nior», literalmente «mai bătrân», a devenit la Neo-latini «seigneur» 

și apoi «sire», adecă tocmai rege. 

Există o dovadă, cum-că Românii dela curtea lui Attila, dicend 
lui Priscus că ei sunt aușoni, i-ai şi explicat tot-odată înţelesul 
vorbei; şi era, în adevăr, un lucru cât se pote de firesc ca dinsul 
să le fi cerut o lămurire în acâstă privinţă, căci după graiul lor 
cel lătinesc el trebuia să'i confunde cu anticii Ausoniă din Italia, 
despre cari nu se pâte să nu fi citit vre- odată, dar tocmai acestă 
coniusiune îl. încurcă și mai mult. De ce sunteţi voy Ausoni 5 ce 
însemnză pentru voi acest nume? cum de aţi ajuns în țâra Iun- 
nilor? stă nisce întrebări, pe cari împregiurările' le impunea Oră- 

cui, faţă cu. Aușonii dela Dunăre. _ 

_Noi am vădut că în textul lui Priscus este întrebuințat pretu- 
lindenea, adecă de trei ori, numai genitivul plural « Abooviwv» 

Se scie că glosatorii medievali, când interpretaă un cuvînt, îl luai 
în forma gramaticală în care îl găsiaă. După acestă particularitate 
caracteristică, este lesne de constatat că Suidas, lexicograful bi- 
zantin din secolul X, are în vedere anume pe Priscus, „când pune 
glosa cu. genitivul plural: «Adooviwy = "Iroiv». 

Aci însă ne întimpină o nedumerire. Același glosă: a dăooviwv 
“Iroiâwv» se află şi la Ilesychius, lexicograt alexandrin din secolul 
IV, care trăise înainte de Priscus, și prin urmare nu puteă să'! 
cunscă. Este totuși nu mai puţin sigur că Suidas de asemenea, 
nu cunoscuse lucrarea lui Hesychius nică măcar de nume, ci nu- 
mai pe un istoric omonim din Milet. Astfel fiind, nemic nu ne 
împedecă a admite că la Hesychius glosa de mai sus este o in- 
terpolaţiune, făcută de cătră un copist posterior epocei lui Suidas. 
Să adăugăm că din lexiconul lui Hesychius ne-a remas un singur 
manuscript, după care l'a editat Musurus la 1514, ceea ce face 
peste putință o confruntaţiune de texturi, pe când dela Suidas 
există mai multe manuscripte. Nedumerirea se înlătură dară fără 
multă dificultate, întru cât este mai pe sus de ori-ce îndodlă că 
Suidas a utilisat textul lui Priscus, şi acâsta nu o dată, ci de O 
mulțime de ori. Ediţiunea Niebuhriană (p. 225—928) reproduce trei-
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spre-deci tragmente, despre cari dice: «Sequentia, quae sine aucto- 

ris nomine apud Suidam leguntur, Prisco tribuenda, esse videntur». 

Cătră cele trei-spre-dece fragmente, cată să mai adăogăm acum un 

al patru-spre-decelea, luat de cătră Suidas tot din Priscus și tot 

«sine auctoris nomine». - 

Inainte de a merge mai departe, să mai lămurim o împregiurare, 

___ Descrierea călătoriei lui Priseus, aşă cum a ajuns până la noi, 

este scurtată întru cât-va. Originalul cuprindeă unele amănunte, 

cari ai fost suprese de cătră copişti. Probă evidentă este urmă- 

torul pasagiu din lornande: «Ad quem (Attilam) in legationem se 

«missum a Theodosio iuniore Priscus historicus tal; voce inter 

«alia refert: Ingentia siquidem flumina, id est Tisia, Tibisiaque 

cet Dricca transeuntes venimus in locum illum, ubi dudum Vidi- 

«goia, Gothorum fortissimus, Sarmatarum dolo occubuit». Deși 

Iornande afirmă aci în modul cel mai positiv că reproduce pro- 

priele cuvinte ale lui Priscus, totuşi în textul grecesc cel ajuns 

până la noi întregul epizod: cubi dudum Vidigoia ete.» lipsesce 

cu desăvirșire. În acelaşi chip copiștii aă omis din Priscus. cuvin- 

tele cari urmeză în Suidas immediat şi fără separaţiune după glosa 

« Avooviwv. "Icohâv», si anume: «zei Avoovs, oi Baorizis», adecă: 

«iară Ausoni însemnâză regi». 

Suntem dușoni, ceea ce vrea să dică cei mai bătrâni aici, ade- 

v&raţi baștinași, moșteni şi domni ai acestui pămînt, —au dis Ro- 

mânii cătră Priscus; şi dinsul a înregistrat întocmai declaraţiunea 

lor, cu singura deosebire că alfabetul grecesc îl siliă vrând-nevrend 

a pune un s$ în loc de ș. Dionisie lotino, care trăiă pintre noi în 

dilele nostre şi care sciea bine românesce, tot încă nu puteă să 

scrie grecesce alt-fel decât: Movoăr (Mușat), 'Appuoms (armaș), "la- 

owc (lași), “Pâsa (roșii), Kuhupuctdes (călărași), unawop (băni- 

șor) etc. 

Până acum eră o nestrăbătută enigmă de a găsi în secolul V 

la. Priscus, lângă Hunnii și Goţii lui Attila, pe «Ausonios» sau «Au- 

sones» din antica ltaliă, un termen etnic care atunci devenise dejă 

de vscuri un. simplu epitet poetic în literatura latină, şi care nici 

4
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chiar în Italia, cu atât şi mai puţin în provinciele romane, poporan 

n'a fost nici o dată. | 

Şi câte enigme de felul acesta mai rămân nescotosite şi nedes- 

legate în «istoria începutului Românilor în Dacia»! enigme dintre 

cari forte multe sar fi descifrat până acuma, dacă istoricii nostri 

sar deprinde a studiă isvorele în texturi originale, nu în traduceri, 

şi dacă ar fi mai tari în sciința limbei, fără care istoria cea veche 

nu pote decât să șchiopăteze în casul cel mai bun. 

30. Pilma. 

S'ar pute mira cine-va cu drept cuvint, că în căl&toria lui 

Priscus la curtea lui Attila nu se află nici o menţiune despre Ge- 

pidi, deşi se scie, din totalitatea făntânelor istorice contimpurane, 

importantul rol pe care laii jucat ei în resbâiele lui Attila şi apoi 

în căderea dominaţiunii hunnice. 

Faptul este că pe Gepiqi Priscus îi cuprinde sub numele gene: 

ric de Goţi, «/vr9ow. 

