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Cine sunt Grecii de astădi ? 
De unde vină Albanesii ? | 
Bulgarii și Ser bii sunt ci re în n adevări înrudiți mai de aprope cu Rușii decâţ cu cej- alţi Slavi? | 
Românii din Carpaţi venit 

mijlocii, după cum ne asigură unii? și dacă n'a venită de cari anume să fie legăturile loră 
Istriano-Românii ? 

Tn fine, Grecii, Albanesii, Serbii, Bulgarii și Românii, grămădiți toți pe aceeași Peninsulă Baleanică, sunt ci re în realitate nisco deosebite naționalități străine una alteia, după cum Sar păr6 a li la prima vedere? 

acolo, atunci 
ui de nâmă cu Macedo-Românii și cu 

au ci de „peste Dunăre în vâculă de
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Acestea sunt problemele cele mari de limpeditii în studiul de 

față, probleme pe cari de de-multii le-ar fi deslegată sciința, dacă 

într'una, pe felu de felu de căi piozișe, nu Sar fi siliti să le totii 

încuree politica. 

Negreșitii, politica unui statii pote și chiar trebue să.-se fo- 

losâscă de istorie la aşezarea instituțiunilorii interne și a raportu- 

vilorii externe ale națiunii, toti așa precum profită de astronomie 

pentru marină sait .de geomotrie pentru. cadastru; dar 'o politică 

uneltindă falsificarea verității istorice este ca și când ar cere să dis- 

„pară din spaţii planeta Marte sait să se schimbe proprietăţile 

triunghiului. | 

Eu unulu, dacă ași sci că: Românii sunt Țigani sait că Ungurii 

ai descoperiti America, mi-ar păre răi, forte r&iă, din punctulit 

de vedere ală simpatiilorii și antipatiilorii mele personale; totuși nu 

nvaşi sfii o singură clipă de a spune adevârulii în fața tuturorii.. 

După acestă profesiune de credinţă, care nu e de prisosii, intru . 

d'a- -dreptulii în materie. 

Ori-unde istoria ne arată vro-o ginte . temeinicii așezată, pretu- 

tindenea sub acestă ginte ca ne lasă: a vede, saii măcar a zări 

pe furișii, nisce romășițe mal multi sati puțini stăruitore dintro 

altă ginte mai veche, cucerită sait cotropilă. Ori-ce ginte se com- 

pune, ca terenurile în geologie, dintuni stratii actuali și din 

substraturi succesive anteridro. i 

Pe Poninsula Balcanică, întru cât ne putemă urca cova mai 

sieurăi pe seara timpului eu ajutorulii scriitoriloră și ali monumen- 

telorii, cinci-șese- ș6pte vecuri înainte de Cristii, ne întâmpină doue 

straturi etnice învecinate: gintea grecă şi gintea tracică, ambele 
O na Pai a 

suprapuse unui -s -substratii comuni pelasgicii. 

Gine anume să fi fostă Pelasgii, acei autoetoni între Mawea- Negră 

şi Marea-Adriatică, mai presăraţi 6re-când în Italia, pote și în Spania, 

și din: cari. în epoca lui Ilorodotii abia mai rămânea licărindiă o 

urmă ?. Acâstă întrebare este, fără: îndoială, mai întunecosă decât 

aceea despre originea Bascilorii de astădi; dar: cum-că Pelasgii aii
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oxistatii într'o vrome, e totii așa de positivă ca, și existența în timpul 
nostru propriit a enigmaticului elementi bascică. | | 
„Este probabilă că Pelasgii n'aă fostii nici Indo-Europei, nici Semiţi, 

ci mai curendii Ilamiţi. Așezămintele lori în Asia-mică și apoi în 
Europa sudică sunt în dreptul continentului africană, unde Egiptul 
strălucia ca centru ală hamitismului. Zidurile ciclopice alo Pelas- 
gilorit pari a fi surori piramideloră egiptene, cu cari lo şi asemăna 
în vechime Pausanias, pe când Semiţilorii, şi chiar Indo-Europe- 
iloră, nu le plăcea nici odată construcțiunile gigantice. Dacă Pe- 
lasgii ait fostă Ilamiţi, după cum credemiă noi, atunci o personifi- 
cațiune mitică a lori pe Peninsula, Balcanică ar fi Egiptânulă Da- 
naos, fratele lui Aegyptos, cu vi”o 1500 de ani înainte de Cristi, — 
să dicemit cu 2000 de ani, — aceli Danaos alti căruia nemii clădi 
minunata cetate ciclopică de la Tivyns...: 

Ori-cum, fie Ilâmiţi, fie Semiţi, fie Indo-luropei, Pelasgil nau 
fosti Greci şi n'ati fostii Traci; însă "Tracii şi Grecii, doscălecăndi— 
în uropa, găsiseră, pretutindeni 0 grosă pălură pelasgică și pre- 
tutindeni s'a amestecati cu ca, astii-felii că ci sciati că nu sunt 
Pelasgi, dar sciaii totă-odată că se tragi din Pelasgi, de unde aseu- 
iunile cele contragicătâre în aparență la scriitorii antică, cară deo- 
scbescti forte lămuritii pe Pelasgi, pe Greci și pe Traci unii de alții, 
și totuși adesea îi împleticescti la olaltă." 

Cu acesti primă raportit de stratii Și substratii se începe istoria 
Peninsulei Balcanice, și se desfășâră apoi de atunci, la intervaluri 
depărtate, prin alte două raporturi anal6go: 

1) peste cea..mai mare. parte. din. steatulii tracicii, deveniti la rândul săă substrati, se așeză_Latinii, dândii nascere naţionalității 
traco-latind ăi Româniloriă; 

2) peste cea mai mare parte din stratulit românii, deveniti Ia 
ronduli săi substrat, se așeză Slavii, dândiă nascore naţionalității 
româno-slavice a Serbilori și naționalității româno-slavice a Bul- 
gariloră. 

Din prima, amalgamare —latinisarea 'Traciloră.— se sustrage nu- 
mai n6mulii Albanesi, uniculti supraviețuitori nemijlocilii alti stra- 
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tului ante-latinti și acela mulțumită căruia noi putemii sci astădi 
cam ce felii de ginte a fosti acea tracică, coca ce n'amii sei aprope 
de loci: după puţinele date linguistice și elice imprăştiate pe ici- 
colea în literatura clasică. 

Din amalgamarea a doua—slavisarea Latinilorii— sati sustras 
numai lomânii din Dacia. Repetămă încă odată: numai Românii 
din Dacia, căci așa numiții Macedo-Români şi Istriano-homâni, A- 
mânii din Pindă și Rumeriă din Dalmația, după cum ne vomit în- 
credința mai la vale, nu se pogâră din Latinii de acolo din epoca 
cea ante-slavică, ci se tragi din numerâse cete de Daco-homâni 
din Carpaţi, trecute peste Dunăre abia în secolul X._- 

Pe Greci, din causa înaltei lori cultură literare, de'naintea căreia se 
inchina cu entusiasmit Scipionii și Cesarii, Romanii n'ait pututii și 
chiar n'aii vruti să-i latiniseze. Din ce în co mai scăpătați sub va- 
portulii morali și intelectualii, Grecii totuși și-a păstratii astir-felit 
străvechea, lorit naţionalitate, o păstrâză și o vorii păstra și de acun 
inainte. Amesteculii medievali cu Slavi, Cu Albanesi, cu Români, 
cu cine mai S6iceine== ==untt” ahiestecit care făcea pe_al-de Fallmo- 
ayer” să-tăgăduescă- clenismulii” pălicatilorit de astădi, — acelii ames- 
tâcii grocisă- po -coi :co: se însoțiatt Gu “ dinșii, “da po diazii nu f- i-a 
românisată, nici albanisatii, "nici slavisatii. Ca naţionalitate, Rir-lane 
se trage d'a-dreptuli din! Lednidi și din Aristoteli, din 'Temistocli 
și din Platoni, din acea pleiadă de capete sublime și de inimi uriașe, 
a cărora r&sărire pe unit peticuți de spații întrunită: peticuțiui de 
timpii este unt fenomenit fără pereche în istoria omenirii. ' Grecii 
aeluali_sunt o continuitate directă a vechilorii Elini, toti așa pre 
cum Copţii actuali, fără graiulă cărora nu sarut Îi putut descifia 
hieroglifele, sunt o continuitate directă a vechilorii Egipteni. 

Numai și numai legionarii romani ar fi fostă în stare să des- 
naționaliseze pe Greci, și ci n'a făcut'o. In Grocia cea cucerită 
— observă Mommsen (Râm. Gesch. V.. 249) — se învăță mai puţini 
latinesce, decum se învâță grecesce în Roma cea cuccritore. Mai 
multii decât atâta: Romanii îngăduiai de bună voe Grecilorii să gro-
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ciseze întrega parte meridională a Peninsulei Balcanice, în care de 
altmintrelea procesulit de grecisare se începuse deja sub Filipă şi 
sub Alexandru celă Mare. La umbia aquilci capitoline, acâstă PrO- pagandă grecâscă se întindea, până la Balcani. In 'Tracia propriii disă, devenită provincie romană cu unii secolii înainte de cucerirea, Daciei, inseripțiunile până la Traiană, sub Traiană și după Traiani sunt aprope tote grecesce; ba chiar și legionarii -cei mai curați Romani, bună-dră unii Aurelius Mucianus, cum sar dice la noi unii «Aureli Mucânu,» își Tăceati fală de a nu serie în latinesc, ci: „figeitos Movzaros Aperogaros 269715 Toirus a9erwoiov, ete. (Du: mont, Inser. de la Thrace p. 11; cf. Ilcuzoy et Daumet, Mission de Macddoine, Paris 1864; 0. Aron Iobama nr, Pymeairo, Pe- 
lersb. 1880). Este areheologicesce absurdit de a crede că Românii de_astădi. din Macedonia, din Epir, din “Fesaliaj si: 
în acea epocă, și vom VGdO îiiir jos că acesta este absurd nu 
numai archeologicesce. La nordi însă, între: Balcani și între Du- 
năre, apoi pe întregul teritorii iliricit ocupatii astădi de elemen- 
tul serbo-eroată, cu atâta, Şi mai virtosă în Dalmația cca pe atunci 
privită ca o parte a Italici, cultura latină și numai latină, se lăția 
fără nici .o pedecă de-asupra. substratului tracicit, pe care-lă mota- 
morlosă și prin care se melamorftosă ea, însăși într'o naţionalitate 
românâscă trans-danubiană, paralelă cu naționalitatea românescă 
cis-danubiană din Carpaţi, născândă cova maj târdiu din aceleași 
două ingrediente — din Latini și din ramura, tracică a _Daciloră., 
In Epir, grațio unori fericite împrejurări topice excepționale, Tracii 
scăpa și de Greci şi de Romani, însă numai acolo. a Domânii_și Grecii_.împărțiat dar atunci, între secolii II—VII, O ae n ae 

