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- Este un fapt interesant că operele literalurei ger- 

mane medievale, în deosebi unele din cronicele şi 

epopeele mari ale așa numilei prime epoci de înflo--: 

rire, conțin felurite pasagii şi citate relative la Ro- 

mână, saii mai bine zis la Valahi. In credinţă că aduc 

un oarecare servicii prin scoaterea la lumind a 

acestor lucrură, am căutat a le studia de aproape, 

adunând leziele relative împreună cu. datele istori- 

culuă lor, pentru a le expune în publicaţiunea de faţă. 

In această preocupaţiune a mea, an conceput însă, 

şi idea, că textele în chestiune, cel puţin cele mai 

mari şi scrise înt'o limbă mai aleasă, ar putea în 

acelaşi timp servi forte bine celor ce se ocupă cu 

studiul mai aprofundat al limbei germane, ca bun 

“mijloa de introducere în spiritul idiomului german 

medieval. Condus de această idee, am reprodus deci 

întăi textul referitor la Valahi din cronica rimată, 

a stirianului Ottakar şi, făcînduw'i istoricul, am su- 

pus fragmenul unei analize fi lologice amănunțite, 

adaogînd şi o serie de rejleziuni necesare în pri- 

vinja limbii şi redacțiunii cronicei, încât prin aceste
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ezplicări şi prin sinteza gramaticală ce rezultă din 
analiză, să se alcătuiască o îndrumare practică spre 
interpretarea altor tezie. “ 

Aceasta fiind partea întăia a lucrării, urmează 
apoi ca a doua parte, aventura XII. din Nibelun- 

| genlied, în care se vorbeşte ceva mai puţin de 
Valahă, dar se. presentă în schimb ocasia de-a cu- 
noaşte caracterul poesici germane vechi, la care de 
asemenea am stăruit a face observaţiunile trebuin- 
cioase. Cit despre parlea a treia a lucrării, ea cu- 
prinde cele-l'alte citate şi pasagii mai mici, cu re- 
lațiile lor asupra Valahilor şi discufiuni asupra 
unor fragmente din epopea Ornit, ce îmi părea a 
presenta un interes deosebit. Partea a patra și cea 
din urmă, în fine, form&ză glosarul mediogerman- 
român, pe care mă [ineam dator al aneza lucrării 
mele, pentru a realisa în special scopul al doilea, 
căruia doriam. să servească aceste texte. 

Bucureşti, Octomvre 1901. E. GQ,
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ISTORICUL CRONICEI. 

  

Despre așanumita cronică rimată austriacă « Oes- 

terreichishe Reimehronik» ne pomenesc diferiţi isto- 

riografi străini, şi chiar în ţară la noi acest mare izvor 

de istorie pentru ţările monarchiei austro-ungare nu 

a rămas necunoscut. D. profesor Hasdeii în introdu- 

cerea la tomul IV. al dicționarului «Magnum Ety- 

mologicum Romaniae»> sub titlul «Negru Vodă»,'pa- 

gina CLXXVII/XII, pomeneşte în două rînduri despre 

acâstă însemnată cronică, aducînd textele citor-va 

versuri din fragmentul referitor la Romîni drept ar- 

gument şi probă pentru aserţiunile sale în chestiunea 

atît de controversată asupra adevăratei epoci de dom- 

nie a presupusului domn muntean Negru Vodă. Decit 

d. Hasdeii, precum şi istoricii după.care s'a luat d-sa, 

îl cunosc şi numesc pe autorul zisei cronice Cavaler 

de Hornek, o greşeală care s'a rectificat de. mult 

deja, constatindu-se prin cercetări speciale că scriitor 

cronicei a fost germanul stirian: Ottakar și că un 

personagiii Hornek nici n'a existat. 

Acest cronicar stirian a scris întăia parte a imensei 

sale opere rimate între anii 1285 şi 1287, iar a doua 

la anul 1309, când a şi terminat cronica. Acestei stabi- 

liră de date destul de positive se opun însă alţi istorică,
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cum bună-oară Jacobi şi Lorenz, susținînd cumcă 
redactarea cronicei a avut loc între anii 1300 și 1317. 
Cît despre numele misterios de Hornek, atribuit mult 
timp autorului, el a fost luat aşa din senin de un 
oare-care istoriograf Lazius (Geneal. Austr. Coment.) 
întocmai ca şi predicatul de Cavaler ce is'a dat, aserne- 
nea fără nică un motiv documentat sait plauzibil. Este 
unicul nume Ottalkar care rămîne oare-cum întemeiat, - 
ca şi caracterul naţional al purtătorului său, ce se de- 
notă în mod neîndoios din coloratura dialectului în care 
s'a scris consequent opera versificată, fiind exact acel 
limbagiii german cum se vorbea pe atunci în actuala 

“provincie austriacă a Stirici (Steiermark). Incolo nu se 
ştie despre acest Ottakar decît, că ţinea de casa fami- 
liei feudale a nobililor de Lichtenstein şi că a fost 
discipolul poetului cîntăreţ Konrad von Reuenthal. 

Deși o parte considerabilă ain cronica lui Ottalkar 
„s'a perdut, ea totuşi prezentă în totalul părţilor păstrate 

şi transcrise un materialfoarte vast de istorie poetizată 
în aproape o sută de mii de versuri. Cuprinsul. a- 
cestei opere poetice întinse se ocupă în general cu 
istoria principatului austriac de pe atunci şi a ţărilor 
învecinate, Stiria şi Carantinia. Cronicarul intră însă 
în mod aproape tot atît de de detaliat în domeniul 
istoriei ţărilor mai considerabile de prin prejurul a- 
cestor provincii, ocupîndu-se de regatele Bavaria, 
Ungaria şi Boemia, apoi de marele principat al Tran- 
silvaniei, ba trecînd chiar la descrieri vaste din epi- 
sodele istorice ale Veneţiei, cetăţii Acconului, etc. ete, 
In partea cea digresivă, cum am zice, însă fârte pe 
larg istorisită, asupra Transilvaniei și raporturile prin- 
cipilor acestei ţări cu regii Ungariei, cade şi pasagiul, 
în care Ottakar atinge ţara noastră, saii mai bine zis
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o parte din ea, Valahia, şi unde dînsul ne istori- 

seşte în vr'o două sute:de versuri (vers 88539 — 

vers 88700) următorul episod interesant: a 

Prinţul Otto de Bavaria, candidat la tronul Un- 

gariei, rămas neocupat după mârtea regelui Andrei 

al III-lea şi la care rîvneai încă alţi doi pretendenți 

puternică, adică Carol Robert de Anjou şi principele 

Wenceslaus de Boemia, vine mai tîrziu, după ce a re- 

uşit să se încoroneze la Weissenburg, și în Transilva- 

nia, pentru a-şi valida aci drepturile sale de noă suve- 

ran. Este însă prins de principele Lazlo (1). După cum 

se ştie, recunoaşterea regelui ungar era în strinsă legă- . 

tură cu posesiunea insigniilor de coroană. Pe aceste 

vroia Lazlo să le obţie cu ori-ce preţ de la pri- 

zonierul săii Otto. Tînărul prinţ de Bavaria avuse 

grija de a ascunde aceste preţioase scule la loc sigur 

şi princepelui Transilvaniei nu-i rămînea acum de cât 

să le obţină pe cale silnică.  Neîndrăznind totuşi să 

proceadă el însuși în mod brutal cu Otto, care: era 

rudă cu împăratul Germaniei, a trimis pe prizonierul 

său sub felurite pretexte dincolo de Carpaţi, — şi 

cum mai adaogă cronica, — la regele Valahilor. 
Tot odată Lazlo, care la+rindul săii pare că avea 

oare-cari drepturi de suveranitate asupra domnului * 

Valahiei de pe atuncea, a trimes acestuia vorbă se- 

cretă, să încerce toate mijloacele pentru a scoate de 

la Otto pomenitele insignii de coroană, dînd a înţe- 
lege Valahilor în chip foarte semnificativ, că vii- 

torul rege (vorbind probabil de sine însuşi) va şti 

(1) D. Hasdeiă, tratînd în sus numita sa publicaţiune aceste e- 

venimente, indică, contrar celor zise în cronică, orașul Buda ca 

loc de încoronare, iar pe acel Lazlo îl numește Ladislaus Apor.
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să răsplătească Valahilor şi domnului lor acest mare 

. servicii, 

-In urma acestei intervenţii ademenitoare, prinţul 

Otto, care nu vroia să şție nimic de propunerile ce 

i se vor fi făcut, a fost supus la diferite torturi din 

ce în ce mai barbare. Cronica ne spune între altele 

(vers 88591—600) cum Valahii îl ţintuese pe pri- 

zonier de un părete de. lemn și trag cu săgețile în el, 
întiiu pe la miini și picioare, ameninţîndu-l că dacă 
nu va mărturisi unde are ascunse odoarele regale, 
vor trage drept spre inimă. Domnului valah, su 
cum îl numește cronica întrun loc, Reg gele Valahilor, 
îi vine în acest timp rit şi se îmbolnăvește subit şi 
fără pricină, încît nevasta sa și femeile de pe lîngă 
ea, încep a atribui acest lucru stranii numai îm- 
prejurării că dînsul ar fi pus să chinuiască pe nevi-. 
novatul prinţ. Domnul Valahilor se lasă un moment 
înduplecat de imprecaţiunile muiereşti şi dă drumul 

„ prizonierului. Precum însă odată cu liberarea prin- 
ţului se îndreaptă şi starea fizică a bolnavului, acesta 
să căieşte. deodată de pornirea sa generoasă şi pune 
pe. oamenii săi să-l lege şi să-l tortureze pe Otto din 
noii. Urmează o nouă îmbolnăvire a domnului va- 

“lah, mai rea, intervenţie şi mai insistentă din partea 
femeilor și în fine punerea în libertate. quasi defini- 
tivă. Fiind însă că prinţul Otto nu îşi căută imediat 
de scăpare, ci solicită un călăuz care să-l îndrepteze 
pe unde ar avea să iasă din munți, supravine o nouă 
îmbunătăţiae a sănătăţii torturatorului şi cu încetul 
şi o nouă hotărîre de a nu da drumul prinsului. Ba în- 
verşunarea contra acestui din urmă creşte într'atiît, 
încît acel domnul valah poruncește de astă-dată nu 
numai să-l prindă, ci chiar să-l omoare pe Otto. Abia |
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însă a luat această hotăriîre, şi el se îmbolnăveşte aşa 

de cumplit şi cade prada unor suferință atit de crunte, 

încît văzînd însuşi moartea înaintea ochilor săi, dete 

poruncă ca Otto nu numai să fie pe loc liberat, dar 

îl expediază cu soli şi cu călăuză peste munţi, dincolo 

de hotar, la regele Gheorghe, în aşa numita ţară a 

Rușşilor. Acest rege fiind cum ne spune cronica, în- 

rudit cu prinţul Otto, îl primeşte pe nefericitul fugar, 

şi auzind de păţaniile lui, declară în mînia sa, răs- 

boii Valahilor. Prinţul Otto găseşte la rîndul săi 

în timpul şederii la curtea ospitalieră din ţara Ru- 

şilor (probabil principatul Haliciului) prilej de a se 

amoreza de fiica unchiului săii Gheorghe, şi abia după 

ce se logodeşte cu tînăra principesă, pleacă, ajutat 

de viitorul săi socru, sub mare. pază, întiii la du- 

cele din Glogau şi de acolo spre ţara sa, în Bavaria. 

. . . . . . . . . . . - . . . 

_Relaţiunile cronicarului Ottakar în privinţa Romi- 

nilor, adică Valahilor, sunt, precum vedem, destul de 

curioase şi fantastice, ca să nu spun ceva mai mult, 

însă ai, privite cu singe rece şi cu lumină istorică, 

cu toată garnitura ciudată. în care apar, o esenţă 

fundamentală foarte interesantă, ba chiar impor- 

tantă. Voiă reveni asupra acestui lucru la critica 

textului relativ al cronicei, adică după ce voiii pune 

înaintea ochilor cetitorilor fragmentul în original cu 

traducerea paralelă română. Pentru moment să în- 

tregim istoricul cronicei. . 

Cea mai mare parte din manuscriptul originar al 

cronicei stirianului Ottakar se află actualmente în 

biblioteca curţii imperiale din Viena; alte exemplare 

copiate cu îngrijire se găsesc la bibliotecile din Berlin, 

Miinchen, Upsala şi Praga. Mult interes pentru elu- .
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cidarea, completarea şi studiarea cronicei aii pus îna- inte de toţi învEţaţii Caraian, Pez şi Jacobi, apoi ne- uitatul bibliograf :Lorenz Ș. a. Editura complectă a "vastei opere a fost-rezervată neobositului Seemiiller, care după o revizuire amănunţită a fragmentelor existente şi o studiare. extrem de scrupuloasă a is- voarelor din cari a cules Ottakar materialurile pen- tru a conipune această foarte bogată. cronică, a e- ditat-o în "colecţia. vestită. a Academiei Berlineze : »Monumenta Germaniae Jlistorica, Scriptorum qui Ver- nacula lingiia usi sunt, V«, (două volume in folio, Berlin 1892). Această: lucrare a savantului Seemiil. ler are un deosebit merit, prin faptul, că înlesneşte mai ales pe. istoricii ce se folosesc de abundenta fîntînă de aate „medievale, a deosebi cu oare-care siguranţă momentele Şi evenimentele adevărate de supoziţiuni şi elemente fantastice, lucru cu atît mai preţios, cu cît se Ştie astăzi în mod cert că multe din cele relatate de cronicarul Ottakar nu sînt vă- zute, precum se credea un timp, de el însuși, ci se basează mai mult pe informaţiuni luate de la alţi cronicari, deveniți acum inaccesibili Prin perderea scrierilor lor relative, saii se întemeiază cîte odată pe lucruri numai auzite, ba chiar une-ori pe combi- naţii Proprii, brodite de cronicar însuși, în elanul săi ferbinte de a poetiza lucruri istorice. o O împrejurare stranie este, că cronica lui Ottalkar n'a avut, cu totţ interesul extraordinar de care se bu. cură ca isvor istoric, Pînă acum partea să fie tra- dusă pe întreg în limba germană modernă, Precum s'a făcut asta cu: alte opere similare, une-ori chiar de valoare mulţ inferioară. Acesta pare cu atît mai curios, cu cîtţ limba germană medievală (medie de sus)
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în care e scrisă cronica noastră, nu se prezentă prea 

ușor nică chiar pentru germani însuşi. Aceasta a fost 

pentru mine un îndemn .mai mult de a traduce cu 
minuţiozitate textul referitor la noi Românii, şi voiii 

pune traducerea spre mai bună comparare în dreptul 

versurilor originale. : | 

In ce privește calitatea literară a limbii cronicei 

lui Ottakar propriii zis, trebue să remarcăm că opera 

sa ca scriere este un tezaur de artă poetică narativă 

cum rar s'a văzut. Pe lingă puritatea relativă a .dia- 

lectului ce-l mînuiai pe vremea aceea predecesorii lui 

Ottakar, poeţii aşa numiţi cîntărefă de dragoste (Min- 

nesânger), ca Walter von der Vogelweide, Hartman 

von Aue, ş.a. cronicarul nostru.a ştiut să-și apro-. 

prieze în acelaşi timp şi modul de poetizare a acestor 

mari versificatori, imitînd mai ales pe cel de al doilea, 

care ajunsese în cele din'urmă să-i fie adevărat pro- 

totip. Apoi mai este şi surprinzător cum a căutat. Ot- 

takar să păstreze cu consecuenţă în opera sa imens 

de lungă peste tot homogenitatea versificării, executate 

după regulele cele mai de rigoare, precum le im- 

punea caracterul poetic de pe vremea aceea. Pe lingă * 

asta se manifestă la el şi un talent nespus de a nara lu- 

crurile deși în versuri, totuşi fără silă şi cu plastici- 

tatea cea mai. vie, variind în acelaşi timp stilul săi 

istorie liniştit din cînd în cînd prin introducerea de 

pilde, proverbe şi reflexiuni, cari denotă în ciuda 

lipsei complete de date mai apropiate asupra per- 

sonalităţii cronicarului că dînsul a fost înainte de 

toate om de o erudiţiune însemnată. Stilul întreg al 

cronicei poate fi considerat fără objecţiune ca fiind 

similar modelelor antice de mîna întiîia, lucru care 

îşi are explicarea sa principală inai ales în împre- 

2 

pie iri 

” Coatrala % 

a. OUsivetelitat 
Deuresti
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jurarea, că Ottakar cunoștea perfect limba .latină, 
probă că ştia despre toate -fintînile istorice ale. la- 
tinităţii şi culesese din ele o bună sumă de material, 
din.care a alcătuit părţile introductive ale diferi- 
telor capitole vaste la cronica sa. 

Se pretinde de către unii din criticii cronicei lui 
Ottalkar că rimele sale lasă în oare-cari locuri multe 
de dorit și fac impresia că poate mai valoroasă era 
să fie opera sa dacă o scria în proză Şi nu în ver- 
suri. Cînd ne gîndim însă ce bagagiii enorm de vorbe. 
a solicitat lucrarea această uriaşă, nu ne mirăm de. 
loc că poate pe ici pe acolo s'a şi resimţit une-ori o. 
epuizare de expresiuni şi forme, ci avem din contra 
tot motivul dea neuimi cum de a fost poetul în stare: 
să menţină în tot decursul scrierii sale cu atîta per-. 
severanţă ritmul poetic şi accentul tonic. Acesta din 
urmă mai ales joacă în limba germană medie de sus. 
(Mittelhochdeutseh) un rol foarte important, şi metrul, 
cronicei fiind cel antic german «Altdeutseher. Vers», 
observarea strictă a celor patru silabe intonate din. 
fie-care vers, şi în acelaşi timp şi rima finală, consti- 
tuesc două condițiuni diferite, pe cari a ştiut Ottakar: 
să le satisfacă în chip “adevărat admirabil, încît. 
cronica sa se prezentă din acest punct de vedere ca o. 
operă de artă poetică adevărat fenomenală. | 

Imi îaii voe dea 'insista. asupra acestui lucru: prin. 
faptul că organizaţiunea recentă a studiilor la uni- 
versităţile de la noi din ţară acordînd Şi limbei ger-: 
mane condițiuni de cultivare mai aprofundată, pentru. 
introducerea în domeniul limbei, germane medie de 
sus, indispensabile pentru o cunoaștere perfectă a 
desvoltării limbei întrgi, textele din cronica lui Ot-. 
takar vor putea servi ca cea maj potrivită lectură.
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exercitativă şi tot-odată poetica instructivă. Pentru 

acest scop am şi decis a da aceastei lucrări critice şi 

un fond didactic ce-l voii! pune în evidenţă printr'o 

analiză linguistică a textului ce ne interesează. Să 

vedem acum în ce fel se presentă fragmentul cronicei 

cu relaţiunea asupra Românilor ca text original și 

pus faţă în faţă cu traducerea cuprinsului pe romî- 

nește.



  
  

Relaţiunea asupra Rominilor incepe cu versul 88539 
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şi sună ast-fel: 

dl Țant' der Ierzag -îiber unit 
fie baten bait 
sua den dUaladjen 

der au alleu fade 
ere ab de abăeru sun, 
dem felhezi manu uar las 
ud tet huut ua fiten segeu 
et ete în fiueu pllegeu 
ACPRUACU cite mau, 
der et deut laut getau 
Staș ata fdcalidy tat 
die brau avută die hleinat 
die mau dafiir 1unc 
daz Des landes er darau lac 
die irt cr verijolu, 
dem bunicridy uerftolu, 
dei suală-cr îns fendeu-dar - 
alfa daz fi des stnemen iar, 
mic fi îm actarteu, 
daş [i Die bone mat în bacten; 
Mă are fi fa uerfutrea 
daş fis mom în Neavittea, 
des Beteus între mere 
brie feuur an ere
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Traducerea rominească. 

Deci ducele trimese peste munţi 
-pe solii săi îndată . - 
la Valahul, 

care în toate afacerile 

era domn peste cei-lalţi. 
Acestuia i s'a citit 

șii s'a comunicat ast-fel 
că va avea în îngrijirea sa 

un om prizonier, 

care, ar fi făcut ţării 

mare şi păgubitor lucru; 

coroana şi cu odoarele . 

cari erai privite (cumpăneaii) 
cît şi onoarea ţării, 

„pe aceste el le-ar fi ascuns, 
furîndu-le din regat. 

Pe acest om dorește dar să îl trimeată 

ca să chibzuiască 

cum să facă cu el, 

numai ca să capete coroana de la el; 

şi dacă (Valahii) s'ar crede în stare 

ca s'o scoată de la el,. 

din asta le-ar ieşi mult, 

atît folos, cît şi onoare
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ua den hanic hunftiqeu: 

Țaclyen fi îl au în ligeu, 

at es, Daş în 1unct aelegei, 
daz mtiieft în ao Des hunigs suegetr 
muetăeit ztudertau, . 
vUrizt aus Țendenu den aut 
Jpradyeu die 3Valadeu ;. 

mit sucllei Daz made, 

bet re die hleinat tosaean 
allee Binăriit în dea axgea, 
ee îniieit fie Wor fite gebeu 
„oder merliezesr dap Lebeu,t 
Xa di botfâjaft han 
a Der. Zaşla veruaur 

det IValades, urat, 
da [aude Der atguat 

Deu hunic Otteu balt 
Bin bere sualt 
den 3Ualadjeu în îv gemalt. 
die dea tuns uauicfalt 
die fi geaca în Weten, 
vic mil fi Des teteu, 
Dody staltes fi sit Xeinteu dingen 
iu des unit au artuinueu, 

„Des er it rulet, 
Dă mat în Icides uil actet, 
Da begirndear în leveu 
die 3Ualadyen îlreu berrew, 
dai er în ebaut! 
biez Tpastareu au cin aunut 
aud licz at dex 1uile 
Pâjtezeu în mit phileu, 
des erfteu și eu gelidea
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din partea regelui viitor; 

şi dacă ar vedea ceva pe la el 

ce le-ar face plăcere, 

le-ar 'reveni.lor, ca din partea regelui, 

în chip de lucru dăruit. 

«Porunciţi să ni se aducă omul» 

ziseră Valahii; ” 
«vroim să facem cum 'cereți; 

de ar avea odoarele ascunse 

de tot dinapoia ochilor, 

el ar trebui să.rii le dea - 
saii să peardă viaţa sa.» 

Când a sosit această solie, 
şi Lazlo a auzit 

dispoziţiunea Valahilor,. 

a: trimes acest om răi 

pe regele Otto numai decât 
încolo peste munţi! . . 

în mănile . Valahilor. 

Ai fost de tot felul amenințările 

pe cari le-aii întrebuințat el în contra lui, 
dar ori cât a şi făcut el, 

totuşi n'a fost în stare nici prin un lucru 

să scoaţă de la el, 

ce nu' poseda'de loc. 

După ce i-aii făcut mult răi, 
începură să povăţuiască 

Valahii pe domnul lor, 

ca imediat 

să pue să-l atirne. de un părete 

şi a pus în acelaşi timp 

să tragă în ele cu săgețile; 

întiiă pe la membre, 

u,
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oben nude side N 

da fint fiiez sută Wende. 
„fe îl Dag aur, - 
ee îtuag din bleiuat în acbheu; 
al aker er des zuiderteetiru, 
fo mer suie înc De Țunerzeu 
sd Țdjiezru za dem erzen,t 
da fi des ete gedayt, 
iu Boer felbeu atat, 
den felbheu IUalady 
ve fiedtun for-auc aciad 
daz ee sală Ţin geftarheu 
ad ady nalje verdarben; 
da gicugeu uil frua 
die frosuen alle ua. 
tă fpradyeu: „anil da "peatefeu, 
fa la dudy got chic sucfeu 

"Den mau, dee an difer Fri ft 
untb uft Vic genanaru îti 
et 2Ualady da gehaţ, 
Xaţ tati 2 Der soţ 
hantic Otteu ledir licze 
MU în uaren ljicze 
Purlidy rudă ex sualăe, 
da rituri cr, suav ex folae, 

"DO "daţ: eraie 
nud în în ledir lic, 
ai det felbea faut. 
det 3Ualady suart gefunt. 
da der becfiuilt des cuplat, 
Xa ljicz ex seljant 
bunic Otteu wider alecu 
stă în diu baut Plate,
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pe jos şi pe sus, --- 

adică picioare: şi. mâni, 

(zicînd): «Este: acum fără îndoială 
că are să trebuiască să vă dea odoarele; 

dacă însă s'ar împrotivi, 

atunci vom mări noi chinurile 

şi vom trage spre inimă.» 

Cînd aii pus el la cale asta, 
chiar în aceeași noapte 

pomenitului Valah 

i s'a_făcut de boală așa răţi, - 

încît vroia să moară" 

şi chiar era să peară. 

Atunci aii venit des de dimineaţă 

toate femeile încolo .: 

şi i-ait zis: «Vrei să te însănătoşezi, 

atunci lasă slobod pentru dumnezeii 

„pe omul care în momentul acesta 

se află degeaba prins aci.» 
Atunci Valahul a poruncit: 
ca din nevoe (prinsoare) : 

să fie liberat regele Otto 
şi să fie lăsat -să plece 

în care parte (capăt) ar vroi. 

Acum acesta nu ştia încotro să plece. 

Petresîndu-se aceasta 

şi dîndu-i-se drumul, 

chiar în acelaşi ceas - 

Valahul se făcu sănătos. Manul Se fat 
Simţind omul rău aceasta, 

a poruncit el îndată 

să-l prindă din noi pe regele Otto | 

și să-l pună în cătuşele
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din er nor n let, 
at der Țelben tot 
des: lebeus cr fidy bemuar, 

"nibt adera er pilar, - 
ee bat gat der fele pileaen, 
des likes bet er fid) uetiuegeau, 
ut Dort, sunz-da acfdady. 
dem lcidigen 3Valady 
mart. aber suider suc. 
CELE 1uiră Denure, 
da [prady abes fin frane: 
str fury aude Țăjosuue, 
Pure suider gat uit, 

"2uie et da vint 
[i îibereet aber den man, 
Daţ et liey ledic lan: 
De, De Da ua gevaztaru, 
„aud. da az sua ctgatacu, 
do bepert cr fid aber fa; 
stă Da ere suazt seȚuut darua, 
Da nic zcbaut piu 
der huuic Otta file în 
20 bat în au geleit, 
Dag. auatt în uerfeit. 

 Pprady: „dag gefăipt 
mit nica suillea nibt, .. 
du geheft her fite drat 
die here und dia hleinat, 
adere sei sua fi pin e 
matrice ude pi 

“Diez ce în aler nactenu : 
td sugă în uimes torten, .
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ce le avuse înainte. 

In ast-iel de stare 

s'a lepădat ol de speranţă de viaţă. 
El nică. nu se mai gîndea.la alt-ceva, 

ci ruga pe.dumnezeit să îngrijească de su- 

[fletul săi] 
căci cât: despro- trup, pe: acesta îl perduse. 

Şi acum ascultați. ce s'a întîmplat. 

Răutăciosului Valah: 

i s'a făcut iarăşi răi 

mai tare de cît altă dată 

şi i-a zis atunci nevasta. sa: 

«Zacă acuma şi vezi, 
ori-cine luptă în protiva lui dumnezei, 

cum. acesta răsbună (lucrurile).» 
Ea apoi l-a îndemnat pe bărbat 
să poruncească să dea. drumul 

„celui ce. era prins.. 

Şi cînd s'a făcut. aceasta, 

„el s'a îndreptat repede; : 
iar cînd s'a făcut apoi sănătos, : 
a mers: imediat 

regele Otto însuşi la el 
rugîndu-l săi dea oameni cari să-l conducă. 

Asta însă i s'a refuzat 
EI (domnul Valahilor)' zise: «Asta 
cu voia mea nu se face, 

să ne dai tu (mai întiiii) repede 

coroana şi: odoarele 

sai arată-ne unde. sînt ele,» 

Cu chinuri;şi cu frică 
a pus apoi să-l siluiască - 

ba a vroit să-l: omoare chiar.
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da da? acfdady, zcljaut 

dem 2Ualady uerfiuaut 
heat au mat briar, 

in avart fo par și lei, 
als er muolăe fterheau. 

allerii begiud er aurrbeu, 

dag înaut de aice Oiteu Țalăe 

- ăgeu nare, [ua er volde . 

nude falăe paudy în 
mit fericit fiere Win, 

da sat unic Otteu da Țaat, 

da mart cr aud pefraat, | 
surlijeud er suolde het, : . 
da begună er ger, 

daz tunti îr favarte zare et Ijingrir 
kai Grariu ua Mingeu, 
det sua Birdy it ac, 
mană ee det felteu fippe plac. 
vo Dent hair 2Uclat 
avand derfelle aaa 
îr breider rue mas, 
do atat den 2Ualady ar las 
des gruatiarut het. 
da Țâjuaf fa zeftet, 
Xaţ sau fidyer Firart în 

acacu Biuzeu bin, | 

eant do Daz ncfdjady 
da suatt der 32Valady 
Feu aud sal gefuut, 
0 det Țelbear parut 
aber dear unic Otto 

| fuarten die boţeu 

„pene Bir fa;
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Abia ai început aceste şi îndată 

i-a dispărut Valahului: 

atît puterea cît şi sumeţia. 

Lui i se făcu aşa de răii 
încît îi venea chiar să moară. 

Şi atunci a-pornit chiar a ruga 

ca să lase pe Otto : 

să plece încotro va vrea el 

şi să fie şi | 
condus în siguranță (în colo). 

Spunîndu-se aceste regelui Otto, 

el a fost tot-odată şi întrebat 

în care parte vroieşte să se îndrepte. 

Atuncă (începu) să rostească el bucuros. 

ca să-l conducă la prietenosul 

rege Georin al Rusiei (Haliciului) 

care, — probabil că era chiar așa — 

se trăgea din acea familie | 

adică după regele Velan. (Bela), - 

de oare-ce acelaşi (om) 
le venea la amîndoi strămoș. 

Cînd i s'a' adus ştire Valahului 

despre rugămintea prinsului 

el a orînduit pe loc 

ca să-l conducă în siguranţă 

spre Rusia (încolo). 
Indată ce aşa s'a făcut, 

iată că Valahul se făcu 
„bine şi foarte sănătos. 
In acelaşi ceas 
însă pe Otto 
îl conduseră solii . 

repede spre Rusia (Halici).
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mitniciiy în Da 

det bunic. Geaca rtplir, 
Da das ctgir, 
da widerkot cr selaut . 

în der 3Ualadyeu laut 
ab die futady dinu hunic. Otteu 

a în 1uas erhoten,:



Cu drag acolo 

95 l-a primit regele Gheorghe. 
Și în timp ce s'a petrecut asta 

el (regele Gheorghe) declară (război) îndată 
în protiva ţării Valahilor, 

pentru urgia care regelui Otto 

8700 i-a fost făptuită (acolo.) 

'Textul continuă apoi a relata cum Otto parvine 

după primirea cea excelentă la ruda sa, a se logodi 
chiar cu fata regelui Gheorghe al Haliciului și se 
întoarce în urmă, ajutat de acesta, prin orașele Glogau 

şi Praga, înapoi în Bavaria. (Vezi istoricul).



    
CRITICA TEXTULUI REPRODUS. 

Am'zis la începutul. acestui. studii 'că. cronicarul 

Ottakar. nu a fost martor ocular la. evenemintele 

pe cari: le: descrie: în cronică; şi că multe părţi din 

opera. sa. sînt brodite din cele: auzite: de la alţii, 
ba une-ori chiar luate. din. domeniul fantaziei sale 

proprii,. adică pe măsura. ce: detailurile narate i 

se păreaii: poate prea puţin: interesate, . şi zelul: lui 

Ottakar ca poet solicita pe. ici pe colo cîte un detalii 
mai substanţial. Această părere se confirma în cri- 

ticele mai noi publicate relativ la cronica stiriană și 
este un. ce. stabilit, că. indicaţiunile din. această: o- 
peră- istorică. poetică trebue. luate cu mare băgare - 
de. seamă, mai. ales cînd sînt menite a servi ca. iz- 

voare pentru istorie: Ori cît. de fantastică. însă. ar 
părea relațiunea;: asupra: Valahilor: pe câre- am re- 

produs-o textual aci şi ori cit de mult am fi în drept 

să aplicăm considerantele de suspiciune tocmai a- 

cestei relaţiuni referitoare la una din cele mai inte- 

resante epocă. ale. istoriei române, trebue: totuşi să 

mărturisim că 'cele'relatate- în cronică prezentă pentru 

3
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noi un deosebitinteres deja prin faptul, că acel întreg 
de împrejurări fantastice, precum l-am văzut, nu e 
lipsit de oarecare fond istorie tot atît de concret, pe cît 
de abstractă apare garnitura în care a imbrobodit'o 
povestitorul poet. Părerea aceasta a împărtăşit-o: şi : 
bătrînul istorie d-l Hasdei, folosindu-se, precum am: 
arătat la început, de unele mici părţi ale fragmen- 
tului nostru reprodus, pentru a susţinea mult criticata 
sa teorie în chestia persoanei lui Radu Negru. (Etimol 
“Magn. Romaniae, tom. IV). 