Noi însă vom căută aci a-i deosebi pe unii de alţii, căci cu Ge- 

pidii naționalitatea, română cea de lingă Timiş a avut mult a face, 
pe când cu Goţii propriă diși ea nu sa ciocnit mai. nici-odată. 

Cine re să fi fost Gepidii? 

Pe când Goţii ocupau numai regiunea de peste Nistru, se allă 

alăturea cu dinșii o crengă separată din tulpina gotică. 

Erai așa numiții Gepidi. 

Posiţiunea lor geografică în acea epocă resultă forte limpede 

din naraţiunea lui Iornande. El dice că ei locuiseră dintăit pe o 
insulă a Vislei, că de acolo sai întins peste o ţeră mai spaţiosă, 
fără, a se depărtă totuși de reşedinţa primitivă, căci n'at încetat de 
a ave vecini o ramură a Burgundilor, pe care şi Ptolemeii (Geogr. 
IN, 5) o pune lingă Visla; şi în fine, că acestă nouă patriă a Ge- 
pidilor eră numai munți şi numai păduri, după propria expresiune 
a unui rege al lor, care—după lornande :—cinclusum se montium 
quaeritans asperitate, silvarumque densitate constrictumo». 

Cu aceste indicațiuni în mână şi cu o: mapă denaintea, ochi-
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lor, e peste putinţă a nu recunâsce Galiţia la polele crescetului 

r&săriten al Carpaţilor. 

Din Galiţia Gepidii au trecut în Ungaria, întocmai ca mai târ- 

dit Maghiarii. | 

Textul lui lornande este aci de o confusiune spăimintătâre, pe 

care pote cine-va s'o descurce numai dâră aducându-și aminte că 

entusiastul istorie al Goţilor trăiă pe la anul 550 și că tot pe a- 

tunci scrieati Bizantinii Procopiu, Agathias şi Menandru, prin con- 

texturile cărora suntem datori al controla. 

Iornande (De reb. Get. XII, L.) repetă mereii că Gepidii stăpâ- 

nesc Dacia întrâgă, pe care iarăşi întregă—după el—o stăpâniseră 

mai "nainte Goţii. Când ajunge însă a delimită topograficesce ho- 

tarele acestei dominaţiuni a Gepidilor, dice că ei ședeai lîngă flu- 

viele Criș şi Mureș, între cari la mijloc mai bagă două riuri cu 

nisce numi problematice: «Gepidae sedent juxta fluvia Marisia, 

Miliare, et Gilfil, et Grissia qui amnes supradictos excedit....» (ibid. 

XĂII). 

Acâstai «întrega Daciă» ? 

Ș'apoi toemai în astă regiune nici că a fost vre-odată nu nu- 

mai o dominaţiune, dar nici măcar o invasiune gotică, despre care 

să ne fi r&mas o silabă în făntânele anticităţii. 

Intr'un alt pasagiui (ib. V), lornande trage hotarele teritoriului 

gepidie cu totul alt-fel, și anume: «Prin ţera Gepidilor curg riuri 

«mari şi renumite, căci despre nord şi apus o scaldă Tisianus, 

«despre sud marea Dunăre, despre răsărit o curmă fluviul Tavsis, 

«ale cărui unde iuți și spumânde se reped furi6se în Dunăre». 

Tisianus fiind Tisa; Tavsis, pe Tabla Peutingeriană Tivisco, în 

Priscus 7iproas, în Ptolemei TiBrozos, neputând a fi alt ce-va de- 

cât Timișul; Gepidia este dară pămîntul dintre Tisa şi Timiş. 

Cum bre să împăcăm pe lornande cu lornande? 

Procopiă, Agathias şi Menandru ne spun întrun glas că Gepi- 

dii stăpâniau orașul Sirmii cu regiunea învecinată, și nu că o spun 

printr'o nudă afirmaţiune de felul aceleia a lui lornande, dar în- : 

registreză un șir de evenimente petrecute între Gepidi şi Longo-
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bardi, între Gepidi și Greci, între Gepidi și Franci etc., tote 'în 
actuala Serbiă. 

Un alt scriitor sincronic, Ennodiă, confirmă și el mărturia celor 
trei Bizantini, punând în Gepidia apa «Ulca», pe care o recunoscuse 
dejă Katanesich (Tab. Peuting. 1, 301) şimi pare bine că şi Băsler 
(Rom. Stud. 74) o recunâsce a fi actuala Vukă, un rîu iarăși din 
regiunea Sirmiului (cfr. Fertig, Ennodius und seine Zeit, Passau, 
1855). 

Cum să explicăm re cele două aserţiuni contradictâre ale lui 
lornande față cu necontroversabila unanimitate a lui Procopii, A- 
gathias, Menandru și Ennodii? 

lornande scriea departe în Italia, copiând pe Cassiodor sat com- 
pilând de prin Ablavius și alți scriitori perduţi, fără să observe 
vre-o-dată că făntânele sale nu sunt tâte din aceiași epocă. Ex- 
trema, negligenţă a lui lornande este ceea-ce la deochiat de demult 
în ochii criticilor (Wattenbach, Deutchlands Qeschichtsquellen, 
47 52) , 

Totul se limpedesce, dacă vom restabili următârea ordine cro- 
nologică în migraţiunile Gepidilor: ! 

Primul stabiliment, lingă Visla; f 

Al doilea, în Galiţia; 

Al treilea, lingă Criş şi Mureș; 

Ultimul, între Tisa şi Timiş, -iar peste Dunăre lingă Sirmiiă. 
Cum dară lornande, deși descrie pe larg el însuși hotarele ge- 

pidice în primele patru migraţiuni, totuşi nu se satură de a celebră 
dominațiunea Goţilor și Gepidilor peste «totius Daciae fines»? 

Aci iarăși el nu comite alt păcat decât pe acela de a nu fiîn- 
țeles făntânele de cari se servise. 

Şi iată cum: 

Bizantinul Procopiii este autoritatea autorităţilor în ceea ce pri- 
vesce ambii țermi ai Dunării. Ca secretar al lui Belisariă, el luase 
parte la t5te strălucitele expediţiuni ale marelui căpitan și cunoscea 
de aprâpe tot felul de n&muri germanice: Goţi, Gepidi, Vandalii, 
“Longobarqi etc. (cf. Dahn, Prokopius v. Caesarea, Berlin, 1865).
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Negreşit că nimenea pe acest tărîm nu ne va pute conduce mai 

cu certitudine. 

Ei bine, Procopiti dice întrun loc: 

«Gepidii, cari stăpâniaii urbea Sirmiă, și totă Dacia, după ce 

cîmp&ratul Iustinian .smulsese acea regiune de sub dominaţiunea 

«Goţilor...» 