To ana me ma ae na 
A . Vivi . , PA . y : în dou& jumătăţi aprâpe d'o potrivă intinderea Peninsulei Balcanice: a ae a rr tinii la nordă de Balcani, cck-lalți_la_sudă. Grecii mai aveati pe iciasupra insele PET | Le de-asupra, insulele și fâșii grecisate din Asia și din Africa, ba încă: 
şi orașele din Dobrogea. şi. de lângă Dunăre, iar tomânii, pe lângă Oltenia, Banati şi o.parte din Ard6lă, își tindeati ramure peste Panonia, unde mai în urmă îi găsi năvala maghiară. Cât se atingo . de Muntenia propriă disă și de Moldova, să nu căulămti acolo po 

   



6 . | B.P. NASDEY 230 

lhomâni în acea epocă, în care vijia pe ț&rmulii nordici alti Mării 

negre rostogolirea hordelorii răsăritene spre gurile Dunării. Dela 

Nistru și până la Oltă era o adevărată vale a plângerii, de unde 

nu scăpai decât numai doră înfundându-te în creerii Carpaţiloriă, 

E comici, și totuși este forte adevărații, că coli mai vechiti mo- 
idol sep ni iii | 

numentii alt limbei române, ună monumentii istoricesee mai pre- 

țiosă pene n6i decăt însuși Columna lui "Traiani, se datorâză 

unui catării „jr 1jautorwp“*, despre care vorbescii pe largii doi scriitori 

bizantini din secoluli VI : 'Fheophanes în “Jorogrâv fi5ho. diza, și 

Theophylactus Simocatta în “Iozogia oizovaenzy, Incependă dela 

Thunmann și până la Cipariii, încependă dela Ciparii și până la minc, 

toți pe rândi suntem nevoiţi a încăleca pe acel năsdrăvanit catârti, 

fără care n'amii fi în stare astăqi a dovedi printi'uni textii neîndoiosti 

„ Vechea latinisare a Tracilorii între Balcani şi între Dunire. Era pe 

la anului 580, sunt acum trei-spre-dece vâcuri. Chaganulii Avarilorii 
pustiă Imperiului Orientală. Doi hatmani romani, Comenţiolii şi 

Martini, ascunși în codrii Balcanilorit, ati năvălitii de acolo pe nca- 

șteptate asupra barbariloră. Isbânda era sigură, să nu se fi întimplati 

catârulu de mai sus, care purta o povară. Povara alunecândit și 

cădândii de pe catâri, fără s'o bage de semă stăpânulii dobitocului, 

unii altii ostașii strigă, câtii îi ţinea gura, să se întorcă ca s'o rădico: 

Toova zâora podrpe=târnă, târnă, frate! Așa dice 'Teofanc, și 

totii așa povestesce 'Teofilactii, la care însă este forma retornă: 

gezogra, și se mai adaugă că aceste cuvinte erati în limba țărei, adecă . 

în graiului locuitorilorii din regiunea Balcanilorii : „tzropimo ze 
zidrra“. Intrâgă 6stea lui Comenţiolit şi a lui Martini fiind com- 

pusă din Români, ţipătulă «târnă, fratre!» produse între dinșii o 

mișcare do spaimă, căci elii însemna retragere: înturnare sait 

ro'nturnare. Românii dar. ati fugiti, însă «tornă, tornă, 

Iratre» ne-a rămast, încât istoriculii trebue să binecuvintoze 

acea lugă, datorită unui catâriă. | 

Acesta se petrecea, încă o dată, în a doua jumătate a, secolului 
alu VI-lea.
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Precum la nord în Dacia peste substratulii tracicii se așternuse 
stratul latină, toti așa dar ai dispărută Tracii sub latini la 
sudii în. antica Meosic, iar cu atâtii mai virtosă nu puteai să nu 
dispară în regiunea Ilivici, unde clementulti tracicit fusese celi d'în- 
(ăi cucerită și latinisată. 

In loculă numerdselori dialecte tracice de altă dată, trebuia să 
se formeze trei mari dialecte traco-latino: dialectulti daco-latină în . 
Carpaţi, dialectulă meso-lalinii în Balcani și dialectulă ilivo-latint. 
spre. Adriatica; treci dialecte cari, dela apusti spre răsărit, alcăluiaă 
o prelungire organică a grupului dialecteloră italiene. 

„Afară din Epiră, Traci nu mai erai nicăiri, adecă nicăiri nu 
se mai vedeati pe: de-asupra. . Z 

Acum, î în secolii VI s şi VII, se > arată unit noii stratii: stratulă slavici. 
Inte unii modă sporadicii și fără a remân6 pe loci, ci numai năvălindă, 
prădândii, învărtindu-se și apoi. întoreându- -se, Slavii făcuseră Guno- 
scință cu Peninsula Balcanică deja cu multi mai dinainte, mai alosă 
amestecați printre Goţi, printre Iluni, printre Avari. In deșertii însă 
slaviștii de altă dată, cu generalul Certkow în frunte, și d. Drinow 
mai încâco (Bacozenie Dazanenaro 101yocrpona Caansntantur, Mosevă 1873), 
și-au bătutu și-și bati capulă de a găsi locuinţe compacte stator- 
nico de Slavi în Dacia până la secolul VI, iar pesto Dunăre până 
cu uni secolii mai târditi. 

« Pentru a ajunge la scopulii loră, tertnovii și Drinowiă sunt siliți 
a alerga la următorele mijloce: 

Î. dinşii ieaă invasiunile momentane de Slavi, şi chiar aparițiu- 
nile individuale de câte unii Slavă, drepti așezăminte etnice per- 
manente, ca și când — de pildă — ar susține cine-va că România 

“a fostii colonisată de Germani, fiind-că armate austri iace ai treculi 
pe la noi nu o dată, sat fiindă-că unt Winterhalder a fostii sub- 
ministru la Finance, iar ună Van Saanen la Externe; 

2. dinşii vestălmăcescti prin lexiconulii slavici vechea nomenela- 
tură topică și personală a Peninsulei Balcanice, adecă nesco cuvinte 

  

al cărora sonsti nu se scie și, prin Urmare, e lesne ori- și- -cui, când
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apucă o vorbă en bloc fără s'o descompună în tulpină și "n sufixti 
și fără a se întemeia pe vro lege fonetică, să-i dea, toti felul de 
sensuri cu ajutorul unorii asemănări curati materiale, de exemplu 
unii Hasdeă prin cele trei sonuri h-s-d pote să devină latinulă 70- 
sidius sati evreul Khisdai sati olandesulă Zeusde; 

3. în fine, dinșii rospingii mărturia contrarie a texturilorii celorii” 
mai necontestabile, bună-6ră a împăratului Constantinit Porfirogeneti, 
și se întemeiază po vre-o interpolațiune posterioră dintr'unti text 
indiferentă, bună-dră pe pasagiulă despre cele «șepte nâmuri sla- 
vice» în Tracia la Armânulă Moise de Choren, scriitorii din se- 
colulă V, dar a căruia cronică a, fostii refăcută în secolul N, când 
s'a și intercalată în ca pasagiulii în cestiune, luată din Anastasius 
Bibliothecarius, scriitorit: din secoluli IX. 

Nici o dovadă seri6să despre aşezarea Slavilori pe Peninsula Bal- 
canică inaite de secolului VII, nu „există. gehica inalte (le seco VI, nl 

az a m n ara a si 

e aia aa dee 
-[ 

7, Cele «șepte nâmuri slavice» 16 intimpină pentru prima oră la 
Bizantinulti Teofane sub anul 678, o sută do ani după «tornă, tornă, 

“fratre.» | 

Pe când Românii din Balcani strigaii: târnă, târnă, fratre,— 
toti atunci trăia Gotuli lornande, ajunsă episcopii alt Ravennei în 
Italia, și trăia Greculit Procopiii, deveniti prefectii ali Bizanțului, 
cele mai sigure două isvâre despre începuturile Slavilorii pe Penin- 
sula Balcanică, cele mai sigure nu numai prin aceea că eraii con- 
timpurani, dar mai alesă prin călătoriile lori și prin înalta posiţiune 
politică a amîndurora. Pe timpulă lui Procopiii și ali lui Iornande, 
adecă, în. secolulii VI, la medă-di de Dunăre nu se afla încă nicăiri: 
nică unii așezăminti slavică, ei numai la nordi, și anume în sus 
dela gurele Dunării. Iornande, mai alesti, deserie pe cât se pote 
de limpede marginile topografice ale celorii două mari ramure sla- - 
vice orientale de atunci: Anţii și Slavinii. Slavinii — (ice cli — se 
intind dela Dunăre până la Nistru și apoi spre nord până la Vis- 
tula, iar Anţii dela Nistru spre răsăritiă până la Nipru. 

Noi ami tradusi din textulit lui Iornande numai partea caro se
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cuprinde în tote edițiunile și în tote manuscriptele. Am lăsată fără 
traducere pasagiulă, pe care slaviștii, cu Sehaftaril în capi, îl tă- 
găduescii sub cuvîntă că n'are nici ună înțelesii: «sinnlos» (Ab- 
unit d. Slawen, 115.) Acel pasagiti însă se găsesce atâtă întruni. 
manuscriptii fre importantă, precum Și în primele edițiuni, și dacă 
clă nu avea nici ună ințelesă pentru Schaffarik, Ta căpătatii to- . tuși pentru Zeuss, iar dela Zeuss încoce se mai întăresce printr'o 
descoperire areheologică. Pasagiulii în cesliune sună întruni ma- - 
nuscriptii: «a, civitate novi ct Sclavino rumunnense ot lacu 
qui appellatur Musianus»; în primele cedițiuni, încependi dela a 
lui Bonaventura Vulcanius: «a civitate nova et Selavino Ru- 
munnensi et lacu qui appellatur Musianus.» «Lacus Musianus» 
se scie că este laculă Ramsin din Dobrogea. Aci se împacă loți 
comentatorii. Coca ce nu plăcea lui Sehaffarik este anume: «Sela- 
vinum Rumunnense». 7cuss, ună ceapă genială ca linguistii și ca 
istoricii totit-odată, acela care — după expresiunea lui Roslor (Ub. 
d. Zeitpunkt d. slaw. Ansiedlung, în Sitzungsb. d. Wien. Akad., 
Dhil-hist. CL £. LANIII p. 96) — ne minungză cu atâtăi mai multi 
cu câtii mai bine îlti cunoscemii: «ein Porsche den wir desto mehr 
bowundern, je mehr wir ihn studiren;» Zeuss, reproducendi pasa- 
giuli do mai sus (Die Deutschen u. die Nachbarstâmme p. 593—4), 
constată că «Civitas Nova» se numia la Bizantini orașulit Nicopole, 
iar «Sclavinum Rumunnense» = (ice Graf pul6 să lic ac- 
raaluli sai Sit oii din_districtuli Romanați, astă-felii că toxtuli 
intregi din Iornande insemnză că locuințele Slavinilorii se întin- 
deaii în jos până la gurile Dunării și până la Oltă: «die nârdlichen 
Grenzen der Sllawenen lăgen so am Dniester und an der Weiceh- 
sel, die siidlichen an der Donaumiindung und der Aluta.» 