Nu e de competenţa mea să-mi daă părerea, întru- 
cît combinaţiile îndrăzneţe ale d-lui prof. Hasdei spri-. 
jinite pe momentele istorice cîştigate din cronica lui 

. Ottakar şi din. alte scrieri şi fîntîni istorice aii reu- 
șit a elucida chestiunea cu Radu Negru. Sînt mulțumit .. 
cu toate acestea că s'a demonstrat prin aceasta deo. 
camîată valoarea cronicei ca izvor istorie pentru noi 
Românii şi voii. să precizez deci acuni în cîte-va: 
cuvinte punctele principale pe cari ni le oferă sub. 
acest raport fragmentul reprodus din cronică. 

a o 

Avem înainte de toate faptul cert că prințul ba-. 
varez Otto a fost în adavăr prins de herzogul 'Tran-. 
silvaniei Lazlo, sati 'cu numele săii întreg, Ladislaus: 
„Apor, precum îl numeşte d.. Hasdei în menţionatul. săi studiii asupra domniei lui Radu Negru. : - 

pb. Ri a: i 

Avem ca al doilea punct de, relaţiune .trimeterea.: prizonierului la curtea domnului Valahilor, unde Pu=
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sese Lazlo întiiu pe solii săi să întrebe.dacă Valahii 

„ar fi înţeleşi:să iea asupra lor curiosul rol dea inti-: 
mida şi forţa pe prizonier să dea. pe faţă locul în care EI 

ascunsese insigniile de coroană, ce le poseda ca rege: 

noii ales al Ungariei. Acest detaliii al cronicei lui Ot- 

takar :e prea interesant, deşi în sine prezentă nişte 

enigme nepătrunse încă. Cronica nu ne spune numele 
domnului Valahilor (d. Hasdeii crede căeste Mircea 

1.) şi nici nu ne indică reşedinţa sa; pe de altă parte 

însă ne spune clar că acel domn valah era mai marele 

peste coi-lalți: si allen Țadjei Der-ab den antderit»; 
amănunt foarte: preţios pentru teoria - cumcă Ro- 

mînii se găseaii -pe,acea vreme constituiți în mai 

multe state “mică, supuse cîrmuirei unui. domn mai. 

puternic şi mai de frunte, pe care cronicarul într'un 
loc îl numeşte chiar hswmtic, adică rege. D. Hasdeii pre- 

supune prin 'diferite conjecturi că reședința acestui: 

domn, cu numele pretins de Mircea I, nu putea fi decit, 

la Haţeg în Transilvania, nu dincoace de munţi, în: 

Romînia de astăzi. In acest punct cumpăneşte însă: 

foarte mult felul cum s'aii înţeles cuvintele -ciilier 

malt>. Luată literalmente frasa «der ljetzag fate 
Fiue hotea îiber sualt> se poate intrepreta că Lazlo a 
trimes solii săi şi în urmă și.pe prizonier o distanţă - 

na tocmai mare, adică dincolo de pădure, ceea ce 

ar însemna că reşedinţa lui Lazlo sai locul în care 

se afla cînd l-a prins pe Otto nu se găsea tocmai: 
foarte departe de reşedinţa domnului: Valahiei; deci. 

_să admitem de Hafeg. Compoziţia adverbială se obi- 
cinueşte însă în' textele germane: vechi cu înţeles: 

"colectiv, şi acel sualt se găseşte de obiceiii interpretat 
ca peste mainţi, de undă s'ar deduce -că reşedinţa: 
domnului Valahilor era dincoace: de' Carpaţi, nu la:
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__ Haţeg,. deşi împrejurarea că „Lazlo în starea lui 

de:om grăbit, cum. era de'sigur, n'ar fi. prea avut 

| timp a trimete:întîiit soli cu întrebare şi abia apoipoe 
Otto; dacă calea de percurs. era lungă şi anevoioasă, 

vorbeşte pentru o:reşedinţă. mai apropiată şi lesne 

de ajuns, și asta ar putea-fi atunci chiar Haţegul.. 

c. 

'Extradarea prizonierului: în mînile învecinatului 

rege-al Ruşilor, Gheorghe, care, fiind înrudit. cu pri: 

beagul Otto, îl primeşte foarte bine, îl logodește cu 

fiica sa şi îl expediază. prin Glogau în ţara proprie, 
şi, — ce-este mai esenţial pentru noi,— îl răzbună, por- 

nind războiii în.protiva Valahilor, constitue un de- 
taliii încă. mai interesant, căci aci ni se. prezentă 
iarăşi două. lucruri, din care “unul e admirăbil de 
clar, cel-lalt însă ne pune. la. noui îndoeli, fiind de tot 
enigmatic. Cronicarul ne spune numele exact al acelui: 

„pretins- rege al. Ruşilor, cu. a cărui ţară se: învecina 
învederat. Valachia. Eminentul critic al cronicei lui 
Ottalar,. istoricul-filolog Seemiiller, care a sacrificat. 

: mai: bine- de un: deceniii - la. cercetarea. elementelor. 
constitutive şi: a izvoarelor străine din cari a fost 
alcătuită cronica, ne lămureşte foarte exact asupra 

„acestui domn: vecin. cu ţara Valahilor, arătîna. că 
nu poate să fie: altul. de:cît, regele Iuri-al: Haliciului, 
nepotul. lui: Roman. Danilovici, care -a domnit în a- 
devăr. de la:1301 şi. pînă:la.1316. Amănuntul nedes-: 
luşit: şi grei. de- stabilit ce rămîne este însă. acesta. 
Ce întindere trebue să fi avut ţara. V alahiei. de pe - 

„atuncă,. sait să. zieom. complexul de state nici. pen: 
dente: de: un. domn. valah. principal: cu reşedinţa. la 
Haţeg, încît: aceasta din urmă să fie tras la răspun-
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dere prin războiii direct pentru maltratările suferite 
de Otto? Poziţiunea geografică a ţării Valahilor şi 
hotarele ei. sînt deci, pentru mine cel „Puțin, un ce 

nu tocmai lămurit. . 

In general aceste amănunţe interesante ne fac im- 

presia că lucrurile trebue încă studiate şi discutate . 
şi însuşi d. Hasdeii pare oarecum a-şi rezerva aceasta 

pentru. alt prilej, căci nu se foloseşte de fapt în po- 

menitul săi studii din Etymol. Magn. Rom. de cît 

de două mici pasagii de la începutul fragmentului. Se 

mai poate afară de asta ca d. Ilasdei, care de alt- 

mintrelea îi face cronicei stiriane toate onorurile, să 

nu fi cunoscut de cît numai acele două pasagii, şi asta 

poate din autori de dată mai veche, căci în repeţite 

rinduri îi dă cronicarului nostru tot încă numele 

“vechii Hornek cu predicatul de cavaler. In schimb 

însă d. Hasdeii aduce în studiul săi pe lîngă 
acele două mici citate încă şi un al treilea care nu 

se găseşte în fragmentul nostru şi în care se spune. 

că regele Serbiei şi al Bulgariei aii intervenit pe lingă 

domnul Valahilor pentru liberarea “prinţului Otto 
pe motiv că eraii înrudiţi cu el după fostul rege un- 
gar Bela. Acest pasagiiu, foarte preţios pentru com- 

binaţiile genealogice ale d-lui Hasdeii, este, precum 
s'a dovedit de Seemiiller în mod neîndoelnic, un 

clement posterior, adaos în cronică de o mînă stră- 
ină, şi am trebuit deci cu tot regretul să mă. abţin 

_de a-l reproduce. 

Şi acum să .trecem la partea de natură i mai mult 
mitică a fragmentului care este şi ea -interesantă 

pentru noi Romînii, şi anume prin împrejurare :că 

ni se atribuese nişte obiceiuri ce ar părea în cît-va 

legitimate prin însuși faptul vechimei vremurilor des- 
.
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pre cari e vorba: Torturile ce:le indură regele. pri- 

zonier Otto din partea d-lui :valah şi ai_ oamenilor 
“săi se prezentă la primul moment ca niștelucruri extrem 

de barbare, emanate din fantazia ciudată a cronica- 

-rului şi înşirate poate numai din intenţiunea ce o avea 

el de â-şi: exprima: compătimirea sa faţă de soarta 

nefericitului prinţ german Qito de Bavaria. Or se 
“vede din alte pasagii ale cronicei că însuși Ottakar 
“Stirianul ca autor nu avea nici un motiv de a-l plînge 
pe. acesţ principe sumeţ, ci din contra:îl ura din tot. 
sufletul, şi dacă s'a . apucat a descrie păţania lui 
în ţara Valahilor, despre care evident că nu ştia multe 
(dovadă ca nici numele domnului Valahilor nu ni-l 
poate spune) a făcut-o numai în esorul talentului și în-. 
clinaţiunii sale. de cronicar pătimașş, ce. avea pretenţia 
de a: știe şi nara toate. Ast-fel a băgat deci în rela- 
ţiunea sa pentru împodobirea celor istorisite şi cîte. 
va lucruri de domenii pur mitic. Şi. că ţara locuită 
de -Valahi precum şi locuitorii 'ei înşiși figurau po 
atunci ca ceva necunoscut, predestinat a fi adus în 
legătură: cu cele mai fantastice idei, asta. o vedem, 
din diterite citate în cîntecele şi povestile germane 
eroice, unde se vorbeşte, precum voii arăta la. alt 
capitol, în diferite rînduri de Valahi şi fara lor. ca 
de un ce ultra -misterios.: 

Intr'o sagă despre eroul Woltdieteich, foarte con- : 
siderat în domeniul mitologiei germane generale, 
mai ales în așa numitul ciclu gotico-lombardic, ni 
se. povesteşte despre o luptă a.lui YVolfâietrich cu 
uriaşul păgîn Belian, în care e vorba de o aruncare 
cu 'cuţitele sub împrejurări aproape identice cu cele 
narate la torturarea prințului Otto de către Valahi. 
Oare nu cumva să fie aci oare-cari urme de obice-
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iuri gotice adoptate de Romîni încă de. pe timpul 
cind poporul nostru avea raporturi intime cu Goţii, 
de la cară a împrumutat, precum se pare, nu numai 
deprinderi, ci pînă şi vorbe ce sati conservat? 
Tragerea cu arcul în trei locuri (intervaluri), cum o 
„descrie Ottakar, prea apare ca sistem adoptat anume 
şi indicaţiunile zana dest gelideu, abeau siedeu, | 
dag Țind fureg aud benăe> iar în urma ge den 

„ Vezeu> aduc numai decît aminte că duelurile la Goţi 
se făceaii întocmai (vezi Heinzel «Ueber die. ostgot. : 
Heldensagen; pag. 86). In menţionata - luptă mitică 
dintre Wolfdietrich și Belian, la aruncătura a treia 
a cuţitelor, ţinta convenţională este inima; înainte de | 
a se începe însă fiorosul act, fiica lui Belian se în- 
terpune, și cu imploraţiunile ei împedică straşnica luptă 
Deci avem şi o aluziune la amestecul femeilor, care 
“precum am văzut, este atit de caracteristic în rela- 
ţiunea lui Ottalkar, încît sîntem în drept a. presu- 
pune că în şirul naraţiunii curioase a cronicarului 
nostru poate lesne să se ascunză miezul unui mit 

- Yechiă, intrat cine ştie pe ce cale în combinaţie cu 
: ţara şi poporul nostru. 

In ce priveşte limba în care este scrisă cronica şi 
în consecinţa şi bucata fragmentară reprodusă, voiii 

încerca a arăta că e deo valoare eminentă şi se pre- 

tează cu deosebire la studiul idiomului german aşa 
numit Jfitleiehochdeusch, despre care 'am să vor- 
besc la capitolul viitor,
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“REFEEXIUNI FILOLOGICE. 

Limba în care e concepută cronica rimată a sti- 

rianului Ottakar este aşa numitul «Mittelhochdeutsch», 

adică «germana medie de sus», iâr dialectul e, ab- 
stracţie făcînd de mica nuanţă particulară ţării sti- 

riane, cel bavarez. Denumirea curioasă -pe care tre- 

“bue s'o dăm limbii «Mittelhochdeutseh» ca să spu- 

nem exact pe romineşte ceea ce înţelege în acest 

cuvînt istoria limbii şi literaturii germane, se ex- 

plică prin următorul lucru. Impărțirea cea mai re- 

centă şi raţională a limbii germane, după condi- 

ţiunile-istorico-gebgrafice în cari s'a desvoltat şi răs- . 
pînâit, cuprinde trei grupuri şi anume: Germanii de 
nord, reprezentînd grupul linguistic vechii islandico- 
scandinavice, subdivizat astă-zi pe de o parte în limba 

norvegiană. şi islandeză, iar pe de altă -parte în-cea 

suedeză şi daneză.. Apoi vin Germanii de răsărit, adică 

Goţii, Gepizii, Burgunzii, Herulii şi Vandalii, cu lim- 

bile lor stinse în ziua -de astăzi, şi în fine Germanii 

de apus, cu cele două mari grupări de limbă şi anume;
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Germana de jos (Niederdeutsch), de care ţin şi ra- 
„«.murile frisiane şi saxone împrăștiate pe litoralul mării, 

(dintre care cea din urmă a dat în urmă naştere limbii 
engleze), iar ca în regiunea colinară şi cea mun- 
toasă, pînă aproape dincolo - de Alpi, limbagiul: cu- 
noscutr ca Germana de sus (Hochdeutsch). Or ultima 
grupare, mai vastă din toate, pe care literatura ger- 
mană o înțelege sub denumirea caracteristică de 
„«Hochdeutsch» și pe care noi d. ex. am trebui so 
numim limba germană de mamnte, se subdivide la 
rîndul ci în trei despărţiri epocale şi anume: Althoch- 
deutsch, sai, cum am zice, limba germană veche de 
sus, de la 800 şi'pînă la 1100 ; apoi M ittelhochdeutsch, 
sau limba germană medie de sus, de la 1100 şi pînă 

„la. 300 şi. Neuhochdeutsch, sai limba germană nouă 
„de sus,:de la 1300 ori mai bine zis. de.la Luther 
„Și.până în timpul de faţă, şi care a'ajuns să fie ac- 
tualmente elementul dominant. şi limba. literară .re- 
„cunoscută de toți Germanil.: 

Despărțirea epocală de mijloc, numită Mittelhoch- 
„deutsch, din care face parte Şi cronica noastră, ar fi 
„putut foarte bine să poarte ca şi cele lalte două epoci” . 
„mari denumirea de limbă de munte, dacă ea însăşi nu 
„S'ar desface în două grupuri distinse prin considera-. 
„ţiuni geografice de aceeași natură, însă ceva mai pre- 

„„Cise, şi anume: în limba germană medie de munte şi 
"medie colinară, adică Oberdeutsch şi Mitreldeutseh, 
„din'cari cea dintăiii cuprinde dialectul alemanic, (adică 
 alsacian și suabic) şi. cel bavarezo-austriac. De acesta 

» din urmă ţine şi subdialectul stirian: Ast-fel împărţi- 
„rea primordială pe limba de şes şi de munte devine 
iluzorie; şi chiar Germanii:a căutat să iasă din acest . 
„impas terminologic, salvîndu-se cu cuvintele nieder 

.
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şi hoch în contradieţie cam nulă cu termenii adoptați - 

la sub-diviziunea epocei medii, - adică ober şi mittel, 

termini pe cari noi însă îi vom traduce exact.prin €- . 

chivalentele muntos şi colinar. - a 

Cronica lui Ottakar fiind serisă, precum am spus 

la introducere, între anii 1289 şi 1309, ţine dar. do 

epoca literară a limbii germane medii de sus, sau 
mai bine -zis de sfirşitul ei, şi prin originea fixă şi 

coloritul local al dialectului ţării cronicarului este deci 

_o operă scrisă. în ;subdialectul stirian, 'ce făcea parte, 

precum ştim, din dialectul bavarezo-austriac al re- 

giuni linguistice atît de eminente. sub raportul -în- 

floririi dintăiui pe care a avut-o limba germană în:se- 

colii AI şi XII. Limba medie de sus umplînd sub titlul 

de fasa de desvoltare atit de falnic cadrul istoric al 

ovoluţiei literare şi gramaticale. a: graiului. german, . 

merită să ne ocupăm puţin de.ea şi,:înainte de a: . 
analiza fragmentul. cronicei.. referitor. la noi, să.re- 

- levăm deci. punctele marcante cari constituese carac- 

teristica. acestei ; stări epocale a limbii germane, atît 

de interesante pentru apreciarea generală a:, des- 

voltării ei. e 
Se ştie că limba germană şi-a stabilit ea însaşi în 

mod foarte precis momentul separaţiunii. din mijlocul . 

color-lalte surori indo-europene .(italica, greaca, lito-, 
" slavica, celtica, albaneza şi armeana).şi . anume prin. 

fenomenul. aşa numitei substituiri consonantice (Laut- 
verschiebung) care. s'a produs cam .pe la secolul al 

treilea -după Christ. Zisul fenomen, atît de esenţial 

pentru întreaga fire a limbii germane, a pus în mişcare 

grupul aşa numitelor mate, transformînd _aspiratele 

ih, ph şi Ih în tenuele d, d, g,: iar pe aceste la rîndul 
lor, în mediele: corespunzătoare i, p, k. In loc însă ca.
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aceste din urmă să iaie în decursul zisei rotaţiuni s0- 
nantice la' rîndul lor “locul aspiratelor î/, ph, kh, 
“două din ele ai fost deplasate, şi anume p a tre- 
cut în spiranta dură f, iar F& 'în aspirata 7, şi numai 
tenua dentală t a continuat rotaţiunea, făcînd pur: 
şi simplu loc:aspiratei. sale, —'/4 modificîndu-se abia. 
la-a.doua substituire (1) în z. i 

Acest proces s'a săvîrşit în decursul primilor secol 
::ai erei “creştine; adică în„ajunul .epocei. numite Alt- 
hochdeutsch. Rolul epocei medii (Mittelhochdeutsch) 
a 'fost din contra mai ușor, dar şi mai delicat, şi a- 

"nume S'aii rezolvit, cum am: spune, în această epocă 
relativ foarte scurtă, în mod precis alteraţiunile vo- 
calice ale limbii germane, făcînd-o aptă de a-şi în- 
'deplini misiunea poetică atît de grandioasă, care a 

„-dat apoi cu drept cuvînt epocei medii numele de epocă. 
de înflorire. Or aceste rezolviri sait mai bine zis feno- 
mene vocalice, ale căror înrîuriro se resimt de la 
primele începuturi ale limbii germane în general și 
pînă în momentele de faţă ale existenţei ei, sînt ur- 
“mătoarele: . - a 

1. Apofonia (A(6laut), sub care se înțelege gradarea 
vocalelor în diferitele stadii de formaţiune a unei 
şi aceleași silabe radicale. Apofonia: nu este ca sub- 
stituirea consonantică, un fenomen particular al gru- 
pului limbelor germanice, ci există, precum ştim, şi 
la -cele-lalte ramuri indoeuropene, manitfestîndu-se 
prin accentuarea diferită a silabelor radicale Şi a- 

  

„. (1) A doua substituire consonantică (zweite Lautverschiebung) 
„a fost numai parţială, manifestînduse mai mult la: dialectul. ale- “manie şi cel: bavarez şi a avut loc între anii 500 și 700. - -
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fixale. Formele: verbale mai. ales stai încă. din epo- 

cile: cele. mai vechi. încoace în strînsă legătură. cu. 

acest fenomen, şi. de la el atîrnă aşa zicînd: acele: va- 

riaţiuni la: cari aii. fost supuse verbele cu privire la 
formarea timpurilor. In limba germană medie de sus. 

schimbările fonetice: produse prin. apofonie ajung în. 
citva: la- punctul de. culminaţie. şi tina. a. se stabili. 
definitiv. Ca să ilustrăm aceasta printr'un. exemplu, 

să luăm o rădăcină -verbală, care devine quasi no- 

minală, bunăoara. kelf.. Variaţiunile: ce resultă. prin 

apofonie- sint: hel. fen, el fer,: huif..t; Hil îe;. half,. 

hălf.e, ge. holf en, hiilf e,. Hiilf'e,. etc. Or aceste 
alteraţiuni vocalice la una şi:aceeaşi. silabă. radicală, 

cari îşi aii, precum am. zis,. începuturile: lor: în. ve- 
chimea; fie-cărei: limbi: în. parte, ai. fost" fixate prin. 
aşa numitele. serii apofonice (Ablautrciben), din cară 
limba: germană de sus (Hocheutsch) posedă șese. A- 

cestea.aii: luat în. stadiul clasic. al. epocei. Mittelhoch- 

deutsch următoarele: forme: 

Int. Pret. Pret:pl.. Part. porl.::     

Seria 1. i. (bliben),e: (bleib), î (bliben), (geblieben) 

> “IL. îu (fliugen),ua;6(flauc),.2 (flugen), o (geilogen) 
>. IILe .(helfen), a  (half),.. 4 '(hulten), o. (peholfen). 

>  IViei(nemen),a: (nam), a (nâmen),o. (genomen) 

>. V.. 9: (geben), a. (gab), d (gâben),.e (gegeben), 
>» VI. u,e(tragen), zo (truog), u0 (truogen),a (getragen) 

.. La aceste:serii apofonice va trebui să-ne referim de 

multe:ori. în analisa:gramaticală a'textului, şi. atunci 

se; va-ilustra.şi mai:mult'iimportanţa. lor pentru limba . 

germană, deşi: limba actuală:a: căutat: să: echilibreze 
pe une-locuri diferențele:voealice, conjugiînd: bieiben.
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aceste din-urmă să iaie în decursul zisei rotaţiuni s0- 

nantice la'.rîndul lor locul aspiratelor î/, ph, kh, 
“două din ele aii fost deplasate, și anume p a tre- 
cut în spiranta dură f, iar & 'în' aspirata 4, şi numai | 

tenua dentală £ a continuat rotaţiunea, făcînd pur 
şi simplu loc:aspiratei sale, — 74, modificîndu-se abia: 
la a:doua substituire (1) în 2. e 

Acest proces s'a săvîrşit în decursul primilor secoli 
::ai erei “creştine, adică în.ajunul -epocei. numite Alt: 
hochdeutsch. Rolul epocei medii (Mittelhochdeutsch) 
afost din contra mai uşor, dar şi mai delicat, şi a- 

"nume s'a rezolvit, cum am spune, în această epocă 
relativ foarte scurtă, -în mod precis alteraţiunile vo- 
calice ale limbii germane, făcînd-o :aptă de a-și în- 
“deplini 'misiunea poetică atit de grandioasă, care a 

„dat apoi cu drept cuvînt epocei medii numele de epocă. 
de înflorire. Or aceste rezolviri sai mai bine zis feno- 
mene vocalice, ale căror: înrîurire se resimt de 'la 
primele începuturi ale limbii: germane în general şi 
pînă în momentele de faţă ale existenţei ei, sînt ur- 
“mătoarele: . - e 

1. Apofonia (9(6laut), sub care se înţelege gradarea 
vocalelor în diferitele stadii de formaţiune 'a unei 
şi aceleași silabe radicale. Apofonia nu este ca sub- 
stituirea consonantică, un fenomen particular al gru- 
pului limbelor germanice, ci există, precum ştim, şi 
la :cele-lalte ramuri indoeuropene, manifestîndu-se 
prin accentuarea diferită a silabelor radicale Şi a- 

  

(0) A doua substituire consonantică (zweite Lautverschiebung) 
a fost numai parţială, manifestînduse mai mult In dialectul. ale- 
“manie şi cel: bavarez şi a avut loc între anii 500 și 700. - -
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fixale. Formele: verbale mai ales staii încă din epo- 
cile. cele. mai vechi încoace în strinsă legătură. cu. 
acest fenomen, şi. de la el atîrnă-aşa zicînd: acele: va- 

riaţiuni la: cari aii. fost supuse verbele cu privire la 
formarea timpurilor. In limba germană medie de sus. 
schimbările fonetice produse prin. apofonie ajung în 
cîtva. la: punctul de. culminaţie. şi tina. a se stabili. 
definitiv. Ca să ilustrăm aceasta. printr'un. exemplu, 

să luăm o rădăcină -verbală, care devine quasi no- 

minală, bunăoara. elf. Variaţiunile: ce resultă. prin 

apofonie-sînţ: he. fen, Hel fer,: hulf..t; Hil fe,-half,. 

hălf.e, ge. holf en, hiilf e,. Hiilf e,. ete. Or aceste 

alteraţiuni vocalice. la una şi:aceeași. silabă. radicală, 

cari îşi ai, precum am. zis,. începuturile: lor: în. ve- 
chimea; fie-cărei: limbi: în. parte, aii. fost; fixate prin. 

aşa numitele. seri: apofonice (9 (Blautreilen), din cari 

limba: germană de sus (Hocheutsch) posedă şese. A- 
cestea. aii: luat în. stadiul clasic. al: epocei Mittelhoch- 

deutsch următoarele forme: | 

Int. , Pret, Pret:pl. Part. porf.:   
  

Seria ÎI. 1. (bliben),ei  (bleib); i (bliben), i (geblieben) 

» “IL su (fliugen),ua;0(flauc),.u (îlugen), o (geflogen) 

> “IIL.e .(helfen), a  (half),.. u '(hulfen), o. (geholfen). 
">: IVi6,i(nemen),a: (nam), a (nâmen),o. (genomen) 

>. V.. g: (geben), a. (gab), d (gâben), e (gegeben), 
> VL u,e(tragen), zo (truog), uo (truogen),a (getragen) 

.. La aceste'serii apofonice va trebui să-ne referim de 

multe ori. în analisa:gramaticală a'textului, şi. atunci 

se. vailustra şi mai:mult:importanţa lor pentru limba . 

germană, deşi: limba actualăna: căutat: să: echilibreze 

pe une-locuri diferenţele:vocalice, conjugînă: bleiben.
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Vlieb, blieben, geblieben ; fliegen, flog, Mogen, geflo- 

gen; helfen half,. halfen;" geholfen, ete. ete.: Aceste 
- egalizări, bazate în mare parte pe analogii, deşi ai. 

fost: adoptate, constituesc' totuşi, gramatical: vorbind, 

un ce arbitrar, car6'a făcut ca limba germană mo-! 

dernă să fie de fapt. considerată ca decadentă, zin-: 

gure formele epocei medievale fiind clasice; legitime;— 

părere, pe care însă nimene nu O mai bagă i în: seamă. 

2. Metafonii. (atuttaatd). Pe cînd apotonia ni s'a pre-: 
zentat ca un fenomen! care îşi avea. încsputurile sale 

“deja în sînul familiei! indoeuropene al limbilor, iar 
substituirea  consonantică: ca un ce special ramurii 
germanice indoeuropene.: a: grupului matern, meta- 
fonia la rîndul ei este o apariţiune ce a cuprins nu- 
mai anumite părți ale ramurei germane (limba go-: 
tică-d.-e. nu a avut-o). Sub . metafonie se înţelege” 
tracereă! vocalei - din: silaba originară a unui cuvînt 
într'o vocală care e mai apropiată de sunetul ş. A- 
cesta, precum şi inruditul săii element j, ati adică ca- 
litatea ca, de cite ori se găsesc în sufixul sai flexiu- 
nea aceluiaşi cuvînt, să influenţeze vocala silabei ori- 
ginare în aşa mod, în cît din a se face e, din u'se 
face. îi, iar din o se face 6. Primul început s'a arătat 
la pretacerea lui a în e, care cade în secolul al op- 
tulea. Exemple: al, „elter, harti, herte, zâm, zemen 
(numai germană modernă scrie pe aceşti e proveniţi 
din metafonia. lui a cu semnul special â). Efectele 
metafoniei. la vocalele 2 şi o sînt:de dată mai tîrzie. 
In epoca.medie a limbii. germane de sus (ittel- 
hochdeutsch) ele constituese însă un ce deja îndeplinit, 
și: este atîta: de. „observat, că regulele  metafonice 

| stabilite pentru a, e şi-au își aveati şi abaterilo lor;
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„mai ales prin faptul.că compoziţiuni consonantice" 
cum de pildă pt saii ck şi alte “elemente premergă- 
toare alcătuite din lichide şi consonante sait nazale cu: 
consonante, paralizată efectul lui işi] de apreface pe a: 
în d şi u în îi. (d: e. gewaltic, artig, suldin, schuldic). 

II Fractura. (Seung). Acest fenomen deşi. pre=-: 
cizat în diferite moduri, după cum sînt*şi curentele: 
"în filologia germană mai nouă, se rezumă în: modi-; 

* ficările la cari -sînt.supuse vocalele e şi s în. anu- 
mite condițiuni. Marele germanist J. Grimm înţelegea: 
sub fractură prefacerea lui î în e, produsă prin una al: 
silabei următoare; d. e. din formele pronominale stră-: 
vechi îra. şi iza. s'a făcut er şi ez; apoi'mai fixa: . 
sub acest nume.şi conservarea 'lui e succedat. de. 
un a, fiind-că, după o regulă veche, ori-ce e: radical : 
urmat de vocalele î, j saă u, trebuia să treacă în î, şi 
deci. dacă: se găsea în.faţa unui a, era încît-va 'silit: 
să se prefacă în vocala originară ',: din care, pre-. 
cum. susține Grimm, a purces chiar de la origine (1). 
„Această din -urmă. lege vocalică a limbei germane: 
de sus ,am amintit-o numai fiind-că ea își are; cu: 
toate controversele produse de gramatica nouă; fon-. 
dul ei, caracteristic,-pe care vom găsi prilej de a-l: 
consfata împreună cu cele- lălte' două fenomene mart; 
(apofonia: şi metafonia) mai mult decât odată în dife- 
ritele părţi ale analizei linguistice, la care voii supune: 

* fragmentul cronicei lui Ottakar.: referitor la: "Romîni. 

  

(1) Afară de toate aceste vocala e mai este supusă încă i din epoca 
indogermanică” la o lege de irecere în î, și anume când con-. 
stitue o silabă întonată după care urmează o nazală plus nazală * 
sâii o nazală plus altă consonantă, d. e. zawimmen, _binden (din. 
zivemmen, benden.  -- : - - A E E a,
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Tot'acolo vom. avea. şi ocazie destulă. de a studia 

pînă. într'un: srad. oare-care etimologia: limbii ger- p ==] > o 

mane: medii de sus, potrivit cu'materialul de vorbe 

ce-l.vom;: întimpina la pertractarea: textului. 

. Rămîne .acum. să: mai: observ că:din fenomenele 

sus citate izvorăşte deosebirea esenţială ce există în- 

tre: limba germană. veche. şi cea. medie: de sus. Ţin a 

preciza în puţine cuvinte această deosebire, cu atît mai 
mult:cu: cît irecerea de la așa numitul Althochdeutsch 

la: Mittelhochdeutsch nu prezentă un ce brusc, bine li- 

mitat,.ci: s'a. efectuat: încet; şi gradat, întocmai: ca: şi . 

transiţia: de. la limba medie germană la cea:modernă, 
lucru: pe care-l. va înţelege lesne ori-cine, — admiţind 

adică că.cititorii: acestui studii cunosc: îndestul. limba 
germană: literară . de: astăzi. . 