Cu câte-va rinduri mai jos: 

«Împăratul a dat Erulilor alte câte-va locuri din Dacia în jurul 

«Singidunuluă, unde ei locuesc și astădi» (De bello Goth., II, 33: 

«I'proudes 02 now re Ziguov xai. Maxias îx 7oă Eni mleiorov Gmdoae 

zaraloBovres toyov. "Ene 0£ rămora Booreds auros "Iovoriiavos Ogpei- 

dero I6r9ovs ete. zoi dlla utvror daxias yoga dvros Baoiâws “Egovou 

2o0yo0v Gugi nduv Zyyn0dva» ). 

Intr'un alt pasagiu: | 

«Mai înainte, pe când Dacia eră tributară Goţilor, Gepidii nu 

«se mişcat din fostele lor locuințe de dincolo de Istru, căci atâta 

«se femeai de Goţi, încât nu cutezai a trece fluviul» (ibid. 

UI, 34). - 

Pentru scriitorul bizantin «dincolo de Istru» este naturalmente 

ţermul nordic. Prin urmare, pe țermul sudic al Dunării se aflati 

Goţii, cărora le eră tributară Dacia de acolo şi de groza cărora 

tremuraă Gepidii, aședaţi atunci lângă Tisa. 

Apoi iarăși: 

«In Dacia şi în Pannonia sunt orașele Singidun și Sirmiu pe 

«malul Istrului» (ibid. IL, 15). 

Mai încă: 

«Hotarele Daciei, unde se află urbea Sirmiii...» (Procop. Hist. 

arcana, p. 18). 

În fine: 

«Gepidii stăpânesc Singidunul şi Sirmiul cu regiunea învecinată...» 

(Proc., De bello Vand. |, 2). 

Dăcă aceste şâse citațiuni nu sunt de ajuns, Procovii ne-ar mai 

procură altele vr'o dou&trei nu mai puțin decisive. 

Sirmiul, adică Mitrovitz de astăqi; Singidunul sai actualul Biel-
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grad; mai pe scurt Serbia, nici de cum România danubiană, iată 
dară tdtă Dacia pe care o ocupaseră dintâi Goţii după trecerea 
lor peste Dunăre, precum ne-o spune și însuși Iornande (LV), iar 
retrăgându-se aceștiia, ati cuprins'o Gepidii, pogoriţi acolo din la- 
turea vest-carpatină, unde locuiseră mai înainte. 

Confusiunea nominală între Dacia cis-danubiană pe de o parte, 
şi pe de alta între cele două Dacie trans-danubiane, ale căror 
hotare ai fost tot-d'a-una forte reii definite, dar pe unde în realitate 
aă stapânit cât-va timp nemul goto-gepidic în urma invasiunii Hun- 
nilor, acâstă confusiune nominală a făcut pe compilatori de felul 
lui Iornande a plăsmui o fantastică dominaţiune a Goţilor şi Ge- 
pidilor peste ttă Dacia d'a-stânga Dunării. 

Un alt vechii scriitor tot atât de puțin scrupulos, «necriticul şi 
istoricesce nepăsătorul Eutropiă» după cum îl califică Eichhorn 
(Gesch. d. Litteratur, Gow. 1805 p. 387), bagă şi el în Dacia 
Traiană nu numai pe Tervingi şi Taifali, dar încă și pe Victofali, 
pe cari adevăratele făntâne nu'i arată nicăiri decât spre apus de 
Timiş (Amm. Marcell. XVII, 12; Capitolin. M. Anton. XVI) şi despre 
cari nu ni se va cită un singur fapt pe teritoriul danubian al 
României. 

Istoricii moderni, fără a-și da ostenela de a scăpără lumină din 
confruntarea isvorelor, s'a mulțumit a tot repeţi fabula, până ce, 
sub eleganta p&nă a lui Râsler (Rom. Stud. 62), ea a luat nisce 
proporțiuni iperbolice până și în cronologiă. 

Din istoria Gepidilor ne preocupă de astă dată următorele două 
puncturi: 

1. Ei vorbiai un dialect gotic, fiind «ex Gothorum prosapia» 
după lornande, pordiză 29 după Procopiă, Tsr9o după Priscus; 

2. Ei at locuit forte îndelungat într'o parte a Bănatului, fiind 
ast-fel vecini cu Românii de acolo, cu Aușoniă cei de lîngă lacul 
Alibunar. 

Pe la anul 600 un general bizantin mai dă încă lingă "Tisa peste 
urme de Gepiqi, cari însă nu mai sunt atunci o naţionalitate com-
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pastă, ci nisce șubrede rămășite (Theophylact ap. Stritter, Gepaed. 

p. 387). | 

E remarcabil—în parentesă—că precum Goţii proprii diși ne-ati 

lăsat un preţios monument archeologic cu o inscripțiune runică în 

ţesaurul de aur cel descoperit la Petrosa în regiunea Buzăului, tot 

așa în Bănat, însă numai acolo, a rămas dela Gepidi iarăși un 

preţios monument arheologie scris cu rune, anume tesaurul de 

aur desmormintat pe la finea secolului trecut în comitatul de 

Torontal, despre care Dietrich (Runeninschrilten des banater Fundes, 

în Pfeifter,. Germania, 1865, IX, 177 — 209) conchide că aparține 

unui popor gotic, dar diferit de Goţii propriu diși: «Pest stehi aus 

der Sprache der Inschriften ein zum Kreis der Gothen gehoriger 

Stamm, und aus den Runen, dass es nicht genau derselbe war, 

dem wir den Ring von Bukarest, urspriinglich von Pietrossa, ver- 

danken». 

Ori-cum ar fi, Gepidii au locuit într'o parte a Bănatului cel puţin 

până în secolul VII. 

In acest mod, prin durata secolară a unui contact fie cât de 

indirect, Auşonii lui Priscus ai fost puși în stare şi — am pute 

chiar qice—ait trebuit să împrumute dela Gepidi 6re-cari gotisme. 

Cu alte cuvinte, urmele gotice, dacă există unde-va la Români, apoi 

numai dâră în Bănat. 

Acolo, în adevăr, ne întimpină un gotisn, singurul de astă-dată, 

dar necontestabil. 