Și când dicea, acestea, pe Shicite prin puterea geniului s6i, /euss 
nu scia că satul Slăvenii de lângă Oltii a fostă în adovării uni puneli 
forte însemnat deja, în epoca romană. Cu alte cuvinte, Zeuss nu 
putea să scie ceea ce .va vorbi în urmă despre Slăveni d-lă A. Odo- 
bescu bună-âră, când — profitând de săpăturile altora de mai îna- 
inte — ne dă în studiulti său despre cântichitățile din lomanaţi»
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(Scrieri t. II, p. 414, 447) următorea notiță: «Mai spre nordi la Slă- 
«veni, alături cu calea lui Traiani, este o cetate pătrală cu șanț 
«întreitii și cu unit turni lângă dinsa, aşezate drepti pe malulă 
«înălțată alit Oltului. In ripa de sub cotate și sub curtea d-lui Mur- 
«gășânu sa deschisit la 1837 o boltă subterană, din care s'a scosti 
«mai multe tăblițe de pstră sculptate cu icânele deului Mitra și cu 
«inseripțiunile: SOLI. INVICTO, MITIINAE., și unu altară purtândi 
«cuvintele: ARA. SOLIS....» Și apoi mai jos adaugă: «Iată acum 
«informaţiunile ce ne veniră dela Slăveni (plasa Ocolului): în acestă 
«comună Slăvenii se află în centrul săi ruinele unci vechi cetățui, 
«care, după cercetările făcute prin bătrânii comunei, nu se seic de 
«când și de cine este zidită, ale cărei șanțuri se vâdă a fi fosti 
«numai de pămintă, iar nu de potră, sau de cărămidă. Bănuţă cu 
cinscripțiună forte vechi sati găsitii adesea de locuitori pe ruinele 
«acestei cetăţi. Se mai află încă prin acâstă comună, ruinat, unii 
«drumă așternuli cu pistă măruntă, avendit direcţiune dela, 
«mi6qă-nopte spre micqă-di prin comună, care se dice a fi fostă 
«ăcută de împăratuli Traiani (subser. P. Ionescu.....).» 

In România sunt mai multe sate numite «Slăvesci», dar— afară 
de acelii satii de lângă Oltit — nici o localitate nu pârtă numele 
de Slăveni, în care se păstrâză atâtă de viii «Sclavinum» alti 
lui Iornande, «Slavinum Rumunnense», adică Slăvinulă 
Românescii, marginea cea apusână a stăpânirii slavice la noi 
în secoluli VI. Sufixațiunea românâscă cea maj obicinuită a no- 
menclaturei de sate fiindii în «-esci» și în «-eni», Sldvenă esto o 
formă, posteridră analogică în loci de vechiulă Săvini, «Selavi- 
num», în care ne întimpină sufixul -in, ună sufix multă mai rari 
dar forte caracteristici în numiri topice oltene: Severin, Marotini, 
Potopini, Scorcodinii, Robotinii, Sânbolini ete., și în cele perso- 
nale ca: Tudorinii, Florinii, Sorin și altele. Fie topicii, fie perso- 
nală, sulixulii nostru -in este vechiul latinii onomastică -mus, -ina, 
num, mai adesea numai amplificativii ca în «Severinus» din «Se- 
verus», «Justinus» din «Justus», «Constantinuş» din «Constans»
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«Paulinus» din «Paulus» ete. Topiculii «Slăvinii» cată 'dar să se - 
fi născutii din personalul '“«Slăvinit», o amplificaţiune printruntt - 
sulixii curatii românesci din numele «Slavi» forte întrebuințatii 
altă dată la toți Slavii: Slavata, Slavek, Slavko, Slaven cote. (Ao- 
pomnuun'e, Imenoeor, p. 179—80; cfr. Beuezunrr, Fpamarbl p. 348). 
Românii, ca și alte popore, imprumutati nume personale de pe la 
toți vecinii, adesea fără nici o schimbare; pe «Slav» însă ci laă' 
românisată în «Slăvinii» print'o sufixațiune de toti romanică, Mai 
este de observati că o între două vocale s'a conservatit în «Slăvinii» 
ca și 'n «Severinii», căci fonetica numirilorit topice şi personale di- 
feră în ac6stă privință de fonetica vorbelorii comune, în cari unii 
asemenea v tinde a, se vocalisa ca în ccalăi=ital. cavallo». Iden- 
tificarea, între Slăvenii de astăqi și între «Selavinum» din secolulii 
VI, bănuită de Zeuss printr'o interpretare exclusivit istorică a tex- 
tului lui Iornande, se confirmă dar pe deplinii prin areheologie şi 
prin linguistică totii-odată. 

Intregulii pasagiii: «Sclavini a Civitate Nova et Selavino Rumun- 
«nensi et lacu qui appellatur Musianus uscue ad Danastrum ct 
«in boream Vistula tenus commorantur; hi paludes sylvasque pro 
«civitatibus habent» însemnâză asti-felă: «llotarele Slavilorii se 
«începi în centru dela Dunăre în fața Nicopolei, apoi la stânga 
«dela Oltit în dreptulă Slăvinului românescit, iar la drâpta dela 
«laculă Ramsinii în Dobrogea, mergendă de aci spre nordiă și spre 
«râsăritu până la Vistula și până la Nistru, pe unde nu sunt Orașe, 
«ci numai bălți și păduri.» 
„Cele trei puncturi sudice, Iornande le înșiră în ordinea impor- 

tanței lori relative: Nicopole, Slăvinii, Ramsini; iar la «Sclavinum» 
clă adaogă epitetulit «rumunnensc,» «românesc,» tocmai pentru 

“a se feri de confusiune, de re-ce în pasagiulii întregi ce vorba, 
de poporulii Slaviniloră, cărora «Sclavinum» nu le aparținea, ci apar- 
ținea Românilori. Ă 

Acestit crumunnensis» ne aduce aminte că sufixulii -ensis deve- 
nise așa dicându specificii pentru numirile etnice din Dacia: '470- 
z1jrotot, Ihagrjvorou, Toizoprijvonou, Ilorovlarijrotoi, Xa19vono:, Kavzonjrorot,
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Rerajronoi, “Parazijrotor, Amicenses, Picenses: ete. la, Ptolemei, la Dione 
Cassiu, la Ammian Marcellin și la alții. Către aceste numiri elnice 
din Dacia, «Namen dakiseher Vălkerschaften» după expresiunea lui 
Pott (Personennamon, p. 459), se mai adaogă acum: Rumunneni- 
ses, — prima mențiune textuală a formei Română sati humânt. 

Pe când d-li Gr. Tocilescu scormolesco cu sapa în mână și des- 
copere în Dobrogea orașulii romanii Tropaeum, despre existența 
căruia, nu mai e chip a ne îndoi, îmi pare bine de a descoperi 
și cu, la unti altă capătii alit lumii românesci, orașul oltenescă «Sela- 
vinum rumunnense;» totuși, mai puţinii norocosi decât vechiul 
meu elevi și acum iubită colegii, acestă descoperire că cală s'o 
împărțescă cu r&posatulii Zeuss, ba încă trebue să-i lasi lui partea, 
cea mai frumosă. Mergă cu altruismulti și mai departe: în pare 
răi că împărțela nu s'a făculii mai de nainte între Zeuss și între 
d-lă A. Odobescu, căruia unit Zeuss ar fi trebuită să nu-i scape din 
vedere, când scria tocmai despre Slăveni. | 

La lornande ramura Slavinilorii se întindea, dela Dunăre în sus 
până la Vistula, pe când la răstrită de dinșii locuia ramura An- 
țilori dela, Nistru până la Nipru. Acâstă prețiosă indicațiune «Vis- 
lula» ar fi ca, singură de ajunsi pentru a ne arăta că Slaviniă erati _ 
anume Poloni, iar Anţii erati Rusi sai may bine Buteni. Polonii dar 
ai fostă aceia cari în secolul VI ocupaseră întrega Moldovă Gu 
Muntenia până Ta OTET ȘI Câri — cu câto-va. decimi de animal în... 
urmă — s'ait_reversati peste Dunăre pentru „a Ala acolo. NaScere naționalităţii buleare. La acesti PolGiisimă alti Bulgarilori noi vomi 
roveni mai jos. De-o-cam-dată să. trecem la Sârbi. 