"Limba: germană: medie. de sus, că: să. vorbim mai 

întăi de:revoluţia: consonantică, a ameliorat efectele 

dure ale substituirii consonantice, mai ales ale celei se- - 
cunde; —ivite:în dialectele de .munte:cătră secolul al 

şeaptelea—,readucînd în foarte multe cuvintă tenuele 
limbii. germane vechi de. sus la starea lor de medii. 
D.: ex. din. pruoder, se: face: die: noii bruoder, col se 
face iarăşi got. Aspirata h dispare» dinaintea conso- 

nantelor; încît. cuvîntul vechiii. german hrine (inelul) 
devineîn limba Mittelhochdeutsch rine ; hlâtar (curat). 
se-preface: în: Zâter; ş.. a.m: d. Cit. despre vocale,. am, 
amintit: deja. că pornirile spre forme: mai fine şi elas- 
tice aii fost remarcabile. Structura greoaie: şi sunetul 

gros dispar, în schimb însă ușurința și volubilitatea se 
| manifestă: tot: mai tare. Ast-fel din zafălon (a sta: la 

îndoială) se face:zwifelu, din firsprehhan' (a: apăra) 
versprechen.. Inainte de toate este: însă matafonia, 
ce din începuturi mici cu cari debutase. în limba.
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germană veche de sus (limba gotică deşi con- 
timporană şi vecină nu a fost atinsă absolut de a- 
cest fenomen extraordinar) a apucat să producă o 

revoluţie întreagă în epoca Mittelhochdeutsch. Cuvinte 

ca turi (poarta) se prefac în lire, kari (domn) în herr, 

veralt (lumea) în zverelț, care apoi în limba modernă 

devine well, ş. a. m. d. Mai vine în fine şi amplificarea 

în conjugare şi declinaţie, întroducîndu-se elemente 

speciale de formare, adică la substantiv articolul, la 

verb pronumele, cari în epoca veche se iveaii numai 

sporadic de tot. Şi iată dar limba germană medie de 

sus transformată în aşa grad, în cît putea corespunde 

complet cerințelor culte saii mai bine zis avîntului po- | 

etic care cuprinsese evul mediă întreg şi a făcut ca 

pildele date de rapsozii cavaleri francezi să afle ime- 

diat resunet viii la nobilii germani, şi poezia să devină 

o preocupaţie de predilecţiune pentru întreaga nație 

producînd operele multiple ce i-aii asigurat acestei 

epoci mumele de epocă de înflorire.
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3lu faut det Derzog îiher salt 
fite boten balt 
zarea den IUalacheat 

dee at alle fade 
Were ob den andetur uns. 

ar corespunde adverbuluimodern german 222 (acu). 

Vechiul cuvînt german compus pane, din care s'a 

format acest nun, însemna de fapt nun nicht (acu nu), 

care înţeles l'a păstrat şi limba germană medie de 
sus de cite ori aduce forma: întreagă nun, deose- 
bind-o exact de abreviaţiunea mu pe care o avem în 
faţă, In limba germană modernă a dispărut această 
specificare negativă a înţelesului. şi mu modern 
este dar egal în totul acestui pu cu care începe frag- 
mentul cronicei. Este însă de observat-că vocala -24 

din acest adverb se găseşte şi fără circonflex (adică 

scurtă) întocmai cum se întîmplă ca să se serie în 
limba medie de sus pronumele persoanei a doua dă 
şi du, adică odată lung și altă dată scurt. 

Țant este egal cu Țaute, în care.a fost apocopat 
e final şi reprezentă persoana a treia. a preteritului 

de la verbul slab senden (a trimite), cu forma veche



    

  

gerni sandjan. Verbele de conjugaţiune slabă în 

limba: germană veche de sus (Althochdeutseh) sînt mai 

“tinere ca cele tari, și reprezentă derivate din tulpi- 

nele, verbâle şi nominale vechi. Deja în limba ger- 

mană veche de sus, precum şi în cea gotică, verbele 
slabe se formai prin combinarea silabei radicale cu 

un sufix, care putea la început să fie în î, 6, saii î. 
In limba germană medie însă s'a adoptat pentru toate 

verbele slabe un e scurt, astfel încît avem a face cu o 

singură clasă, nu cu trei. d. ex. Zegen (inf), legile 
(pret.), gelegi (partic. pret), senden, sendete, gesendel, 

Forma sani, pe care o avem aci, constitue o nere- 

gularitate, (făcînd preter. cu apofonie -şi fără sufix) 
lucru la care vom reveni în alt loc, 

det letiag, (ducele), este substantiv masculin cu 
forma deja modernă. După limba germană medie de: 

„Sus ar trebui să sune herzoge; de aceea ne vom o- 
cupa 'de substantivele de: această categorie, îndată 
ce ni se va prezenta anul în forma sa: nealterată. - 

iiber (peste, pe deasupra), ogal formei din limba 
germană. actuală. Vocala metafonizată îi se consideră 
însă în limba germană medie ca scurtă şi a obţinut ca- 
racterul. actual al lungimii abia: mai tîrziu sub influ- 
enţa accentului aplicat. silabei - deschise. .Cuvîntul, 
cum îl “vedem aci sa format din ubir, în care i din 
silaba a doua nu numai că a produs “metafonizarea. 
luă a în d, ci. a fost el însuși slăbit în e, o soartă 
pe care ai împărtășşit-o toate vocalele pline din ve- 
Chea germană cînd se găseau în silaba finală neînto- 
nată.. Preposiţia îiber „răspunde în limba germ. med. 
„de sus atît la întrebarea. 200 (unde), cît. şi. la, 2vohin
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„(încotro):eu un acuzativ pur. Aci prepozăi se s: e Dr 
şeşte în faţa intrebării awohin. Cît caile 

„ticolului la substantivul vali, care urmează; lucrul 
cesta se întîmplă ades, în contul ainplificăril dâlpostYe 
a cuvîntului respectiv şi constitue deci un început de .. 

: formă adverbială constantă cu, înțeles. „mai. vast. Aşa 
avem şi forma îiber land, care s'a „menţinut pînă în 
limba germană de astăzi. Exemple de aceste şi mai 
vechi vom întîlni chiar în acest text, aşa bunăoară 
ze hant care înseamnă imediat, având sensul, origi- 
nar.de- «la mână». 

au at, pădure, codru muntos, mai de obicei însă 
se întrebuinţează pentru a exprima idea colectivă de 
“munţi în genere. In casurile oblice (zaldes, 2valde, 
ete.) se ivește consonanta originară a cuvîntului, a- 
dică d, care cînd se află la finea cuvintelor, a fost 
scrisă şi pronunţată de poeţii medievali germani în 
tot-deauna ca tenuă, precum osă vedem, asta în cu- 
rînd la cuvîntul, balt sai precum se poate observa 
în alte exemple ca: 20ip (wibes), lant (landes), kiineo | 
(kiineges), ete, 

fire, (fie), pronume posesiv de pers. a treia, în- 
trebuinţat în mod. adjectival, adică declinat, care se 
referă atît. la masc. cît şi la neutru în singular. Tran- 
siţiunea din sin în sein actual, adică prefacerea lui 
î în diftongul ei, este un fenomen secundar care se 
manifestă deodată cu țrecerea lui & în au hus=haus. : 

şi a lui ia în ex (liute=leute) cam prin secolul :al 

14-lea, şi a pornit din părțilo muntoase ale Germaniei. 

kate, de la singul. bole, care înseamnă sol, tri
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ines şi este un substantiv masculin, însă de declinaţiune 
slabă, adică are la genitiv terminația 7 şi-l păstrează 
pe acest specific în toate cazurile următoare, atît 
ale singularului cît şi ale pluralului. Fiind-că şi fe- . 
mininele, precum şi neutrele din declinaţiunea aceasta, 

ai aceleaşi terminaţiuni, voii da aci exemple pentru 

* toate trei genuri: 

tă 

  Masculin Fomnenin , Neutru 

„Sing. Nom. Vote zunge _QUge 

Gen. boten zungen augen : 

Dat. boten zungen augen 

Acuz. '' boten , zungen augen 

Plur. Nom. bolen zungen augen 

„Gen. : bolte  - zuRgen augen 

Dat. boten zungen augen 

Acuz. * . boten „2ungen augen, 

In limba germană modernă femininele de această 
declinaţie s'a alipit de declinaţia tare (gen. der zunge 

dat. der zunge, ete.) însă numai la singular, pluralul 
rămînînd slab (adică: cu 2 final). 

balt (curînd), este adverb-de'timp şi stă aci în loe 
de balde, (ase vedea observ. la walț); corespunde dar 
adjectivului balt, dispărut din limba germană modernă 
şi. care în limba medie avea înţelesul de repede, însă 
şi de îndrăsnef, viteaz, bărbătos, întrebuinţindu-se cu 
predilecție pe lîngă substantivul degen (eroii). For- 
marea adverbială de la adjectiv se face în limba germ. 
medie de sus prin aninarea unui e, în limba germ. 

veche de sus prin aninarea unui o saă â sufixului 
en, d. ex: lance, lango,— wit (departe) aviten. Se înţelege 
de sine că adjectivele cari ai deja un e lă sfirșit nu
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mai primesc nimica. Totuşi este şi aci o distineţiune 

şi anume pentru acele adjective cu e final cari aii su- 

ferit (prin un î sait 3 vechiii) metafonia, “d. ex: herte 

(dur), -sezifte (blajin), vrueje (timpuriu). Adjectivele de 

această categorie. perd, îndată ce ai devenit adverbe, 
caracterul metafonic, ast-fel că kerte se reconstitue în 

hartie, senfte în sanfle, vriieje în vruo, (1) La adjective 
“ polisilabice metafonia se menţine, de ex.: edele — edele. 

șia (la, către), este după origină numai adverb, for- 

mele paralele zi şi ze însă ati trecut ca prepoziţiuni. 

Asemenea şi! zuo a fost întrebuințat î în acest fel, mai 

ales înaintea pronumelor şi în: combinaţie: cu nume 
latine, devenind cu încetul atît de adoptat, în cât. în 

limba modernă a reuşit să înlocuiască cu desăvîrşire 

pe ze, care în epoca medie s'a. menţinut, încă. destul 

de bine. Adese-ori se întîmplă ca zuo şi:ze să stea 

chiar împreună, cu deosebire înainte de pronume, în 

care caz zao se prezentă ca adverb, iar ze ca prepo- 

ziţie; de ex.: zuo ze dir (în loc de zu dir, sau cum 

Sar zice în limba germană actuală: zu dir zu, (auf 

dich zu). Zuo se construeşte cu dativul. Forma mo- 
dernă zu are monoftongul sub influenţa dialectului fran- 

con, din care a răsărit ca fond, reducindu-se adică dif- 

tongul zuo în- monosilaba zu, întocmai cum s'a făcut 
'de ex: din verbul suochen'(a căuta) suchen. 

de, art. hotăvit la dat. plur; (întocmai ca în limba 
modernă). 

(0) In limba germană de sus, atit cea veche, cit şi « cea me- 

die, 'este egal cu 7 şi & adese-ori cu ch, sau c (a se ținea cont 

la căutarea cuvintelor -în. dicţionar). '
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„IValadyei,de lu singularul WValache (deelinaţie masc 
slabă îi înțocmai ca la subst. bete) Cuvîntul a fost adop- 

„at foarte de timpurii î în limba germană ca denumire 
| generală pentru națiunea noastră; se găseşte, precum 
„y6iă,; "avea, ocasia. să arăt maj încolo, „Şi. în alte. mo- 
numeinie literare germane. vechi şi se,prezenţă afară 
de, „aşta,, Şi, sub forma. de . IVlachen ba. chiar şi cu, me- 
tateză, „adică ! Iatehen,. (0. | 

der (care). Intregii ramuri limguistice germane îi lip- 
seşte pronumele velătiv. In limba germană medie de 
sus această funcţiune î începe a fi îndeplinită prin pro- 

- numel6 demonstrative der, die, daz şi prin formele mai 
generale saver (sowver=ori cine). Declinaţia se, va 

” trata: mai la vale. 
4 

“aa (a, la) indică de: regulă“ atingerea ' exterioară 
şi se întrebuinţează: în limba “medie: (Cum e cazul de 
faţă) de multe “ori: acolo: uiide limba: germană “-mo- 
dernă se serveşte de în. “Acesta din. urmă arată mai 
mult aflarea în interior: (eu dâtiv) sati intrarea în loun- 
tru cu acuzativ. 'Ast-fel în limba: germană actuală spu- 
net» cin einer Delte: liegen»; pe cîna în limba me- 
die: trebue să se zică «an einen 'Dette ligen» fiind- 
că bi “construcţie : cu “în: ar fi: însemnat în 'această 
epocă: atît ca: <zăcere într'o pterină.> Tot după acest 
calapod de întrebuințare a preposiţiei an se obicinuia 
de ex. a zice: cer kust sie an den mauni, » el o să- 

"buta lă- gură). ! 

ere (domn), abreviaţie din hârre, (din vechiul 
. TIT 

(1). Walehen se “identifică însă şi cu. înţelesul 'de Ip, dilsche şi 
poate fi luat deci şi ca denumire pentru Talieni..
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- germ, heriro) şi se declină ca bolte. In privinţa ca- 

racterului acestul cuvînt se vor da detalii mai târziu, 

la versul 590 

ah (peste), identic cu forma secundară obe, (de ex. 
obe varn=a întrece); se găseşte ca adverb şi ca pre; 
posiţie cu. dativ. (uneori şi acusat.) şi exprimă domi- 

nărea, preferenţa, întrecerea. OD, ca rădăcină, are ra- 

porturi de afinitate cu proposiţia îiber, despre care 

“am tratat mai sus. 

AMYeLAL (eek-lalţi), pronume ; nehot. la dătiv; ; plural 
scurtat prin sincoparea lui e în dnderen, lueru destul ” 

de des în limba germ, „medi de sus. 

Mun. (era), egal.cu' niodernul: german avar. Verbul 
auxiliar a fi=sin (în limba germ. modernă sein): îşi 

construeşte formele sale din trei rădăcini diferite 'şi 
anume: prezentul din: rădăcina bă şi as, alte .cîteva 
forme de prezent şi întreg perfectul însă din rădă- 

cină 2pas. Din'răd. as, în:care vocala:a a fost..slă- 

bită în 3, nu s'a păstrat în limba .germ.: modernă 

decit pers. a treia a indie, (îsţ). Astfel tabloul com- 

parativ al formelor acestui verb se prezentă: 

a) Răa. vă, „ d) Răd. as c),Răd. vas 

Prs. ind. sg. 1. bin 
2.'0is Dist - | 

| 3: îst 

PL. 1. birn bin 1. (sîn) 

"3. birt bint 2. sât, sînt) 

3. sînt - e „i 

1. 'si sîe avese 

2. sîs.sies E 

3. sâ. o aa 

Conj. g.
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PL 1. sân * 

2. sit 

3. sîn . 

Imp. sg. 2. dis — „2vis 

Ne — PL. sit. 2iset 
Int sîn. avesen 
Part. pres: — 0 sînde | avăsende 
Perf. ind sa e 1.8. was 2. aware 

PI. — 1. 3. zvâren 2. wâret 

Să ..Conj, Di E | are 2vceresu. Ss. w 
Part. perf. —. gesin gemwesen (gewâst) | 

Formele birn, birt la prezent, şi bis la imperativ, 
„ati existat la anume dialecte Şi au dispărut prin se- 
colul 13 cu toiul. Din contra, participul geiwesen nu 
“apare de cît pe la 1200. Aceleși faze și grade de a- 
pofonie. ca -la derivatele infinitivului wesen le arată şi 
verbele normale cum de. ex. gibe (geben), gap. gaben, 
(gacbe); gegeben ; — trite, (treten),trat, iraten,.- -(raete), 
getreten ; vergizze, (1) :(vergezzen) vergaz, vergazen, 
(vergaez. 26) vergezzen ;, — sitze, (silzen), saz, sazen, 
(saeze), gesezen ; — lise, (lesen), las, lasen, (laese), gele- 
sen igo, (lg gen), ag Y lagen, (laege), gelegen ; etc. etc. 

Vers. 885415 — 89549. 

den felben ura nor las -... 
ud fot lunt uoar fitrear sucgru 
et hete în fine plleges 

ACLAUgEIt citea rau, 
det bet den lant getau | 
atag tă Țâadlidy tat, 

  

(1) 33 trebue să se pronunţe intocmai ca 33 iar ş ca 3; în schimb 
3 înaintea voc. şi între două vocale se citeşte ca ş.
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felben (aceluiaşi), determină aci substantivul -în pri- 
vinţa genului: prin antepunerea arțicolului hotărît re- 

feritor; este pronume adjectival la dativ şi vine de la 

selp, care se găseşte nu numai în combinaţie. cu -arti- 

colul hotărît, ci poate sta Și singur. Pronumele acesta 

poate avea afară de asta. rolul unui prontime perso- 
nal, adăugat find la un substantiv, ba: une-ori se.ata- 

şează şi la numerale ordinare (de. ex. selp dritle) 

mat (1) (bărbat); poate să fie substantiv cu înțelesul | 
-de om, bărbat, însă' are şi rolul unui pronume: me- 

“hotărît. Ca substantiv acest; cuvînt mai: trădează î în 

flexiunile :sale încă resturi de .declinaţiune 'aşa nu- 
-mită- consonantică, în care intră (vorbind de-limba 

"germ. veche de sus) numele:de înrudire: brouder., va- 

“ter; tohier,  swester, matoter,-- apoi: cîte-va participi 

“vechi devenite substantive 'vriunt, amic, vâânt: ini- 

mic, și acest-man. In liniba germ. medie toate aceste 
substantive! înclină deja cu desăvîrşire spre! flexiu- 
'nile declinaţiei tari, deşi: terminaţiunile consonantice 
“vechi tot încă tind a se menţine în 'unele cazuri, dacă 
nu altfel, -col' puţin sub titlu'-de forme “paralele, 
de. ex. - a ii 

Sing. Piur. 

N. Ac. man. man (onatine) , 
G. man “(nannes) : manne (masi) 

D.. man (manne)  mannen (man) 

LA) 

Tot: așa la cuvintul oriunt, , pluralul poate fi“ ori- 
  

(1) In limba germ. veche numai cuv rintele de la începutul. frasei 

şi numele proprii se scriati cu inițiala. mare,
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unt: insă şi - viăiuilei In-limba'. germană înoderhă” au 
perit acele resturi” de. forme: consonantice cu totul. * 

ua (înaiiite); este” identic: cu:o altă formă para- 
lelă 'v05e şi 's6 fiitrobuinţează î în tocmai ca ob! și obe, 

sait în! 'calitate de propoziţie (cu dat. şi' acus.) sai 

cu rol adverbiăl, precum avem cazul aci. 
-. ; AI 

as (că), preterit pers. 3 sing. de la verbul tare 
lesen,, care face parte din; seria a-. cincea, apofonică, 
întocmai. ca” „Verbul : zvesen (actualul auxiliar sein). 
Formele originare sinf:... lesen,. pres. p. d. lise). las, 
lâsen, (conj. laese),:. gelesen.. In pluralul, „preteritului 
se găseşte încă pe lingă lasen. şi forma yeche. laren (1). 
Inţelesul fundamental, al: verbului lesen,.este. «a! CuU- - 
'lege»,. cum se vede. „încă. din. cuvînţul. 1/4 einlese. cu- 
lesul viilor. Din această noţiune originară s a desvol- 
tat. sensul actual Zesen (a citi) prin faptul că crenguţele 
de fag (buchstaben) care se aruncaii înpreună- cu 
niște semne. făcute pe: ele sub numele de rune: (runa 
=secrgt) şi apol.se culegeaii. de jos, căutîna a se de: 
duce din poziţiunea lor tot felul” do : prognosticuri, 
ai adus de sine interpetarea runen lesen, deci a- 
cel lesen însemna, a ridica, dar şi a iloui adică, citi. 

ud (si), identic cu unde Şi ant este conjuncţie cu 
același caracter ca şi und din limba germ. modernă 

. 

ct (facu); în loc de tote, preterit pers. 3 sing. de 
la Verbul tuon, asţăzi, prefăcut în monoftongul dan, 

  

(1) Consoanele s, n, d, p, se prefac după o lege veche fone- 
tică în anumite condițiuni în T,: | i, .V,: care lucru -se numește 
< Grammatischer TVechsel». -
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- Ja cara aspirata h afost: ndăogătă fară nici un :motiv 
etimologic “(ca multe adaose. iraționale da: domenii 

ortografic -arbitrar). Acest verb ars o conjugare cam 

complicată, din câuză că se formează din două 'ră- 

dăcini deosebite, adică: dă - și dad;- “rămâne; deci + șă-i 

dezvoltăm detaliat: 

Rădăcina: dâ. „Rădăcina dad. 

Prs. ind. sing. fuon, tuos, tuoi' * -. Pert, ind. sing. 2. Zaele : 

Plur, zaon, tarot, tuont. | Plur..âten, îâiet, tăten..: 

Conj. tao (amplif. tiieje). - Conj. taete, taetes, ect. 
Imp. sing. tao, plur. îuon, tuot: tă 
Infin. tuoa. Part. pres. tuonde 

Perf. ind. sing. 1. 3 fete îet. 

Part. peri. getanu. 

? 

Din aceste! faza de formare: s6 pricepe lesne nere- 
gularitatea ce o-:prezentă verbul modern fin în ca- 
tegoria: celor-laite verbe tari (supuse apofoniei). 

kuut ţine as: verbul ton cu care formează împre- 
ună înțelesul a vesti, a inștiința. exprimat în liniba mod 
prin verbul: 'compus analog kundthun ; izolat, a66s- 
cuvînt are caracterul de adjectiv foarte frecuent încă 
în limba germ. medie de sus, și are înțelesul de cu- - 
noscut.: Este un'derivat al substantivului bande. 

- - . : ? 1 

vai Țineu iwegeu (din partea sa), 'compos. prepo- 
ziţională în care cazul dativului este impus de cătră 

von, care 'e identie cu “Drepoziţia genetivală; se gă- 

seşte însă, aci subordonat regimului lui von. Calita- 

tea de fonda cuvântului acestuia este subsatntivală 
(der wec). sîn'e pronume posesiv.: : ::- !
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et. (el); pronume personal identic în toate formele 
moderne. Vocala e este scurtă şi deci să nu se confunde 

cu 6 din „contracţiunea ehe (înainte de) a căreia 

comparativ dă un Sr lungit (eher). . | | 

Ijete (ar avea, că are), conj. preter. de la verbul: 
haben, sai hân (prin contracţiune). Formele flexionare 
sunt: 

Prs. ind hân, hâst, hât, han; hăt, hânt. 
Conj. fade, hatbes, habe, haben, habel, haben. 

Perf. ind. hâte sau habete. 

Conj. haete » > Dia 

Observ. Formele indic. şi conj. se contamincază. 

pijlegeu (sama, paza), dat. plur. de la 'subst. fem. 

phlege:; In sens desvoltat acest cuvint înseamnă şi 
district .domenial.. Substantivele .femenine- fără .me- 
tafonie -din .care face “parte şi phlege,.se declină: Sine. 

U. phlege,.G. phlege,. D..phlege, Ac. phlege; Plur..N. 
phiege G. phlogen, D. phlegen, Ac. Phiegen. 

3 * 

"geuaugen (prins), participiul : preter. de la - vâhen, 
„contractat din forma- van hen,:verb tare,.după origină, 
reduplicatif, avînd, formele „primitive: vâhen,- viene, . 
viengen, gevangen, derivate din două tulpine, şi anume: 

vâhen şi vangen (acseastă din urmă aflată numai prin 
reconstr. şi supoziţie lologici). 

cisteu un), acuzativul articolului nehotărit cin, cara 
are flexiuni slabe și tari, întocmai .ca un adjectiv: 
in (Er), ein, (iu), eines (as). In -limba germ. inedie de 
„Sus cin mai are şi o. formă de plural întrebuințată în 
casuri deosebite, cum ar fi de,ex. ze cinen. pi îngsten
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(într una din rusalii). dem (identice cu deme), este da- 

tivul articolului hotărît mase. der, pe care l-am. în- 

tilnit deja în două rînduri şi a cărui declinaţie o 

dăm acum aci împreună, cu cea a articolelor de cele- 

lalte genuri: „” 

Singular. ” -“ Piural, 
| N Ge De A KG. Di A. 

Mase. der, des, dem' (o), die. die, der, den die 

 Fem.diu,der (e), dere (e), dio. so „> 

„Neutr, daz, des, den (e), daz.' diu » „a diu 

  

“Nu irebue uitat că articolele hotărite se întrebu- 
înţează în “acelaşi timp ca pronume * demonstrative 

şi relative. ! 

lant (țară), forma extra-ordinară. de dativ în loc | 
de lande cu apocoparea lui e final (1) și prefacerea lui 
d.în i prin faptul, poziţiunii finale, întocmai ca la 

9 final, care se preface în' e. 

gra; (mare), adjectiv de orig. veche. însă străină, 
“terminul. adevărat pentru mare fiind în. germana 
"veche michil. Relatif la z final trebue „observat din 

“moi că limba germană veche şi mai ales cea medie 

de sus deosebește riguros - pe s de z, Consonanta 

2 s'a desvoltat din t germanic şi anume prin a doua 
'substituire consonantică, la câre ati lut parte, pre- 

(1) In limba germană deosebim de fapt trei feluri de e și 

„anume: & străvechiit germanic, e resultat din metafonia lui a 

şi e secundar, izvorit din slăbirea! unei vocale anterioare (de ex, 

-deme în demo) şi supus f fiind la apocopare ca şi cel din exem- 

„plul de faţă,



  

  

“ 
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cum am zis, numai o parte.din limba germană vorbită 

„în regiunile muntoase, atinse fiind. cu preferinţă den- 

talele, mai ales în dialectul. (alemanie şi bavarez). (1) 

Acest: groz intrat în limba germană încă în epoca 
veche, suna deci grot (precum a şi rămas în ramurile 

germane de jos (dovada englezescul great) şi abia prin 

a doua substituire consonantică a ramurelor ger- 

mane în chestiune a devenit groz, unde z prin carac- | 

terul săii de consona finală se pronunţa. întocmai 

ca un s. Din punct de vedere sintactic însă este de 
menţionat că cuvîntul groz, precum şi cuvîntul sched- 
lich, care urmează în text, sunt întrebuințate în ca- , 
sul de faţă ca adjective fără flexiune, lucru fârte des 
în limba germană medie, precum tot așa de des 
provine şi casul, că adiectivul saii adverbul să fie ar- 
ticulat când limba modernă nu permite de loc aceasta, 

_(d. ex. er var toter). 

| iteinat (odor), este, precum se vede după articol, 
un substantiv neutru cu flexiune tare şi aflător la 
plural. La singular flexiunea acestui cuvînt -cores- 
punde cu cea masculină, cum vedem din formele compa- 
rate la substantivul masc. stein (peatră): szein-klein- 

"Gt, steines:kleinâtes, steine-kleinâde, stein-kleinăât, La 
plural această congruenţă se găseşte numai la genitiv 
şi dativ (kleinâde-steine, kleinâden-steinen). Nomi- 
nativul şi acusativul, pe care din urmă îl avem în 

„casul. de faţă, diferă, şi abia în limba germană mMo- 

  

“) Germana de sus, în care întra și limba engleză, aflătoare pe: 
„atunci în fază de începuturi, ne arată că ilustrație preposiţiunea 
to, ti (englezeşte şi astăzi to) care corespunde lui zu0 german 
de sus (zu actual).
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dernă vedem că se identifica asemenea. cu declina- 
țiunea masculinelor (Hleinode-steine). Cît despre ele- 
-mentele constitutive ale acestui cuvînt, el se compun 
“din klein, care înseamnă în limba veche gingaș,:de- 
licat, fin, şi din o silabă derivată veche oli, care a 
mai rămas păstrată încă şi în câteva vorbe din limba E 
germană actuală ca: Armut, Heimat, unde 6 ori- 
„ginar a trecut: cu timpul în. u şi ca. 

die, pronume relativ la acusativ plural. De obiceiti : 
se întrebuințează, cînd pronumele 'relativ se referă 
la două cuvinte de gen felurit, numai forma neutră; 
aci însă şi la versul 88553 ne găsim în faţa unei xe- 
cepţiuni rare. 

suc, (cumpenea), este preteritul verbului tare z&- 
gen, care se conjugă analog cu zvăsen, deci: 2vige, 
wvegen, 1vac, avâgen, getvegen, având pe g final pre- 

„făcut în e, 

lac, (zacea), preteritul de la verbul ligen, care are 
aci în combinaţie cu daran sensul expresiunei MoO- 
derne impersonale <liegt mir daran> (ţin la ceva). 

Cuvintele mat, dafiiv, day (conj. dass) şi substan- 
tivul scurtat ex (în loc de 6re = Fhre) sunt elemente 
normale, precum le are şi gramatica germană mo- 
dernă și deci nu cad în' discuţia analitică. 

i Biat, (ar avea), forma verbală specială (a se vedea 
" explicaţiunea la versul 88553).
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“detiolu (ascuns), participiul preteritului de la ver- 

"bul verhălu, care este de conjugare tare şi are for- 

"mele radicale: verheln, verhal, verhălen, verholen, 

Sincoparea lui e la 'particip este un ce produs prin 

înrîurirea lichidei premergătoare : (exemplu analog 

„cu 7 la cuvîntul geborn),. lucru care nu s'a putut însă 

menţine ca regulă fixă, încît în limba germană nouă 

această apariţiune a dispărut cu totul. Acelaș cas se 

vede şi la verbul verstoln, pe care îl găsim în ver- 

sul următor. 

huniciciy (reizat), substantiv compus din cuvintele 

hiinie, rege, şi rîche, domnie, ţară; elementul al doilea 

"cu apocopea des obicinuită a lui e final. Substan- 

„tivul masculin medieval linie (actualmente KOnig), 

are mai multe forme d. ex. Fiinec, kiine, kunic, konig, 

kuning. şi vine de la substantivul neutru Junae, care 

înseamnă! atît cît neam, ginte şi r&spunde în prima 

linie înţelesului: cel d'ântâii al. neamului. Prin Vo: 
„cala î din silaba a doua u în silaba întiia s'a -pre- 

* tăcut în îi. Faptul că cuvîntul din textul nostru nu 
s'a supus metatoniei, denotă cu precisiune că patria 
poetului. era Germania muntoasă, unde metafonia lui 
a â suferit aproape fără abatere obstacole. Se observă 
„asta. mai ales înaintea composiţiunilor consonantice 
li, id, cum d.ex. în cuvintele gedultec, guldin, apoi 
în faţă de nasale, cum e casul nostru. Germanii de 
“munte omiteaii afară de asta, şi mai cu obstinație 
“încă, metafonia la diftongii vu şi «o, menţinînd cu 
„persistenţă cuvinte ca suochen (a căuta) și erlauben 
(a da voie), deşi aceste verbe sunai în limba ger- 
“mană veche suochjan, îrlaubjan, încît metaătonia se 
impunea de rigoare. Limba germană modernă a res- 

.
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pectat aceste abateri, luînd aceste ceasuri drept forme 
“regulate. 

Vers. 8355-53. i 

„Den anl ee în feude dar, 
: alfa Dag. fi des nene at, 

“auie fe dur petacten, 
daz fi Dic hrane up în acte; 

sd suactit fi fo vezfutneu _ 
dag [Us ue înt genraviratea, 
es betens înumer Mere ” 

beide fra ad ere 
usi den hatic huuftigea, 

mol. (vroia), formă verbală în loc de wolte, cu apo- 

“coparea lui:e final, pe lîngă care mai apare şi. „pre-. 
“facerea tenuei dentale ț în media corespunzătoare. 

„Acest lucru.provine cam des sub înrîurirea lichidei. 
„precedente. (Casuri analoge: manen = preter. mande 

" în.loe de mante; râmen, adică răumen modern = : 

“preter. râmde.) Verbul din faţa noastră - -represintă 

dar preteritul: de la wollen, şi este n6regulat. Din el 

s'a format verbul german noii avollen, rotunzindu-se 

vocala radicală e în o şi anume în virtutea unei legi ă 

secundare, după care ori-ceece urmează după un 2 

trece în o (ex. găzemen care în limba germană veche 

înseamnă a veni, s'a prefăcut în. „hkotmen): Flexiunilo- 

sunt:, | ” | 

„.Pres, ind. pers. 1 şi 3 aul, 
„o Davil sai il,
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Plur. pers.:1 şi 3 svellen sa zeln 
> 2 elle sai welt (1). 

Conj. zvelle etc. ete. etc. 