Răposatul filolog banăţen Simeon Mangiucă, într'un studii forte 

interesant ca adunare de material pentru botanica poporană ro- 

mână (Familia din Pesta, 1874, :No. 43—49; cf. Col. 1. Tr. 1876 

». 360), dice între altele: - 

«Frumâse credinţe are poporul nostru și despre locuinţa dinelor 

«din Ţâra-Românsâscă, la locul cu apele albe, unde se scaldă dinele 

«şi unde cresce și florea, cea misteriosă, a cării trupină este în- 

«vălită în pândă de pâtră, și care om pote căpătă, acea flore, acela 

«este norocos, căci dinsa | conduce cu o atragere magică cătră 

docurile unde se află tesaurii îngropaţi, și acolo, punând florea
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«pe pămint, pe loc es tesaurii pe fața pămîntului. Sufletul unei 
«muieri care a văt&mat inele, purtat fiind de dîine spre chinuire 
«şi r&splătire, ajungând cu dinele până la locul cu apele albe şi 
«vădând acolo planta, cunoscând'o a întins mâna să o rumpă din 
«pămînt, dar observând'o o dină, i-a dat cu sbiciul peste mână de i-a, 
«cădut florea din mână. Dela locul cu apele albe din Ţera-Românescă, 
«plecă dinele în călătoriele lor, trec peste munţii Orşovei, peste stânca 
«cea mare dela Berzasca, trag la cârsiele Saschei și a Ciclovei, de 
«aci fac excursiuni prin Bănat, apoi peste muntele Semenic de lângă 
«Caransebeş, şi se întârnă înapoi în Ţera-Românescă. In căl&to- 
«riele lor, diînele bucuros petrec pe poienele munţilor de iederă, 
«de foiofiă, de semenic şi de priboiă (geranium macrorhizum, 
«grosswiirzeliger Storehsehnabel), unde țin ele petrecerile, ospă- 
«tările și jocurile lor, purtând cu “sine cete de suflete păcătose 
«spre pedepsire. Intre dine este una cu numele Filma, mai mică, 
«dar mai rea, care mai tare chinuiă sufletul celor morboşi (căci 
«sufletele le pârtă ele cu sine, iar trupul stă ca și amorţit a-casă 
în pat), și cele-lalte dîne nu strică voia ei. Despre acestă dină 
«cei morboși, venindu-şi câna și când ce-va în fire, se dice că 
«murmură din buze: Yilmo! dar nu mă chinui așa tare, ci 6rtă-mă!» 

Mangiucă mai adaugă: 
«Tâte aceste despre dine le-am audit și scris dela muierile sciu- 

«tre din Sicheviţa, mai virtos însă dela Ana Jurescu de acolo». 
Ac6stă narațiune este pentru noi cu atât mai preţi6să, cu cât 

se pote garanta perfecta ei autenticitate. Mangiucă nu întrevedea 
de loc marea importanță istorică şi linguistică a celor povestite 
d-sale de cătră baba Ana dela Sicheviţa. Entusiast pentru elemen- 
tele latine ale naționalităţii române, inamic a tot ce nu e pur 
roman, t6rte ret dispus mai cu deosebire pentru ori-ce lucru 
nemțesc, filologul bănățen şi-ar fi impus, de sigur, patriotica 
datoriă de a nu lăudă «frumâsele credinţe ale poporului nostru 
despre locuinţa dînelor», dacă ar fi bănuit câtuși de puţin că ele sunt tocmai... gotice!
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Patologicesce vorbind, dina Filma, așa după cum o vedem în 

scenarul din legenda lui Mangiucă, unde bolnavul o invocă «din 

când în când venindu-și în fire», nu e alt ce-va, decât febra, al 

cării epilenomen ordinar este delirul, z5 zagapgoveiv al lui Ippo- 

crat. Ac6stă explicaţiune medicală concârdă, precum ne vom încre- 

dința îndată, cu înțelesul etimologic al cuvîntului. 

Tremurul este punctul comun, unde febra se ciocnesce şi se 

confundă cu diversele fase ale spaimei, astfel că, luându-se una 

drept alta, în mai multe limbi însuși numele febrei derivă din 

noţiunea spaimei. 

La; Francesi «frayeur» și «effroi», doue nuanţe de spaimă, pro- 

vin din latinul «frigor», de unde la noi friguri «febră». 

La, Serbi febra se chiamă rpoânnua, dela rpoza «terdre», ultimul 

grad de spaimă. 

Cuvintul nostru frică, la Albanesi frikă, este același cu grecul 

poizn «tremur», de unde gporzOns nuvpsros «febră». 

Latinul febris «friguri» se află în legătură cu grecul ptfoucu 

(m& tem) şi cu germanul «bebe» (tremur). 

In monumentele paleo-slavice, febra se numesce 'rpacagnua, Tpa- 

chkz, Tpaciua, bulgăresce «tresopatkă» sau «treskă», din aceiași 

radicală ario-europeă cu sensul de tremurare, din care Persii ai 

făcut «tars» (spaimă), la Osetini «tharsin» (temere), în limba zen- 

dică «tarsti» (spaimă) etc. 

Boemesce «tras» însemneză spaimă, iar «liasawkav» febră. 

In limba persiană spaima se dice «bim», bâla în genere «bi- 

mari», un fel de febră în specie «bimari siah», literalmente spai- 

mă negră (Vullers, Lex. Persic. 1, 304). 

Mai pe scurt, dina Filma, care represintă «febra» sub raportul 
Pi 

medical, prin însăşi acesta ar pute să fie «spaimă» în privința 

linguistică; adecă, în vre-o limbă Gre-care — vom cerceta mai jos 

în care anume — cuvîntul filma, mai "nainte de a trece la «febră»; 

putea, să fi avut semnificațiunea generală de «spaimă». 

Omul primitiv, înzestrat cu «corpolentissima fantasia» după ex- 

presiunea lui Vico, dă obiectivitate tuturor impresiunilor sale, lie
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interne sai externe. Un pasagiă! din cartea luilob (UV, 13—17) 
dice: «In gândurile visurilor de nopte, când somnul: cade peste 
«6meni, temă şi cutremur m'ati 'întimpinat şi făcură să, se cutre- 
«mure f6te 6sele mele, şi un duh trecu pe dinaintea mea, şi părul 
«mi se sburli pe cap; el stătu, dâr nu cunoscui fața sa; un chip 
eră, înaintea ochilor mei...» In acest pasagii, ca: și în legenda 
bănăţenă a lui Mangiucă, un bolnav, delirând în friguri, vede «un 
chip înaintea ochilor sei», un chip atât de teribil încât «i se sbur- 
lesce părul pe cap», şi care totuși nu e în realitate decât «spaima. 
febră» personificată. | 

Asemeni fenomene, fie «spăimă», fie «febră», fie ambele întru- 
nite, ne apar adesea. în mitologia diferitelor popore, când ca dei, 
când ca qine, căci sexul depinde de genul gramatical al cuvîntului. 
"La vechii Romani spaima eră, represintată prin deii Pallor și 

Pavor. 