Ceea ce Procopiii şi Iornande sunt pentru începuturile Bulgari- 
lori, pentru începuturile Serbiloriă este Impăratuli Constantină Poi- 
firogenetiă. Nimeni nu cra mai în posițiune. decât dinsuli de a 
cunosce tolit ce se petrecea sait ccea co se petrecuse înti”o. epocă, 
destulă de apropiată în marginile. și la, hotarele imperiului. Ii bine, 
el ne .spune forte limpede că întrâga ginte srbâscă, Serbii pro- 
priit (iși și Croaţii cu diferitele lori subdivisiuni, s'au așezalii pe )
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teritoriulti spre Adriatică în secolulii VII, sub împâratulă Eraelii, 
adecă ceva înainte de anul 640, și că se pogorise acolo din păr- 
țile Bavarici (BaprGageia) învecinate cu Franconia (Poayia = Fran- 
cia orientalis), deci nici decum din: Rusia,. și nici din Galiţia, după 
cum unulii după altulă și unulă' dela altulti totii repetă slaviștii, 
ci. anume din vamura cca mai occidentală a Slavilorii, adecă din 
vamura Dohemă. 
PN 
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Se pare că însuși cuvintulă Serb a fostii intr'o vreme ore:caro 
ună nume genericii pentru întrâga ramură bohemă. Aşa dişii So- 
rabi din Lusaţia, cari își dau ci înșii numele de «Serbi» întocmai 
ca şi Serbii din Peninsula Balcanică, vorbeseti unii dialectă bohemii, 
amestecati cu clomente polone. Nu e apoi lără însemnătate, că în 
cronica bohemă rimată a luă Dalimil, serisă pe la anul 1300 pe . 
basa legondelorii poporane, ne întimpină următorulă pasagiti despre 
«Ceh», fabulosulii părinte ali naționalităţii boheme:, 

| «W srbskem jazylu jest zemie 
«Jejzto Charwati jest imic, 
«W _tej zemi biese leeh 
aJeimuz imie biese Ceeh. . ,» 

Adecă: «In gintea serbă este o ţeră, caro se numesec: Croaţia; în 
«acea feră cra unii boieră, care so numia Ceh. . .» 
„Seriindi acestea pe la linca secolului III, Dalimil nu putea ave 

în vedere vre-o altă Serbie sai: vro-o altă Croaţie decât singurele 
cari existat atuncă și cari există până astădi. "Prin urmare, uniculii 
sensii legendară, care se pâte da într'unti mod fireseii pasagiului 
de mai sus, este că la Bohomi cra, încă prospătă în secolulii XIII 
tradițiunea, despre strinsa lori legătură de nemă cu Sorbii și Gu 
Croaţii și despre vechea respândire a numelui de Serbi peste în- 
tr6ga ramură bohemă. Dalimil se împacă pe deplină în acâstă pri- 
vință cu accea ce ne spune Constantinii Poifirogenetii | 

Bulgarii priviți ca o colonie polonă și Serbii ca o colonie bo- 
hemă, iată ceva cu totult noii, deşi resultă Wa-dreptulă din măr- 
turia făntânelori istorice celorii mai temeinice. - |
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Acâstă mărturie atâtii de positivă n'o vedeait 6re predecesorii mei, 

aceia cari citâză merei pe Iornande şi pe Constantinit Porlirogenetii? 

Negveșitii că ci o vedeai, dar se sbuciumait a n'o vede, adecă-a o 

încungiura sait a o restălmăci prin felii de felii de tertipuri, nu- 

mai și numai fiindă-că pe eci tendenţioşi îi nemulțumia că Slavii 

nu sunt destulii de vechi pe Peninsula Balcanică, iar pe cei ne- 

părtenitori îi încurca o teorie linguistic cu desăvârşire falsă, pe 

care dinşii o imbrăţişară fără s'o fi cercetati mai de aprope. Vomii 

vorbi numai cu acești din urmă, a cărora retăcire e de bună credinţă. 

Dobrowsky împărţia pe toți Slavii în două ramure: o ramură 

orientală, în care elii bagă pe Ruși, pe Bulgari și pe Sorbi, și o 

ramură occidentală, în. care cli pune pe Poloni și pe Bohemi. 

Criteriele acostei clasificațiuni, așa cum ni le dă Dobrowsky (Institu- 

tiones linguac slavicac, Vindob. 1822, p. 1), sunt tâte fără nici o 

greutate. Primul criteriti este: că Slavii orientali dicii «razum», 

pe când cei occidentali «rozum»; ultimul criterii este că Sla- 

vii orientali dicii «desnitza», pe când cei occidentali «pravitza»; 

și totii aşa sunt cele-lalte optii din număruli totalii de dece criteric. 

“După nesce asemenea criterie, Rutenii trebuescă despărțiți de Slavii 

orientali, căci ci dicii «rozum», nu c«razum». 

Nu după deosebiri lexice și nu după forme rare saii isolate se 

clasifică. dialectele unci familie linguistice, ci ele trebuescit clasifi- 

cate după trăsurile cele fundamentale fonetice. Astii-felă, de exem- 

plu, ceca ce caracterisă graiulii rusescii și pe celă rutenescit după 

tote dialectele și în tote monumentele literare, întru câti nu s'a 

furişatii în ele limba bisericescă, paleo-slavică, este așa numitulii 

plenison, rusesce nozmorzatie, adecă sonurile liquide 7 şi 7 pro- 

vâcă o reduplicare vocalică a silabei, de ex. «golovă» în locit de 

«glova» sai «glăva», «gorod» în locii de «grod» sait «grad», «ko- 

voli» în locii de «kroli» sait «krali» ete. Acestit pleni-son, cu care 

s'a bălăbăniti toți slaviștii, incepând dela Yostokov şi până la 

Potebnia, este atâtui de esenţial şi atâtii de circulatorii în graiulit 

Rușiloră și ală, Rutenilorii, în câtii isbesce dela cea dintâi clipă 

urechea ori-cărui ne-Rusă sat ne-Rutenii. Nici Polonii, nici Bohe-
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mii, dar nici Serbii, nici Bulgarii, nu cunoscă câtuși de puţini 
acesti fenomenii fonetic, de ajunsi el singurii pentru a construi 
o unitate. dialectală deosebită ruteno-rusă. 

Unitatea, ru ruteno- pno-rusă oste ace: acea -pe care Iornande o numia Anţi, 
cântes», spunendu- -ne că ci stăpânescă dincolo “de” Nistru și că 
Stnt=ramura cea mai puternică a gintei slavice:. «fortissimi cor um», 
ceea ce e adevăratii până astădi; 

Alături cu unitatea, ruteno-rusă, fără ca. să vorbim aci despre 
dialecte mici, cari lesne își poti găsi loculă inlernit sati intorme- 
diarit din dată ce se va stabili o adevărată clasificațiune a dialec- 
telorii celorii mari, ne întimpină alte dout unități slavice dialectale: 
unitatea polono-bulgară şi unitatea bohemo- serbă. - 

Pe Polono- bulgari îi caractorisă:— 
1. Vocala. nasală. In: vechea bulgară, adecă în așa numita paleo- 

Slavică, acestă vocală se representă prin literele cirilice x și A, 
rostite ca on și en în francesulii «bon» și «fin»; la Poloni ca se 
scrie astăqi prin a și e cu cedilă: A e . La Bulgarii actuali vocala 
nasală s'a păstratii numai în unele jocalităţi sait în unele vorbe, 
dar totuși s'a păstrată cu: o deplină certitudine. Fenomenul a fostii 
indicat de multă de: Grigorovi, apoi studiati de -Miklosich (Die 
Sprache. d. Bulgaren, Wien; 1858) și urmăriţi de Ilattala (Nni- 
jizovnil, t. IL, p.. 461 sqq.) Intre vocala nasală polonă și între cea 
bulgară nu există cea, mai mică diferență. Nici Ruteno-Rușii, nici 
Bohemo-Serbii nu: cunoscti acestă particularitate atâtii de caraceteris- 
tică pentru fonetismulti : polono-bulgari. Luândiă exemple din tex- 
tului publicatii de Ilattala, noi vedemi bulgăresce «enzil» = polo- 
nulticjezyl (ieuzyl)», pe când rusesce, rutenesce, bohemesce și 
serbesce cuvintulă sună 'ciazyk» sat căezilk» fără nici o nasală; 
bulgăresce :«rănkă» = polonulă «reka (renla)», pe când -rusesce, 
rutenesce, - bohemesce și: 'serbesee : «rula». Vorbele nâstre «por- 
Uncă», «rând», muncă, răspintie», oglindă» etc: noi le-ami 
împrumutată anume. din vechea bulgară, 'și sub aceeaşi formă na- 
sală le-amii Î pututii împrumută dela Poloni, numai dela Bulgară 
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și dela Poloni, nici-odată dela cei-lalți Slavi. La cei-lalți Slavi vo- 
cala ou și en nu ne întimpină nici în graiulă de astăqi, nici în mo- 
numentele lori cele mai vechi, afară numai de dialcetulii slovenii, 
despre care vomii vorbi mai jos. 

2. Sonulii dz pe lângă z nu există nici la Ruteno-Ruși, nici la Bohe- 
mo-Serbi, ci numai la Polono-Bulgari. In grafica cirilică z se scria a 
și se numia «zemlia», ia» dz se scriea s și se numia «dzăalo», lio-care 
sonii posedândii câte unii semnii graficit deosebiti. Câte uuti semnii 
graficii deosebiti at ambele sonuri și în alfabetului slavică celt 
numiti glagolița. Miklosich a dovedită de multi că litera s și cea 
corespundățore din glagolița oxprimă totit-d'a-una anume sonulii dz 
(Rad jugoslov. Akad., IX, 11 — 16.) Toti așa în toxturile cirilice 
românesci s se rostesce totii-d'a-una dz, și este mai cu s6mă desi 
în cele moldovenesci: pasă —radză, bpausx = brândză cte., dar 
azaor — zălog. Polonesce se seric 2 şi dz: «ziemia» Și «dzicii». La 
Bulgarii de astăqi sonulti dz, ca și vocala nasală, nu se mai aude 
pretutindenea, dar pe unde sa păstrat, acolo sună curati po- 
lonesce, și fraţii Tzankof (Gramm. d. bulg. Spr. 7) observă cu drepti 
cuvint: «das z în cinigen Wortern wird in manchen Gegenden 
wie das polnische dz ausgesprochen.» In bulgarulii «dzvăneț» 
«clopoţelii» dz sună întocmai ca în polonuli dzOnek «elopoţelii», 
rusesce zt0n0l;, bohemesce znonec. Nemică analogă la toți cci-lalți 
Slavi, afară de Slovaci, la cari cătră:elementulti bohemii s'a, adaos 
celii polonii, Belo-Rușii sunt pe jumătate Poloni prin consonantismuliă 
lorii. La Buteni dz sună numai în cuvintele împrumutate dela Po- 
loni sait dela Moldoveni; iar la Muntonegreni este unt italienismii 
«2 dolce» ca în «razzo» sati «pranzo». 