Acest verb şi-a perdut forma indicativului de pre- 

terit şi a adoptat foarte timpurii: (în limba gotică 

deja) formele optativului ca elemente de substituire, 
la cari s'aii adăogat apoi cu încetul şi un conjunctiv 

a parte, dîindu-se verbului în acelaș timp şi caracter 
de conjugare slabă. 

er (el), pronumele personal, pers. a treia, care se 
declină în limba germană medie de sus după pa-. 
radigma ce urmează aci, unde sunt cuprinse bine 
înţeles și cele-P'alte forme: 

Masc. Fem. Neutru , 

Sing. Nom. er si ez. pl.si 
Gen. .es "îr . es în 
Dat.  îme,îm îr îme, îm în 

„Uce, în . si ez si 

feuden (a trimite), este infinitivul de la verbul de 
conjugare slabă ce Pam întimpinat chiar la începutul 
textului și presenta următoarele Hexiuni: 

Ind. pres. sende, sendest, sendet. Conj. identic peste 'tot afară 
senden, sendet, sendent. de pers. 3 pl. — senden 

Preteritul sante (sant, sande) represintă o formă 
amestecată de conjugare slabă şi tare, adică cu vo- 

  

(1) Din causa liehidei! 4, vocala e dispare ades: în conjugarea 
limbei germ. medie de sus, lucru ce Pam mai remarcat.
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cala radicală schimbată şi cu un ze adăogat la ră- 
 dăcină. Terminaţiunilesînt dealtmintrelea aceleași ca şi 
la conjunctivul presentului. Trebue să relevăm acum 

o particularitate a preteritului acestui verb, din care 
ne vom lămuri - asupra caracterului mixt al conju- 
gării şi în acelaşi timp vom trage folos, invăţind un - 
lucru noi, ce.nu a fost atins pînă acum. Vocala a 

ce o vedem la. preteritul acestui verb, se infăţi-. 
şează la primul moment ca un product pur apo- 
fonic, rezultat din prefacerea lui -e de la infinitiv şi 
present în a. Or lucrul nu. e tocmai aşa. Infinitivul 

verbului vechiii era sandjan şi acel 3 efectuind me- 

_tafonia lui a, s'a făcut deci senden, încît acest e meta: 

tafonic. în limba germană de astăzi ar trebui scris 

ă. Fiind însă că acel ș care. a produs metafonia a 

dispărut, şi anume conform unei: vechi legi după 

care ori-ce î saii este supus sincopei îndată ce se 

vede precedat. deo silabă lungă, fie chiar și prin posi- 

ţiune, — motivul metafonic nu mai persista şi vocala 
metafonisată în verbul senden, reveni iar la starea .. : 

ei originară, trecînd în a. Un astfel proces se numeşte 

în gramatica istorică germană « Riickumlault», adică 

retrometafonie şi ast-fel se explică presenţa acelui a 

la preteritul sante, care de fapt are caracterul curat 

al verbelor de corijugare slabă. 

dat, este o particulă ce tine de verbul senden, şi 
amplifică sensul acestuia în aşa. mod încît indică di- 

recţiunea, De fapt:acest dar trebue considerat ca. 

adverb, însemnînd încotro, avînd şi două forme si- 

milare, dâ = aci şi dannen încolo. Aceste adverbe.. 
corespund la rîndul lor prin afinitatea întrebuinţări 
formelor: zvâ, 2var, wannen (unde, încotro, de unde).
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zi swă, star, :ssoannen, (ori unde, ori încotro, oră din: 
ce parte).  Cuviîritul nostru se găsește ades.şi sub; 
formă lungită dara, iar în starua sa „normală servă. 

în - același timp și la composiţiuni. ca: dar.zuo (la: 

ceva) și dar înme (în ceva). 

tf (asemenea), conjuncţie compusă din-al şi s6, 
care are: “înţelesul special de deci, de ot așa, ase-! 
menea. : . 

, 

des nacuten ar (să ție samă), "Forma verbală 
compusă 10ar nenien, care să menţinut şi în limba 

germană modernă (wwahrnehmen) cu același . înţeles, 

are în limba germană medie. de' sus regimul geni- 

tivului, răspîndit în genere foarte! mult în epoca a-' 
ceea d. ex, begâren,beginnen, schâneni, spiln; —naemeit. 
este conjunctivul preteritului de la REMENR, care 

ţine de aceiași clasă ca şi verbele „steln, verhăla 
şi ate formele" radicale: Rime, nămen, nam, nâmen, 
genomen. Se va pune. poate întrebarea, pentru ce 
acest grup de 'verbe: nu. sincopează pe e şi la infi-! 
nitiv. Explicaţiunea este simplă. Acest e din silaba 
întiia a infinitivilui de la nămen este scurt şi abia în” 
limba germană modernă: a căpătat, lungimea, precum. 
se găseşte la verbele: stăln şi verhâln, lucru care se 
vede'chiar din scrierea modernă nehmen; deci scur- 
timea silabei întîia nu poate da loc sincopărei lui e 
din silaba a doua, “ind-că alt- mintrelea'- s'ar naşte: 

- un cuvînt monosilab' cu caracter scurt și neînțonat.” 
Cuvîntul aa este un substantiv “feminin : 'de deci 
nație tare şi înseamnă atît cît văgare de: samă, ob. 
servare. " | 

+ . E . . - camee Ri , . . pi IDD îi za i Tia
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“getacten (ar face), conjunctivul preteritului de la 
verbul neregulat fuon (astăzi. tam) despre care am 
vorbit la alt loc. : :: AI NE 

tacerii (ar fi) e conjunctivul preteritului de la verbul 
avesen, pe care îl cunoaştem deja, numai că aci forma : 
preteritală are pe e sincopat.. 

 ueefunntene (deştept, chibzui), este barticipul pre- 
teritului de-laverbul tare versiunea, care are înţelesul 

-a cugeta, înţelege. Formele radicale sunt: sinne, sann * 

sunnen, gesunnen; verbul acesta numără deci între : 

» cele socotitela seria III apofonica (î, saii e, a, o, u), cari” 
aii că semn tematic o lichidă plus consonanta după. 

vocala râdicală, cum ar fi la helfen (hilfe, half, hulfen, 
geholfen), săi 'la alte.verbe ca: singen, 'klimmen, 
beginnen; sterben, 1verden, ete. Ia 

fis, contracţiune din si (sie) şi es, ambele pronume 
personale, cel: din urmă fiind; la genitiv, — ceea . ce se. 

cunoaşte, fiind, că. este scris la fine cu s nu cu z. 

gexaarateat (ar câştiga), în: loc'de gewiinnen ; după. 
-causele împedicării metafoniei, explicate 'mai sus .(a 

" se vedea la cuvîntul funierich), este conjunctivul pre- - 

teritului de 'la .verbul gezvinnen,. care ține de. clasa, 

verbelor tratate mai înainte. Si 

Xes, genetivul de la daz, ca.la versul (8855). 

bete (ar fi), contracţiune din heten si.
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 înmaex mere. (tot mai mult). Cuvîntul immer s'a 
făcut din se (derivat de la aiws, care însemna în 

vechime timp) şi a trecut succesiv în ew, eu, e0,î0); 

şi gin comparativul lui zii (mult) care nu e numai 

exprimat prin mâr, ci are şi:o formă lungită. mere 

și alta scurtă mâ. - 

bride (amândoi), pronume numeral pentru a arăta 
masculinul şi femininul; neutrul are forma plurală 
beidiu (forme variate: bâde, bâdiu). In composiţie : 
cu cuvîntul ande, cuvîntul beide şi beidiu. capătă 
rolul de conjunctie şi înseamnă afțâț cât, cea ce avem: 

în casul nostru. (Astăzi încă în limba engleză se vede - 
construcţia cu both ... and, întrebuințată exact în a- 

celaș mod.) Atât fara cât şi oamenii ar glăsui în limba 

germană medie de sus: beidiu, liute unde land. Cu- 
vintele: beide, frum und ere, cum le vedem în text,. 

“înseamnă deci: aât folos cât şi cinste. 

Feuur (folos), de la forma substantivală plină vraume 

cuvînt apocopat,. de gen feminin (o = £). In limba ger- 
mană modernă adjectivul fromm a căștigat înţelesul 
special de.pios, pecîna în germana veche însemna 
numai folositor. Un rest din acest înțeles vechiii s'a 
păstrat totuşi şi în germana de azi, căci se zice, de 
şi rar: es .zvird dir frommen,; î în loc de es 2vird dir 
zu gute kommen 

hair kuuftigen (regelui viitor), ambele forme fără 
„metafonie. (Vezi expl. referitoare la verstil 88554).
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Vers 88563—885. 

aebeu Ți îpt anul în ligen, 
at es, Dai în suact geleaeu, 
dai Mtiieft în ua des hunigs 1uegeu 
aucvăeit autertar, | 
<lrizt au fenden De nat» 

_ Tpraciei Dic 3Valacieu; 

cavir suelleu Das felaz macbeu, 
bet ex Din hlcinat tangent 

allee Binăriit în den vane, 

ee utiicȚt fi Ver fie geben 

„Săder nevlicțen dag Leben,» 

faclyei conj. preterit. de la verbul săhen (conjug. 
tare, seria V); avem pe d metafonat în ae prin faptul 
că forma verbală respectivă. veche suna sâhin. 

„it, (oare-ce). kt este a se citi tot-de-auna. ca ch 
şi tot aşa ori-ce / aflător. înaintea unui s trebue pro- 
nunţat ca ch, d. ex. saks, cuțitul, wahs, ceara, (pro- 
nunţă : sachs, wachs). 

"în (în), este aci dativ plural. şi înlocuieşte în limba. 

germană medie de sus ades reflexivul. Aci deci: stă 
în loc de sich. 

air, (la), în loc de âne,. avînd pe e apocopat, este . 
prepos. cu gen. dat. ac..:  - a. Ă 

miie[t (ar trebui), de la verbul miiezen. - Acest 
verb .ţine de conjugarea aşa numitelor. verbe prete-:
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rito-presente, cari au făcut adică din imperfectul lor 

tare (apofonat) formă: de present, iar în locul formei 

preteritale aii substituit apoi o formă slabă (cu su- 
fixul fe.) Această substituire de formă slabă la pre- 
terit nu împiedică însă ca conjuctivul aceluiaşi pre- 
terit slab să primească 'metafonia, lucru care se pre- 

sentă ca un fel de ânomalie. Avem deci, ca să ră- 

mînem chiar la verbul în chestiune, următoare forme - 

model de conjugare: 

Sing. : . Plur. 

Pres. ind. 1. mauoz . ”l, miiezen . 

! 2. muost: - -: 2. miiezet 

3. 7nuoz ! 3. miiezen 

conj. miieze i 
„Pret, in. nuoze sai muoste conj. nudieze sait miieste * 

N Part.. pret. (nu e probat.) : 

_suerdet (cu e scurt) este în limba germană 1 me=- 
die” de:sus verb tare regulat după seria III. “apoto- 
nică 'şi are participul avorden tără prefixa: ge ce o: 
vedem la acest verb în limba germană actuală. (în 
care a devenit verb auxiliar cu rol mărginit). Forme 

--verbale de aceste fără prefixa ge la partic. pret. sunt: 
“komen,: lâzen,. trofien, vunden, brâht. Din preteritul 
medieval german wart-a 'rămas în. limba 'modernă 

„încă acea formă paralelă: vard care se usitează cîte 
odată în loc de avurde. 

beizt (porunciţi), în loc.de heizet, în care c.a fost: 
apocopat; imperativul pers. 2. plural. Verbul heizen 
(gotic: haitan) este unul din acele, .cari 'representă 
încă: un rest al aşa zisei reduplicaţiuni, ce. forma: în“
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„limba gotică o cojugare a' parte. Atunci preteritul 
„-se făcea prin reproducerea forțată a consonantei i- 

niţiale a verbului (haitan, haihait; sl&pan, saislâp; hal- 

dan, haihald,...... ai=e). Limba germană medie de 

sus are ca rămăşiţe din acea reduplicaţiune pe ze 

preterital (hiez, sties, giene, swiell). 

tougerr (ascuns, tăinuit), adverb, corespunzător 
adjectivului iougenlich, ŞI | substantivului tougenheit 

tăinuire. 

alice bisăzițt (dinapoi de tot). Cuvîntul azer 
serveşte ades încă şi în limba germană actuală pen- 

“tru a fortifică esenţa înțelesului la adjective, ad- 

verbe şi participii, cas pentru care germana medie . 
ne oferă multe exemple: aldur ch, algewaltic, ete. As-. 
tăză d. e. avem forma «am aller meisten.» hindriste (cu 

e -apocop.) este .adverbul de la superlativul lui hinten * 

--(dinapoi). Comparaţiunea adjectivelor în limba ger- 

mană medie de sus se făcea ca şi în limba modernă, 
adăogîndu-se la tulpină terminația er pentru compa-" 

rativ şi est pentru superlativ. In limba germană 

"veche existai două: terminaţiuni distincte şi aiiume: 

Or, ost şi în, ist; Aceste. vocale pline ai dispărut în 

limba medie cu „puţine abateri i foberâsi, „Vor rderâsi). 

ucelieȚeii (a perde), saii viiesen, cu er sincopat, 

precum se găsește ades în limba germană medie de 

sus, este verb transitiv şi intransitiv ca verlieren ac- 

tual. Formele normale sunt: verlsesen, (1) ver liuse, ver- 

(1) Aci schimbul gramatical între consonantele 7 şi s este: 

unul din casurile cele mai marcante. -
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165, verlurn, verlorn (substantivul Verlust are încă 
pe s medieval). Avem deci înaintea noastră un verb 
tare după seria a II-a apofonică, întocmai ca /legen, 
biegen, etc. - 

Vers. 8857588587. 

do diu Gotihaţt fam 

ud der asta vernaut 

der Malacca sutot, 

Do fande Der unguot | 
den funic Dtten Balt 
Bin îiber walt 

den VBaladheu în ir geivatt. 

die Dro tvaâ manierialt 
„Die îi gegcu int Deteu. 

hvie bil ji deâ teteu, | 
Do) mobteu fi atit Dpeinenu Dingeu 

înt De3. uit au geiwinneu, 

Da er uigt cuget, . 

det uugatot (răul), este forma neflectată precum 
se poate 'găsi ades la nominativul și vocativul tutu- 
turor genurilor şi la acusativul singular al neutru- 
lui. Mai ales întilnim acest lucru în limba germană 
„medie de sus cînd adjectivul este luat în sens atri- 
butiv. a 

Dtten, este acusativul de la Otte. Numele de per- 
soane se declin în limba germană medie în mos tare 
saii slab. Flexiunea slabă nu se.deosebeşte de ceaa 

altor substantive şi se aplică ades şi la substantive
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masculine, cari “in limba germană actuală nu ar pu- | 

tea absolut să se lipească de flexiunea tare, de ex : 

la: Fruote, IVate, Etzele, Hagene, Helele, - George. In 

general femininele terminate în e le găsim toate cu 

flexiune slabă. Masculinele tari diferă prin asta, că 

îormează acusativul singularului după calapodul ad- 

„jectival, în en, precum este şi casul ce-l avem în faţa 

noastră. Alte exemple: Gerndt, Gernâten; Sifrid, Sâ 

friden; Eizele, Etzelen, ete. 

„ir (lor), nu este în casul de faţă pronume posesiv,, 
precum îl consideră limba germană modernă şi de 

unde s'a şi format, ci genetivul plural (un fel: de 

<eorum») precum ar și putea foarte bine fi genitivul 

singul. feminin (cillius»). 

die bo (ameninţarea), este substantiv feminin tare, 

care în limba germană modernă s'a amplificat vo- 

caliceşte în drokhe şi apoi în Drohung. Articolul die 

este aci falş, căci ar trebui să fie diu; se poate însă 
că aceasta ar fi deja un început de trecere spre forma 

modernă (die). Mai curînd pare însă a fi o scăpare 
de vedere causată prin analogia lui die din versul 
“următor, unde die însă este.la locul săi. - 

manicialt (felurit), forma inflexibilă, în care vedem 

un î neorganic în locul unui 6, ce ar trebui să se 

găsească acolo de drept, de vreme ce terminaţiunea 

veche germană sună ag (manag).. Lucrul s'a făcut. 
însă prin asimilare cu medievalul îc (vechiul îg care 

serveşte ca terminaţie la foarte multe: adjective şi 

produce natural metafonia). Tot. aşa şi în casul nOs=
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ru acel î i, deşi neorganio, are. drept rezultat metafonic, 

formele menic,: menec, maenic, mânie. Maniera dea - 

scrie pe a matafonisat cu.e saii ae şinu cu tremă 

(cum se face la metafonisarea lui. şi 0) este un ce 

arbitrar şi a căzut abia . tîrziă. Mult. timp însă se 
făcea :un fel de deosebire, scriind cu semnul & numai 

metafonisări.de dată mai recentă, uneori chiar falşe, 

'Dasate' numai pe analogii, din cari limba modernă 
posedă casuri cam multe.. 

„ : geget -(contra), preposiţie : contrasă ades în gein 
sait gân, are în limba medie 'de sus tot-dea-una re- 
'gimul dativului și nu se construeşte nici cînd cu a- 
cusativul, precum se face asta exclusiv în limba: 
germană, modernă. - | ! 

pete este urmat. aci de-un punct și cu toate aceste 
cuvîntul acesta este legat cu versul următor printr'o 
rimă precisă, deşi versul în chestiune face parte din 
altă proposiţie (heten ... teten). Asta se numeşte frac- 
fiune de rimă (Reimbrechung) Şi constitue un fenomen 
metiie: pe care îl întilnim în: întreaga epocă poetică 
germană medievală şi anume la aşa numitele 7ime- 
perechi “(Reimpaare). A împerechea:rimele se chiamă 
în limba: germană medie de sus, a potrivi ultimele 
două silabe a cîte două versuri ce se succed, aşa . 
fel, încît să rimeze la vocală. „Acest soiu de versuri 
s'a născut din vechile vers uri germane lungi (Lang- 
zeilen.) 

fiuie (ori- cum), formă contrasă din s6 wie, precum, 
“întocmai ca la saver.. :
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italjteau (puteai), preterit de la verbul mugen, care 
ține de clasa pret. presentelor şi'are următoare con-. 
jugare: : 

„ Prăs. Ind. Sg. 1. 3. mac, CĂ Sg. maht PL. mugen (megen, mogen) . 
Conj. muge miige (mege mo0ge) 
Inf. | mugen . Part. mugende (negende) 

Perf. Ind. mohie (inahte) 

Conj. mohte mâhte (mehie) * 

Xlcineu (a nică anul), în loc de. deloinen sai 
keinen, dat. plural. 

mit geminnea (storce, scoate), în. loc de ane ge- 
awinnen (sens adverbial). 

culjet (nu avea), composiţie din e» care înseamnă 
atit ca ne (nu) şi verbul fan la preterit. 

Vers 88588-—88597, 

da tat int Icides sil getete 
da begundeu în lereu 
die 3Ualacheu îrcu bezren, 

dap ex în zeljaut 
Vicz fpanueu au cin maut 
aa licz ai der uile 

feliezeu iu mit pijileu, 
des cerften za den gelident 
She atăe nidcu, | 

dat find fiiez und benăe: 
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Acides (râu în sens de durere), genetivul de la sub- : 
stantivul neutru feiţ, cuvînt pendinte de la vz], care - 

întocmai ca şi mâr, avenic, cere în limba germană 
medie. de sus un genetiv partitiv. 

. 

beganăcu (începură), de la verbul bkeginen; formele ' 

normale sunt: beginne, began, begunnen, begunnen. Pe 
lîngă preteritul began verbul acesta mai are încă şi 
forma paralelă slabă begunde sai begonde. Şi înlimba 
modernă se mai auzia încă pînă nu de mult begunnte: 
în loc de begann (1). Aceste forme neregulate nu sunt 
a se confunda nici întrun cas cu gunde (modeinul 
gănnte, a prii) ce. vine de la gan şi este un verb pre- 
terito-presens. Acesta face la present Jan, ganst,-: 

- gunnen, conj. gunne, inf. gunnen sai gunnen; ete. 

lexeit (a învăţa, povăţui), verb slab cu pret. lerte, 
partic. geleret, având însă şi formele paralele lârte, 
gelâri. (2) In limba gotică verbul suna Zaisian, de unăe 
putem vedea bine schimbul gramatical între s şi r. 
Abia limba germană mai.nouă a format pe intransi- 
tivul lernen cu sens biturcat, 

îten, se presentă ca fenomen . noii în limba ger- 
"mană medie de sus, atîrnîndu-se adică flexiuni ad- 
„jectivale -la genetivul -pronominal sr, prin care acesta 
primeşte apoi caracter posesiv special (întocmai ca 
la sîn). Această evoluţiune etimologică s'a manifestat 

  

(1) Insuşi Goethe are în drama sa «Faust o rimă cu be- 
gonnte 

(2): Forma asta se aude şi. astăzi d, e. în cuvîntul < « Gotiesge- 
dahrtheitscare î înseamnă teologia.
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„în limba germană medie întiiti în dialectele din .re- 
giunile Mainului. 

lexren (mai marele), este aci acusativ pur adjec-. 
tival de la comparativul lui //âr,.suprem, mare. Acest 
comparativ ar trebui de drept să sune /&reren, însă 
din causa sincopării lui e între doi 7 a fost redus la 

expresia herren. Dispariţia lungimei de pe £ este un 

semn că Ottakar era deja molipsit de obiceiurile poe- ... 

ților medievali decadenţi, cari nu mai observai cu 

stricteţă accentul şi lungimea vocalică, ce în casul 

de faţă trebuia să fie menținute de rigoare, silaba: 
rimei respective h&ren fiind lungă. Ori-ce îndoială în - 
privinţa plenitudinei atît cualitative cît şi cuantitative . 

era aci deci exclusă, încît se naşte întrebarea dacă 

nu cumva să atribuim această greşală scriitorilor 

cronicei. Aceştia ai fost tot-dea-una puţin scrupuloşi 

faţă de puritatea rimelor şi ades vedem în opere li- 
terare medievale germane greşeli şi mai bătătoare la 

ochi. Aşa găsim d. ex. în multe locuri, unde poeţii 

se fereau cu sfinţenie de a rima cuvinte în e me- 
tafonie (adică prefăcut din « în urma influenţei unui 

î) cu cuvinte în cari era un & (vechiii germanic) 

original, înlocuiri arbitrare datorite unor asemenea 

scriitori, ce își permiteau a introduce rectificări după 
placul lor propriii. Decit cercetările filologice ai, 

ştiut mai în tot-dea-una să restabilească adevărul pe 

basa technicei rimelor de artă din literatura epocei 

de înflorire medievale a limbei germane, încît atare 

inexactități să fi putut rămînea neobservate la opere 

literare de valoare. 

jchaut (îndată), s'a format întoemai ca şeptuust.din-
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"tr'o combinaţie preposiţională, devenind în liinba 

medie de sus adverb 'nealterabil. 

piu (unt), stă aci în loc de eize, substantivul vant 

fiind feminin tare. 

aa Xer suie. (în acelaşi timp), şi aci .textul pare a 
fi ceva modificat şi stricat prin copistul . manuscrip- 

- tului. Rima phslen care: urmează, solicita negreșşit 

forma 2vîlen. S'ar putea chiar foarte bine substitui 
cuvintele an der wile prin underwiîlen, care adverb 
înseamnă din timp în timp şi chiar sensul ar fi şi mai 

„potrivit 

Țăjiczeu (a trage), verb de conjugare tare, din seria 
II: avînd formele normale: schiezen, schiuze, schâz, 
schuzz zen, geschozzen. 

„ PBilen (săgeți), de lă der phâl subst. slab la dativ 
plural. In acest cuvînt ph este pus să ţină locul lui 
pf, lucru foarte obicinuit în limba germană medie 
de sus, precum am mai văzut un cas la phlogen (în - 
loc de pflegen), 

deâ eriteu (întîi), forma usitată genitivală, cu care 
“caută ase exprima în limba'medie adverbele numerale 
pe cari limba modernă le construește prin combi- 
nare cu preposiţiuni, cum de ex. am erstem, zum er- 
sten. Din forma pe care o avem înaintea noastră, 
limba germană modernă a confecţionat pe tema ge- 
nitivului pe erstens, lucru cu utit mai curios, că ers- 
ten la care a fost aninat acel s genitivie, este în' sine
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deja un dativ format cu ajutorul preposiţiunii zana. 
„Or aceasta din urmă fiind eliminată, transfigurarea 
s'a efectuat, deși în mod cam forţat. 

geliden (membre), de la substantivul neutru tare. 
daz gelide. In limba germană medie şi veche de sus 
prefixa ge saii ga indică totalitatea (aci a membre- 
lor), lucru ce se mai poate vedea de ex. la cuvîntul! 
“modern Gebirge în înţelesul de întregul munţilor. 

o6eu uud niben, în loe de obene şi nidene, prepo- 

sițiuni cari răspund la întrebarea wo (unde), dar : 

şi %ohin (încotro). 

fite, (picioare), plural de la substantivul masculin 

der fuoz, care face la plural fiieze (e final a fost.a- - 

pocopat). Acest cuvînt se deosebeşte de substantivele 

masculine pe cari le-am tratat, deja, prin faptul că 

ține de aşa numita declinaţie cu 'tema î, a cărei 

substantive aii la plural metatonia. Metafonisarea vo- 

calei radicale (de ex. în g gasi) provine însă, precum 
ştim, de la i al declinaţiei vechi germane: gesti, ges- . 

lio, gestim, gesti, de unde rezultă pentru limba ger- 

„mană medie: geste, gesten, geste, geste, şi de unde în 

fine se explic lesne formale fiieze, hende. Acest hende, 

venind de la subst. fem. hand, ține asemenea de de- 

„clinaţia cu tema și flexiunile lui 3.
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Vers. 88598—88608. 

sŢa îl Dag munurităe, 
et ntuoz die hlreinat în acleu; 

suală er alex des auiăeritrelei, 
fa aer air în dci finetzeu 
ară Pâjiezeu șia eur lericir 

da fi des ete gedabt, 
iu der Țelbea apt în 
den feltenu Italady | 

“nat fiedytaut Ța sue gefdyad, 

daş ct ivalde fit gejtorhen 

nud audy naben uerdarhear, 

widerituebeu, (a se împrotivi), verb : care, precum 

se vede din cuvîntul premergător des, se construeşte în 

“limba germană meâie de sus.cu genitivul, în limba 
germană de astăzi însă numai cu dativul.- 

met tvir (înmulțim noi), în loc de mâren .2vî7, în 

care consonanta 2 Gin cuvîntul al doilea 2vîr a ştir- 
bit, cum am zice, terminația en din verbul 7nâren. 

"Acest lucru se observă în cronica lui Ottalkar de 

multe ori. 

Den Înterzeu (durerea), acusativ format în mod slab - 
-- de la substantivul masculin der smerze. Acest sub- 

stantiv a conservat însă numai în limba germană 

medie de sus caracterul declinaţiei slabe pure, căci 

în limba germană modernă singularul săii a devenit 

deja tare (dev Schmerz, des Schmerzes). Piuralul ră-
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mînînd slab cum era înâinte, cuvîntul Sehrierz con- 
stitue deci în limba de astăzi un ce neregulat. De- 

clinarea slabă medievală a avut-o cuvîntul: pînă în 

secolul al 18. lea (1). 

gedaft (cugetat), de la verbul slab denken (prete- 

ritul date, din danhie). 

uabt (noaptea), substantiv feminin la -dativ singu- 
“lar;face parte ca şi man din aşa numită declinaţiune 

consonantică, manifestă însă în limba germană me- 

die de sus apropiarea sa de declinaţiunea pe tema 

lui ș, făcînd dativul sing. şi plural de multe ori în 

nehte. In limba germană veche de sus substantivul 

_ acesta are însă flexiuni pur consonantice,: (na/hf, 

nahto, nahlum, care din urmă cas în limba go- 

tică suna nahtam. 

%Balad), în loc de 'Valachen, (aci fiind dativul). 

jicdtum (boală), dativ singular care trebuia să sune 
sicchluome ; diftongul uo din silaba a doua a fost 
redus însă la a, pentru că era intonat prea slab. 

tu, (amar, durere), interjecţie, cu caracter adverbial, 
din care limba germană actuală a format o lungire 

awvehe, întocmai cum a făcut din medievalul £ cuvin: 

„tul Ehe, sau ergehen şi stehen din ergân şi stân. 

  

(1) La Wieland si Goethe se mai văd forme. de aceste. 

12) Un rest din aceste forme vechi se mai observă azi în plu- 

raletantul « Veihnachten».
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"acida (&a făcut), preteritul de la verbul tare ge- 
schehen, geschach, goschâhen, geschehen. 

acitorbeu (murit), de la verbul sferben, conjug. tar e, 
seria III. apofonică. 

napen (aproape), egal cu să, nâne, nâch. Aspir ata 
h ia la finea cuvintelor caracterul unui el, cum s'a 

văzut şi la cuvîntul geschăeh. 

"Xers. 88608-—88620 

De gicugeu il frua 
die frau alle zu 

ud fpradyen: „auil Dar genețea, 

fe la daedy pot ledic surfer 
de atatt, der au difere frift 
ant fat ic gevaugen îti, 

det 2Ualady do gebat, 
DAE stat ap Der nat 

“batic” Oites ledic licze 
aud în foare licee, 

Piuelidy rată e sualte, 
Xa cimurțt er sunt ex Țalde, 

- Vbif, (foarte), este aci adverb pe cînd la versul 
88588 era substantiv. Se.poate însă şi mai ades ca 
vil.-să aibă şi caracter. adjectival, de ex. mit vil ge- 
danken (mit vielen Gedanken), cu. multe gînduri. 

“fvuo (de dimineaţă), este adverb. Cu toate. aceste 
forma din faţă, precum şi acea metafonisată vriieje,
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pe care am întilnit?o la alt dc, se: e întrebuinţează și 
în sens adjectival. A „ 

suo (la), are aci caracter adverbial, de. aceea şi-a 

păstrat forma plină, pe cînd preposițiunea zuo poate 

fi înlocuită, precum am auzit la începutul analisei, şi . 

prin forma scurtată ze. a 

wil (vreai), forma secundară de ia îvili, care este, 

precum am văzut:la tormele verbului pertractat la 

început, pers. 2. sing. present. | 

- la, (lasă), imperat. de la /âzen sau Jân. (a se vedea 

explicaţia anterioară). 

dur) got, (pentru dumnezeii), composiţie similară 
ca durch — daz în înţeles de deshalb, despre care 

am vorbit, 

(ebie (slobod), adjectiv; 'are și forma lidie. 

dijer (aceasta), stă aci în loc de dirre, care precum 
am arătat deja, este în limba germană medie de sus 

forma exactă a pronun. demonstr. feminin. * 

ab Fapt (degiaba), compus din umbe şi sus, ata- 
șându-se la elementul din urmă un £ adverbial, precum 

îl vedem de ex. la cuvîntul german modern eines, 

odinioară. In limba actuală acest sust a mai fost și 

nasalisat (sunst; „sonsi). : 

Bic (aci), în loc de hier. Această abreviaţie se aude 

Și astăzi (hie und da).
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gchot (porunci), preteritul de la verbul tare ge- 
" bieten. Acest ' verb ţine de seria II. apofonică şi 

are formele normale: gebieten, gebiute, geb6t, gebuten, 

" geboten. Mat ales în cercurile cavalereşti acest cuvînt 

avea înţelesul de a dori, v70î,. de unde a mai rămas 
în limba germană înţelesul similar a chema la sine, 
exprimat prin verbul special enfbieten. 

uat (suierinţă), substantiv femenin tare după ca- 
lapodul lui and. Sunt, casuri deşi rare, când not 
este întrebuințat şi ca masculin, însă atunci se de- 
clină întocmai ca fuoz... 

| varen a plecă), de obiceiii abreviat în warn, este 
verb tare "după seria VI. apotonică (pret. fuor) şi 
înseamnă în limba germană mai mult a pleca, că- 
lători, bejenări, de unde încă în literatură numele 

de. fahrende sânger, iar în scrieri mai vechi fah- 
rendes Volk cu înțelesul de artişti vagabonzi. 

Piucliciy (ori care ar fi), composiţie din s6 şi pro- 
numele aveleher, aelchiu, welchez, a cărei sens a- 
devenit prin asta generalisat și figurează aci ca un 
fel. de cuvint neflexibil. 

cmucțt (nu ştia), compus din negaţiunea ex (egală 
cu ne) care aci este utilisată în mod proclitic. Ea s'a 
produs, din forma verbală vest, scurtată din zveste, 
pe lingă care mai există, precum am auzit la' alt loc, 
încă - şi formele paralele: zviste, 2voste, 2vuste, apoi 
wisse şi wesse.
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sat (incotro), adverb de loc interogativ, cores- 
punzător demonstr ativului dar. 

Vers 88619—88631. 

da Xa crgir 

ad str în ledic lic, 
su Der Țellear faut 

dec IUalady mart gefuut, 

da Fer bocfavilt des cuplyaut, - 

da lbicz cr geljaut 

hunic Diten mider ualjet 
ară în Din baut flaDen, 

dia ct var at et. 

au der Țelheu ftet 
des Iebeus rr fidy beauac. 
uit auders cr plac 

er kat got der fele pllegen 
des libes Wet ee fidy weriurgeu, 

crgic, (se petrecu), torma par alelă, scurtarea foarte 

usitată de la gienc, care este preteritul verbului re- 

duplicativ gangan. Limba eronicei lui Ottakar are mai 

ales multe scurtări de această natură. 

Versurile 88623—24 pr esenta ocasiunea de a atinge 

Şi cîte-va chestiuni de metrică. 