La Eleni — prin deul 6fos, din aceiași radicală sf (temere), 
din care am vădut mai sus că derivă latinul «febris». 

La Slavii din Carniolia, dinele corespundătâre Furielor din mi- 
tologia, clasică se chiamă ApakEna și cerpamunuua (Venelin, Boarape, 
Moscva 1829 î. 1, p. 145); cel dentâiă cuvint dela ApPzx8 (tre- 
mur), cel-lalt dela crpayz (frică). 

Deul de destrucţiune din mitologia indiană, teribilul Giva, acela 
din sudorea căruia -— după Mahâbhârata — s'a născut febra (Muir, 
Sanscrit texts î. IV, p. 314), se chiamă Bhima, adecă «spaimă». 
Același nume îl pârtă de asemenea în monumente sanscrite mai 
multe alte deităţi reutăciose secundare, iar sub forma-i cea feme- 
isscă Bhiîmă el se aplică la deița morţii Durgă şi la o nimfă din 
cele dise capsarasas», a cărora principală misiune este de a perde 
pe muritori sai de a-i înnebuni (Roth-Bâhtlingk, Sanskrit- Wtb. £. 
V, p. 294; Gubernatis, Mitol. Vedica 1874 p. 193). 

Pentru spaima luată în sens exclusiv de febră, selbatecii Mantra, 
cari locuesc în Indo-shina pe peninsula, malaică, ai un deă special 
numit Hantubara-sisip (Ujfalvy, Revue de philol. t. II p. 139).
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La Persi, febra este «o dină roşiă cu păr de flacări» (Tylor, Anfănge 

d. Cultur t. | p. 292). 

In literatura sanscrită, febra e «regele bslelor» (Roth-Bohtlingk, 

II, 168); rege, nu regină, căci sanscritul jvara (febră) e masculin. 

Romanii, la cari febra era femeiă, avea pe dina Febris. O inscrip- 

ţiune găsită în valea Hațegului în secolul XVI (Ackner-Miiller, In- 

schr. in Dacien p. 19) sună: 

FEBRI. DIVAE. FEBRI 

SANCTAE. FEBRI. MAGNAE. 

CAMILLA. AMATA. PRO. 

* FILIO. MALE. AFFECTO 

P. 

La Eleni divinitatea febrei era “Haioios sai 'Epudizns, aceiași — 

pâte—pe care Omer (Odyss. V, 396) o numesce «demon de spaimă», 

descriind cumplitele dureri ale unui bolnav. 

În descântecela rusesci, febra, este personificată prin doă-spre-dece 

dîne «nepeptenate» şi «neincinse» (Sacharov, Crazania pycekaro Haporă 

t. | part. 2 p. 24). 
«...Druh — dice Pictet (Origines indoeurop., ed. 1863 î. II p. 

«635—6) — s'aplique dans le Rigvâda ă une espăce de demon 

«mâle ou femelle, et signifie malfaisant, nuisible, de la racine druh, 

«nocere velle, odisse. De lă aussi drOha, drâgha, malice, offense, 

«haine, drâgdhar, ennemi, offenseur, druhvan, dr6hin, qui cherche 

că nuire, malin, ete. Cette personnilication du mal reparait chez les 

«lraniens dans la Druj (au nomin. Drukhs) du Vendidad (Farg. 

«VUI, passim), le d&mon femelle qui se jette sur les cadavres et 

«qu'il faut chasser par divers procâdes. Les inscriptions de Perss- 

«polis offrent Druga comme le nom d'un esprit malin..... Un cor- 

«relatit du d&mon indien Druh est le lithuanien drugis, fivre et 

«surtout frisson fâbrile. La, fievre, en effet, etait consideree comme 

«produite par un mauvais esprit, et personnifide comme tel». 

La Boemi, după cum am vă&dut mai sus, tiasawka este «febră»,
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iar tras «spaimă»: dar același Tias ne apare în anticele poesii boeme 
dela Kraledvor ca «deti al spaimei» : | 

«..„.ze stienov lesniech virazi Ttas....» 

Nu vom căută de a mai îmmulţi analogiele. 
Ele sunt de ajuns pentru a ne convinge că Filma, prin care se 

idealiseză febra la Românii din Bănaţ, pote să aibă sensul etimo- 
logic de «spaimă». | 

Dacă însă Filma însemnâză în adevăr spaimă, acesta, cată să fie 
anume în vre-una din acele limbi, cu cari naționalitatea română va 
fi avut 6re-când vre-un punct de atingere, iar mai în specie Ro- 
mânii din Bănat. 

Pentru a nu ne abate dela cererile metodei linguistice, să sta- 
bilim mai întâiu condiţiunile fonetice ale cuvîntului filma. 

În limba română silaba fi este tot-d a-una originală, adecă nu pro- 
vine nici-o-dată din fa-, fe-, fu-, saii din vre-o altă combinaţiune 
silabică. Ca exemple avem: fii (fo), fiiu (Alius), fiiastru (Aliaster), 
ficat (ficatum), fig (igo), fir (filum), fildeș (turc. fildiș), fistic (ture. 
fistiq), fitil (turc. fitil), fișec (ture. fişele), filă (puido) ete. Din ma- 
ghiarul «k6p» Românii aă făcut «chip», dar pe maghiarul «f6l» 
nu Lai schimbat în «fil», ci Paă lăsat «fel». 

Incă odată dară, ori-unde se află la noi silaba Îi-, aceeași si- 
labă fi-, iar nu alta ori-și-care, trebne să fi fost în limba de unde 
s'a luat cuvintul. 

Prototipul cel immediat al Filmei române nu pote fi falma, felma, 
fulma, flama etc., ci neapărat filma. 

Constatarea acestui punct fonetic ne înlesnesce calea, înlăturând 
ori-ce etimologiă nemetodică. 

Să ne întrebăm dară: de unde re să fi luat Bănăţenii pe dina 
Filma ? 

Citind legenda, pe care ne-o dă Mangiucă, ne-a isbit din capul 
locului caracterul vechii! germanic al totaliţăţii: 

7 
y l. binele călătoresc prin ţsră;
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2. Ele portă sufletele 6menilor morţi; 

3. Filma e cea mai mică din dine; 

4. Ea este tot-o-dată cea mai rea; 

5. Cele-lalte dine se tem de dînsa. 

In mitologia scandinavă asemeni dine se numiau Norne. 