3. In fine, Polonii și Bulgarii se întilneseti în sonulti 10, pe care 
Ruteno-Rușii și Bohemo-Serbii îl: vosteseit ie. In alfabetul cirilicii 
acesti! id, o representaţi prin litera “1: numită ciali». Imprumutândii 
cirilica dela vechii Bulgari, Românii au conservatii lui “l; valrea-i 
cea adovărată, po care Rușii și Serbii at schimbat'o: în de. Numai 
Bulgarii 'și Polonii „dici: cviara (ekpa)» nu «viera», «gniazdo 
(purt:340)» nu «gniezdo», «noviasta (nerlcra)» nu «nevizsta».
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In acesti modii, trei particularităţi fonetice de cca mai mare în- 

semnătate: vocala nasală on şi en (3, a), duplulii 2 și dz (3, 5) si 
falismulă în locii de ietismii, stabileseti o unitate dialectală polono- 

bulgară în oposițiune cu unitatea dialectală cea ruteno-rusă. 

Unitatea bohemo-serbă, pe de altă parte, se caracterisă prin: 
1. Funcțiunea vocalică a lui 4. Bohemesce şi serbesce se dice 

de o potrivă tru, prst, hh ete., acolo unde toți cei-lalți Slavi trebue 
să recurgă la o vocală propriii qisă:teru, perst. Nici Ruteno-Rușii, 
nici Polono-Bulgarii nu cunoscii acesti fenomenit. 

„2. Din tâte dialectele slavice, numai Bohomii şi Serbii posedă 
cantitatea prosodică: vocale lungi și vocale scurte în sensul celii 
clasicii musical alti cuvîntului. O vocală lungă la Bohemi pote fi 
scurtă la Serbi și vice-versa, după cum este chiar în unele dia- 
lecte boheme saii serbosci, dar fenomenulii în sine e același, și cl 
deosebesce cu totulii unitatea bohemo-serbă de cele-lalte două uni- 
tăţi: cea ruteno-rusă și cea polono-bulgară. Compare ori-cino:. 

Rusulă : Polonuliă: Bohemulă : Serbulii : 
„boloto bloto blâto blato 
soloma . sloma slama slăma 
zudloruv zilrow zilrâv zlrăv 
ceresnia czeresznia ti'eânc “ ireşnia ele. . 

Despre accentuațiunea polono- bulgară și 'coa bohemo-sevbă noi 
vomii vorbi mai jos. 

A pretinde că Rutenii și Rușii ait avută și ci odată vocala na- 
sală sati vocala liquidă și le-ai perdutii mai în urmă, sait că Po- 
lonii nu avuseseră dintru 'ntâi pe dz și laă căpătată mai târdiii, 
este a confunda noţiunea concretă de uni dialeetii naţionali cu 
noțiunea abstractă de o limbă primitivă comună unoi ginți. E vorba, 
de Ruteni, de huși, de Poloni, de Bohemi, de când Rutenii sunt 
Ruteni, de când Ruşii sunt Ruși, Polonii Poloni și Bohemii Boheni, 
iar nică decum nu co vorba de o teoretică epocă anteridră unitară. 

Ei bine, de când Nutenii sunt Buteni și Ruşii Ruși, adecă dintro 

2
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periddă cu mult mai veche decât secolulii VI, — și numai acestă 
secol ne interesă pe noi în studiulii de faţă, — că n'a nici o urmă 
de vocala nasală a Polono-Bulgarilorii, de vocala licuidă a Bohemo- 
Serbiloră, de dz, de cantitate prosodică, ete. 

Oni-care 'ar fi fosti, sub raportulti fonetismului, ipotetica «limbă 
primitivă comună» a Slaviloră, ea se diferențiase în câte-va dialecte 
mari dinte unii timpi immemorială, fie-care mare dialectă dobândind 
unii caracterii propriii prin același procesti prin care sati carac- 
terisatit mai încoce Bulgarii şi Serii: stratilicațiune. Acestă 
lucrare a substraturilorii eterogene asupra diferenţiorii Slaviloră 
era cât p'aci s'o ghicescă eminentuli linguisti rusescii Baudouin 
de Courtenay, elevi ali lui Ascoli, dar a trecuti iute pe d'asupra-i 
cu următorea observațiune nedesvoltată și neaplicată: «Probabilii 
«o înriurire străină, de altă nemti, a comunicatii deosebitelori gru- ! 
«pună de dialecte şi sub-dialecte slavice caracterul celui distinctivii 
calu fie-cărui grupi.» (Ilporpamra aeruiii, Kazan 1881 p.: 145: Bh- 
POTIOC My:KOC, VNOETPAnirvE Bic, COOGIAIBUICE OTAIGULI TPyHUAM 
CTOBIICRIIX Naphuiii 1 rOBOpOB cBoeGpasursrii  xapanrep.>) 

Trei straturi de o potrivă slavice așezându-se fie-care în trei re- 
giuni diferite peste câte unii altii felii de substratit etnici, unulit 
a deveniti bohemii pe Elba, celit-laltii poloni pe Vistula, celă de 
alti treilea ruteno-rusă pe Nipru sait pe aiurea, și din același mo- 
mentii fonctismuli fie-căruia din ele este unii fonctismii a-parte. Sub- 
stratulă Bohemilorii va fi fostii celticii sati germanii, substratulii 
tuteno- Rușilorii va fi fosti tătăreseti sati finesă, nu se scio; cu mai 
multă siguranță se pâte crede că substratulă Poloniloră a fostii 
anume litvană, și numai asupra acestuia din urmă noi ne vomă opri 
o clipă. Ă 

Litvanii nu sunt Slavi, după. cum nu sunt nică Germani, ci 0. 
ginte e_indo-curopee separată” Pin în încălcăzi Suceesive din partea . 
altoxii nemuri, că au ajunsi a fi puținii numeroși, dar totuși se îm- 
părțescii în două mari dialecte: celă litvanti propriii disii și celii 
eticii, după ce unii ală treilea dialect, celt prusicii, a dispărutii 
cu desăvârşire. Lieţii saii Latișii sunt ramura cea mai nordică, lângă 

S
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Marea-Baltică; Litvanii propriii iși, ramura cea sudică, sunt din 
vecii vecilorii la costa, Poloniloră, în acelaşi chipii în care Bascii 
sunt la costa Spaniolilorii sai Bretonii la costa l'rancezilorit, adecă: 
înghițindu Spaniolii substratulă ibericii, ai rămasă ncînghițiți numai 
Daseii; înghițindă lrancezii substeatulti galicii, ai r&masii neiîn- 
Shițițti numai Beretonii; înghițindii Polonii substratulă litvani, pe 
care-lii cotropiseră la așezarea lori în regiunea Vistulci, numai o 
parle din acelit substralii a rămas neinghiţită. 

Acea vocală nasală pe care n'o ai lutono-hușii și Bohemo-Serbii, 
pe care no are nică chiar ramura cea letică a, Litvanilorit, Litvanii 
propriii diși o ai pe deplină desvoltată, de unde dinșii, ca sub-: 
Slralii, ati dato stratului polonii= 

Comparaţi : 

ea Polonii:  Iitvanii: Rusi: Ruteni:  Rohemiă : Serbii : 

desenti dziesient — desimtis — desiati desiati deset deset 
penta, pienta penis piata, piata peta peta (pzutenc) 
menit  mienkiki —menkas mia gli miahlgi o mekhky mel 
zentă Zienc gentis -Zăată zăată zeV zet 
zonbi zoub Zambas zub zub zub zub (zîmbescă) 
mondră mondry mandrus  mudrşi mudryi moudry  mudr (mândru) 
ronka reula rankă rula rula ruka ruka, (poruncă) 
blonditi hlondzi€ blausti bludită bluditi blouditi bluditi (plendă) 
ongli Weugici  anglis ugoli uholi uhcl ugali... 

Lăsămă ca alții să urmărescă mai departe ceea cc noi ne măr- 
inimii aci de a indica pe scurti, căci nouă ne ajunge a constata, 
conformitatea faptului istoricii cu faptulii linguisticii. Când Iornande 
aduce pe Bulgari dela Vistula, iar Constantină Porfirogenetii pe 
Serbi din Bohemia, mărturia, lorii, atâtii de ponderosă prin sine în- 
săși, nu numai că nu e în contradicere cu adevărata, clasificațiune 
a dialectelorii slavice, ci tocmai se controlâză și se întărosce prin 
acestă, clasificaţiune. 

În n invasiunile Polonilorii peste Dunăre, înainte de așezarea lori indiu cani a 
acolo, a ati it păriicipatit unc-ori şi cete vecine de Tuteni de peste Nistru, 
adecă — în graiulă lui Procopiii și ali lui Iornande — po lângă
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«Slavini» ati fostii şi cânți», din cari unii n'a pututii să nu r&- 
mână și ci peste Dunăre. Pe de altă parte, la năvălirea Bohemilorii 
în laturea superidră apusenă a Peninsulei Balcanice, i-ati însoțit 
o s6mă de cete învecinate de Poloni, după cum ne dă a înţelege 
însuși Constanlinii Porfirogenetii, când ne spune că unulii din prin- 
cipii s&rbesci cra venilit din regiunea Vistulei: tis Tov 2oraptow 
Biohas.“ Dar grosul naţionalității bulgare s'a formată din Poloni, 
en unii amestecit prea mică de Ruteni, iar grosulii naționalității serbe 
sa formati din Bohemi cu unit amestecti prea micii de Poloni, în 
ambele casuri fâră nici unt ingredienti de huși proprii diși, 

Aceste dou& straturi slavice, celii poloni de o parte și coli bo- 
hemii de alta, sai suprapusii d'o potrivă stratului anterioră rOmâ- 
nescii, așezatii elă însuşi dela Marca- -Negră până la Marea Adriatică 
peste substratulă primitivă tracicii, adecă sait suprapusit colorit 
dou& dialecte latine transdanubiane dispăvute: celii meso-latinii și 
celii ilivo-latinii. Românii de peste Dunăre ati fostii slavisaţi astii- 
felii pe de-asupra, ceea ce vrea să ică că Slavii de peste Du- 
năre ai fostii românisați astii-felti pe de de-subt: raportii de stratii 
și de substratii. 

Inainte de a trece mai departe, ună cuvintii despre Slovonii eci 
din Carintia și din Stiria, cărora școla lui Miklosich, sai mai bine 
a lui Kopitar, le atribuc limba paleo-slavică, dându-i numele de. 
paleo-slovenică. 