Cronica rimată stiriană este concepută | în metrul 

“special de care -se folosea limba germană medie de 

sus la materii epice aşa numite cavalereşti (Hofi- 

sches Epos) care consista din rime perechi cu patru 

sail trei ridicări, precum am mai amintit la alt loc.
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Ritmul german avînd ca basă intonaţiunea, trebue 

"dar ca în fie-care vers :să 'se găsească cite-va silabe 

care ai tonul. Intonarea însă poate să fie la rîndul 
ei de două feluri: silabele puteaii să aibă adică ton 

înalt (Hochton) sai ton. scăzut (Tiefton). Or în limba 

germană medie de sus este regula ca fie-care primă - 

silabă a unui cuvînt să poseadă (afară de prefixele 

ca be, ent, er, ge, ver, ze, si, zer)tonul înalt. Ast-fel 

trebue dar să rostim liniginne, însă. gesezzen (1).: 
Dacă dar într'uncuvînt cu mai multe silabe cea dintiiă 

are tonul înalt, a doua trebue să aibă negreşit tonul 

scăzut. Nu trebue însă să uităm că silaba întiia cu tonul 

înalt poate la rîndul ei să fie scurtă, şi atunci tonul 

cade tocmai pe silaba a doua ce urmează. Sub 
silaba lungă înţelege metrica . germană însă fie. o 
lungime naturală (vocala lungă) sau lungime prin po- 

-siţiune (adică vocala- scurtă succedată de două sait 
„mai multe consonante). Ast-fel dar vom rosti: gelt-, 
che, sehocni, degnen, iiniginnă,. Hâgenă, degent, 
ete. cote. In cuvinte compuse partea întîia are tonul 
înalt, a doua însă tonul scăzut, de ex. avînterzăt, 

Este, ca să resumăm dar, o necesitate. imperi- 
oasă ca fie-care vers să cuprindă un număr oare- 
care de silabe cu ton înalt şi alte'cu ton scăzut. 
"Atit unele “cît şi altele formează împreună așa nu 
mitele ridicără (Hebungen) şi este indiferent dacă 
între ele cade cîte o silabă fără ton (Senkung) sau 
nu. (2) Versurile cronicei - noastre aii cite “trei sai 

  

(1) Şi în limba germană de azi persista încă această- regulă, 
anomaliile î însă se înmulţesc din ce în ce; așa de ex. se spune 
lebendig, în loc de Icbendie „medieval, care era singur corect. 

(2) Metrica generală ține cont însă de acest. lucru, deose- . 
bind versuri monopodice și dipodice. 

.
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patru ridicări, fără să existe vreo consideraţie dacă 

sfirșitul versului se presinta ca masculin adică ter- 
minat cu o silabă întonată, sati femenin, adică în- 
cheiat cu.silaba fără ton. O silabă fără: ton aflătoare 
la începutul versului se numeşte în nietrica germană ! 

Auftakt, cum e cuvîntul der în versul 88624, care tre- 

bue citit: '< Vdâlăch adr gesint». 

Bocâivit (om răi), scurtare în loc de boeseaihl. 

dc3, (iarăşi), pronum6 demonstrativ la genetiv. 

jtet, (loc), dativ de la substantivul feminin stete 

cu e apocopat. In limba germană veche de sus se 

zicea stat; substantivul avea deci o declinaţiune după 

tema lui ș, de unde apoi acel e metafonie în limba 

germană medie. de sus, care în limba germană mo- 

dernă se scrie i (die Werkstătie). 

Bcivac (se lepădă), preterit de la verbul tăre bewwă- 

gen, care întocmai ca şi phlac ce urmează, ţine de 

seria V, apofonica avînd semnele e.a,ă, e. 

îele, (sufletul), substantiv femenin; care în limba 
germană veche sună .sâla, şi în limba gotică saiwala. 

Adjectivul selig nu are a face cu acest substantiv, 

deşi în limba germană actuală bănuiala înrudirei a 

îost creată prin faptul ca amîndouă se scrii adesea. 

cu un dublu ce. 5 Ma
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Vers 88635 —88647. 

su lat, 1uaz Da acad). . 
den Icidigen 2Ualadj 

mart aber mvider suc 
uerret suită Detut e; 

da fprady aher fin framuc: 
„at Țidy aude Țdjaamur, 

Țiucr ivider got vit, 

aie et Dap zii, 
fi îibevert aber Den uta, 
daz et licz chic la, 

DE, Der DO Ata Arunttacii, 

10 DO DAz Mas EERANACII, 

do beficrt cr fidy aber Ța; 

port, (ascultați), imperativul pers. 2. plural de,la 
verbul slab /6ren, care mai tirzii abia a trecut în . 

actualul /;ocren, deşi forma de hkorjan, pe care o avea 

în limba germană veche de sus, „îndreptăţea prefia- 

cerea lui 5 în ve chiar mai curînd. Ştim însă că me- 

tafonia lui o a urmat mult mai tîrziii ca cea a lui 

a şi deci este explicabil că acel 6 în boren a resis-. 

“tat un timp oare-care influenței. lui 3 din forma in- 

finitivului vechii (got. kausjan). | 

_ Xeidigen (greii încercatului) de la Zedig saii .ledie 

este un adjectiv, care în limba germană medie de 

sus înseamnă atît ca supărat, scîrbit (în Leid ver- 

- setzt), însă are şi înţelesul adjectiv a face răi, a 
7
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încerca grei (Leid. verursachen), ceea co avem şi 
în casul nostru. In limba actuală nu s'a păstrat 'de- 
cit înţelesul întiiă şi anume în compositul 7nitleidig 

verver (şi mai), este comparativul de la verre, care 
are aci rolul lui 7ai- românesc şi evită în cît-va ca 
însuşi ajectivul aâ să fie pus la comparativ, :pro- 
cedeu ce îl: întilnim încă ades în limba germană 
medie. 

wiră (mai rău), comparativul neregulat de la ad- 
jectivul abil, şi care mai are şi forma paralelă zvirser 
(superlativul 2virsesi). In limba germană medie de . 
sus mai avem adjective cu asemenea neregularitaţi | 
de comparaţie şi anume: guot bezzer best; michel - 
mult), more sai merre, meist şi liiteel (puţin) minner, 
minnesi. In limba modernă neregularitatea aceasta 
persistă, cum ştim, înainte, numai ca adjectivul michel 

„a fost înlocuit prin expresiunea viel, iar tiitzel, "prin 
avenig D 

Deuu (decît), în loc de denne sai daune ţine aci 
locul modernului als.şi se obicinuia adese, mai ales 
după comparative.:(Se aude şi în limba de azi.) 

îtauve (femeia), substantiv de declinaţie slabă. In 
limba actuală a trecut la singural între, substantivele 

tari, deşi avem încă forme unde se vede bine că şi 
singularul era pîna nu de mult slab, cum de ex; la 
cuvîntul Frauenlirohe, e care nu se referă precum ar 

  

(1) In limba engleză aceste forme vechi sau menţinut, pre- 

cum se vede din cuvintele: litile. 10075, much, ete.
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crede cine-va, la pluralul Frauen, ci este scurtare din 
«Kirche zu unserer lieben Frauen» (biserica vestită 

ce se'-află sub acest nume la Miinchen şi are 'chra- 

mul Sfintei Maria). 

fi) aud îdaauiwe (uite şi vezi), însoţire de două verbe 

cu acelaşi înţeles cu scop de a întări efectul frasei. 

Ambele verbe sunt la imperativ; sehen este de con- 

jugare tare şi ţine de seria V, apofonică, schouawen 

însă, care. vine de la vechiul, scauw6n, face parte 

din conjugarea slabă. 

ver (dacă cine-va), se consideră aci nu 'ca acel 
-swer obicinuit pronominal cu înţelesul de ori-cine, ci 

are caracter de conjuncţiune, chemată a exprima con- 

 diţiunea. 

vipt (judeca), forma scurtată din riehtel. Infinitivul 

acestui verb este rihten, (în limba germană veche! 
rihtjan) şi ţine de conjugaţiunea slabă. 

itberret (îndeamnă), asemenea formă scurtată din 

îiberredete ; infinitivul e reden (în limba veche ger- 

mană 7redân). Verbul ţine de conjugaţiunea slabă. 

ocicut, (măreşte), preterit de la. verbul bezzern, a- 

vîhd pe e final apocopat. Şi acest verb e de conju- 
gaţiune slabă și a izvorit ca formaţiune din compa- 

rativul adjectivului gut, care, precum Ştim sună bezzer. 

în, (îndată), abreviatură din sâr, adverb ds. timp - 
ca şi zehani.
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Vers 88648-—88665. 

aud Do et suart gefuuă Datare, 

da pie șclant Viu ă 
der hair Ott fire în 

sud bat în aul pelcit, 

dag aunzt în nerȚeit, 

„x Tprariy i „dag peri 

mit mueinenr suillear uibt, 
Dr mebejt ler fite drat 

din keo să din hleinat, | 

Băet 30ig ua [i fiu, 

mtatiei aide pia 

„liez et în aber mocten 
ună mul în mimues tocten, 

da Xa aefdjady, zcljant 

det 3Ualady uerfivaut: 

hraft sută anahi hciăe, 

„în muart Ța gat e lcide, 

als er sunloe feet, 

__nerțeit (refusat), participiul preteritului de la ver- 
sagen, care ar trebui de drept să sune versagii, saii 

cu metafonia produsă din. st final altormei germane 

vechi, versegit. Din contopirea lui age şi ege se naşte 

însă în limba germană veche şi medie de sus de re- 

gulă diftongul ei. Asta o vedem din alte exemple şi mai 

frecuente prin cronică şi opere literare din acea epocă 

(maget, jaget, daget, = meit, jeit, deit) şi ast-fel avem 

în loc de versaget un verseil. 
” 7
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di gebeȚt, conjunctiv de la present, care este a se 
traduce: «afară, dacă tu dal». Aci ar putea să se 

„zică în limba medie şi «du engebest». 

Der fiit, în loc de heraus, ceea ce amplifică sen- 
sul lui gebez, voind a'se zice: că odoarele să fie date 

afară, adică scoase din locul ascuns presupus (he- 

rausgeben). i 

cig (arată), imperativ de la verbul zeigen. Aci vor- 
birea oblică trece fără nici o mijlocire în cea directă. 

fiu este conjunctiv pur. Limba germană medie de 

sus avind o sintaxă de tot fină, se foloseşte de acest 

mod, pentru a indica îndoială saii nesiguranța, întoc- 

mai cum resultă lucrul'din gîndirea vorbitorului. 

imes (din noi), genitiv adverbial de la adjectivul 
măaave, niwe, care în limba germană veche de sus 
suna niawi şi avea înţelesul de proaspăt, reînnoit. 
Asta era încîtva contrarul de la getriuwe şi stacte, 

„ce înseamnă la rîndul săi atit cît credincios; astfel” 
niace poate fi luat şi în sensul de nestatornic, schim- 
băcios. Mai există şi forma paralelă abreviată niu. 

tacten (a omori), formă verbală causativă dedusă 
din adjectivul t6t, în care o a fost metafonisat în ve 
prin un j sufixal. Verbul normal sună fâten şi în- 
seamnă a muri.
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Vers 88666—81. 

„alrerȚt beau cr auerheu, 
dag tat Dei buric Otteu falăe 
Înţetr uaren, [ina cr auolăe 
ude Țelă nud în 
mit Fisyerieit fiăcren bin, 
Za atat huuic Otteu dag Țaat, 

da sunati cr nudy acfragt, 

surileaă er male her, 

da beu ct pet, 

daț Mint în furarte gaura Dem linge 
kunic Gearin ua iuzent, 

Xe sua Bud fi tac, 

at er Der felben fine plilac, 

at et hunic IUelau, 

mană det Țelhe stana 

„it beiăer cite îvas, 

da sunat dem 3Ualady vor las 

Des grunge het, 

do âjuof er Ța zeftet, - 
dag Mini fede fiori în 

deac Ziizgrar lia, 
3elaut da dag gefdjady, 

do 1uatt det IValdy 

Teo au sul gefazitD, 

3ua der Țelheu faut 

aer Dent bunic Ottear 

fuacrteu die. Bote 

gegcar. 2iiuzcu fa, 

minniciidy în da
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der hair Georg cuplie. 
Da dag regie, 
do auiderhat er șeljaut 
în der 2Valadyeu lant 
atu die Țuraedy, Din hair Oiteu 

“ag în was erbateu, 

alverŢt (acum abia). Partea întiia a cuîntului alr e 

abreviaţia lui aller, ce Pam întîlnit în composiţia 

allerhindrist şi care este de luat ca genitiv: plu- 

ral. Grst, din vechiul german Grist, este adverbul de 

la superlativul lui er (înainte), adică £risto. Compa- 

rativul sună Griro sai îrro (în limba gotică diriza). 

fiveven (conduce), verb causativ, care precum şi 
cele-l-alte verb de această categorie, adoptă formele 

- slabe, deşi ar putea foarte bine să fie numărat între 

cele de conjugare tare. Transformarea în conjugare 

slabă se operează de la rădăcina preteritului tare 

(varan-vuor... ser. VI. ap.), aninîndu-se terminația infi- 

nitivală cu înfigerea unui j care, deşi dispărut în limba 

germană medie, totuşi îşi trădează încă existenţa 

sait mai bine'zis influenţa, prin faptul metafonisării 

vocalei radicale. Ast-fel verbul transformat în slab 

suna în limba germană veche de sus vuer-f-an, iar 

în limba germană medie de sus a devenit viieren saii 

Fiteren. 

sucllciă (în ori-ce capăt allumei),în locde weleh end, 

elementul zvelc/ presentîndu-se aci sub formă ne- 

flexionată. Cuvîntul ende înseămnă în limba germană
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medie de sus şi fintă, care înţeles s'a conservat încă 
în unele locuri ale Germaniei, zicîndu-se «zu welchem 
Ende» în loc de «zu welchem Zwecke». 

keri, (întoarce), formă verbală scurtată prin sinco- 
parea lui e pe care îl are infinitivul normal. Această 
sincopare denotă o oare-eare simptomă de decadenţă 
a limbei din cronică, cu atît mai mult că vocala ra- 
dicală a verbului, adică £, este lungă şi. sincoparea 
vocalei din silaba următoare nu se făcea în limba 
corectă decît după radicale scurte, cum ar fi d. ex. 
la vara. | 

fuerteu (conduseră), preterit, în care metafonia nu 
mai apare, prin faptul că s'a produs retrometafoni- - 
sarea, fenomen despre care am vorbit la alt loc. 

imgen (vesel), dativ plural slab de la adjectivul 
hiuze, care are şi înţelesul de îndrăsneţ, obraznic. 

dand saii munte (căci), este derivatul vechiului 
german hoanta (latin. quando). . 

cute (străbunio), este o formă paralelă rară la sub- 
stantivul exe, care s'a conservat încă şi în limba ger-. 

mană actuală (Ahne). Cuvîntul Enlel (nepot) stă în 

raport etimologic cu 1 dle, 

Des geuaugeit (a prisonierului), abreviaţie pentru 

Jevangenen. 

ket (rugămintea), cu formele paralele br, bâte, betie,
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sunt derivate de la verbul biten,: care în limba ger- 

mană medie de sus avea atit înţelesul de a 7uga, 

cît şi cel de a porunci (Gebot-poruncă). După conju- 

gare, biten face parte din seria V. apofonică și este 

dar un verb tare. - 

 Țelyuwaf (dispuse),preteritul de la verbul tare scha fen 
ce ţine de seria VI. apofonică. În limba germană 

medie de sus acest verb avea un sens şi us mult mai 

variat ca astă-zi. Actualmente nu se mai întrebuin- 

ţează decîţ rar şi cu sensul aproape redus de tot pen- 

tru a exprima porunca. 

uta (vesel), adjectiv, care nu trebue confundat. cu 
substantivul vechiii german 76 ce înseamnă stăpân, 

domn. Vr6 în sensul de vesel (îroh) a rezultat din 

contracţiunea vechiului adjectiv vrac, care:la rîndul 

săii derivă din fraw, precum str6 (paiele) a emanat 

din strao (straw). Acest 2 genetic se mai manifestă 

încă în comparativul limbei germane medii == vrower. 

we! (foarte) de la formele vechi germane wela și 
avola. lVela este forma de origine pentru că avem şi 

în limba gotică expresiunea zvaila. Vocala.o a purces 

din influenţa lui 2, precum am mai avut! un exemplu 

analog la melde-avolde. 

anirareclie)y (cu dragoste) este adverb şi ar trebui 

de fapt să sune 7minnecliche; e final însă a fost 

apocopai. 

etupljie (Îl primi), formă verbală întocmai ca gie, 
..
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despre care s'a vorbit mai sus şi care revine și în 
versul următor. 

iiderhot (a declara rezboiii), preterit de la verbul 
tare viderbieten, ce ţine de seria II. apofonică care 
are drept temă vocalică pe îe, au, Gu, 4, 0; dar au 
preterital totuşi se preface în 6 şi anume din causa | 
dentalei 7. 

fiarei (ultragii), în loc de smaehe, care e un sub- 
stantiv tare, feminin.



  

  

  

II. 

NIBELUNGENLIED. 

ISTORICUL EPOPEEI, TEXTUL ÎN CARE. SE VORBEŞTE 

DE ROMÂNI ȘI NOTIŢELE REFERITOARE.



      

“Precum cronica rimată a lui Ottakar represintă 

sfîrşitul epocei de înflorire a litereturei germane 

medievale, Nibelungenlied, din contra, constitue, cum 

am zice, punctul de culminaţiune al acestei epoci, ce 

a durat în adevăr numai două secole, dar a produs 

opere de cea mai înaltă văloare. Sînt îndestul cu- 

noscute causele înflorirei şi scăderii repede a lite- 

raturei germane în intervalul de la 1200 şi pînă la 
1400, şi ar trebui să trecem peste cadrul acestei lu- 

crări pentru ca să ne oprim asupra acestui vast capitol 

 decritică literară. Ne vom restrînge dar a zice că poema 
"nibelungiană pentru sine, represintă apogeul poesiei 

populare al veacului 13. care, pornită din naraţiunii 

simple cu cuprins parte mitic, parte istoric şi izvorite 

din gura poporului, aii început a fi poetizate de rap- 
sozi necunoscuţi şi aii dat încet începuturile pentru 

seria de epopee populare din care cea mai îalnică este 

Nibelungenlied. (1). 
Materialul din care a fost clădită partea principală 

( Istoricul desvoltării mitului nibelungian este pe larg tra- 

tat de A. Edzardi în cartea sa interesantă «Die Saga von den 

Volsungen und Nibelungen», 1831.
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a epopeei cunoscută sub titlul «Der Nibelungen Not» 

a isvorit din diferitele centre mitice cărora le-a dat 

naştere migraţiunea popoarelor cu peripeţiile ei. Cit 

despre partea a doua a epopeei «Der Nibelungen 
Klage», ea este întemeiată.pe fragmente din poesii 

populare concepute ceva mai înainte şi cară consti- 

tuesc în cea mai mare parte numai nişte apendice la 

subiectul din partea întiia, cu alte cuvinte: tînguirile 

celor ce aii supravieţuit evenimentele tragice cuprinse 

în Nibelungenlied. Epopea ca atare a fost concepută 

pe la 1200 şi avem 28 de manuscripte în cari sunt 
cuprinse părţile ei constitutive. Aceste manuscripte 

formează, judecate după .vechimea şi homogenitatea 

cuprinsului, trei grupuri distincte, ce se comformează 

celor trei manuseripte mai principale cunoscute sub 

numele de: A.——adică exemplarul Hohenems-Miin- 

chen, B.—cel din St. Gall şi C. — cel supranumit Ho- 
henems-Lassbergian. Manuscriptul A e cel mai scurt, 

C e cel mai lung, iar manuscriptul B ţine în cîtva 

mijlocul între amîndouă. Invăţaţii Lachmann, Holtz- 

mann, Zarneke, Paul şi în urmă Bartsch, ai emis | 

diferite păreri în privinţa vechimei şi mai ales a pre- . 

ferinţei ce trebue dată fie-căruia din aceste grupuri, 

şi este cert pînă acum un lucru, că originalul epo- 

peei s'a pierdut şi toate aceste:manuseripte nu sunt 

decît transcrieri de pe două prelucrări diferite ale 

originalului. Autorul însuşi a rămas pînă acum ne- 

cunoscut; toate conjecturile, între cari cele mai nu- 

meroase se uneaii pentru poetul von Kiirnberg, sunt 

lipsite de ori-ce temeiii sigur. 

„Metrul epopeei nibelungiane ne arată cea mai veche 
formă strofică a poesiei populare germane, care chiar 
şi poartă în literatură numele special de «Nibelun- .
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genstrophe». Ea se compune din patru versuri lungi, 

„rimate în părechi. Fie-care din aceste versuri repre-. 

sentă două jumătăţi cu cîte 'trei ridicări (silabe cu 

ton înalt). Prima jumătate a fie-cărui vers are sfîrşit 

sonor, a doua jumătate însă se termină cu o rimă mută, 

care cade în tot-deauna pe ridicarea (silaba) a șeasea. 

Numai jumătatea a doua a versului din urmă are 

de regulă patru ridicări, ceea ce dovedeşte în cîtva, că 

metrul nibelungian. nu este alt-ceva de cît o dublare 

a vechiului metru german, pe care Pam văzut păs- 

trat încă în textele cronicei lui Ottakar. 

Cuprinsul părţii întîi şi principale a epopeei, ce 

poartă de alt-fel şi titlul mai modern de «Kriemhildens 

Liebe> şi numără 2382 de versuri distribuite pe. 39 

de aventure, este următorul: Sigirid, fiul regelui de 

Niederland şi cunoscut pentru vitejiile sale, mai ales 

că ucisese un grozav balaur şi, scăldîndu-se în sîn- 

gele acestuia, ajunsese invulnerabil peste tot corpul, 

afară de un singur loc (ca Achil), apoi vestit şi prin 

Diruirea neamului nordic al Nibelungilor, cărora le 

luase comoara şi între altele şi o haină miraculoasă 

ce făcea pe purtător nevăzut (1), — acest Sigirid dar, 

vine de la cetatea sa Xanten, la Worms, şi cere în că- 

sătorie pe sora regelui Gunther de Burgună, fru- 

moasa Kriemhild. El ajută pe Gunther în răsboiul - 

acestuia contra Saxonilor şi Danezilor şi în schimbul 

promisiunei formale de a-i se da mîna Kriemhildei, 

„susţine pentru Gunther şi o luptă curioasă cu neînvinsa 

regină de Isenland, Brunhilda, ce nu se lasă peţită de 

“ (1) Această mantie poartă numele de «Tarnkappe» pe cînd 

comoara în chestiune poartă în mitul respectiv denumirea de 

- Nibelungenhort».
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Gunther decît după ce îl pune la felurite încercări 
de forţă fizică. Cu ajutorul mantiei miraculoase Sig- 
frid îl face pe Gunther să iasă biruitor din toate mo- 
durile de luptă titanică şi ia ca răsplată pe frumoasa 
iSriemhild. Gunther îl recomandase pe Sigtria soţiei 
sale ca pe un simplu cavaler vasal aflător la curtea sa ; 
în interval însă înţelege ambiţioasa femeie adevăratul 
rol al bărbatului cumnatei sale Kriemhild şi din o 
ceartă ivită între amîndouă soţii, află că a fost învinsă 

„pînă şi în noaptea nupţială, tot de Sigfrid şi nu de: 
Gunther. Ea urzește deci peirea lui Sigrid şi cîştigînd 
pentru planurile sale pe vasalul lui Sigfrid, Hagen, 
face ca acesta să lovească pe stăpînul săii la întoar- 
cere de la o vinătoare cu laneia, tocmai între umere, 

"adică la locul unde era vulnerabil. | | 
Partea a doua a epopeei, cu titlul esenţial «Kriem- 

hildens Rache> ne spune apoi, cum văduva lui Sig- 
fvid a rămas o vreme la curtea din Worms, jălind 
pe bărbatul săă și gîndindu-se numai la răsbunare, 
Ucigaşul Hagen de teamă. ca Kriemhild să nu cÎş- 
tige lumea în contra lui prin ajutorul de daruri, pune 
să scufunde în valurile Rinului comoara Nibelungi- 
lor, cîştigată de Sigfrid, şi înverșunează cu asta şi 
mai mult ura Kriemhildei. Aceasta se decide a lua 
după 13 ani de văduvie pe regele Hunilor Etzel de 
soţ, şi după mai mulți ani-de traiă cu el, învită pe 
fraţii ei Burgunzi cu toţi voinicii lor, între cari şi 
Hagen, la o serbare la curtea Hunilor. Plecarea Bur- 

- gunzilor în ţara Hunilor are loc, deși Hagen preves- 
teşte peirea tuturora acolo. Aci găsim în naraţiune şi 

"acel pasagiii, în care se vorbeşte de Valahi. Un măcel 
îngrozitor se. naște între părţile învrăjbite; Hagen o- 
moară pe fiul lui Etzel și provoacă prin asta uciderea
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„lui Gunther și a fraţilor săi. Hagen pere de mînă 

proprie a Kriemhildei şi aceasta însăşi cade sub pa- 

loșul turbatului Hildebrand, vasalul lui Etzel, care 

nu mai poate privi moartea atitor vitejii, pricinuită 

de o singură fiinţă femeiască. Supraviețuitorii Etzel, 

Dietrich de Bern şi bătrînul Hildebrand (1) depline 

apoi pe cei căzuţi, ceea ce constitue mezul părţii a 

doua a epopeei. - 
Reproducem acum din partea întăia textul aven- 

turei XII-a în care este vorba despre Valahi. 

(1) Etzel este numele schimbat al lui Attila, Dietrich von Bern | 

însă cel al regelui gotic Teodorich, aduși amindoi în conivenţă 

prin mitul poporului. 
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XII. AVENTIURE. (1) 

MP4 Gtyelen berfdjaft 

mas suiteu erhaut, 

da mat 3< alleu zitea: 
în fine loue unut 

die hiieneftea vedea 
voit De îc sunati vetitointen 

ave cviftear avtrăe Ietăear: 
die atent mit înt alle homes, 

1975 Bi în sas alle zite, 

ănț tactiidy aer cre 

hrijteulidyer ode 

aut oudy der ljeiăett e. 
în fiule getanuent Lebare 

“Fi îslidyer truor, * 

day Țdyuof des hiiueges milte 

dag sm în alle gap getrioc. 

WIE SI ZEN HIUNEN WART ENPHANGEN. 

1276 [Şi auas şe Icizeirtrire 
- aug atu det mierea tar, 

  

(1) In vederea scopului totodată didactic al acestei publica- 

| țiuni textul aci este lăsata fi tradus cu ajutorul indiciilor gra- 

maticale de la cap. 1 şi a glosarului special de la fine. 
- 4
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dis aolte auf der fivaze. 
die mile nice gelac, 

Fi eutiile, fan cp brituue, 
allentialben dau, 

da rittea Dad] Ofterridye 

des hizuic Gtzelen nas, 

1277 Da uns den hiinige 
| sil relte st gefeit, 

des înt tot pedanhen 
| Posrăen finiu leit, 
ate berlidyen Zivicrulilt 

hori durdy dis lant, 
der hitater Degunde galben 

Da er die minnerlidyeu vaut, 

1278 don il nateger prarije 
- fady aan uf eu urgeu 

at Ctzelen viteu | 
mmregeit hiicuru deget, 

vo kriftei acră vom lIjeidear 
_muattege suite Țdjate, 

Xa i die fromuru fară, 
| fe home ljerlidyes dare, 

     
   

  

Man Dtarzen au orar tiriecieu 
cit da ntnnic mau: 

den Volan avură det Aladyeu 
Tady manu fauinde ga 

"rAȚ dinu il guntenu. 
fi mit hocfte riteu, 

1279
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- Țmuag fi fite peteu, . 

1280. 

„Der mart uil sucuirc vevanritea, 

320 deut laude ze Bien 
rcit Da tatic deget, 

aut die uilăcn Desire 
da sugi il gepilegen 

„uit bage Țdjirgeit - 

„1281 

ara uogleu Da fi fuge. 

die plile fie Țere 
iu DEM aupideit apte zigeu, 

Giu flat bi aoitoatue 
- Tât în Ofterlaut: 

- Diat î0t gebrizear Talna: 

1282 

“| 

da sat îx behaut 
vil mtanic fite frenvue, 

dev fi e mie pefady, 

fi rupijicageat Da gemitoge 

Xe fa mil cit vot în sefi 

Jar Gzeleu Yet hituige 

cin tagefiude vrit, 

N av wil ride, 

Witbely ară. gemerit, 

sol aie acad guucitegelt fiirfteit 
„ici acte Ver, . 

dag fi ze roaueir Țaljeit, 

Xa si  ugezien Fi vit. ser, 

ze+ Worgoge 20 Mate 

azer dlaciet lat,
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mit fileu Iaurt ante - 

kan ex fir fi geraut: 
fam ulicegende uongele | 

Țar van Ți alle varu, 

do ham:der fiizite Gikehke | 

“mit sil Verlicienu febaru, 

piete 

Baruboac der fuelle 
val mit tujeut unt 

herte aa Dem hiiuige 

- gri fine uroivant dau, 
sil lute mart acfăjaliet 

tady das landea fiteu, 
Mo der Zitreat atac 

suart auf da jere geziten. 

Do ho van Cenemarhe 

det hiicue DBntuart, 
aut Îriuc det vil fuelle, 

- Bat ualfdje suol besuart, 
Iruuzit unu Diiriugeu, 

cin muactlidier miau: 
Ri cuplhicugeu Zricmlilăe 

Dag [is ere maufen Dau. 

Ait gauri; Ijuatăert tate : 

„Die fontteus în îv Țdjar, 
Xa ham Der Ijere Blordel . 

mit driu tufeut dar, 

der Gtzelea broderii 
" 1upep Bine lut:
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det hau vit Declide 
da er die hinigiture naut, 

- Do home der hiinic Gtzel 
nud sudy ler Zictridy 

mit alea furca pețellea. 
da ua il lohlidy 

manic viter cele O 
biderbe unde quot, 

des svart uroait Brtenuilăe 
„nil ast aeljariet îr mut, 

20 fprady ser biiniginte 
et lerre diicdiger 

vreme, îdy mil cupljalen 
ie den hiintic Wer. 

Pur îdj îudy Icize hiijear, 

dap fol fiu petaut: 

inut uvuget îv uit gelidye 

atitezea al Die Eşelu stat, 

Da lpmop sati Bo Dent Mtacte 

die hiaigininte ler. 

Cel der vil vide 

cubeite Do mit mer, 

ee Țtuaut ua fine ro 

Mit MLatreacit uter £ ţ 

mau fady în urorlidye 

| geacu zirieubilăe Bau 26. 26.
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Din fragmentul reprodus, ce constitue aventura 

XII-a Epopeei Nibelungiane şi în care se vorbește 
despre Valahi, cititorul în cîtvă întrodus în spiritul 

limbei germane medii de sus, vede variaţiunea rit- | 
mică superbă a acestei opere neîntrecute.. Strofa ni- 
"belungiană, — pentru ca să spun aci ceva mai mult 

despre ea,—se potriveşte minunat de bine pentru ex- 
“primarea narativă, plastică şi sentimentală a lucru- 

„rilor descrise de poet. Ea oglindește, cum am zice, bă- . 
taia talazurilor în cari se desfășură măreaţa acţiune. 