În saga Nornagestr, scrisă după celebrul scandinavist Rafn în 

secolii XI sau XII (Antiquites russes, t. |, p. 211), trei Norne, că- 
lătorind prin țeră (thar fâru thâ um landit vălvur), nemeresc la 
un copil în leg&n; pe când cele două mai mari îl bine-cuvinteză 
cu dărniciă, se scâlă cea mai mică (hinyngsta, nornin) şi-l blastemă 
(Dietrich, Altnord. Lesebuch p. 320). 

lacob Grimm (Deutsche Myth. 1854, p. 381) reproduce urmă- 

t6rea narațiune, nu mai puţin « caracteristică, dintr'un poet german 

de pe la 1200: 

«Trei surori dîne călBtoriaii prin ţeră (ziehen durehs Land) pen- 

«tru a căută de nevoile Gmenilor. Cele dintâiă două, prâ-bune şi 
«nesocotite, voiau cu grabă să sbâre în ajutorul altora. Cea dea 
«treia însă, la care ele se supuneaii (als hshere Macht verehren), 
«numind'o dâmnă a lor, nu-i lăsă să facă binele (werden aber von 
«der dritten zuriickgehalten)...» 

În «Istoria Danică» a lui Saxo Grammaticus, iarăși un scriitor 
scandinav din secolul XII, se descriii de asemenea trei dine, 

dela cari depind sorţile omenesci și dintre cari cele dintâiă două 

sunt bune, iar cea mai mică rea: «tertia, vero protervioris ingenii 

invidentiorisque studii femina», — pasagii asupra căruia Grimm 

(op. cit. p. 387) observă: «die dritte Nymphe ist wiederum die 

bâsgesinnte, das Geschenk der beiden ersten verringernde » 

În fine, în vechea mitologiă nordică dinele Norne ne apar și ca 

Valkirie, adecă alegătâre, având misiunea de a luă şi a purtă su- 

fletele celor "morţi. 

Mai repetăm dară, nemic nu pote fi mai vechii germanic ca cele 

cinci trăsuri din legenda lui Mangiucă: 

1. Dinele călătoresc prin ţeră; 

2 Ele portă sufletele omenilor morți;
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3. Pilma e cea mai mică dintre dine; 

4. Ea este tot-o-dată cea mai rea; 

5. Cele-lalte dine se tem de dinsa.... 

Un asemenea complex de elemente constitutive nu ne întimpină 

nicăiri aiuri, nici chiar în miturile slavice, atât de înrudite de al- 

mintrelea cu cele germanice (cfr. Potebnia, O ao, în /lpeBnocru, 

Moscva 1865, p. 153—96). 

Este remarcabil că la Slavi, atunci când dinele lor se apropiă 

în unele puncturi de Norne, totuşi vedem că şi acolo tocmai cele 

mai mari sunt mai grabnice a face reu, iar cea mai mică le mai 

reţine, adecă un fenomen diametralmente opus aceluia din mito- 

logia scandinavă (Potebnia, op. cit. 192; Grohman, Sagen aus 

Bâhmen 18635 p. 4; Miladinovtzi, op. cit. p. 16—19). 

O excepţiune pînă la un punct tormeză Croaţii. 

La dinșii aşa numitele dine Rodieniţe sat Sudieniţe se asemănă 

6re-cum cu Nornele scandinave. Profesorul Valjavec a scris în 

astă privință o monograjiiă întregă, forte interesantă, în care con- 

stată că si la Croaţi cea mai mică din dine este generalmente mai 

rea, (ap. Jagic, Knjizevnik 1865 î. II p. 53). Dar acestă apropiare 
e numai parțială, nu totală ca asemănarea ce se observă între di- 

nele germane dela nord și între cele bănăţene ale lui Mangiucă. Cro- 

aţii nu confundă nici-o-dată pe Norna, adecă dina prevestitre a, 

sorţilor, cu Valkyria, care pârtă sufletele 6menilor morţi. Apoi 

dînele lor nu căl&torese întrun mod sistematic. In fine, însuși 

Valjavec convine că, cei-lalți Slavi ne având nimic analog, sar 

put6 bănui că Croaţii vor fi împrumutat concepțiunea lor despre 

dîne anume dela Germani. Să nu uităm vechea observaţiune a lui 

Șafarik (Slow. starozitnosti p. 548) că dintre toţi Slavii cele mai 
multe gotisme se află la, Serbi. 

Grimm (D. Myth. p. 407) avusese dară şi nu înceteză de a ave 

dreptate când a dis: «noțiunea dinelor ursitâre nu s'a desvoltal 
la Slavi». 

Aci este locul de a se încruci ori-cine dinaintea lipsei de me- 
todă a, reposatului Cihac. Deşi dina Filma nu are absolut nimic
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slavic şi deşi nică o-dată slavicul vi nu trece la Români în fi, to- 

tuși Cihac nu sa, sfiit a afirmă (Diet. II p. XVI) că Filma nu e 

alt ce-va decât Vilama, Gativul plural din serbul Vila «dină»: «Le 

serbe moliti se Vilama est le datit pluriel que les Roumains du Ba- 

nat ont changs en Filma». Cu o asemenea nouă teoriă linguistică 

despre trecerea tuturor labialelor. una într'alta, şi mai ales despre 

paternitatea dativului plural, Cihac ar fi putut. să susțină că cepis- 

cop» se trage d'a-binele din «vobiscum»! 

Nici cei-lalţi vecini ai Românilor — despre dinele Ungurilor, 

bună-6ră, se pote ved6 monografia lui Ipolyi (Magyar myth. 1854 

cap. IV) — nimeni afară de vechii Germani, nu ne înfățișeză întru- 

nite cele cinci puncturi esenţiale din narațiunea lui Mangiucă: 

Dinele călătoresc prin ţeră; 

Ele pârtă sufletele 6menilor morţi; 

Filma e cea mai mică din dine;, 

Ea este..tot-odată cea mai rea;. 

Cele-lalte diîne se tem de dinsa... 

După ce am constatat tiparul vechii germanic al întregei legende 

despre dina. Filma, acum soluțiunea ni se presintă dela sine. 

I
P
 

ce 
o 

pi 

În limba gotică, pe care o "vorbiaă nu numai Goţii propriu dişi, 

dar şi Gepidii cei de lângă Tisa, filma încemneză «spaimă». 

Textul lui Ulfila ne dă acest cuvint de patru ori, de două ca nume 

şi de două ca verb, în câte-patru casurile cu preposiţiunea us 

(din), care. însă este aci cu totul indiferinte, ca şi 'n goticul cus- 

agiths» (spăimîntat) din cagis» (spaimă), saii ca și preposițiunea 

analâgă ex în al nostru s- paimă din cexpavimen». 

Ca nume, goticul film-, de genul feminin, se traduce tot- d'a-una 

prin «spaimă». 

Iată, texturile:. 