Strinsa înrudire dialectală a Slovenilor cu Serbii este mai pe 
sus de ori-co îndoială, și totuși ci posedă până astădi pe a-locuui 
vocala nasală ca Polonii și ai avut'o deja în secolulii Ă, judecândii 
după textulii așa numiti frisingianti. Vocala nasală nu este singura 
particularitate fonetică, care-i unesce cu Polonii.: In același textii 
fvisingiană, bună-6ră, ne întimpină contracțiunile tua, me pentru 
tvoia; moie, întocmai ca polonesce, și până astădi la Sloveni, ca 
Și la Poloni, circuleză de o potrivă €lel și €lovel:=— czlel și czlonvieh:. 
Numele loră medievali «Şelavini», identici cu numele medievali 
«Selavini» ală Bulgariloriă, indică iarăși uni singuri dialectii polonti,
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despărţitii în două ramure. Epoca despărțirii cată să fi fosti se- 
colulii VI, pote chiar secolulii V, când dintr'unii puncli comuni 
la nordit-ostii de Carpaţi, adecă din Galiţia actuală, ramura cea mai 
orientală sa pogoritii spre gurile Dunării, unde nl-o arată Proco- 
pitt și Tornande. Cea-lallă ramură, mai occidentală rămasă dintâi 
în Galiţia, a începulit apoi, prin trecătorile munților Tatra și 
Beskid, a străbate în Pannonia, nu înainte de finea secolului VII, 
după ce adecă o ramură a Bohemilorii ocupase deja Iliria. Din Pan- 
nonia invasiunea maghiară împinse o parte din acești Poloni călră 
Carintia și cătră Stiria, unde ci s'a amestecati cu Serii. 

Slovenii fomeză asli-feli unii dialectă intermediarii între unitatea 
polono-bulgară și între acea bohemo-serbă. In timpulii  polrecerii= 
lori în Pannonia —0 vomă vede mai jos — Slovenii s'a întâlnită 
cu elementulii românescii. Dela aceşti Sloveni, iar nu dela Bulgari, 
ait căpâtatii Ungurii cuvintele lorii cu vocala nasală: pentek — 
NATALA, TONA = pas, szerentse = czpanţia, paranes = nopăuă, cete. 
Aceşti Sloveni, la rândulii lori, dela Românii din Pannonia, iar 
nu dela cei din Dacia, ati căpătatii unele particularități linguislice, 
bună-oră diftongulii nostru oa (Miklosich, Lautl. p. 228.) 

Este de observatii că, după cum trecerea Polonilori din Moldova, 
în Bulgaria în secolulă VII a permisit Rutoniloră a se așeza în 
urmă pe malulă nordică ală Dunării, totii asa Rutenii at profitatii 
de pogorirea celorii-lalţi Poloni în Pannonia pentru a urmă și acolo .., 
după dinșii, prin aceeași 'cale a Tatrei și a Beskidului, așezându-se 
in unele părți nordii-ostico ale Ungariei, unde-i găsimi până astădi. 

Câtii se atinge de cestiunea, dacă limba paleo-slavică este vechea 
bulgară sai dacă e vechea slovenă, apoi pe noi — întru câtii vechea 
slovenă şi vechea bulgară represintă de o potrivă unii dialectit pa- 
Jeo-polonii — ea ne preocupă forte puținii în casuli de față: lăsămii 
po slaviști să se certe ci-inde-ei. 

laportulii de strat și de substratit constitue substanţa 
unci naționalități. Cătră acâsti, substanță se adaogă pretutindeni 
din când i în când accidente, adecă o intervenire superficială a,



  

59
 

9
 

BD. P. HASDEU 2416 
  

unorii clomente etnice străine, deja după formarea cea definitivă 
a unci naționalități. Fenicienii at fostii unii accident la vechii Eleni. 
In “Tracia, occidentală a fosti ună accidentă elementulii cellicii ală 
Scordisciloriă sati al 'Tauriscilorii; în 'Fracia orientală, elementulii 
gormani alit Bastarnilorii. Goţii, Ctepidii, Longobarqii, apoi Ilunii, 
Avarii și câți alții, ai fostă accidente pe întrega Peninsulă Bal- 
canică. La Neo-latinii din Apusă n'a fostii decât unii accidentii re- 
vărsarea clomentului germanici peste stratul latinii coli suprapustt 
acolo substratului celtică, ibericii, etrusci, pe a-locună chiar pelasgici. 
Din stratit şi substrat se nasce organismulii unci naționalități; prin 
accidente se preînnoeseii moleculelsâcestui organism, se activeză 
circulațiunea, dar organismul remâne același. 

In desvoltările de mai sus noi n'amii vorbiti nimici despre ele- 
mentele cele accidentale turanice pe Peninsula Balcanică. Bohomii 
găsiră în Iliria stoluri de Avari, cari au peritii fără a lăsa mai 
nimici fino-tătăreseii în naționalitatea serbă. Asupra -Polonilorii, 
abia așezați în Balcani, năvăliră alte stoluri lino-tătăresci, așa nu- 
miții Bulgari din părțile riului Volga, cară se arătaseră din când 
în când şi mai înainte în imperiuli bizantini, atârnați la hordele 
cele cotropitore ale Ilunilori (Zouss, op. cit. 710—'727), şi cari de 
astă dată, devenindi stăpâni, doteră «Slavinilorit» lui Iornande și ai 
lui Procopiit până şi numele de «Bulgari». Unit nume și nimici 
mai multi, Bulgarii sunt Tătari numal_prin nume, după cum numai 

“prin nume sunt Germani Francesii: «Franken»; după Guri ntupai 
“prin NURSE. TANțiI5 Tu Procopiă și af Iu IT Torze sunt Scandia, 
CădieRusr ora tie o raoregilorti GElOFĂ veniți în în Rusia din Svegia. 
De_acceași natură ne-reală este numele de «Romani», « Prouaiorj 
pe care şi-lii dait Grecii moderni. e 

Tătăresci_ între Greci, Slati”și-Români nu e aprope_nimicii pe 
Peninsula Balcanică, afară numai doră de unele liguri “cu nasuri 
turtite sai de unele căpăține brachy-cephalice, pe cară le studiază 
antropologiștii, dar cară nu dovedescii nimici, chiar dacă ele sarii 
put supune unui seriosi controlă statistică. La Serbi, la Bulgari, 
la Români, pretutindeni nemurile turanice se desnaționalisai din
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dată ce se vedeai isolate de restult Tătărimil. Ore unde mai sunt 
astăqi Cumanii din Moldova? | 

Pentru Peninsula Balcanică întrâgă, Tătarii ai fostă ca o vijelie- 
care trece înainte, iar Slavii — Poloni spre resăritii, Bohomi spre 
apusit — ai! fosti o măndsă ploie care, intrândii adâncit în pămîn- 
luli celii românesc de mai înainte, a “tăcută să rodâscă acolo două 
naționalități nous pline de viitorii: naționalitatea bulgară și naţio- 
nalitatea serbă. 

Fiindă vorba despre numele «Bulgarii», pe care și ati însuşiti 
mai târdiă Slavinii lui Iornande și al lui Procopiă, aci este loculi 
de a observa în trâcăti că până în timpii de totit nol coli era 
cu desăvârșire necunoscutii Românilorit. „Moșii și strămoșii noștri 
numiati toti-d'a-una pe Buloari Sehiai. Așa, de exemplu, despre 
cucerirea Bulgarici de către Turci cronicarul oltenii Moxa (Ilas- 
dei, Cuv. d. bătrâni, 1, 402) dice: «Bafazitii prinse pre Susmanii 
domnulii Șehiailori de-l tăă, ani 1395, atunce luară 'Tursii 
țara Șehiailori cu totulă...» Cuvintulii «sehiati», ca simplu 
epitetui, căpătase în gura poporului românii înțelesulit de «naivi» 
sait «rusticii.» Mitropolitul Dosofteiti dico întw'unti loci (Sy naxar, 
1663, Dec. 29, £. 244 a): comi prostacă și șchiau “și cu totuliă 
țrănateci.» Să se bage de s6mă că în «Șchiati», nefiindi unii 
nume personali sait topică, ci ună termenii comuni, s'a pă- 
zitii cu rigore legile fonetice: «Șchiati» derivă din «Sclavum» 
prin aceeași trecere a lui cl în chă și prin aceeaşi vocalisare a 
lui o între vocale ca în «ehee» vechii «ehiae» din «clavoem», 
«chiamă» din «clamat», «rii» din «rivum», ete. Românii dar nu. 

„ cunosceati decât numele celt primitivi alti ramurei i DOISn6 Asezalg rr -— 
în secolului VII peste substratulă imeso-latinti: «Selavini» Ia, lor- DU (9 

cc ) hi i Ei - nand6 Sa Toia _Procopiii. Albanesii, ali cărora fonetismi 
se apropie în acâslă privință 3 și în altele multe de celit româmescii, 
nici dinșii nu numesci pe Bulgară alti-felă decât Ştia, Bulgaria — 
Știinică,
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Despre roluli substratului românescii în nascerea și în desvol-. 
tavea Slavilorit transdanubiani at vorbiti mai multi sati mai pu- 
ținti unii și alții, mai alesii r&posatulii Miklosich, și că însumi în 
studiulii mei: «O pagină din sintaxa româno-albanesă» - (Cuv. d. 
bâtr., AL pe GIL —687.) Va [i multă, multi, forte multii de vorbiti 
de acum înainte. Aci noi vomit atinge uni singuri punctii, care 
va întregi cele dise mai sus despre polonismult Bulgarilorii și 
bohemismuli Serbilorit. | 

Cele trei unităţi dialectale slavice se deosebescii una de alta nu 
numai prin fonetismii, dar și prin accentuațiune. Ruteno-lușii ai o 
accentuațiune de totii liberă: accentulit pote să cadă pe ori-care 
silabă a cuvintului. Lia Poloni și la Bohemi, din contra „accentul 
este nestrămutată, şi anume: la Poloni totii-l'a-una pe silaba "pen- i e Biti ri 
ultimă, la_Bohemi totiă-d a-una pe prima silabă Asa, de exemplu, 
numele riului Ialomița pote SI TI acacia rasesco în patru fo- 
lui: Iălomiţa, Ialomiţa, Ialomiţa şi Ialomiţă; polonesce numai: Ia- 
lomița; bohemesce numai: Iălomiţa; — trei sisteme de aceentuațiune 
cu dese&vârşire deosebite. 