Ritmul cîntului popular: devine oare-cum distinct din 
ondulaţia ridicării şi coborîrei silabelor, şi urechia îl 

„aude, sufletul îl simte, fiind că de fapt: distinge în 
el un ritm de gîndiri înşirate pe tonul şi tactul a- 

percepţiei celei mai intime sufleteşti. Şi în adevăr, 

nici odată poate avântul spiritului plăsmuitor în po- 

esia populară. germană nu s'a manifestat, ca în a- 

ceastă epopee imposantă şi în deosebi la anume 

pasagii ale ei, din care unul este şi aventura XII-a. A- 

mărîtul poet Heine, acel care nu găsia uneori colori 

„destul de sinistre pentru a biciui ingrata sa patrie 

germană în faţa lumei, spunea totuşi Francezilor săi 

adoraţi, relativ la epopea Nibelungilor următoarele: . 
«Acest Nibelungenlied este de o forţă nespus de 

mare, gigantică. Limba, în care e compus, este o 
limbă de peatră şi versurile par ca nişte lespezi 

de stîncă rimate. Pe ici, pe colo, se strecoară din 

crăpăturile blocurilor flori roși, întocmai ca niște | 

picături de sînge, ce străbat viă din edera sălbatică, 
în care aii învăluit veacurile, ca într'un strat de la- 

crimi, -atîte reminiscenţe neperitoare. Dacă cum-va 

aveţi curiositate, voi fiinţe mică, gentile (Francezi), să 

vă faceţi o idee despre această poemă și pasiunile
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_titanice din cari se brodeşte ea, îrichipuiţi-vă atunci | 

o noapte senină de vară; stelele palide ca argintul, 

dar mari ca nişte globi solari, s'ar fi ivind pe cerul 
albastru şi toate bazilicele gotice din Europa ar veni - 

să-și dea pe cîmpia întinsă o întîlnire, în frunte cu 

domul de la Strasburg..... şi Notredamul Parisului, 

ar lua deodată un paloş în mînă şi ar cerea să ră- 
pună pe fruntaşul colosurilor de talie gotică..... Dar 

nu, nică aşa nu vă puteţi face o idee de figurile din 

Nibelungenlied, căcă nici un turn nu e atît de înalt 

şi niă o peatră atît de teribilă ca groaznicul Hagen - 

“şi fioroasa Kriembhild în resbunarea sa.» - 
In adevăr acţiunea din epopea nibelungiană şi fi- 

gurile din ea sunt de talie gigantică, ca şi însăși 

structura măreaţă a hainei poetice în care a înfă- 

şurat'o talentul poetic popular al epocii de înilorire 

ce Va scos la iveală. In aventura a XII-a atit de-intere- 

santă pentru noi, vedem burgunzii cu viteji lor, în- 

soţind pe Kriemhilde, acum logodnica regelui Hunilor, 

“spre Dunăre, unde o aştepta Etzel (Atila) însuşi cu 

un alai şi mai mare. La Tulna (actualul orășel Tuln 

pe malul Dunărei) se întîlnesc ambele convoiuri splen- 

dide, pe cari poetul le descrie cu detaliuri incompa- 

rabil de reușite. Cele mai alese popoare şi neamuri 

- mari, vorbind fot soiul de limbi (us il tanteger 

—
 

7 

pradyc) înconjoară suita nobilă a lui Etzel. Ruși] 

Polonă şi Greci şi printre ei Valahii pe caiă lor mi- 

- nunaţi, se întrec.din resputeri a călări tot cete în- 

tregi în jurul marelui stăpîn al Hunilor, Atila. Ina- | 

inţea acestuia însă călăresc 24. de crai cu vitejii lor 

falnică. Intre aceştia la primul rînd se vede herzo- 

gul Ramune din ţara Valahilor (aer Aladyea laut) 

cu şeapte sute de voinici. Că păsărele venite în sbor
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(faut uliegeude Zogele) îi vedeai gonind pe caii lor.. 
Intre crai vedem ca mai de samă pe Dietrich de Bern 

(Teodorich), - „nobil de neam, precum şi uriaş la sta- 

tură, întovărăşit de Wolfingii lui, cu caşcele lor de 
- lup. Un turnier aranjat de cei mai aleşi viteji pre- 

cede nunta cea măreaţă, care durează 17 zile dea 

rîndul. După aceea, mîndra păreche se îmbarcă pe 
Dunăre, şi ia drumul spre cetatea lui Atila (Etzel- 
burg). .... | | 

Iată tabloul ceni”l descrie poetul în aventura a XII-a, 
și cititorul a putut urmări, mai ales la şirele de text 
cu tipar resfirat, momentele unde este vorba despre 
Români, adică Valahi. | 

In pasagiul ce începe cu versul 1279 vedem cum am 
zis, înainte de cuvîntul “Vlachen, pomenite alte po- 
poare şi anume: Riuzen, Kriechen şi Polân, de unde re- 
iese clar, că ordinea în care sunt înşirate aceste nume, 
corespunde oare-cum noţiunilor geografice legate de 
acele popoare înseși. Ce fel de greci vor fi fost acești 

„Kriechen, este grei de zis, mai uşor însă înţelegem că 
respectivii Riuzen vor fi fost aceiași locuitori ai Ha- . 
Jiciului pe cari i-am găsit deja pomeniţi în cronica 
lui Ottakar, pe cînd despre a doua numire, Polan, nu 
putem de loc sta la: îndoială că sunt Polonii cu nu: 
mirea lor veche originară (adică locuitori ai cîmpiilor). 
Polonii atât cit Şi Rușii, sunt adeseori pomeniţi în mitu- 
rile ce înconjoară cu deosebire persoană lui Dietrich 

„von Bern, adică Teodorich, regele Ostrogoţilor, care 
poarțţă predicatul von Bern după oraşul Verona unde 
şi-a avut reşedinţa sa ca cuceritor al Italiei de nord. 
Societatea în care îi găsim dar pe Valahi, cu tot 
fondul ei mitic, ne face să vedem în mod netăgăduit 
faptul vecinătăţii directe a Românilor, adică a Va-
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lachilor, cu Ruşii (Halicianii) şi Polonii, lucru pe care- l 

vom deduce şi din alte detalii. Na 

Dar să trecem acum la numele de Ramune, interesant 

“ prin motivulcă epopea îl indică la pasagiulce începe cu 

versul 1283 între cei 24 vasali defrunte ai marelui Attila 

şi îl numeşte precis kerzoge Ramane uzer Vlachen- 

lant, adică principele Ramune din ţara Valahilor. 

Acest nume Ramane se găseşte şi în alte locuri 

ale epopeei şi anume împreună cu numele Hornboge : 

(vers. 3454, 3725, 3790, 4941, 11612 şi 12085) (1), purtînd 

amîndoi epitetul de ziirsten von Vlachenlande. Apoi 

îl găsim pe Ramane indicat numai singur cu nu- 

mele de herzoge (la v. 7756 şi 10188) şi în fine îna- 

inte de tot ca Râmune von Islande (v. 8621). Nu poate 

fi nici o îndoială că acest din urmă Ramune este cu 

totul alt personagii, fiind în posagiul respectiv vorba 

de fuga lui Ermanrich, între ai cărui tovarăşi se află 

şi el. Probă pentru asta e şi poema de mîna a doua, 

“numită der jiingere Titurel, în care asemenea este 

vorba (v. 1975) despre un Ramunc von Sweden, a- 

flător în împrejurările pomenite şi identic deci cu 

Ramune islandezul. In această poemă secundară este 

însă vorba şi de acel: Hornboge, citat -în Nibelun- 

genlied împreună cu Ramune ca «<viirsten von Vla- 

- chenlande»>, numai că aci Hornboge nu mai figu- 

reazâ ca domn din Valahia, ci are epitetul de von 

Polan (Qin Polonia). 

" Ori-eit de puţin temeiii istorie pot avea aceste 

date poetice cu fond: aproape absolut mitic, lucrul 

" totuşi. ne 'arată un ce semnificativ, şi anume că 

(1) Numerotaţia lui Lachmanu ediţia 1.— Versurile reproduse 

sunt numerotate după. ediţia mai accesibilă din 1878 (ed. V.). .
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Polonia Şi Valahia se învecinaii atît de mult, în | 

cît se -poate admite chiar din acest amestec de 

nume existenţa unor relaţiuni dinastice, poate chiar 

"naţionale de tot intime, lucru la care am să re- 

vin încă. Cine va fi fost însă acel Ramunc, despre 

care nu ne îndoim că are rolul a fi pe lîngă Attila 

quasi un representant al Valahilor, e greii de zis. Cu 

tot nimbul fantastic de care e înconjurat, să nu uităm 
-că epopeea Nibelungilor îl pomeneşte în această ca- 

litate cu nume destul de precis şi se mai vede clar, 
“că acest principe Ramunc trebuia să fi fost însoţit de 
nişte oameni nu mai puţin remarcabili, dacă poetul 

însuşi se opreşte în două rînduri, pentru a po- 
meni cu cuvinte de admiraţie frumuseţea cailor, 
iuţeala de pasăre cu care aceste animale își duceaii 

iscuţiţii lor călăreţi, ete. ! 
Cumcă plăsmuirea poetică din care a isvorit des- 

crierea superbă a lucrurilor luate din cele două 
mituri germane vechi şi contaminate, adică a sa-: 
geci sigfridiane de -la nord cu ciclul de sage a- 
supra lui Hermanrich, Attila şi Teodorich formate 
la sud, a fost un ce posterior subiectelor poetisate, 
este cert şi că momente istorice din secolul 11, poate 
şi 12 ai furnisat garnitura din care s'aii concretisat . 
în cît-va acel simbure mitic, închegînd cu încetul 

“povestea cu mici elemente de adevăr, este asemenea 
lucru netăgăduit. Se naşte numai întrebarea dacă . 
datele despre Valahi, precum şi cele despre Ruși şi 
Poloni, nu fac cum-va cu. toată aparenţa lor atit 
de antică, tocmai parte din acele elemente suplimen- 

„tare introduse de poeţi în epopeele lor, numai și nu- 

mai în interesul amplificării operei şi pe baza unor 

Ştiri vagi, aduse de cetele de cruciați ce băteaii de
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- la 1100 şi pînă la 1250 necontenit drumul spre siîntul 

mormînt, străbătînd în treacăt şi ţări ca Valahia, 
Polonia, Grecia? Ei unul sunt convins că da; şi, 
cu tot regretul ce-l simt că trebue să distrug nimbul 

prea frumosul ce rezultă din citaţiunile măreţului 
- Nibelungenlied pentru naţia noastră, nu pot vedea 

în cortegiul superb al acestui Ramunc, decît doar pe 

acei Valahi cariîncepeaii să se manifeste pe timpul 
cruciatelor ca nație viguroasă dincolo şi dincoace de: 

Carpaţi, şi nică de cum contimporani de ai lui Her-. 

manrich, Attila şi Teodorich, cari ei înşii ai trăit cum 

ştim, în trei secole diferite. .: |



  

  
III. 

CITATE 
DIN 

ALTE MONUMETE MEDIEVALE 

 



  

Istoricul islandez Snorre Sturlason (1189—1241), au- 

torul aşa numitei Edde mai tinere, vorbeşte într'o 

cronică a sa <Heimskringla» despre o expediţie resboi- 

nică a regelui Alexeios Komnenos I, care a fost între- 

prinsă de acesta între anii 1080 şi 1118 contra păgînilor 

din «Blokumannaland. Citatul sună ast-fel: Sa atburdr 

vard a Griklandi, tha er thar var Kirialaz konungr, 

a. Blokumannaland.» 'Tot despre acest Blokuman- 

naland, pomeneşte preotul scadinav Einar Skulason 

în imnul săi «Geisli» unde laudă calităţile paloşului 

<heitnir» ce a doborit în lupta din valea Petzinavellin 

din Blokumannaland atiţi duşmani. După interpre- 

tarea 'criticilor -avem a face în ambele casuri cu nu- 

mirea geografică de Valabia, (îwvy Bhay/o), lucru care 

dealtmintrelea reiese şi din faptul-că idiomul scan- 

dinavic ţinînd de ramura limbelor germanice de jos, 

cărei aparţin d. ex. și coloniştii germani din Transilva- 

nia (pseudosaşii) cu dialectul lor, posede aceiaşi formă 

de blak, care o aii şi aceştia pentru denumirea Româ- 

nilor de astă-gi (blach=—valahul, blechin=temeea va- 

lahului, verblesn=a se valahisa), şi din care denumire 

gererală în idiomele de nord pentru noţiunea negru, în- 

tuneaci, rezultă motivulelar pentru felul acesta de a
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numi Românii după faţă şi păr (chiar în forme redu- 

blate d. e. Karavlach, Mavrovlach, etc.) ? Iată dar o 

primă urmă destul de interesantă despre Români şi 

ţara lor, conservată chiar în scrieri pornite, cum am 

zice, de la locul, unde se pretinde că ar fi obiîrşia 

germanismului întreg. Cu cît ne coborîm însă în re- 

giunile centrului german de astă-di, întîlnim tot mai 

des citate, în cari se vorbește de noi, şi înfine ne ve- 
dem găzduiţi pînă şi în operele poetice timpurii ale 

germanilor. Ast-fel numele de Valahi (YValachen, 
YVlachen, Walchen), abstracţie făcînd de cronica lui 

Ottakar, nu este citat numai în Nibelungenlied, ci şi 

în diferite alte poeme din epoca medievală a litera-: 
turii germane. Şi cu cît mai mult aceste producte 

„literare se acaţă de 'subiecte istorice, cu atît mai 

precise par nomentele în cari ni se presintă nu 

„mele de 'Valahi, încît îl întîlnim între detalii tot 

mai clare. Ast-fel ne pomeneşte de Valahi poetul 

Peter Suchenwirt, apoi cronicarul Caspar von der 

ROhn ș. a. (1), fără însă a ataşa vre-o observaţie oare- 

care la acest nume. Curios de tot e un citat întro 
sagă despre Teodorich, regele vestit al Goţilor (Dietrich 

von Bern), în care fiind vorba de păţania eroului cînda 

fost prins de către nişte uriași, se precisează chiar locul 

evenimentului, coftaminat probabil sub forma mitică 

cu un fapt posterior adevărat. Lucrul acesta se do- 

vedeşte nu numai prin numirea localităţii în chestiune 

<Mâtâren», ci se -mai precisează şi prin. cuvintele 

«nahe am Valhenlant». Indicaţiunea această ciudată 

a pricinuit la mulți bătae de cap, prin faptul că acelaşi 

loc Mâtâren e pomenit şi în poema «Bitterolto: şi deci 

(1) Asemenea și în povestea rustică mediev. «Meyer Helm- 

brecht» e vorbă de Valahi. IN
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avea multe șanse să devie un indicii pentru vechimea 

orașului austriace «Mautern». Însă după o discuţie 

_vie presupunerea a rămas clasată -la domeniul fan- 

tastic, de unde aii purces în această ordine de idei 

atite alte nume şi chestii neexplicabile. 

Din punctul de vedere al noţiunii geografice, a- 
vem însă în epopeele vechi germane şi o serie de 

numiri cu quasi-alusiuni la ţara noastră, cari, pe cît 

sunt de fantastice, totuşi nu pot fi trecute cu vederea, 

fiind-că constituesc, cum am zice, un gen de înaru- 

mări spre deduceri îndrăzneţe de tot. Este vorba de 
termenii Rumeny, Romanie, Rumeney, etc. pe cară 

i-am întîlnit.cu ocasia spicuirilor mele prin tesau- 

rele literaturii vechi germane. Cuvîntul Romanie fi- 

gurează la poetul medieval Neidthardt von Reuen- 

thal, care descrie episode din epoca cruciaților şi aduce 

expresia ca nume geografic în toată puterea cuvîn- 

tului. In colecţia sa de poeme, No. 24, p. 102, dîn- 

sul zice de o ast-fel de expediţiune: 

«Aldureh, der Unger lant, avider durch. die, Bul- 

gerie her vider uz und dureh die Romanie». 

Intenţiunea de a precisa cît se poate de exact iti- 

nerarul unui călător (cruciat) este vădit de clară; 

păcat numai că constitue o enigmă, zicînd că din 

Ungaria a trebuit să treacă în Bulgaria, pentru a 

ajunge într'o ţară, numită Romanie. Fără a ne ocupa 

de chestia dacă a putut fi aci vorba de ţara noastră 

(fiina-că nu este de explicat o asemenea potrivire de 

nume), totuşi trebue să ne întrebăm: ce țară a îost 

aceea, în care voia să ajungă călătorul lui Neidthardt? 

“Moritz Haupt, vestitul germanist, care pomeneşte şi el - 

despre acest termin geografic Romanie, ne aduce în 

privinţa. asta o explicaţie aflată la savantul Eraclus 
. 9
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p. 4224, unde se zice: «Fiind-că Constantin a pus să 

aducă pămînt de la Roma la Constantinopole şi a 

strămutat pe mulţi Romani nobili: încolo, de aceea . 

se numeşte acea ţară Romanie (von: diu îst daz selbe 

lant Românie genant). 
Insă şi o parte din Asia Mică se numea Romania, 

precum se vede din citatele unui cronicar, Otto von 
Freising, care vorbeşte de cruciata lui Frideric I 
ast-fel : | 

«Fridericus ingressus cum exercitu Asiam prosperis 
successibus ad tempus incessit, omnibus ei in tota 
Romania pro -voto parentibus.» 

Iar un alt citat din Fontes rer. Austr. referitor la 
acceaşi cruciadă vestită spune: » 

„„„ «de Europa în Asia moxque Romania et partes 
tenere cepimus. Ipsa quoque que pune Romania pars 
videlicet Asia minoris». 

Avem dar înaintea noastră denumirea veche a u- 
nei părţi din Asia Mică cu terminul geografic care 
ne serveşte astăzi nouă pentru ţara referitoare. Dar cu 
asta nu s'a.isprăvit. Epopeele germane ce o locuim 
la eroicul Dietrich von Bern (Teodorich), cari se mișcă 
precum am zis, într'o epocă anterioară cruciatelor 
ca fond şi contimporană ca timp de concepţie poetică: 
ne vorbesc şi ele de o ţară cu numele curios de Ru- 

meney. Ast-fel se găseşte în povestirea Şuabului 

Sachsenhaim, numită «MOrin» (£. 46) următoarea alu- 
ziune la eroismul lui Teodorich: 

< se Stai fpridt ex Dictridy.uou Boeru - 

det leb în avicfter vartej 

ud fedjt alea tag aurit aviirnrerat tem
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Tot așa şi în fragmentul cărţii eroilor (Helden- 
buch) unde se descrie viaţa la curtea lui Attila (Eizels 
hofhaltung,: p. 132) şi se pomeneşte în două rînduri 
şi numele de Valahi, se zice despre 'Teodorich: 

cXort auf den role do nuuțter veiden 
înc di tat Maer; | 
mit Moururear mru er [turcia 

pif nus der Înnagftag out per.» 

Ambele versiuni ne vorbesc de o ţară numită Ru- 

meney, unde 'Teodorich trebuia să se lupte cu ba- 

lauri (wiirmen=—plur. de la Lindwurm) omorînd câte - 

trei pe zi. Ori cît de mitic ar îi. fondul acestei rela- 

țiuni, aci totuși nu poate să fie vorba de Asia-Mică, 

ci de o ţară europeană care purta numele .de Rume- 

ne şi, mar fi tocmai minune, dacă în acest cas a- 

ceeași pustie (aviist fiind luat drept sălbatic, nepă- 
iruns), să fi fost poate în adevăr regiunea Carpaţi- 

lor, sait Panonia de jos, unde Goţii ait stat de fapt 

destulă vreme. Cu toată aparenţa fantastică a lucru- 
lui, cîte premise de coincidenţă bizară nu se stre- 

coară prin aceste aluziuni scufundate în negrul tre- 
cutului mitic, din care a purces istoria României de 

astăzi!! 

Un savant de tot sagace, d-l Mones, a crezut să 
descurce lucrurile, pretinzînd că această Romanie eu- 

ropeană din epopeele germane nu ar fi decit pro- 
vincia italiană Romagnă, conclusie, la care a tins el să 

ajungă tot pe tema locului de acţiune al Goţilor. În 

scriptele de dată mai nouă, adică după epoca cruci- 

atelor, confusiunea geografică în privinţa numitei ţări 

aviiste Rumeney creşte tot mai mult, în loc să se lim-
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pezească, şi amîndouă noţiunile geografice Romanie 

şi Rumeneg se contopesc, rămînînd numai idea de 

țară plină de fiare sălbatice. Aceasta se vede dintr'o 

scriere a poetului meşter Michael Beheim,.a cărei 

manuscript se află în biblioteca de la Heidelberg (î. 204 

a), şi în care se zice: 

<die miiepte DBueui 
dar tar nud nimau bi 
MO uiitaeii attgeljiute, 

da î[t suite aucutiure 

ună feriflidy geftiveme: 
grifeu, tradieu, lintiiiraue, 

utauer. feciflidy ticr mile. 

ceea ce înseamnă: : 

cîn pustia Romanie nu poale sta nimenea, acolo e: 

multă pățanie din pricina jivinelor grozave şi a 
fiarelor sălbatice: vulturi uriași, zmăi, balauri şi 

alte dihănii sălbatice şi straşnice.» | 

Cumcă sub pustiul fioros al zisei ţări se înţele- 

geaii codri deşi şi nestrăbătuţi, se vede din detaliurile 

ce ne dă saga scandinavă «Vilkira Saga» asupra 
pasiunii cu care cutriera Teodorich (Tiedrec) până 

la adînci bătrîneţe pe calul săii negru neobosit lo- 

curile cele mai păduroase, luptîndu-se necontenit cu 

fiarele sălbatice ce-i veneau în cale. 

Curios de tot este un nume ce se găseşte în po- 
"ema veche nerlandeză numită «de Jager uyt Grie- 

ke» (vînătorul din Grecia). Aci se povesteşte des-
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pre un tînăr rege al Greciei, care, umblind după vînat 

prin codri, întîlneşte o femee uriaşă, ce-l răpeşte şi” 

duce pe calul ei dintr'o fugă, două-zeci de mile de- 

partare. Auzind însă ea de ce neam mare este răpitul, 

îl îmbiesă ia pe fata sa de nevastă şi-idă calul miraculos 

ca să meargă să o peţească. Cu acest cal însă craiul 

izbuteşte în celo din urmă să scape din marea primejdie. 

Această fiinţă uriaşă feminină, care dealtminterlea este 

amintită şi în epopea «YWolfdietrich» ce am citat-o 

cu prilejul discutării aruncatului cu cuţitele la vechii 

Goţi (identică de tot cu intermeţul tragerii cu săge- 

țile în relaţiunea lui Ottakar), se numește în na- 

rațiunea poetică susamintită « Romina» şi se presupu- 

nea-a fi trăind în creierul munţilor cu alte şepte fiinţe 

totaşa de uriaşe şi groaznice la înfăţişare. Deşi ten.- 

dinţa naratorului necunoscut este, de a ne înfățișa 

prin aceste chipuri mitice figurile valchirelor snmeţe 

(fecioarelor de luptă) din mitul nordic garman, nuanţă: 

sub care reapar aceste plăzmuiri fantastice, este totuși 

alta, şi înainte de toate lucrul se presentă ca ceva 

special, aparţiitor unei regiuni de activitate deosebită. 

Vedem, întocmai ca la ciclul mitic despre Teodorich, 

munţii şi codrii deşi, Carpaţii, locul în care se adăpos- 

teaii aceste stranii fiinţe, şi simţim vrînd-nevriînd ca 

un fol.de adieri, pornite din cine ştie ce reminis- 

cenţă veche populară. 

Decit să ne întoarcem acum din acest domeniu din 

cale afară fantastic și să ne ocupăm de un monument, 

literar german din aceeaşi epocă şi interesant prin fap- 

tul, că atît locul acţiunii, cît şi una din persoanele prin- 

cipale implitate în naraţiunea avanturoasă de care 

este vorba, sînt aproape de tot de ceea ce am putea
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clasifica sub titlul de o presupusă țară şi nație ro- 

mânească. ! 

Epopea de care este vorba, poartă numele <Ortnit> 

şi se găseşte pe întreg într'un manuscript al colec- 

ţiei vestite de antichităţi, păstrate în castelul Ambras 
din Tirol (proprietatea împăratului Austriei), iar 

altă redacţie se află în așa numitul manuscript 

de Windhag, la Viena. Acesi Orinit este numele unui 

presupus împărat şi nu presintă altceva decît conta- 
minarea unei serii întregi de figuri eroice rămase în 
tradiţia poporală germană din epoca migraţiunii po- 

poarelor, împrospătate, dar şi înpestriţate, de eveni- 

- mentele mai recente ale epocei cruciatelor. Intocmai ca 

şi Iolfdietrich, Hugdietrich. ete. epopea aceasta apar- 

ţine unor autori necunoscuţi şi formează, împreună 

cu aceste şi cu diferitele scrieri despre Dietrich von 

Bern (Teodoric), un ciclu de poveşti sub numele de 

Heldenbuch, compuse maicu deosebire între secolii 
12 şi 13. Cel mai vestit compilator de asemenea naraţi- 

unipoetice a fost Caspar von der Râhn; cea mai completă 

din colecțiunile de această natură este însă cea redac 

„tată din ordinul împăratului Maximilian LI. (1512—17) 

Epopea Orinit este compusă în versul nibelungian, 

executat însă cam defectuos, şi cuprinde şepte părți - 

sail aventure. O întroducere în proză ce se găseşte 

alăturată la un manuscript deosebit a lui Ortnit din 

biblioteca de la Strassburg, începe astfel: 

Beifer Ottuidres vatter det vaz cin suebitiger hiug: 

sub Dat il giiter Land ad Litte uud.ivaz gefejeu 
în Dent land Zamparteu (1) ff ciner Dirge, Dic; Gart 

(1) Lamparten = Lombardia.
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eu (D), das tor Biitt dez Dagqrez în Zatipartenu 10. 

20 am der felb Oituib cin vip, die tvaz dez hiugez 

von Ziijțen Pucfter - 

Precum vedem din această întroducere, scrisă într'o 

limbă ce puartă deja toate'semnele decadenţei despre 

care am vorbit la alt capitol, eroul nostru Ortnit, 

sati Oitnid, cum se zice acolo, rezidează pe lacul 

lombardic Garda, regiune istorică, cutreierată multă 

vreme de Goţi (Theodoriek.. ... Ravena, Rabenshlacht), 

încît şi acest Ortnit, împărat din poveste cum. sunt 

împărații în poveştile noastre populare, este negre- 

şit izvorit din ciclul special al sagelor gotice. 
Acest Ortnit de nevastă pe sora regelui Rușilor, 

"nume care ne pare nouă încît-va cunoscut, căci ne 

reaminteşte pe Georin regele Rușşilor din re:aţiunea 
cronicei lui Ottakar Şi în adevăr cu aceasta chiar şi 

începe bănuiala mea, că în epopea Ortnit este impli- 

cată ţara şi poate şi un fragment întunecat din istoria 

noastră, mai mult poate decit s'ar crede, şi iată pentru 

ce. Chiar în strofa a treia a epopeei se zice, înainte de 

ce e vorbă încă despre regele Ruşilor şi ţara sa, 

că acest Ortnit era înainte de toate stăpîn peste o ţară 

numită IValhen (numele Valahia cu sincopare la si- 
laba a doua). In acelaş timp se înţelege din strofa 

a patra, că în acest IPalhenland îşi avea el domnia 

sa mare, sati cum am zice, adevărată, iar Lombardia, . 

unde rezida la începutul naraţiunii, era un fel de ţară 

de curînd cucerită, în care se strămutase în momentul 

din urmă cu căpitanii săi. Iată şi textul acelor strofe: 

- (1) Garten= probabil o localitate pe lacul Garda. .
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IL. ABENTEURE. 

. KUNIG ORTNIDES PUECH HEBT SICH AN. 

.... |. .  . |. |. € 1. . . . . . . . 

o... |. . | 1.  . . 1. |. |. . 1. 1. . .  . . . 

“Str. 3. & uda în pamparten ni gemualtiger hunig 

[cid), 
den as bei deu zeiteu Dain bunia aleidy 
uke allen Lant se Vale, baz bezeidyente daz, 

"Die urile ad daz er lehete, dag er gemwaltie- 
[blideu fag. 

Str. 4. Şi nruften alle fiivâten den hunig ad adj 
[feat er 

die lant et cre betanuugen vos eu gepitge 
[uz nr das set, 

det ziua fi îs nruften bringea, die bei în 
IFaea da 

die ucujteu alle fitrâjten Țeiu gepat ard ady 

[felia dr0. 

Str. 5. Dura) feat hiuriges suirăe ab iasi in dei preis, 
gelaifeu sua er Ortuit, ze fturur uns ct ris, 

. cc. |. . . 

Domnia” lui Ortnit se întindea dar după textul 
strofei a patra, de la munţi pînă la mare, și trebue să 
admitem că aci este vorba de Carpaţi şi Marea Neagră, 
fiind că imediat după această indicație ni se spune pe
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ton de continuare: că foştii stăpîni ai acelor ţări (între 

munţi şi mare) trebuiait să-i aducă tributul cuvenit, iar 

cei ce se aflaii pe lîngă el (în Lombardia), eraii necon- 

tenit sub frica şi ameniţările sale,.... de unde se înţe- 

lege că nu poate fi vorba decit de ostatici. Să auzim . 

acum alte strofe, în cari se relatează despre căsătoria 

lui Ortnit, — moment interesant pentru noi. 

Str. 7. Alfa dev deget edele aepauhet jet den lcib, 

da icter înt die feiare, dag er înc năure air aurib, 

die într ze aben ziitive ară frate avâdyte Țeint 

10 nud) suit ereu bicţie iiber Zamparten rin 

(liteigeitt. 

Str. 8. Da fprady der hiuig edele: cun vatet mit 

a | [tape sută atat, 

als îdye în meiuen Llande allertenrițte lait, 

aa îdy cin frauctr vinde, dist mir genafiaute [ei, 

dag. îdy var item gefiedyte der fane belrile 

(feri. 
. . . . . . . . . e. 

Şt. 11.70 fprady von den de fie der huni 2) lia, 
suni er Mady Ortuidenr Da Der temuriție mas: 

<îdy suni rin fraivear Țâjote vand attdy ival- 
[acbarw, 

der acpat mie hai nina, ce lict das baubet 

feiu uerloren,» 

(1) Semi-vocala w este considerată în textele germane vechi 

ca un dublu care abia în caligrafie a luat forma de w (adică 

un 2 topit cu altul). Pe de altă parte, adese-ori şi un 2 diftongie 

se înlocuia cu litera 2
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Str.12. Da fprad der haunig Oxtuit: «nu Țage mir 
furhaş, 

3) lias, licher owaim,! IA Mat tag ivefeui 
da? 

ver it în sefliidyte ? iper îmag Di fraive friu? 

staa fi mit ereu Waifiet îibrer Datmpazteni hu 

vinei ?> - 

Str.17.<Da fprady dex hunig von JicivȚzetu:> maur fei 

| | | ep not achlaat 
daţ îdy div Diţiu mire Weivte Dan acfaşt, 

dea ady deinen tode Dir auf eritauDden fiut, 
îdy ividerrict cş gerite, du hifi mciner Piveţ- 

ter hint.» 

Ortnit este rugat de mai marii săi să'şi ia o soţie 

- demnă: de a se numi regina Lombardiei şi vroind 

să dea curs acestei îndemnări, întreabă pe sfetnicii 

săi, că de unde să găsească o asemene soţie de samă. 

„Atunci cel mai credincios din sfetnici, regele Ruşilor, 

Ilias (după cum se zice în strofa 12), ridică glasul 

său și-i dă veste lui Ortnit despre o princesă fai- 
moasă, fata regelui Marchoret de Montabure din Siria. 

“Propunerea lui Ilias îi place mult lui. Ortnit şi Ilias, 

mulţumit de sucesul săii, exclamă în strofa 17 nişte 

„cuvinte cari sînt pentru noi un indiciii concret pre- 
țios. în acest dedal de lucruri fantastice. Ilias îi 

zice lui Ortnit cu un oarecare ton binevoitor, ba chiar 

părintesc: «fu ești doar copilul surorii mele». Rezultă 

de aci, dacă-mi este permis a urma firul extra-or- 

dinar. de fantastic al acestei naraţiunii poetice com-
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pilate din elemente mitice și istorice, incălcite în de- 

"curs de. secoli lungi, că acest rege Ilias este unul din 

domnii acelor ţări dintre Carpaţi și Marea Neagră- 

cari se aflaii la curtea marelui biruitor, poate nu în ca- 

litate de ostatici, ci aliaţi forţaţi. Mai mult: Ilias e 

îrate cu mama lui Ortnit, ceea ce indică, că relaţiu- 

nile între Ortnit şi el nu sunt încheiate pe tema u- 

nui. act, răsboinic recent, ci datează încă de la tatăl 

lui Ortnit. Insă şi acesta pare a fi avut în Ilias, sati 

unul din predecesorii acestui, un adversar destul de 

considerabil, încît a intrat în rudenie cu dînsul. Or- 

ce fel de personagii dar s'ar putea substitui figurii 

acestei fantastice cu numele de Ortnit, caracterul 

individual şi detaliile tradează invederat trăsături 

istorice distincte din epoca stăpinirei. ostrogotice, 
dacă nu chiar a regelui 'Teodorich însuşi. Figura lui 
Ilias, ceva mai. limpede şi concretă la înfățișare, 

face însă negreșit parte dintr'un suprastrat. istoric 

mult mai tîrzii, tot de origină germanică, exploatat 

de poeţi cronicari, ce aii aplicat nume din eveneminte 

mai recente unor relatări 'de dată mult anterioară. 

De aci se.naşte întrebarea: cînd s'aii petrecut a- 

ceste evenimente mai recente, în cari ţara noastră a 

jucat învederat un rol atît de important? 

Din îndicaţiunea dată cu privire la acel rege si- 

milar al Rușilor cu numele Georin, despre care ne 

vorbeşte cronica lui Ottakar şi care constitue deja 
un personagiu istoric positiv, determinat fiind prin cer- 

cetările lui Seemiiller ca rege al Haliciului, ce a domnit 

de la 1301 şi pînă la 1316, vedem că noţiunea geo- 

grafică de ţară numită «Land der Reussen», precizată 
istoriceşte ca ţara veche al Haliciului, pare a fi fost 

înainte mai generalisată şi cuprindea nu numai aşa
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zisa Rusie Roşie de la nord-est şi toată Moldova, 

dar poate şi o parte din Valachia. Aşa cel puţin ar 

putea să se explice numele pe care l-aii dat invada- 

torii germani, din ale căror isprăvi războinice și cu, 
ceritoare s'aii brodit stratul acest tirziii de relaţiuni 

' istorico- -poetice în cari ţara noastră se găseşte ames- 

tecată.: Cine anume ai fost aceşti invadatori şi cînd 

a avut loc contactul rezboinie cu Ruşii şi cu Valahii, 

citați de atitea ori în cronicile germane, iată o ces- 

tie demnă de toată atenţia istoricilor nostri şi pe 
care negreşit trebue să o las competenţii lor. 