I. Mare XVI, 8: 

Ulfila: dizuh thun sat ijos reiro > jah us- filmei... 

Vulgaia: invasit autem eas tremor et pavor... | 

Românesce: erai cuprinse de cutremur şi de spaimă...
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II. Luca V, 26: 

Ulfila: jah us-fibmei dissat allans... 
Vulgata: et sfupor prehendit omnes... 
Românesce: și spaima a cuprins pe toţi... 
Ca verb, goticul film- se traduce prin «uimire», adecă situaţi- 

unea, în care omul își perde cumpătul: 
III. Marc 1, 22: 

Ulfila: jah us-filmans vaurthun... 
Vulgata: et attoniti fuerunt... 

Românesce: şi sai uimit... 

IV. Luca XI, 43: | 
Ulfila: us-filmans than vaurthun allai... o 
Vulgata: attoniti autem facti sunt omnes... Ă 
Românesce: şi se uămiai, toţi. 
Lâbe, Gaugengigl, Diefenbach și alții confundă pe goticul ulli- 

lian «film-» (spaimă) cu germanul — nu goticul — «film» (pele), 
explicând spaima prin rădicarea pelei sati prin eșire din pele. Pre- 
cum românul «speriare» (=ital. spaurare) nu se înWfdesce câtuși 
de puţin cu românul «păr» (=pilus), deși «sper» și «păr» se as€- 
mă&na în aparință, tot așa germanul «film-» (pele) este absoluta- 
mente alt-ceva decât. goticul «film-» (spaimă). | 

«Film-» (pele), după legea corespundinţei fonetice, nu diferă de- 
cât numai doră prin sufix de grecul ma și de latinul «pellis», 
pretutindeni cu același înţeles concret de «pele»; cât despre «lilm-» 
(spaimă), Fick este cel dintâiă care a isbutit să limpedescă ori- 
ginea acestei vorbe. Ca temă verbală, goticul «film-an» (uimire) 
corespunde vechiului scandinav «fâlm-a» (tremurare) şi grecului , 
neleu-ito (sguduire); ca temă nominală, goticul «-film-ein-» (spaimă)... 
ne conduce — pâte — la grecul no)uos (bătaiă de inimă); ca punct *.. 
de plecare comun pentru acestă întregă familiă de cuvinte, este 
radicala «pal», conservată în latinul «pel-lo» (împing) și în grecul 
ral-lw (scutur);. în fine, ca sens fundamental, o mişcare violentă 
sai — maj bine — febrilă (Kuhn, Zeitsehr. XIX, 262—3; Fick, 
Vergi. Wtb.2 p. 373; idem, Ehemalige Einheit p 234, 339). 

 



ROMÂNII BANĂȚENI 65 
  

Se scie că tulpina germanică primordială se despărţiă din capul 

locului în trei ramure: cea gotică, cea scandinavă şi cea teutonică. 

Tâte popârele germanice, cu cari Românii, direct saii indirect, mult 

sai puţin, aii avut a face încoce dela secolul VII până astă-di, 

aparţin fără excepţiune ramurei teutonice. In acestă ramură teu- 

tonică, care se desbină în sute de dialecte şi sub-dialecte,: cuvin- 

tul film- (spaimă), fie ca verb, fie ca nume, nu se găsesce nicăiri. 

Chiar în ramura scandinavă, mai apropiată de cea gotică şi dela 

eare avem preţi6se monumente literare începând din secolul VIII, 

acestă vorbă nu se află cu vocala i, ci numai cu â în fâlma (tremu- 

pare, sai cel mult cu e, dacă vom admite ca făcând parte din a- 

ceiași familiă pe islandesul felmr «spaimă» (Hofer, Zeitschr. [. die 

Wiss. d. Spr., t. III p. 58). Prin urmare, Românii Bănăţeni ai pu- 

tut împrumută pe ina Filma exclusivamente din limba gotică, 

nu însă dela Goţii propriă diși, Cu cari nau fost nici odată în con- 

tact, ci dela acei Gepidi de lângă Tisa, cu cari sai învecinat, la 

marginea occidentală a Bănatului» în curs mai bine de un secol. 

Dejă la Gepidi, pote şi la Goţii propriă diși, vorba film-, afară 

de sensul sei ulfilian de «spaimă», cată să [i însemnat o dină, o 

Nornă sai Valkyriă, căci Românii Bănăţeni imprumutară dela din- 

şii nu un cuvint comun, ci anume personificațiunea cea mitică, ba 

încă în legătură cu o legendă întregă de un caracter vechii ger- 

manic. fârte pronunţat: «dinele căletoresc, purtând sufletele ome- 

«nilor morţi, iar cea mai rea din ele, deși e mai mică, totuşi po- 

aruncesce dinelor celor bune». 

Negreşit însă că în fragmentul biblic al lui Uifila, de vreme ce 

este biblic, nici că se pote aşteptă cine-va de a întălni o accep- 

ţiune păgână a vorbei film-. In acest mod, cercetarea n6stră umple 
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Din cele două &uiburi ale Românismului, unul la 0lţ şi cel-lalt 
la Timiș, Oltenia a fost scutită aprâpe cu desăvirşire de invasiuni 
străine, și totuși nu se pote dice că ea și-a păstrat naționalitatea 
mai bine decât Bănatul, unde Românul a fost necontenit în con- 
tact cu tot felul de nemuri barbare. Cei maj plugari dintre toți 
Românii prin însăși natura unui pămînt roditor peste măsură, Bă- 
năţenii se împăcaă cu Hunnii, cu Gepidii, cu Avarii, cu Slavii, cu 
Ungurii, hrănindu-i pe toţi rinduri-rinduri şi lăsându-i apoi pe toţi 
să plece înainte, pe când Românul rămânea pe loc, adevăratul AUȘO- 
năw al țării dela Attila și până astăqi. Ne'ntrerupta, atingere cu 
străinii la făcut pe de o parte mai gelos de propria sa naţionali- 
tate şi mai conservator de frică de a n'o perde; dar tot-odată, pe 
de altă parte, memoria acelei atingeri sa petrificat pe nesimţite, 
ca nisce straturi suprapuse, în graiul şi în legenda Românilor din 
Bănat, astfel că numai la dinșii noi mai găsim unele tradiţiuni 
etnice medievale, pe cari în deşert le-am căută în Oltenia, cu atât 
și mai puţin în Ardăl. 