De aci urmeză că la Bulgari, după cum este la Poloni, accen- 
tuli ar trebui să cagă tot-d'a-una pe penultima, iar la Serbi, după - 
cum este la Boheni, tot-d'a-una pe prima; și întocmai așa “ar fi 
fostii, dacă substratulă românoscă celt transdanubianii n'ar fi sgu- 
duitit accentuațiunea celorii două straturi slavico de acolo. Româ- 
nil-ea-si Italienii, avendii_ o aceentuațiune po_deplinii liboă—atr 
altoiț'o_ Serbilorii şi Bulgarilorii. Acâstă libertate de accentuațiune 
sa socotiti până acuma la Serbi și la Bulgari ca ună semni de 
unitate dialectală cu Rușii, pe când în faptă Rușii, Precum ami 
vă&dută,_natt_avută de loci -a face nici cu Bulgarii, nici_cu Sctbii cs la MICE GU Serhii 
nsă accentuațiunea românescă n'a pututii să distrugă peste totu 

la -Serbi și la Bulgari cele dou sisteme anteriore, astii-felii că 
sistema, penultimară, cea polonă,:se mai recunosce până astădi la, 
Bulgari, iar sistema primară, cea bohemă, se mai recunâsce până 
astăi la Serbi. Și iată cum: 

1. Unele sub-dialecte bulgare, bună-oră Zagoricenii şi Costurenii,
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accentusză tot-d'a-una pe penultima întocmai ca Polonii: &dno, momee, 

răkă, Zenă, dete, Ovear, umrel, galeno, cetiri, zatvoreni, napravila, 
mesetina, babickă, golemo, kraliță etc. ote., mutândi accentul în 
flexiune iarăși întocmai ca Polonii, de exemplu: din Qutar «ciobanii» 

"oocărkă «ciobancă» = polonesce din comezarz — omezarha» (Tzonev, 
fa udarenieto v bălgavski ezik, în Shornik t. 6, Sofia 1891, p. 23.) 

2. La Serbi, sdruncinându-se accentuațiunea bohemă prin înriu- 
rirea substratului româneseii, a r&masii totuși tendința de a accentă 
pe cât se pole mai sus, astii-felă că la audi se pare ca și când 
accentulă ar fi totit-l'a-una pe prima silabă Din acestă causă, ca 
o dovadă de tendința cea generală, când unii nume se construesce 
cu 0 preposițiune, numele pte să devină atonicii, urcându-se ac- 
centulti pe preposițiune, bună-oră: nă ranu, nă vodu, preko brda 
ete. (Miklosich, Lautl. 1, 320), întoemai ca bohemesce: ob den, pâd 

nohou cte., ceea ce la nume disilabice: sai polisilabice e peste pu-. 

tință în cele- lalte dialecte slavice. 

Cunoscutulii profesorii dela Belgrad, d-lti Stoian Doslkovic, aclua- 
lult ministru alt Serbiei în România, mi-a observată într'o di că 
din toți străinii, Slavi şi ne-Slavi, Bohemii sunt aceia cari învață 
nai lesne și vorbescii mai bine serbesce. Si nu e de mirare, de 
vreme ce numai pe Bohemi nu-i pote încurca vocala 7, quantitatea 

prosodică și accentuaţiunea srbâscă,. 

In acesti chipă băgarea Serbilori și Bulgarilorit în unitatea ru- 
teno-rusă a fostă până acum ca unii felii de ilusiune optică, datorită 
împrejurării că Rușii, Serbii și Bulgarii ati i acelaşi alfabotii şi acecași: 
limbă bisericâscă. 

Limba bisericescă mai cu deosebire, adecă vechea bulgară, a ser: 
vită a formă limba rusâscă cea literară, dându-i ună aspectii forte 
depărtatit de graiul rusescii poporanit și apropiând'o întrunit modă 
artificială de graiurile slavice transdanubiane; şi aceeași limbă bise- 
ricescă a fostii în cursii de secoli limba oficială și literară a Ser- 
bilorii, astii-feli că — la prima vedere — rusesce, serbesce și bul-
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gărosce so pare a fi mat-mai toti una, deși în realitate aceste trei 
graiuri aparținii la trei unități dialectale diferite. 

Prin fonetismi, până și prin accontuațiune, întru câtă nu s'a ames- 
tecalii în ele substratulă celă românesc, bulgara oste unii vechii 
dialectii polonă, serba uni vechiă dialcelii bohemii. 

La Bulgari, fără îndoială, înriurirea românescă se resimle mai 
puternicii decât la Sârbi, ccea co însemnâză una, din toi: 

1. Sati că stratulti seebescii a fostă, în provinciile po cani le-a 
ocupatii, mai numerosii decât stratulă bulgarii în cele-lalte pro- | 
vincii; 

2. Saii că Meso-Latinii ati fostii mai compacți şi may Gnergici sub 
Bulgari decât Iliro-Latinii sub Sârbi; - 

3. Sai că Serbii n'a încctatii multă timpi de a fi în contactii 
cu dialectele cele înrudite dela Iliria în sus până la Bohemia, pe 
când Bulgarii sait vădutii de odată despărțiți de trunchiul Polo- 
niloră, așa că coi dintâi at pututii să resisto mai bine decât 
cei-lalți acțiunii substratului românesti. 

Câte trele causele ati putută să concurgă la producerea efectului; 
causa a treia însă ni so pare a [i fostii cca mai decisivă: grabnica 
isolare a Bulgariloră de elemontulti polonit și prelungita comunitate 
a Serbilorii cu elementulii Boheimti. E ) 

Indată după trecerea și așezarea Slavinilorii peste Dunăre, f6s- 
tele lori locuinţe dintre Olti și Nistru ai fostii ocupate de cătră 
porțiunea cea mai apusână a Anţilorii, anume de cătră Nuteni, cari. 

„sai grăbită_a_ apuca Moldova, unde at Și r&masă în cursii de mai 
mulţi _secoli, luptându-se sait infrățindu-se acolo cu Pecencgii, cu 
Cumaniă, apoi cu Românii. Pe lângă Ruteni, cată să [i fostă şi sto- 
luă de vechii vecini ai Poloniloriă Litvani, polonesce «Litwa», unii 
homiă multi! mai sălbatici decât Slavii și a cărora atingere de atunci 
cu Românii, deşi forte scurtă, totuși ne-a lăsaţi o amintire sup&- 
răci6să în cuvintul «litfă» sat «lifti: clitfă rea», «liftă spurcată». 
Acsstă c«litfă» saă cliftă» la Moldoveni și la Munteni nu se pote irage 
decât numai din acea epocă, de ore-ce cu Litvania propriu disă
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tomânii dela Dunăre n'ait fostii nici odată în vecinătate. Prin Ruteni 

dar și prin cci-lalți, continuitatea între Slavini, adocă vechii Bulgari, 

și între Poloni a fostii astii-felii ruptă pentru totit-Va-una. Substra- 

tulă românescii a pululii să “lucreze fără nici o pedică asupra stra 

tului bulgăresciă, și a lucralii atât de viguros, încât nu numai a 

modificati gramatica și a sguduitii accentuațiunea, dar încă a trans- 

misti Bulgariloră trăsurile cele mai caracteristice ale vocalismului 

românescit: pe ec, pe o0& și pe vocala obscură mobilă. Despre ea 

şi oa la Bulgari noi nu vomit vorbi aci; despre vocala obscură 
mobilă vomit constata numai că Bulgarii, întocmai ca Românii şi 
contra tuturorii legilorii foneticei slavice, lasă pe a a trece în d 
de câte ori & perde accentulii: slăthă și slăthă, ca la noi bârbă, 
și Dărbătă, 

u Incependi de pe la „_finea, secolului VII și până pe_a începutulii 

secolului N; ad6că fiti”untt i interval de celii puținii două sute de zii 
Sai eristăliză tt naționalitatea polono- -română a Bulgarilorii și națio- 
“aliata bohemo-română a Sârbiloră A deja d după ce se raduscsă Sănla 
“Scriptură” în vechea bulgară; de vreme ce în limba acelei traduceri 
nu se recunosce încă puternica lucrare a substratului românescit asu- 
pra stratului slavieii. In acestit interval de timpi, la finea secolului 
IN, cade năvălirea Ungurilorii în Pannonia, — unii evenimentii care 
a dati nascere Moravo-Nomânilorit PE dEoârte, pe de alta, Macedo- 
lomânilorii şi Istriano-Românilorii. 

i 

îi, 
  

  

    

Noi înlăturămă cu totulă pe făimosulit Nofarius cenonmus Be- — 
| lae vegis şi cele-lalte fântâni, în cari sc afirmă că ? Maghiarii la în” 
trarea_lorii_în Pannoniaaii_găsitit acolo _pe_Slavi,_mai corectii po 

9 ITP IRI oa ae Șloveni, şi pe Români. „Acele fântâni poti fi “criticate, poti fi bă- 
ia a ii 

nuită polă fi spulberate, potu [i hunfalvisate, — puţini no pasă. 
Ca, punctii de plecare nout ne ajunge unii textii istoricii mai pe sus 
de tote texturilo: existența, lhomâniloră în Moravia. Este unii textiă, 

, FONDA Rana DEI unii 

pe care o mic de Rosleri nu voriă fi în slare să-lă răstârne, și 
; 

Nică măcară să-l restălmăcescă în foluli lori. Acei Români cum
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ore ar fi pulutii ci să nemerâscă în Moravi ia, dacă nu i-ar fii împins 
intr'acolo din Pannonia năvălirea Ungurilori ? 

Astădi, în urma cereetăriloră lui Miklosich și ale lui Bartoă (Mo- 
ravsk6 Valassko, în Osvăta, 1880, p. 369—386), nimenea nu se mai 
indoesce că Valachii din Moravia sunt adevârați Români, cu desă- 
verşire slavisați do” nu se mai scie de când, dar mai păstrândă 
incă multe cuvinte românesci, unele sub forma românescă cea mai 
veche, de exemplu «glag=— chiagă,» din latinul rustiet «clagum = 

* coagulum,» cu nemuiavea lui cl în chi, sati «merenda = merindă, 
Jatinulit «merenda,» cu netrecorea lui e în i. Moravo-Românii ai 
conservatii chiar unele vorbe romanice dispărute din graiulă româă- 
nescti, bună-oră «tropa» — francesulti «troupe» = spâniolulă «lropa». 