Observ numai din parte'mi, că aci aii jucat foarte 

probabil un mare. rol cruciatele şi expediţiunile a- 

venturoase ce se intreprindeaii do multe ori sub 

titlul pietăţii creştineştă de către coloanele cruciaților, 
prin regiuni streine cu totul de sfintul mormînt. Şi 
mulţi din aceşti cruciați risipiţi cu voie sait fără voie, 

se prefăceaii ades, iar cu voie saii fără voie, din 

pelerini pioși, în năvălitori de cea mai primejdioasă 

specie. Se poate însă că și invaziuni germane de 

altă natură să stea în legătură strînsă cu fondul 
esenţial al tuturor acestor relatări întunecate și în a- 
ceastă ordine de presupuneri s'ar putea foarte mult 
reflecta la colonizările germane izvorite din perpetuul 
ajutor ce căuta să dea curia papală tînărului însă arhi- 
catolicului regat ungar, care începuse să se întemeieze 
pe la începutul secolului al II-lea în Panonia veche. Să 
nu se uite că deja Ladislaus 1. (1078 —1095) pare a fi 
chemat protectori teutoni în ţara sa, şi anume cu 
ocasia năvălirilor cumane în provinciile dunărene. 
Incă înaintea lui însă s'a fundat sub regele Geiza 1. 
(1075) abația de Benedictini lingă Turda, care avea 
între alte privilegii mari, jumătate din veniturile pe
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sare ale regatului, ceea ce ne arată că în dosul a- 

cestei colonii religioase de unde a răsărit în acelaşi 

timp şi episcopatul de la Weissenburg, trebuia să se as- : 

cundă şi un razem politie de natura rezboinică şi cuce- 

ritoare destul de însemnat, căci alt-fel acest lucru pe 

vremurile de atunci nici nn poate fi explicat. Sub Gei- 

za II. (1141) cutrieră pentru prima oară cruciații 

Ungaria şi fie-că aceştia sai alţi vizitatori ai atras 
atenţiunea Germanilor asupra frumoaselor regiuni 

ale Ardealului, sigur este că ei vin chemaţi, — cum 

se pretinde — de chiar Geiza, spre paza hotarelor, în 

mase mari: şi se stabilesc mai ales la frecătoarele 

Oltului prin Carpaţi, pe văile Gojdului, a Amaradiei 

şi a Ticheșului, dealungul Jiereșului şi în alte părţi, 

apoi sus la nord, dealungul Bistriţei şi a Someșului, 

ete, ete. Tot ast-fel se revarsă în secolul al 13-lea 

pe deviza cam curioasă <ad retinendam coronam Hun- 

gariae» alte mase teutonice peste ţară, aşezîndu-se 

în regiunile Amlașului, -— cum zic cronicele transil- 

vane,— pînă la gura Tartlăului; însă aceştiinvada- 

tori vin cu drepturi acordate de înainte, cuceresc deci 

țara fără sfială şi pun mîna pe acea bucată de regiune 

carpatină care noi o numim Ţara Birsei şi despre | 

care ni se spune în istorie, că a fost dată cavalerilor 

teutoni la 1211 cu drept dea zidi cetăţi şi alte 

locuri de apărare. Cumcă aceşti cuceritori nu s'aii mul-. 

- țumit numai cu privilegiile obţinute de la regele 

ungar Andreiu II. ci ai întins stăpînirea lor de- 

alungul Carpaţilor,se vede din castelurile (unele chiar 

bine conservate, rămase. astăzi încă, 'ca cel de lîngă 

Brad de pildă), monetele ce le-aii bătut sub protectora- 

tul puternic papal şi reminiscenţel6 păstrate în po porul 

nostru (în numirile: județul şi cetatea Neamţului).
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" Să urmărim însă strofele poemei «<Ortnit» în cari 
tot este vorba de acest interesant rege Ilias. După 

"ce în diferite alte locuri mai este numit credincios 
de frunte al domnului Lombardiei (der Lamparte) 
dăm la strofa 67 deun loc unde Ilias îi zice lui Ortnit 
că doreşte să se întoarcă iar în ţara sa, din care 
lipseşte aproape un an întreg: | 

<Jdy will aud negea Benizei» fo [prady Der huuig 

lJlias 
«ci tabet fat deus. Înte, dag id dale tuns; 
îd) fabr ger delainte setat aucili artă acaudy aci hiut, 
id aufa die Velbeu [dyatucu, die dit gelaifgea Find 

 Abstraţie făcînd de cuvintele lui Ilias, că vrea 
să-și vadă femeea şi copilul, cari pot să fie numai 
o frază adaogată de poet, observăm în şirul din urmă, 
că Ilias pomeneşte de voinicii din ţara sa ca, unii 
ce sint destinaţi a intra în serviciile lui Ortnit. Dar sub 
aceşti viteji putem înţelege foarte bine (cu aplicaţia 
sensului cuvîntului «haissen> (a porunci) că aceşti ju- 

„rață erai căpitanii unor diferite fracțiuni de mici state 
saii popoare pe cari acel Ilias le avea sub stăpînirea 
sa de domn peste alți domni în ţara aşa zisă a Ru- 

"şilor şi despre cari el spune expres că; merge să-i 
vadă, saii, cum s'ar spune astă-zi, să-i inspecteze. 

In aventura a treia regele Ilias, al cărui figură ca 
unchiii al regelui Ortnit şi eroi de frunte se preci- 
sează din ce în ce mai mult, intră în conflict direct 
cu Alberich, pigmeul misterios şi puternic ce joacă 
un rol atît: de important în poema <Ortnit». Intre 
diferitele dialoguri ce se încing cu acest prilej relativ |
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la calităţile deosebite pe cari caută fie-care să le pună în 
evidenţă în faţă celui-lalt, regele Ilias zice la strofa 353: 

. . <îdy maifs uit, auar îdy fel; 
în Walpifete w reiciea jet îdy die hautde 1unl, 

day îs) die lcute fierte Die redjteu trape bin: 

fie ciltenu ady mit îvre; id citvaiz, iva id feltie iar.» 

Reminiscenţa aceasta superbă a lui Ilias, că cîn fă- 
'rile valache» ar fi pentru el mult mai îndemînatice să 

conducă voinicii la luptă, căcă ei ar merge după el 

fără 'să. se gîndească, pe cînd aci în țara străină, el 

însuși nu ştie unde se găsește, ne întăreşte şi mai 

mult în ideea că acest Ilias figurează ca domn peste 

alți domni de fări românești, sub cari ne putem 

închipui, —- dacă nu cumva acest întreg pasagiii mar- 

cant e însuşi alt-ceva decît un rezultat al închipuirii 

celui ce a făcut epopea, — micele începuturi de state 

româneşti în secolele 11, 12 şi 13, despre cari ne vor- 

besc istoricii noştri. Căci cum am putea alt-fel să ne 
tălcuim acest plural <avalehische reiche» pe care e- 

roicul Ilias le numeşte ca fiiind supuse lui? Mai mult 

încă: în aceeași aventură a epopeei unde se găsește 

această strofă, ni se vorbeşte, fiind-că ne aflăm în 

mezul descrierii expediției lui Ortnit—adică ţara unde 
trăește faimoasa fată crăiască indicată de regele Ru- 

şilor—chiar de Valahi ceia parte activă la această 

"expediţie. (Str. 351). 
Se pretinde de diferiţi interpreţi ale epopeelor ger- 

mane vechi, cum e cea de faţă, că sub Walehen, ar 

trebui să înţelegem înainte de toate Italiani (Welsche), 

une ori Francezi, şi numai în caz excepţional rasa
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vomană în general. Sint gata să admit că în a- 

coastă înlănţuire de 'evenimente, ale căror naraţiune 

porneşte din Lombardia, o confuziune poate lesne 

să se ivească, dat fiind caracterul extrem de fantas- 

tic al întregului material; dar ei mă acaţ cu os- 

tentaţiune de nimbul acestui rege Ilias al Ruşilor, 
care de sigur ne prezentă puncte de apropiare mult 

mai precise în sensul supozițiunii, cumcă aci e vorba 
numai de Valahi şi nici decum de oameni substituiţi 

denumirii generice de /falian sau IPelseh, Aceştia ar 

apărea, priviţi prin. prizma aluziunilor zisului rege 

Ilias al Ruşilor, și mai neexplicabili de cît sînt. 

Un ast-fel de citat dubios ar fi de exemplu cel din 

strofa 393, în care Alberich se întroduce pe lîngă 
principesa mult căutată şi-i spune după alte vorbe. 

<diu Țalt hiunigitture muerden iiber alle 2Ualdyen lant.» . 

Fiind vorba de Ortnit, cuceritorul recent al Lombar: 

diei, care doreşte s'o facă pe principesa crăiasă peste 

toate ţările valahe, se poate lesne ca aci să fie luat 

lucrul şi în înţelesulde jeri romunice adică italiane, 
M'aş bucura, precum am spus la începutul acestei 

cărţi, dacă modestele mele încercări de a releva aceste 

citate împrăştiate prin monumentele literare germane 

medievale ar aduce şi lumină pentru trecutul nos- 

_tru întunecat, şi s'ar vedea indrumaţi în fine şi alţii, 

să se ocupe cu elucidarea unor asemenea lucruri. În 

acest scop termin lucrarea mea prin alcătuirea unui 

glosar, cu ajutorul căruia cei interesaţi vor putea ur- - 

mări, completa şi întrece ceea ce mi-am permis eu a 

începe prin această a mea lucrare,
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Prescurtări: ace.= acuzativ, adj.= adjectiv, adv.== 

adverb, anom.=—anomal, cp. compară, colect.=— colectiv 
comp.= comparativ, dat.— dativ, f. femenin, gen.= ge- 
nitiv, imp.=imperativ, intr.=intransitiv, m. masculin, 

n. neutru, part.= participii, pl. plur.=plural, prt. 

=—preterit, prez.—prezent, refl.— reflexiv, sl.—slab, 
subst. substantiv, sup..superl.=—superlativ, î.= tare, 
v.=verb.
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A. 

A interj. se pane cu împer,. 

şi particule. Excep. neinâ, 

râtâ. 

abe, ab, prep., de la, de; 

abeme = abe deme; adv. 

în jos, în laturi, de loc: 
abe, ab vezi aber. 
abelouf, m. î., loc de goană . 
pentru vînal. 

aber, abe, ab adv. îar, însă, 

din noii. | 
adelvri, adj., nobil, liber. 

ahten, v. sl., a socoti; mieh 

ahtet, îmi pasă. 
alrevst, alrâst, din aller 

îrst, acum şi maă mult. 
alrot adj., roș de tot. 

als, vezi als0. 

alsam(e) ad>., tot așa; 

conj. .ca și cum. 
als, alse, als adv. şi conj, 

așa, tot aşa, ca, ca şi. 

alterseine adj. singur de 
tot, 

  

  

altgrîs adj., căra. 

alwâr, adj., adevărat de tot. 

an, ane prep. şi adv., la, în, 

pe (aneme=ane deme) 
ande adv., vai. 

ando m. sl. suferinţă. 
anders adv., gen,, alt-fel. 
anderswâ adv., aiurea. 
âne prep., fără, afară de. 

anelich adj., asemenea. ” 

aneme, vezi an. | 
angestlich adv., angestli- 

che(n) adv., neliniștitor, 
gr6znie. 

antpfane m. î., primire 

antwere n. î., mașină. 
are n. î., lot ce e răi. 

are m. sl, vultur. 

arebeit, arbeit, arebeite £. 

LR sforțare. | 

arebeiten v. sl., a se sforfa. 
arnen V. Sl, « secera. 

art î. t. gen, origine. 

atter £. sl., ndpîred.
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B. 

bâgen v. sl., 4 se certa. 

balde, palde adv., îufe, te- 

merar. 

palt adj., îute, temerar. 

baz, paz adv., mai bine, 
mai mull. 

bedaz conj. pe când, în 

timpul. 

pâde, beide n., bâdiu, beidiu 
cu und: afât-câl. 

besân, begân v. sl., preter. 
begie, a face, a ezercita. 

begegene adv., în contra 

sati potriva. 
behalten, behalden v. Sl., a 

păstra. 

behanden, behenden, vezi 

bi handen, henden. 
behern v. sl, a spolia, 
prăda. 

bejagen v. sl. a agonisi, 
cîştiga. | 

bekennen v.sl., a cunoaște, 
G recunoaşte, mir wirt 

bekant=aflu, văd. 

belangen v. sl., a cere. 
peleiten v., a conduce, | 
belîben, bliben v. t, a ră- 

mânea,. 

benamen adv,, pe nume. 

bendig adj.,:îmblânzit. 

her, bere s. s., 2475   

berâten v. î, a echipa, 

înzestra. 

bereden v. sl. 

despre. 

beruochen v. sl., a îngriji 

de. 

bescheiden v. t., 4 despăn "ți; 
a povesti. 

bescheidentliche(n) 
lămurit. 

besorgen v. sl., a gîndi cu 

grijă. 

bestân, bestân v.t., a 7ă- 

_mânea, tât b., a rămâ- 
nea pe loc. 

bestiften v. sl. a instala. 

betten v. sl., a face patul. 

bevestenen v. sl., a logodi. 

pevindenv.., a găsi, a afla. 
berollen adv., de tot. | 

bewac preter., de la be- 
wegen. | | 

bewarn v. sl., a apăra; 

bewart part., înarmat. 

bewegen v. t, gen, are 
nunța. a 

bewisen v. sl. 4 dastrui. 

bezeigen v. sl., a însemna. 

pezite adv., la timp. 

bezoc m. î., câptușală. 

hi, pi prep., la; cu; prin; 
adeseori=ună. 

a vorbi: 

adv,,
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bidemen v. sl., a tremura. 

biderbe adj., activ, viteaz. 

bieten v.. î., a oferî; ge- 

“nâde b., a mulţămi, refl. 

ze făezen, a ruga în ge- 

nunehă. 
bilde, pilde n. î., gură, 

desemn. i 
billich -e, -2, pillich, -e, 

-1, adv., de drept. 

piten, pîten v. î., a aștepta. 

biule f£. t., unflătură. 

blide, plide adj., vese?. 

bluotvar adj., roș ca sîn- 

gele. 

borte, porte m. sl., înel de 
mălasă. cu aur. 

besliche(n) adv., răi; za. 

botenbrât; -prot n: t., leafa - 

slugei. 

dagen v. sl. a tăcea. 

dahte preter. de la decken. 

dan vezi danne și dannen. 

“ danewert adv., în lături. 

danne, denne, dan adv. 

„apoi, căci; după com- 
par.=ea. Aa 

dannen, dan adv,, de acolo. 

dannoch adv., atunci încă. 

  

bouc, pouc, m. î., catavarnă. 

bouwen v. sl, a locui, a 
ocupa. 

bOzen v. î., a lovi. 

“bracke m. sl. copoiă.: 

brechen v. t., a frânge, a 

sfărma. 

bresten v. î., a frânge. 

briinne, briineje, priinne î. 

t., armură de la pept. 

brâtmiete f. t., zestre. 

buckel, bukel, pukel £. t. sl., 
garnitură rotundă de 

metal în mijlocul scu- 

tului. 

biiezen v. sl. a depărta, a 
înlocui. | 

biâhurt; m. î. Zarnier în 

cele. 

D. 

dar=dă adv., aici, atunci. 
dar(e) adv,, încolo, acolo.: 
daz conj. că; . dureh daz 

fiind-că ; 6 daz înainte 

de a; unz daz pînă ce.. 
degen m. î., eroz. 

degenlich adj., degenliche 

adv., eroic. 

dehein cîne-va ; nimene.
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deich=—daz ich. 

deiswâr=daz ist wâr. 
deis=—daz es. 
deiz =—daz ez. | 

denne, vezi danne. 
dâr=daz e. | 
des adv. gen., de aceea. 

d6st=—daz ist. .. 
- deweder unul din doi, nici 

unul din doi. 
dicke adv., adese-ori.. . 
dienen v. sl.; a servi, d cîş- 

tiga; part. diende=die- 

“ mende. 
dienest, dienst m. Î. n. tb 

servicii. 

dies=die es. 

diet î..t, popor, oameni; 

" xarnde “cântăreţi călă- 

lori, 

diezen v. î. preter. d0z,-4 
răsuna. 

de a. 

O
 

religie, a 

ebene adv, întoemaă. 

ecke, ekke, eke f. i. tău. 

cigen adj..propriă, - - 

adv. înainte; -conj. (6 
daz), ehe, bevor, înainte . 

Î. t datină, credinţă, 

denen.-V. sl, a suna. 
doln v. sl. a 7rdbda. ...: 

d9z m. î., sgomot şi preter. 

„de la diezen. 

drejen v. cl. a se învârti. 

dran=dar an. 
drâte adv., îute. 

drâte preter. de a draejen. 

dreuwen, dreun v. sl. dro- 

hen a ameniriţa. 

drâuwen v. sl. drohen a 

amenința. 

dunken preter. 

părea. 

duo adv.=d6 atunci. 

dureh,. durh prep., prin; 

din causă, pentru ;. d, 

daz, de aceea; d. minen 

willen, din părtea mea. 
durfen anom., a avea nevoe. 

duz m. î. sunet, 

dwingen=twingen 

dânte a 

  
E. 

eigendiu, -diwe î. î. roabă. 

eigenholde sl. eingenman 

“m. t. rob, slugă. 
eleh m. t. elan (cerb). 

ellen n. î., putere, curagiii. 
ellende adj., străin. 
ellende 'n. î. str "dinătate, 

-. eapulsar e. .
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ellenthaft adj. voinie, cu- 

ragios. 

en, vezi ne. 

en=—den. 

en=in, 

“enbizen v. î, a mânca; a 

gusta. 

ende, ent n. î. m... fine, 

raport, fel; in allen ende 

_(ac. sing. masc.) în ori-ee 

privinţă ; an ein ende, de 
tot; an cin e. komen cu 
gen., a cunoaște comple- 

lamente; an ein e. brin- 

gen, a împlini; vieren 

enden, în patru colţuri. 

engiezen v. î., a vărsa, 

enhant, (nde). adv. în mînă. 

engern, V. sl. aq nu dori. 

enhein= nehein. 

enlant adv. în fară. 
enpfieren v. sl. 4 desminţi 

prin jurământ. 

entriuwen adv, ză! în 

adevăr. 

entsliezen v. î. d deschide. 

entsweben v.. sl..a afipi, a 
adormi. 

entwerfen v. î. 4 desemna, 

„picta. 

„enwâge, vezi wâge. . 

erarnen V. Sl.; a secera, a 

ezpia. 

  
  

erbeiten, rebeiten v. sl. a 

aștepla (cu gen.) 

erbeizen v. sl. a lăsa calul 

să pască. . 

erbîten v..t. a aștepta (eu 

gen.) | 
erbolgen partic. înfuriat: 

erborn partie. păscut.» 
erbunnen anom.; 4 învidia 

(cu dat. şi gen). 

erbiirn vezi exrheben. : 

erdiezen v.t. preter.. erd6z 

a răsuna. 
erdriezen .v. 

plicticos. 

ergâhen v. sl. a se grăbi. 
ergân, ergân v.:î. a se în- 

tâmpla, a se termina. 

î. a deveni 

ergetzen v. sl. preter. e» 

gatze, a face să uite, a 

despăgubi. 
“erglizen v. î. a străluci. 

erheben v. î. part. erhaben 

a rîdica; a âncerca a 

împodobi cu reliefuri ; 

refl. a o tuli. 

“erhellen v. t. preter. erhal 
a primi. 

erkomen Y. î. a se spăi- 

mânta. 

erkrimmen v: î. a, sfășia 

cu ghiarele. 
erkiielen v..sl. a răci.
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erkuolen v. sl. 4 se dci. 

erlâzen, erlan v. t. cu ac. 
şi gen. a scuti. 
exliuten v. sl.. a zvoni, a 

se auzi. | 

ern=er ne șî er in. 

crnem v: sl. a salva. . 

errechen v. î. a 7ăsbuna 
de tot. o 

erriten v. î. a ajunge din 

urmă călare. 

ersmielen v. sl. a surâde, 

ersprengen 'v. sl. a stârni 

vânatul. 

ertoben, retoben v. î. a se 

înfuria.   
G. 

gâch adj., grabnic, mir ist 

gâch, me grăbesc; lât iu | 

niht ze gâch (adică we- 
sen), pu v€ grăbiţi atâta. 

gadem n. î. apartament. 

gâhen v. sl. a se grăbi. 

gâhes adv. gen., îndată, . 

gămelich adj., glumef. 

gân, gân v. preter. sie, a 

se. duce, a veni. 

gar -adv., de tot. . 
garwen v. sl. preter. garte, 

a prepara   

ertriieben v. î. a tarbura . 

erwagen v. sl. a tresări. 

erwegen v. î. a ridica. 

erwegen v. sl. a stârni. 
erweinen v. sl. 4 face să 

plângă 

erwenden v. sl. 4 face să 

înceteze, a întoarce. . 

erwîhen v. î. part. erwigen, 

a se moleşi. 

erwinden v.î. a se lăsa de. 
erziugen v. sl. a scoate la 

iveală, a demonstra. 

erziinden v. sl. a aprinde. 

es gen. de la er și ez.. 
et, totuși. 

f. vezi v. 

ge întăreşte formele ver- 

bale şi arată. trecutul 

lor; cele mai multeverbe 

sânt citate sub forma 

simplă. 

gebere î. î. ținută. 

gebâren v. sl. a sepuria; 
wol g., a fi vesel. 

gebrehte n. î. zgomot... 

gebresten v. î. a fi lipsit; | 

preter. sgebrast. 

gedienen, vezi dienen, .. 

sedinge n. t. convențiune.
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gedinge m. sl. îmtenţiaunie, 

speranţă. 

gedrane. m. î. aglomera-. 

țiune. 

gehaben v. sl. 4 păstra ; - 

îif g., a ocupa; vor-g, 

a disputa. 

gehaz, adj., dușmânos. 

geheiz m. î. promisiune. 

gehilze n. î. mânerde sabie.” 

gehiinde n. t. cânii ca to- 

- talitate, 

geitewizet de la itewizen. 

gekleit = geklaget, geklei- 

dei. 

geleze n. î. cultură, pur- 

lare. | 

geleite m. sl. conducător. 

gelf m. t. îndrăsneală 

mare. . 
gelîch(e) adv., potrivit. 

gelieben v.sl. a face plăcut. 

gelouben v. sl. a lasa, a 
desista de:la (cu gen.) 

gelpf adj., foarte îndrăz- 

Ref. 

gelt î. m. plată. 

gelten, gelden v. î. a plăti. 

gemach n. î. odihnă. 

gemeine adj., general, co-. 

mun. | 

gemeit adj; vesel. - - 

gemuot adj. animat. 

  
  

 gemoute. preter. de. la. 

milejen. 

gân, vezi gân. - 

genâde £..t. graţie, mulţă- 

mire, milă. 

| genâdenv.sl.afi îndurător. 

genden = geenden v. sl. a 

termina. 

genesen 9. î. a scăpa cu 

viața. 

geniezen v. -t. a se folosi 

de (cu gen.) . 

genâte ad, cu silință 

genete ad.j. afintit, atent. 

genâz m. î. a fi egal. | 

gepricven v. sl. a înscrie, 

nola. 

ger, sâre m. sl. suliță. 

gâre m. sl. poala la haină. 

gereht adj. gata de (cu. 

gen. sai ze). 

gereichen“v. sl. d ajunge. 

gereite n. t. efecte de că- 

lărie. 

gerîchen v. sl. 4 îmbogăţi. 

gera v. sl. a dori, cu gen. 

sasi ac. cu au. 

gerou preter. de la geriu- 

wen, 4 regreta. 

gerâmen = râmen, - -- 

seschamenv.sl.a serușina. 

gesellecliche adv., în s0- 

-cietate; păreche.
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gesidele n. t. pl. rezidențe. 

gesit adj., gesitet. manie- 

ra. 

gespenge n. î. pl. catara- 

me, încuelori. 

gestân v. î. a remânea, « 

trăi, a sta în ajutor. 
gesteine n. î. petre scumpe. 

gesteinet, ornat cu: petre 

scumpe. 
gestraht part. preter. de 

la strecken. 

gestreut part. 

blâni pătate. 

gestriten v. î. a susțineo 

ceartă (cu dat.). 

geswarmn part. = gesworn. 

geswîchenv.î. a lasa baltă 

(ca dat.). 

getar, . setorste, 

vezi turren. 

getragen an v. î. a provoca. 

getriwen, getrouwen, ge- 

trâwen, v. sl. 4 se în- 
. crede. | 

getwere n. î. pitic. 

gevelle n. î. loc, drum îm- 

pedecat de arbori, petre 
ete. 

geverte n. î. dram, plecare. 

gevriesch "vezi vreischen. 

gewaefen n. t. colect., ar- 

mele. 

„ca subst. 

seturren,   

  

gewalt m. t. violență, Du 

tere. 

gewete n. t. colect,, 
brăcăminte. 

gowărliche adv., echipat. 

gewesen v. î. a precum- 
“pănă, 

gewerren = werren. 

gowinnen v. î. a. obținea, 

a pune mâna (cu gen.); 

an(e) g., a câștiga. 
gewoneliîch adj. obicinuit. 

geworth part. dela wiirken, 

gezemen V. î.. 4 se cuveni. 

gezogenliche adv., carviin- 

cîos. 

gie preter de la sân. 
giezen v. î. a fişă. 

sihe, siht pres. dela jehen. 

gist, gît = gibest, gibet. 
glanz adj. strălucitor. 

goltvar -adj., gen. goltvar- 

Wes, aurit, 

gotes, anom, sarac, sarac 

de tot. 

gouch m. î., bastard; cu e. 

goume f. t, observare, .g. 

nemen, « observa (cu 
gen.) 

gremelich, gremilich adj. 

adv., -liche, supărăcios. 
grifen v. t., a apuca;. zuo 

gr. G începe. 

2u-
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grimme adj., teribil. 

grimmeeliche adv., groza”. 

gris adj., cenușii. 

  

groezlich adj., nare. 

sroezliche(n). adv., eztra- 

ordinar. 

H. 

habe f. t., posesiune, pro- 
prietate ; pori." 

haben, hân, a avea, a găz- 

dui, a produce. 

halpful n. î., animal “ne- 

Cunoscut. | 

halspere m. t., halsperge £ 

t., chiurasă de verigi. : 

halt, în prop. concesive. 

handeln v. sl. a trata. 

hant £. t., mână, fel; helt 

zer hant, zen hanten, ei- 

ner hande:wile,. cît ai 
bate în palme. 

hărmîn, hermîn adj., de 
Caco. ” 

harnasehvar adj., 7nurdar 

de armură. 
harte adv., foarte, tare. 

heinliche î. î., întimitate. 

- heinliehe adv., intim. 

helfe f. t., ajutor. 

hellen v. î., a răsuna. 

helmgespan, n. î., Jocurile 

de îmbucare la coif. 

helmraz n. î., cavitatea 

coifului. 

  

  

heln v. t.,preter. hal a as- 

cunde (eu acus. dublu.) 
hendeblotz adj., ca mâna 

goală. 

herbergen v. sl., a poposi, 

a mânca. 

hergesinde n. sl., suita mi- 

litară. 

herte f. . luptă: învergu- 

nată. 

herte f. 4, omoplai. 

herverten v. sl. a face o 

expedițiune militară. 

herzenlich adj. -lîche adv., 
cordial. 

hie, preter., de la hâhen 

v. î., a atârna, 

hil imperat., de la heln. 

hînaht, hînte, hint, adv,, 

astă-noapte. 
hinde f. î., cerboaică. 

hin(e) adv., spre, de aici; 
h. widere, înapoi. 

hînt(e) vezi hînacht. 

hîrât m. î., Zogodire, că-. 

sătorie. 

hirz m. î., cerb. 

cucul »
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hiu preter., de la houwen. 

hâchgemuot adj. cu gîn- 
„dură mari. 

" h6ehgemiiete n. t., senti- 

ment înalt. 

nochzât(e), hâehgezit(e). £. 
_t., sărbătoare, sărbătoa- 

re de curte. | 

hofschen, hăveschen, v. st. 

a face curte. 

hGhe adv., înalt. foarte, h. 

stân, a costa, hâhe tra- 

gende sumef, comp., h6- 

her, sup., hOheste. 

h6hen v. sl., a se mândri. 

hoehen v. sl. a înălța. 
holn v., a scoate. 

ie adv., fot-de-auna; în 

prop. secundară, nici- 
o-dată. : 

iemen, cine-va ; prop. sub-. 

ordonate, nimene. ' 

ieslich, ietslich fie-care. 

int, ce-va (cu gen.) adv, 

* în prop, subordonate, 

=niht. IN 

immer, în prop. subordo- 
nate=nimmer. 

„în adv., înlountru. 

în, pe el, lor. 

holt adj., dispus, drag, fi- 

del, holden hân, a- dis- 

pune, a îubi. 

hort m. î., comoară. 

„houwen v. î. preter,, 

a lovi. 

hovemere n. 

curte. 

„hovereise, hovevart f. t., că- 

- lătorie la curte. 

hulft ft, închis. - 

huote f. t » supraveghiere, 

gardă. 

hurnîn adj., de corn. 

hurte f., alergarea. 

„iu, 

t., poveşti de 

  hât f. t., pele, 

I. 

„in(e) = ich ne. 

îmene = ii deme. | 

inder adv., ande-va,: cine- 

va. e 

ingesinde n. î., servitorii. 

-inre prep. cu dat. înă- 

untru. 

inz = în ez. 

iteniuwe adj.,. noi de tot. 
itewize £. î., împutare. 

itewizen v. sl., a împuta. 
iu dat. plur,, vouă, Pu =   iclr iu.
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iuch ac. plur., vouă, i'uch 
= ich iuch. . 

“iuwer îwer, al vostru. 

iz, el, neuliu, iz=ich ez. 

3, 

A ş 

dublu cu & şi r înter- 

calat. | 

jach, jâhen vezi jehen. 

jarâjă, vezi jâ. 

jegede n. î., Jagd. 
jehen v. t. pres., gihe, pre- 

K. 

“exmerare m. î., camerist, 

- îngrijitor. 

kamere fî. sl., cameră de: 

dormit şi de bani. 

kanzwâgen m. î., căruță 

de expediţiune. 

kapfenv. sl, a holba, a 

bleojdi. 

kappe v. sl. capă. 

kappelsoum -:m. -t.,: bagaj 

-- bisericesc, 

kebese f£. sl., concubină. 

kebesen .v. sl., a preface 

în concubină. 

kein cine-va, nică unul. 

-keln = queln. 

kemenâte f. sl., atac. 

ja, în adevăr, jarâjă, jâ | 

  

ter. jach, « zice, a măr- 
turisi, a acorda; des 
pesten, a da prețul (cu 
gen.) a recunoaște vic- 

toria (fară gen.) 

june, adj. superl., jungest 

ultim. 

kiesen v. î., a avea, azări 

a: cunoaște, a alege. 

kindelîn n. t., aj, cavaler. 

“int n. t; copil flăcăii sati 

. fată ; von kinde, din co- 

pilărie. 
kiulo î. t. măciucă. 
kleinât n. î. odor, fuvaer. 

Kleine adv., puțin= nimic; 

îngrijit. 

kleit = Klaget. 

kleite = kleidete. 

Klenken v sl. a face să 

sune. 
Eneht m. î. războinic. - 

kochsere, koher m, t. tolbă. 
kolter m. t. plapomă. . -
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k0s preter. de la kiesen. 
Kkoste f. t. valoare. 

koufen v. sl. a câstiga. 
kradem m. t. zgomot. | 
kraft î. t. putere, mulțime: 
kreftic adj., tare, forte, nu- . 

meros. 

kriuze n. î. cruce. | 

kuche f. sl. bucătărie.   
L. 

liger n. t. fabâră. 

lân, vezi lâzen, 

lzere adj., gol. 
- Iazen, lân v. t. preter.lie(z), 

-a lăsa, a părăsi; abel. 
a da drumul: bleiben, 
sin, stu, under wegen, 

a'părăsi; siniu dine af 
re 1., a-și lăsa lueru- 
rile pe onoare; refl. cu 
an şi gen. a se lasa pe 

" câne-va. 
ledecliche adv. liber, 
legen.v. sl. a pune a pre- 

găti; refl. a tăbări, a 
se așeza, a se linişti; 

sich an 1., a se îmbrăca. 

leich m. î. cântec. - 

leide adv.,întristător.-- 

leiden v. sl. a face să su- 
fere, a degusta.   lihen v. 

kâme. adv., cu grei. 