Vom da un exemplu saă două. 
Am vorbit mai sus despre Gepidi, cari nu erati decât o ramură 

de Goţi. După acești Goţi, precum îi numesce Priscus, Bănatul 
a fost cotropit de Avari, pe cari însă 
Carloman prin fiul sei Pipin, 
Tizam fluvium fugatis», 

i-au nimicit Francii, anume 
gonindu-i din regiunea Tisei: «trans 

după expresiunea contimporanului Eginhard 
(of. Zeuss, Die Deutschen p. 738). Bănăţenii dară cunoscură acum 
două mari popâre germanice: pe Goţi și pe Franci. «In Bănat până 
«în diua de astădi— dice Simeon Mangiucă (Albina din Viena, 1866 
«No. 88) — când vine vre-un Nemţ prin sate românesci, se iau copiii «după el și strigă drept semn de batjocură: Nemţ! Nemţ! Goto- 
«Frenţ! şi tot aşa mai departe făcând versuri de batjocură, parte 
«ruşinose, la fie-care sentință de două versuri î în cadență repeţesc: 
«Nemţ! Nemţ! Goto-Prenţ!» Din generațiune în generaţiune mu- 
mele românce din Bănat aă făcut pe copiii lor să urască pe vechii 
asupritori Goţi şi Framcă, cari vorbiati de o potrivă nemţesce şi
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ale cărora numi, întrunite în singurul Gotofrenţ, at ajuns acolo 

până la noi ca un archaism supra-viețuit în graiul cel copilăresc. 

Sa repetat mereu că «Ler-Dâmne», obicinuitul refren al colin- 

delor române, este o reminiscență despre împăratul Aurelian. A- 

câstă opiniune n'are nici un temei, şi chiar nici un sens. In cursul 

met dela. Facultatea de Litere din Bucuresci, eii am demonstrat 

dejă că acel «Ler-Dâmne» nu este alt ceva decât «Lar-Dominus» 

al mitologiei romane. Aurelian, în ori-ce cas, nu putea să fi lost 

drag Românilor din Dacia, pe cari tocmai dinsul i-a trădat, lă- 

sându-i fără administraţiune şi fără legiuni în prada barbarilor. O 

amintire despre Aurelian s'a păstrat totuși, însă numai la Bănăţeni; 

şi causa, este că acest împărat, Dac de origine şi forte celebru 

prin vitejiă, se născuse la Sirmium, actualul Mitrovitz, în fața sau la 

costa Bănatuiui. Legenda cea bănă 

atinsă aci măcar în trecet. 

țenă despre Aurelian merită a fi 

Fraţii Schott, în colecțiunea lor cea germană de basmuri române 

din Bănat (Walachische Măhrchen, Stutig. 1845 p. 213, 357), au 

“publicat unul întitulat «Mandschiferu», care le-a fost comunicat din 

Oraviţa. Nesciind românesce, fraţii Schott explicau pe Mâmngiferu 

î.- 2 prin feancesul «mange-fer», ceea ce ar [i la noi Mâmncă-feru, nică 

o dată însă «Mângiferu», care e pur și simplu rostirea bănăţenă 

cea dialectală pentru numele compus Mâw-de-feru, franţuzesce 

«main-de-fer». 

Să se observe că în Mân'-de-feru, «mân'» nu este o scurtare 

din forma, obicinuită «mână», ci e forma românâscă cea veche orga- 

nică «mânu», la plural articulat «mânule», care nu odată ne în- 

timpină în tipăriturile din secolii XVI și XVII, bună-6ră în urmă- 

torele două exemple după Cipariu (Principia p. 129) : 

"1. Pentateucul' Orăstian din 1581: emânulei era flocâse ca a 

lui Isav fratelui său mânu...» 

2. Omiliarul moldovenesc din 1643: «şi ai în cap cunună și 

în mânu stg...» 

<Mân'-de-feru» este dar  archaicul «Mânu-de-feru».  
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In basmul din Oravița, sai mai bine în legenda transformată 

în basm, Mân'-de-feru este un om din popor, care îşi începe ca- 

riera ca ostaş de rând, forte sărac și forte - cheltuitor, plăcândui 

mai mult vinul decât: femeile, dar de o forţă fisică şi de o vitejiă 

atât de prodigi6se, încât îngrozesce pe toți și la urma urmelor ajunge 

împărat. Este caracteristic mai” cu samă, cum Mân'-de-feru tăiă 

Gmenii cu -sutele şi cu: miile, ca şi când ar fi nesce musce. 

N'are cine-va decât -să alătureze legenda bănățenscă cu biogra.- 

fia lui Aurelian cea scrisă de Flavius Vopiscus, unde ni se spune 

întocmai. aşă despre :sărăcia și cheltuelile acestui împărat, eşit din 

poporul de jos: «humiliori loco- natus», plăcendui mai mult vi- 

nul decât femeile: «vini et cibi paulo: cupidior, libidinis rarae», 

şapoi de o forţă fisică extra-ordinară: «nervis validissimis», şi a- 

tât de 'vitez, atât de tăietor. de 6meni, încât întro singură bătăliă 

a ucis cu mâna sa patru-deci şi opt dușmani, iar în diferite bătă- 

lii din același resboiti peste nou&-sute cinci-decă: «Aurelianum manu 

sua .bello Sarmatico uno die quadraginta et: octo interfecisse, plu- 

rimis autem et, diversis diebus ultra nongentos quinquaginta». 

De ce însă Bănăţenii îl numesc pe Aurelian Mâw-de-feru? îl nu- 

mesc 'aşă fiind-că tot așă îl numiaii: chiar vechii Romani, tocmai 

legionarii cari serviau sub dinsul pe când el era încă numai co- 

lonel, «tribunus militum», spre al deosebi prin acâstă poreclă de 

un alt colonel Aurelian, mai puţin bătăios decât dinsul. Ne-o spune 

forte neted Flavius Vopiscus: «quum essent in exercitu duo Aure- 

liani tribuni, hic, et alius qui cum Valeriano captus est, huic sig- 

num exercitus apposuerat manus ad ferrum, ut si forte: quaere- 

retur quis Aurelianus aliquid vel fecisset vel gessisset, suggerere- 

tur:  Aurelianus manu ad ferrum, atque cognosceretur». 

Intre latinul «Manu-ad-ferrum» și între românul «Mân'-de-feru» 
există aceiași diferință preposiţională ca franţusesce între : «main- 
de-fer» si «main- au-fer». | 

Mân de-feru, «manu-ad-ferrum», iată dară singurul Aurelian cu- 

noscut Românilor, şi numai celor dela Timiş, permiţendu-ne astfel
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a înşira acum cronologicesce continuitatea cea teritoriată a elemen- 

tului românesc din Bănat: 

sub Traian; 

sub Aurelian; 

sub Hunni; 

sub Gepidi; 

sub Franci... 

Puerta ate. 
VEFIFISAT Ț a]     
   

 