Kunde m. sl. pământean. 
kiinde f. î. cunoștință 
kiindec adj.. cunoscut. : 

kiinne n. t. gen. înrudire. 
kunt adj., cunoscut. 

kurz(e)wile f. t. petrecere. 
kurzwilen v. sl. a petrece, 

a amuza, 

leinen v. sl. a răzema, a 
se răzema. 

leisten v. sl. a observa, a 
face. 

leite .preter de la legen şi - 
leiten. 

leitsehrîn n. t.. cufăr de 

drum, 

leste superl. de la laz, ul- 
tim. | 

letzen v. sl. a răni, a îm- 
pedeca. 

lewe m. sl. lex. 

lie preter de la lâzen. 
liebe adv., îmbucurător. 

lieben v. sl. a. fi: plăcut. 
liegen v. î..a 7mînfi. .. 

lieht adj. acitor. . 

liehte .adv., senin. . 

t. a acorda .ca 

a 

feud.
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lihte adj., neînsemnat. 

lihte adv., așor, poate. 
lintrache:m. sl. balaur. 

lîp m. t. viafă, corp; a- 

dese-ori ca. perifrază a 
persoanei ritters lip = 

“ritter, 
lise adv. pe ascuns. 

list m. t. artă, prudenţă; 
arger ]., belea mare; 

von listen, din prudenţă. 
liste f., margine, găitan. 

lit n. î. membru. 

lit = liget, 

liuhten v. sl. preter. lânte, 
a lumina. 

liut n. t. popor, "plur. oq- 
menă, -. 

lobebzere aj. mnoritos, de 

„laudă.   

loben v. sl. a lauda. 

lohen v. sl. stec?s, luci. 

losen v. sl. a pândă, asculta. 
louc m. t. flacără. 

lougen v. sl. a arde, a luci. 

lougenen, lougen v. sl. a 

nega, subst. refuz; îne 
L sigur. - . 

ludem m. t. zgomot... 
ludem m. î. n. î. animal 

necunoscut. 

luft m. î. aer. 

lâhte preter. de Za liuhten. : 

lâter. adv., lâterliche adv. 

curat, senin. 

lâtertrank m. î. den dres. 

liitzel adj. wenig (cu gen 

=— de loe; |. iemen, nă 

“mene, 

NM. 

“mâe m. î, rudă de sînge 
în linie laterală. 

magedin; miigedîn n. î. Vî7- 

gină, fată. , 

magetuom s.m.,vîrginitate. 

magezoge' m. sl. educator. 

_mahelen v. sl. a logodi, a 
„căsători. 

mahte pret. de la mugen. 

mâne m. s]. luna. 

manec;-îc, pl. n.. menegiu, 

oare-care. 

mare n. t. cal de bătălie. 

mare, marke î. t. Zotar. 

maregrâve m. sl. judecător 

regal a unei ări „de 

hotar. 

mere adj., renumit. 

Li
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miere. n. 

la plur. . 

marmelstein m.î.7n2armord. 

marschalch, marschalk m. 
t. grăjdar,: mareșal. 

matraz n. î. pat aşternut 

„bine, | 
maz n. î. mâncare. 

mâze f. î. măsură, mode. 

rațiune, mod;: ze mâze 

komen, a fi potrivit. 

mâzen v. sl. a modera. 

ni6, vezi mâr. mazliehen 

_adv, cu măsură, puţin, 

de loc. 

mehelen v. sl. a căsători. 
mein n. t. făfarnicie, tră- 

dare. 

meinen vV. sl. a avea de 

gând, a îubi. 

meinrât m. î. 

tradare. 

meinrzte adj., trădător. 
melden v. sl. a frâda. 

menec, vezi manee. 

sfat râs, 

menege, menige î. î. mul-. 

țime. 

mr, mâre, mâ. comp., mai 

mult, cp. de la vi. 

messe fî. . bucăţi de metal 
ca greutate. 

met(e) m. t. med. 

t. știre, lucruri | michel. adj. 

  
  

mare;. adv. 

foarte. 

mîden v.t. aevita, a omite; 

refl. a se abținea (cu 

gen.). 

miete f. t. răsplată. 

mieten v. sl. a răsplăti. 

„milte, milt adj. generos. 

“milte f. î. generozitate. 

minner comp., mai puțin. 

missebieten v. t: (ez einem) 
a trata râu. 

missedienen v. sl. a servi 
răi, a ofensa. 

missegân v. ., d merge răi 

miSsey ar(e) adj. şters spă- 

licit. 

missew endef. t. nedreptate, 

faptă uită. 

molte £. t. praf. 
mOraz m. vîn de dude, a- 

__gude. 

more m. t. plur. more cal. 
mârtliîch adj., mortliche 

adv, asasin, ca un asa- 

sin. - , 
mortrieche adj., răzbunînd 
prin ucidere. | 
miiede î. t., ostenedlă. 
mitejen v.sl. preterit., mii- 

- ete; muote a se într istă, a 

se supăra...
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- mitelichen adv,, cu grei, a- 

bea. , | 
mitezen 2nom. preter., muo- 

ste, muose a trebui, a 

dori. . 

mugen anom. preter., moh- 

te, mahte a putea, a a- 

vea voe; m. wol a avea. 

drept. 
muome î. sl. mătușă după 

- 7201. ” - 

MuOse, vezi mitezen. 
muozen v. sl. a seodihni, 

muot m. î., simţ, dispozi- 

fiune, viaţă, 

muot hân a se bucura; 

an einen muot hân, c« 

dori. 

untoten v. sl. a cere,a dori 

(cu gen.).   miâtre fî. ., zid, 

N. 

nâeh, nâh prep., după; îm- 

prejur, din causă (scop, 
dorință) ; conform. 

nâch adv., aproape. 

nâchgebâre m. sl., vecie. 

nâhen adv.„aproape ;nâhen 

bi, aproximativ; comp. 

. nâher, mai aproape. 
| nahtselde f. t., noapte. 

ne, en 224 (tot-de-a-una îna- 

intea verbului); cu conj. 

în prop.secundareafară - 
dacă, că, fără asta, dacă 

ma. 

nehein pîc unal. 

neic preter. de la nîgen. 

neinâ, (vezi â), lasă, astâm- 

pără-le. Si 

. 

nern-v, sl. « salva. 

nideno adv. dedesupt. 

nie adv,, nici odată ; (a- 

dese-ori un niht întd- 

- ritor); nie mâre încă nat. 

nieht, vezi niht, . | 
niemani, niemen, ac. și nie- 

menne nîmenea ; cu gen. 

ander n. a nimănui. 
niene, nine adv., de loc. 

niftel f. sl, nepoată. 

nîgen v. sl, a se închina 

mulţămind (îndinte de 
dat.) a mulţămi. 

niht, nieht, niwet niehts 

(cu gen.); na. 
ninder adv., nicăieri. -   nît m. î, ură. 

muote preter. dela miiejen. .! -
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niuwe adj, noă.  - not f. î., nevoe; mir sât 

niuwemere n, î. noutate. cu gen., qm nevoe. 

niuwesliften part. Zustrait | note preter. de la nocten 

de curînd. vs]. aq sili. 

niwan conj., curînd, dacă | nâthaft. adj., strâmtorat. 

nuj; afară de, ca. 

0. 

orden m. t, stare; kri- la vale. 

stenlicher 0. creștinii. | ouwen v. sl., a împinge la 
ougenweide f. t., privire. vale. 

owwe f. î., curent; en ouwe 

P. 

p. vezi b. , ' pirsgewant n. î., haină de 

palas n. î., edifică cu sală. vânat. 

pantel, pantâl n. t., pazterd. | pirsgewate n. t., haină de 

_permint n. .î., pergament. vânat. 

pfelle, pfellel m. î., pânză porte î. sl. poartă, pori. 

de lână fină. porte, vezi borte. 

pilege f. t., pază. priieven v. sl. a echipa. 

_Dirsen v. Sl, 4, vâna. pâsânen v, a trîmbifa. 

Q. 

queln v. sl., a tortura, a ucide. 

R. 

rach preot. de la rechen. | raste f. î. 7îl (măsură). 

vant m. î., scut=schildes | rât:m. î., sfat, hotărire; 

vant, | trădare, complot ;re me-
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“dă; vât haben, a sepu- 
lea dispensa; ze vâte 
tuon cu gen, 4 reme- 
dia ; 

ze râte werden cu gen. a 

începe să discute. 
râten v. î, a sfătui, a ho- 

lări; v. an, a propune: 
re- vezi er-. 

recke m. sl., expulsat din 

țară, rezboinie, eroii. 

reht n. î., drept, cuviință, 
regulament,tribunal; tr. 
hân, a facedreptale ; ze 

sai von rehte, cu drept. 

reis preter. de la riîsen,. 

reite—redete. 

reste t. £., odihnă. 

retoben, rewinden, rewer- 

ben veză comp. cu er. 

râveige a cădea prada. mor- 
ţii. 

richet pres. de la rechen, 

a răzbuna. 

riechen v. î., a fuma. 

“ vinten v. sl. a despăgubi:   

vine m. î,, înel; plur. înele 

de chiurasă. 

ringe adv., ușor, mic, pu- 

țin ieftin. 

ringen vV. sl. a ușura... 

visen v. î., a cădea. 

riuhe f£., bldndrie. 
riuwen v. t preter, rou, d 

întrista. 

rouch preter. de la riechen. 

rucke, rule, russe m. t., 

spinare; ze.r., înapoi. 
viicken v. sl. a se retrage. 

riieren v. sk, 4 mişca. 

„riietelin n. î., vărguța ma- 

gică. 

râmen Y. sl, a evacua; 

ez r., a pleca. 

rânen v. sl, 4 șopti la u- 

veche. 
ruochen v. sl., 4 năzui, a 

dori (cu inf. sau gen.); 

d binevoi. 

vuore f. î. ceată de câni. 
ruowe f. î. odihnă, 

'vuowen v. sl. 4 se odihui. 

S. 

s = des, sai es săi si. 
să, sân adv., îndată. 

saben m. î. pânză fină. 

sahs n. t. vârf de săgeată. 

sal, comp. salwer adj., mur- 

dar, turbure. - 

sseldo î. î. mântuire, : feri- 

cire,
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sam adv. așa, tot așa; ca, 

-tot ca; conj., ca şi cum 

=—sam,. ob. 

sampfte, samfte, sanfte, 

adv., compar. sanfter, 

“uşor, plăcut, comod, în- 

cel. . | 
sân vezi sâ. 

sehâchere s. m. /âthar. 

schâchen, v. sl. a prăda. 

-schaft m. t. lance. 

schal m. t. zgomot, 

ales sirigăl. 

schalte, schalde £. s). pră- 

mai 

jina de împins corabia. 

schâmel m. î. scăunel. 

sehapel.m. t. coroană. 

scharhafte adv. în cete. 

schedelich, seniidelich adj., 
liche adv. vătămător.. 

_schef = schif. 
scheiden v. î. a separa, a 
termina ; ez, a aranja, a 
decide; intr. şi refl, a 
se duce. 

sehlch m. î. cerb gigan: 
tie. 

schelten, schelden v. 

„0cări. 

schenke m. sl. paharase. 

Scherm m. î. scut 

schermen, sehirmen v. sl. a 

t. a   

„apara, a se apara (fir 

contra). 

sehiken v. sl. preter. sehih- 

te, a găti. 

schiere adv., îndată; s6 

schiereste, îndată ce. 

schiezen. v. î. a împinge 
îute. 

schiltvezzel m. î. legăioare 

de scut. 

schîn adj. evident. 

“schirmen, vezi schermen. - 

sechrâ preter. de Za schîren 
v. î. a striga. 

schult, schulde f. t. pînă, 
motiv. 

Sehiiten v. sl. a scutura, 

a-și scoate armura. 
se slăbit din si. 

s6 m. t. mare, lac. 

sedel m. î. sedii. | 

segel m., pânză de corabie. 
seine :adv., încet, târzii = 

de loc. 

scit, seite = saget, sagete. 
Seltszne adj., rar. 
senften v. sl. a ușuru; a 

se ușura. 

sâr n. t. durere. 

sere adv., grei, foarle.: 
sewes gen. de. la st. 
sich imper. de. la sehen.
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sicherheit f. t. asigurare. 

sidelen v;, a face loc. 

sider aăv. după aceea. 

siech adj., bolnav. 

„sigen v. t.-pret. seic, a se. 

lăsa: în Jos. 

sin m. t. cugetare, ânfele- 

ere, adese-ori la plur. 

sin = si în: 

sine = si ne,. 

sinewel = adj., rotund. 

sint = sider. 

sît adv., de: atunci, mai 

fârzii ; conj. de atunci 

fiind că. 

site, sit m. t. obicinnință, 

purtare, — adese-ori la 

plur. ” 

slă f£. î. armă. 

slahen ane, a împinge... . 

slahte f. î. 7nod. 

slichen v. î. a merge încet. 

sliefen v. t. a aluneca ; in, 

a se îmbrăca. | 

sliezen v. î.a zidi, a închide. 

smehe f. î. desprețuire; s.. 
hân, anu da importanţă. 

smal adj., îngust. 

smielen v. sl. d surâde... ; 

snel adj., pulerniec, îule; 

adv. snele. 

snâ, -gen. snâwes m. î. ză. 

padă.   

s0 âdv., așa, lot așa ca; 

apoi; din contra; adese- 

ori numai ca întărire în 

sens. de ast-fel; conj., 

dacă, când, îndată ce. 

solden v. sl. a plăti. 

solu, scholn anom.,a trebui, 

adălori,a voi; a deveni. 

- solde adese-ori = as. 
solt m. î. răsplată. 

son = s0 ne. 

sorelich adj., periculos. 

soreliche adv., cu grîză. 

sorge f. t. grijă, frică, pe- | 

ricol,. nevoe.. 

soum m. î. sarcina unui 
cal de munte. 

soumsere, soumer m. î. cal 

de transport. 

soumen v. Sl. a încarea pe 

cal. , 

spahe adj. artistic. 

sphliche adv. elegant. 
spange î. sl. îneheotoare 

de melal; spoancă. 

sparn v. sl. a cruța. 

spien preter. de la spanneri. 

spil n. t. joc de întrecere. 
spilen v. sl. a se juca; mai 

ales dejocurile de lupă 

cavalerești; leide spiln, 
a. juca un joc urii. 

spor m. Sl. pinten.
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stân, stânv. î. asta, apăși, 

a se cuveni, a se afia, 

a fi într'o stare. 
stat n. î. mal. 

stiete adj. constant. 
"stite Î.. î. constanță. 

stateliche adv., liniștit. 

. stegereif m. î. scară de șea. 

stie m. t. carare, potică. . 
stieben v. î. a se spulbera, 

a scânteia. 
stiure f. t. azutor, dar. 

stoup preter de la stieben. 

strâle £. t. săgeată.: 
strecken v. sl. part. 

straht, a întinde. . 

strichen v. î. a netezi; a 

merge repede. 

strit m. î.ceartă; wider s., 

pe întrecute. 

stritlich adj., de luptă. 

strâchen v. s., a sepoticni. 

stunt, 

moment, dată ; an der Ss. 
îndată; ze stunt, pe loc. 

sturm m. t., luptă. 

sturmmiiede adj., osfenit de 
luptă, 

siieze f. t., aromă. 
șumelich, siimelich, . oare- 

care; plur,, cîfă-va. 
„Sâimen v. sl, a refinea ;refl., 

a lipsi. 

go- 

stunde f. t., timp;       

sumerlane adject.,. cît ține 

vara. 

_Sunder adv., 7uaqă ales, (eo- 

parte. 

„sunewende .f£. î. (la plur.) 
solstițiul de vară. 

suoehmann m. î., scornitor 

de vînat. 

suone f. t., în păcate. 

swach adj, swache adv, 

mic, jos, rău, puţin. 
Sswane m. î, avânt. 

swar adv,, ori încotro. 
swaere î.t., greutate, durere. 

sweben v. sl., a.se fifâi. 

Sweher m. î, socru. 

sweifen v. î. preter., swief, 

a agita. 

Sivenne adv., ori-când. 

SwWer, swaz, ori-cine; Swaz 
ori-cât. 

swertdegen m... Dai care 
„devine cavaler. 

Swertgen6z m. t, 
de arme.. 

swic adv.; macar că. 
Swier == Swie er, 

swiften v. sl. a slăbi. 
swinde adj, puternic, „le- 

ribil. 

Sswinde adv., îute. 
Swingen v. î. a arunea în- 

vîrtind, îf sw., a izbi. 

tovareș
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T. 

tal n. î. vale; zetal, în jos, 

. la vale, 

tan n. î. brădet. 

tar n. î. vezi turren. 

tarmnhât f; t. tarnkappe £. 

sl. manta care face ue- 

văzul. | 

teil n. t. ein t. (ac) ceza= 

destul de mult. 

teilen v. sl. a împărți, spil, 

a hotări un joc. 

tievel, tiuvel m. î. drac. 

tiure, tiwer, tiuwer adj., 2a- 

loros, distins. 

tiure :dv., foarte, 

"_tiuren, tiweren, tiuwern v. 
Sl. a stima. | 

tiuvellîchen adv. îrdesc. 

tiwerlieh adj. = tiure. . 

tobeheit £. î. furie. 
toben v. sl. a A furios. 

'torste preter. de Za turren. 

toue preter. de la tugen. 

* tougen adv.,, ascuns. 

tougenlich adj. lichen adv., 

secret. 

tragen v. î. purta, 4 pro- 

duce, intr. şi refl. a se. 

purta, a trăi; ant. a 

- uzi. 

trahen m. t. lacrimă.   

_treit pers. 3 pres. de la 

tragen,. 

| triegen v. î. a înșela. 
triuten v. sl. a drăgosti, d 

dubi” | 

triutinne £. î. iubită, soţie. 

triuwe f. î. credință, fide- 

litate, promisiune; dat. 

plur.triuwen,zdă/adevc- 
rat=in (en)tr., an den tr. 

trouwen, triwen v. sl. 4 

crede, a aștepia a cu- 

- teza (cu gen) cu dat. a 

se încrede. 

truhsize m. sl. stolnie. 

trunziu m. î. fandură. - 

„trit stm. Geliebter, Lieb- 

ling. tu= du. 

tugen anom., pres. touc, 

preter. tohte, a se „po- 

trivi. 

tiille î. t. jeavă cu care se 

za sulița de prăjină. 

tump adj. novice, tânăr, 

- prost, 

“turn m. î. fura, 

turren anom. pres. tar, pre- 
ter. torste, a îndrăznit. 

twere n. î. pitic, titirez, 

twingen, dwingen. v. t. a 

sili (la gen.).



Ă U. 

iibele f. t. nenorocire rdu- 

late. | 
iibelichen adv., cu răztate. 
iiberkraft f. î. putere mare. 
iibermiiete f. t. fermeritate. 
um = un, înainte de la- 

biale. 

umbe prep., împrejur, din 
cauza, relativ; adv.. îm- 

* Drejur. e 

umbesliezenv. î. a încun- 
- jura; mit armen umbes- 

lozzen, a ţinea îmubră- 
" fișal. 

umbehuot, peser ios, fără 

grijă. 
umbereit, neprevăzul (cu. 

gen.) 

umbetwungen, nesilit. 
unangestlichen adv., nepe- 

rielital. 

unde, und, unt conj, şi; 
"în loe de relat; la în- 
ceputul prop. condiţio- 
nale în formă intero- 
gativă. 

iinde f. t. val. 

understân, -stân v. t.a îm- 
pedeca. 

întreprin de. . 

“unmuot, um.m. t. 

  

unervorhten, fără frică. 
unerwant, unerwendet, 7ze- 

.împedecat, nelipsil. ne- 

“întors. 

ungebaere fî. î, schimosi-. 

tură de jale. 

ungemach n. î..szferinţă ; 

închisoare. . 

ungemeit adj., 7risi. 

ungemiteten ft. 7nînîe. 

ungemout, 7nî72î0s. 

-ungesunt adj. bolnav, ră- 
nit, mort. : 

ungefiiege malfime, imen- 

să, impoliteţă ; plângere 

prea mare. o 
ungefuose. adv., 

nepoliticos. . 

unkiinde, unkunt adv., pe- 

cunoscut străin. 
unmiere adj. nevrednic, în- 

difereni, neplăcut. - 

mânie 

în mânie „(adică 

. violent, 

gen, 

mw osen). 

unsoreliche adv., 

că, | 

unstăteliche adv.,care vine 
rău, 

-untrosten v. sl.. a descu- 
raja.. 

fără fyi-
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unze, unz, până la. + uvloup m. î. permisiune de 

uoben n. t. activitate. a merge, despărțire. 

" iippeclich adj., de prisos. | îiz prep. și adv., din a- 

tr m. î. bour. fară. 

urliuge n. î. rezboiă. îize, âzen adv, afară. 

urouben v. sl. a concedia. | îizer prep., din. 

Y=F., 

vâhen, vân. î. a apuca, | velschen v.sl. a falsifica. 

prinde. vereh n. t. sediul vieții, 

vaht pret. de la vehten. viață... 

vâlandinne f. î. drăcoaică. | verehgrimme adj., atacare 

valde î. sl. postav de în- înverşunală. 

velit hainele. vereshlac m t. lovitură de 

vanre m. î. stejar. moarte. 

var adj., colorat. - | verehtief adj., care merge 

vâr, vâre f. t. porserujiune, până: la viaţă. 

pagubă. verchwunde f. sl. rană de 

vâren v. sl. a aspira. moarte. 

varn v. t. a călători, a pro- | verehwunt adj., rănit, de 

* ceda, a se întâmpla, a se moarte. 

afla; varnde colindator. | verdagen 2. si.part.verdeit, 

varwe f..t. coloare. : „_u trece sub tăcere (cu 

vaste adv., zdravăn, tare, două ac.). - 

foarte. | vereiten v. sl. q arde. 

vaste f. sl. post; - | verenden v. sl. a împlină 

vedere f. sl. blăni de căp- refl. a. se. fini. - 

tușii. | | verheln a făinui (cu două 

veige adj., destinat morţii, ac.). 

mort. „| verhouwen v. î. d lovi, a 

vellen v. sl. a face să cadă. răni.  



. 

verjehen via afirma, a! 
zice, a promite. 

verkebesen »., 4 preface în 
concubină, a-i zice CON- 
cubină. 

verkiesen v. t. a renunţa: 
„At d îerta pe cine-va. 

verklagen v. sl. a pu ma 
&cuza, a suferi. 

verkosten v. sl. a gusta. 
verlâzen, verlân v., a da 

drumul, a părăsi. 
verliesen, vliesen v. t. a 

perde, a zădăârnici. 
vermelden v. sl. a trăda. 
vermîden v. î. a omite, a 

lipsi. 

verre adj. departat adv.d de- 
parte; v. dann, departe; 
sup. verriste, foar te de- 
parte.. 

verren v. sl. a departa, 
versagen v. sl. a refuza, a 

însciinţa de plecare. 
verschranken v. sl. din ser- 

vicii, a pune dulapuri: 
versehen v. t. refl., a Dresu- 

pune, a sebazu pe (gen. 
„Yerseit .de la versagen. 
versinnen v, t. a observa; 

cu gen.,.a fi conscient. 
versitzen v. t. a perde şe- 

zînd.   

172. 

  

versmâheliche adv., de des- 
prefuit. 

versmâhen v. sl. a părea 
mic, a despreţai. . 

versniden v. î. a tăia, a 
răni tăind. 

Yersoln v. sl. « câștiga, a 
răsplăti. | 

versprechen v. t. a refuza. 
versuochen v. sl. a încerca 
mai ales la luptă, au, 
la: Ic 

vertragen n. î. a frece cu 
vederea. 

vervâhen, vervân anom., a 
folosi, a expune a so- 
colti. , 

verwienen 'v. sl. a bănui 
(cu gen.). 

verweisen v. sl. a face or- 
fan. | 

verwenden. v. 

buința. 

vesporzit î. î. oara 3 după 
prânz, iarna oara 2. 

videlwre m. î. viorist, 
vie preter. de la. vâhen, 
vientlich vîntlich adj., -]î- 

che adv., duşmănos. 
vinster f. î. întuneric, 
viwerrot adj., roş ca focul 
fiwerstat î. î. loc de foc. 
vlegen v. sl. a implora. 

Sl. a între-



a
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vliesen =— verliesen. - 

- vliezen v. î. a fi dus de 

apă a înota. 
xlinsherte adj., tare ca 

peatra. 

“xlâz m. î. zel, grijă. 

vlizecliche adv., cu zel. 

floyitieren v. sl. d cînta 

din Maui. 

vloren = verloren. - 

vog(e) m. t. domn -ocroti- 

lor, principe. 

vol adj. plin, deplin. 

vol adv., deplin: - 
volgen v. sl. a urma, a 

concorda, a întimpina. 

“xolle m. sl. deplinătate; 

mit  vollen, compleia- 

mente. 

volleclich adj. comple! it 

he adv., complet. 

vollen adv., complet. 

volsagen v., a spune tot. 

volsprechen 'v. t. a vorbi 

tot. 

volziehen v. î. a împlini. 
vorhte preter. de la viirh- 

ten. 

vorhte f. t. frică; şi la 

plur. 

vreisehen v. î. preter. de la 

vriesch a afla, auzi. 

vreise f. î..groază. 

3 

  

vreislich adj. lichen adv. 

teribil. 

vremden v. sl. a evita. 

vrevelliche adv., nespăi- 

„mântal. 

vriden v. sl. 4 apara ez, 
a face pace: . 

vriedel m. î. amant, 

vriesch vezi vreischen. 

vriesen v. î.. a înghefa. 

vristen'y. sl. a pasira nea- 

tins. 

vriunt, vrîvent m. t amic, 

amant, rudă. 

vrum, adj., folositor, ac- 

liv, viteaz. 

vrum(e) m. î. m. t.-folos. 

friimen v. sl. a aduce îna- 

înte, a împlină;tot, er- 

slagen, d ucide. 

fruo adv., curînd dimi- 

neața. 

filegen +, a lega, a rea- 

liza, a dărui; reil., a se 

potrivi. | 

vuoge î. t. cuviință, 

viur, viire prep., înainte 

pese în loc de. călră; 

f. sich, înasate, adv., în. 

sus. 

fiirewise adj. rătăcit 

fast stf.,- pumn.



Ltd 

wâ adv,, unde, încotro: wâ 
nu; unde sînt acuma; 
wâ von, de aceea. 

wac preter, de la wegen, 
wâe m..î. apă mișcată, 

valuri. 
wâfen n. t. ame, mai ales 

sabie, ca strigăt: la 

arme ! E 
wâfen (= enen) a arma. 

wâge î. î. cumpănă. risc; 
enwâge, în pericol; an 
dic w. lâzen, a îndrâzni. 

| wiese adj. cîntărit. 

Wasen v. sl. d se vântura, 
"a se fiți. 
wejen v. sl. a adia. 

wahte pret. de Ia wecken. 
wal n. î. cîmp de luptă. 
waltreise £. t. vânătoare. 
wan(e) adv., afară de, nu- 

mai cât, conj. wan,.wan 
daz, dacă iu... 

wan vezi wande, 
 wân m, î. părere, speranţă, 
„aşteptare, întenţiune 
wane m.;t. cedare. 
wande, wand, want, wan 

conj., fiind-că. 
wenen v. sl. a opina, a 

spera.   

ML 

waen=ich wane, gîndesc. 
War=vwâ, a 
waerliche adv.,. în adevăr. 
warte fî. î. pândă, post. 
warten v. sla pîndi (cu 

dat.), a aștepta. 
wât î. t. îmbrăcăminte. 
waten v. t. a pătrunde.. . 
weetlieh adj., frumos. -. 
wetlieh adv., probabil. : 
wazerwint m.:î. vînf bun 
wWegen v. î. pret. wac, a se 
mişca, ajuta, acovîrși, 
a cîntări h6he, a pre- 

. pui mult,; ringe, puțin. 
weidenliche adv., îmnpund- 

tor. 
wel.adj. rotund. 
wânie adj. mie... 
„Werben v. î. a trata;:a se 
„Purta; a urmări; a se 
„sili a dispune. 

„Were, werch' n. t. lucru, 
„ faptă. 

. werdekeit f. ţ.. demnitate,” 
splendoare. , 

wer(e)lt £. t.omenire, viaţă. 
wernv. Sl. a acorda (cu ac. 

și gen./a se compensa 
cu gen.). 

werre î. t. pedică.
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„Werren v..Î. a împedecă, | 

d păgubi. 

wert m.. însuld. . 

wesen, sîn anom,, a fi (eu 
gen.). 

wesse, weste prater. « de la 

wizzen, 

wette ze w., pe întrecute. 

wîe-m: î. luptă. -: 

wîchen v.'î. a șovăi.: 
wider komen v. î. ase în- 

firipa.. 

widerreden: v. sl. a contra- 

« zice (cu acc.). 

widersagen v. sl. a recita, 
a anunța, a declara. re-. 
zboi a contrazice, 

widervart £. î. întoarcera. 
widerwinne m. sl. înintie. 

wile £. timp, spăţiiă ; die w. 
(daz), cât timp; under 

-> viîler ane-ori; wîln, 0- 

dinioară. 

„wine m. î. dubit, soț; £. t 
iubită soție. | 

wint m. £. vînt aer, ein 
wW. nimic. 

wirs comp., mai rău. 
wirsist superl., cel mai răzi. 

“wirt m. î. stăpîn. - 

wirtsehaft f., ospătărie.   

wise adj. eiperient, bătrin, - 
Brudent, învățat. 

wisent m. t. bivol. 

wiîte f. î. câîmp- întins. 

wîten adv., departe. -: 
viu instrumental de la 

- xwaz; von wiu, de aceea; 

nâchw., după care. 
wîze £. t'alb. 
wîzen -v. î. a obiecta, a 

împula. 

wizen anom., d şti, a ca- 

noaște ; gewizzen, cuno- 
scul. | ” 

wol adv., bine foarte bine; 
w, geborn, 20bilw. ge- 

tâu, frumos; înterj. e cu! 

ac. (gen. lucrului), ferice - 

“de mâne. 

wortraezeadj., dutela vorbă; 

wunder n., mirare, mulţi- 

me mare, mich hât (ni-. 

ment) w., 72ă -mir. 

wiinne:f. t. desfătare. 

wunseh m. î. ckord; ze 

wunsche, - după dorinţă. 

wuof m. î. act. 

wuot preter. de la waten. 
wiirken v. sl. preter. wor- 

hte, part. geworht, a 

crea, a face.
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zage m. t. laș, 

zallen = ze allen. 
zam preter. de la. zemen. 

- Ze 'prep. a, în, de la, pen- 
"tru, ca adv. prea. 

zegagene adv., contra, în 
față. Sa, 

zehant adv., pe loc, -. 
zeher m. t. picătură, 
zeichen 'n. t. semn, steag. 
zeime = ze cime. 

- zein m. t. bară de metal 
"ori lemn... - | 

zen, zen, zer = ze dem, den, 
zemen v. . a se potrivi, 

a se cuveni, mich zimet 
cu gen. îmi place. 

zende pl. de la zant m. t. 
dinte. 

zent = ze ende, la A ine. 
zerbliuwen. v.t. a sparge. 

" zerbresten v.„i.a frânge. | 
Zerinnen v. î. impersonal 

“eneţ 
[e alti 

== 

    

    
Apa) 

2 EŞIL SR 

(gen. ler ului), a lipsi, 
- Q fină. |: 
Zerfiieren v. sl. deranja. 2 

  

zese adj., se acclină. zese- 
„ver, drept. | 

zetal adv., jos la vale. 
ziehen v.-t. a trage, a e- 

duca, în z., a alătura; z, 
dan, a întoarce din cale; 
refl, a .se râdica; au cu 
ac; a pretinde. 
cren v. sl. a orna. 
rlîch adj. ROStim. - 

zihen- v. t. d, acuza. 
zin = ze în. 

zir = ze ir, 

Zite £. î.— zit, timp. 
ziune, plur. de Ia: ziin m. 

t. gard. | : 
zosen v. sl. a se grăbi; 

mir zoget (cu gen, md) 
" grăbesc, sînt zor: "ii de. 
zucken v. Sl. a'trage tare. 
zuht f. î. domesticire; e-: 

zi 
zie 

  

  

„ ducaţiune, distinofiune, | 
- tratare, - 

zuo prep. și adv,, (cf. ze); 
-Zu0 ze = ZU0.. 

| |VEmrioA? | 
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