„Unit Moravo-românti, Bene Kulda, a publicatit în două tomuri bas- 
mele româno-morave (Morawsle nărodii pohădiy, Praha, 1874—75), 
ÎN GărT COUILOTEltt” ze “s6isbesce: mereit de asemeni românisme. Epoca 
slavisării acestori lomâni din Moravia este aşa de veche, încât 
nici unii documentii moravit nu-i deosebesce de cei-lalți Slavi do acolo. 
In actele morave din secolul NI abia se mai găsescti câto-va nume 
personale românesci, precum «Crisan,» «Bukan filius Neg» şi «No- 
lor» întruni actii din 1052 (Boczel, Cod. Morav. -I, 125), cari însă 
nici acelea nu sunt pe deplină sigure. Aşezarea dar a acelori 
Români în Moravia trebue urcată cu vr'o doi socoli mai sus, în- 
tâlnindu-se asti-felă din punctă în puneti cu năvălirea, Unguriloră 
în Pannonia. - 

Năvălindă în: Pannonia despre nord și orientti, Ungurii aii tre- 
buitii firesco să împingă pe Românii de acolo în cele două diree- 
țiuni opuse puncturiloră de intrare, adecă spre occidentă și spre 

i 

  

sudit. Spre occident ai fostii împinși Românii pe cani îi găsimil 
apoi „în Moravia, cu totulii despărțiți de restuli Românimii și sla- 
visați fără nici o greutate; spre sudă, adecă peste Dunăre, aă fostii 
împinse alto cete de Români, din cari unii, eci din Bosnia mai alesi, 
și-a păstrată multă timpi naționalitatea și s'ati serbisatii Vabia după 
secoluli XV (Milklosich, Wander. d. Rumunen, 3—6), alţii — Istriano=
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Românii—att nomeritii tocmai pe la Triest, unde ati putulii să re- 
sisle bine-reii serbisării, mulţumită stăpânirii italiene de acolo; în 
fine o s6mă, numărul celt mai mare, trecând prin clomentulii 
sârbeseii și prin celă bulgăreseă, s'au străcuratii în Macedonia, în 
Epiră și în 'Fesalia, unde nu sai dosnaționalisatii din causă că 
acolo se începuse deja lupta între Greci și între Slavi, astiă-felti 
că nici Grecii nu mai erati tară, nică Slavii nu. se întăviseră încă, 
Profitândii de acesti antagonismă, Românii sciură cu dibăcie a se 
însoţi: când cu Grecii contra Slaviloră, când cu Slavii contra Gre- 
cilori, căutândă mai pre sus de tâte a se consolidă ci înșiși, iar 
după ce se consolidară, peste vr'o doi secoli și mai bine, ci ati 
isbutitit a fundă imperiulti româno-bulgari ali Asanilorii. 

„Asa, da» nascerea Macedo-homânilorii,_ a Istriano-Românilorii, Şi a 
Moro: Românilor dateză de o polrivă din secolulii X, nefiind” ii ae e 

ci toți altii ceva decât nisee Daco-Români împinși. din Pannonia 
spre sudii și spre apusii prin năvălirea maghiară. Tocmai acâsla 
vesultă şi din cronica, rusâscă a lui Nestori, seriitorii din secolulă 
NI, care dice sub anii 886—898 (ed. Milklosieh p. 12): caii trecuti 
«lângă Niew Ungurii, pe delulii ce se numesce celă ungurescii, și 
«ajungendă la Nipru aă așezatii corturile loră, căci umblă şi ci 
«cu corturi ca Cumanii, și venindii din părțile răsăritului s'ati re- 

y «peditii peste munți mari și ati începulă a face 1 reshoiti cu Românii 
«și _cu__Slovenii _Gară locuiati__acolo, fiindiă-că dintâiti_TOcuiseră a aa 

a a 
cacolo Slovenii, apoi Românii ai cuprinsi pămîntul. Slovenilonii, 

  

Ţmmeza rm Ta mei ne ta ri Pa poa si 
«de aci Ungurii ai gonitit pe Români și at rămasă cu mr e Te TD ger «Slovenii, pe cari i-ai supusi, și d6âtunci se chiamă 'âra- 
cUngurâscă, şi ai începută Ungurii a face răshoiti Grecilorii, 
«predând “Tracia și Macedonia până la 'Tesalonica, și aii începulii 
«a face răsboiit cu Moravii și cu Bohemii...» In acestă preţiosti 
textii nu numai se constată că Ungurii ai găsită pe Români în 
Pannonia: «pocaza voievati na zivuaia, tu Vlahy>» și că i-ati alun- 
gat de acolo: «Ugri prognaăa Vlahy i naslădisa zemliu,» dar se 
maj constată totii-odată că mişcarea cea cenlrifugă a Unguriloră s a 
făcutii anume în cele două direcțiuni: spre sudă către Balcani și 

z
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“Spre apusii către Moravia: prima mișcare ne-a explicatii deja mai 
sus originea Nomânilorit transdanubiani de astădi, iar a doua 
mișcare pe aceea a Moravo-Românilori. Ă 

In cronica lui Nestorii trebue despărțită cu stăruință partea cea 
dela începutii, în care nu se află nici o indicaţiune cronologică, de 
partea cea următore, unde evenimentele sunt înșirate ant după ant, 
anume de la anulit 852 încoce. Prima parte, o stângace țesătură 
de legende, nare aprope nici o valore istorică. Acolo, bună-oră, 
Nestorii ne spune dintâi că «Vlachii» at alungată po toți Slavii 
din regiunea Dunării, făcându-i să plece spre nordii; apoi mai jos 
no povestesco că apostolulii Andreiii a găsită pe Slavi tocmai la 
Novgovodii, de unde rosultă că acea alungare a tuturoră Slavilorii 
din regiunea Dunării se întemplase cu multi timpă înainte de Cristi, 
de vreme ce pe timpulii apostolilorii ei eraii: deja așezați la Nov- 
gorodiă, iar prin urmare numele «Vlachilorit» nu se mai pâte aplica 
nici chiar la vechii Romani, astii-felii că şesla lui Schaftaril se văd 
silită a preface pe acei «Vlachi» în Gali și a născoci o fantasma- 
gorio a unorii lupte preistorice între Slavi și Celţi. Incă odată, 
prima parte a eronicei lui Nestorii e aprope o galimatie. Cu totuli 
alti cova este partea cea cronologică. Aci călugăruli dela Kiew, 
înșirândi lucruri apropiate. de timpuli săi şi despre cari elit avea 
informațiuni precise, devine unulii din isvârele cele: mai preți6so_ 
pentru istoria. medievală a Europei orientale. De acâstă natură este 
și relațiunea de mai sus a lui Nestori despre mersulii Ungurilorii 
po lângă Kiew, despre tiecerea lorit prin Carpaţi, despre intrarea 
în Pannonia, despre lupta cu Slovenii. și cu Românii, despre gonirea Ă 
Românilorii. Acestă relațiune resistă ori-cărci vestălmăciri răsleriane. 

Primulit textii, care menţioneză pe Macedo-Români, este din anulii 
976, adecă numai vio opt-qeci de ani după năvălirea Ungurilorii 
în Pannonia. Aceli texti se cuprinde anume la Bizantinulii Ke- 
drenos (II, 435) și ne spune,că atunci unii principe bulgarii a fostit 
ucisti de «nesce drumași români»: sugă Tirov Dhâzov 60ur ri. 
Românii cci fugăriți din Pannonia nu erait încă așezați nicăiră în- 

>
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trunii modă statornicii, ci alcătuiati d'o-cam-dată cete de Dbejenari 
fără adăpostii. 

Peste unii secolă lucrurile se schimbă. La Bizantinulii Kelkau- 
menos, scriitorii de pe la 1070, ali căruia textii sa descoperiti 
abia de vro dece ani, ne înlimpină următorulti pasagiti: 

Iaoappelio dă iuti aci roic 25 tur 
Toiro' trei VE 10 râw» Dhâywv ptrog 
ăimorov re srcocehâs (2uc) zei Oro 
rocuutvov, unire cig Qedv 270» sclorw 
dofip ura eiîş Baotlia ujre sis ovy- 
Verij, 1) gilov, 07d& apovtiăuevov src= 
Tag zerairgapuarecealicu” uetderui de 
rol) ci vhăserer ccov  Guvtuevov 
zl) tzac bozovg (fotwdeocerovg rogoz 

70î5 tavrob gilorş aci &9eroiv Gudiws: 
3rOt0îvreg duehgpororiosig zei gurez- 
miaşg zei cogitâueror Sâ rotrov dira- 
Tâv trois dirhovorEgorg* otdtzrore VE 
pthesev actor 37005 civa, 000E sr00e 
roig co/uortoors Buousie râv “Pu- 
acele. IIoheundevreş zragă& ro Baot- 
jEos Toaiavoă zai scavrelâig î7cQBâv- - 

(e 1 - 7 d - reg tdiwvav,, zai roi Baoilwc atrâv 
. Ai >, ad. Pi + ră. a <lezsfidlov diroopeptvroş nai ri zepa- 

i A a Au 92, pd fi ârri Văgaros di GQTIpDEvros în co) 
- i cp ? 7 „a Dic Tij robe Pouciov. Oro păg etgiv oi 

hepouerot Alcor vai Bigoo.; dz0vw da 
srgdregov srujotov ro5 davovfiov sroce- 
uoă sai 705 Stov, Ov vîv srocaudv Sa- 
av 1a)oduev, îva Stozo dociwg ol- 

- Z0004w, îv Ogugois nai dvoftroig 7rrorg. 
Totroig Yeogotvreg tirezglvovro Gd- 
iryj» aci dotoow srgdz roiş dou oră- 
Qous fagieic ai fSoyduevot Tv Opu- 
poudrov Eajitovro râs pegas Tâv “Pu- 
nai 698 Gpavezrigavreg zar at- 
Tv, 5 eter, dukp9erguv atroig. Oi 

yu 

Să sciți dela mine, vol și al voştri, 
că ali Vlachilorit_nemit e neere- 
dinciosti la culme și stricati, nică lui 
Dumnedeit ţinendit credinţă dreptă, 
nică împăratului, nică rudei saă ami- 
cului, ci silindu-se a-l amăgi pe toți. 
Mari mineiunoși și tâlhari vestiți, el 
sunt pururea gata a jură pricteniloră 
cele mal grozave juriminte, și a le. 
călcă apol cu ușurință, făcendii [răţit. 
de cruce, și cumetrii, meşteri de a 
înșelă prin ele pe cel proşti. Nici o 
dată n'aii fostii ei cui-va cu credință, 
nici chiar vechilorit împărați al Ro- 
manilorit. Imptratulii Traiani îl ata- 
case, k-a strivitii de totit şi k-a robitii, 
ucidendii pe_împăratulii lorit_ Dece- 
Dali, ali căruia capii a fosti înfiptiă 
„într'o suliță în mijloculii orașului 
Roma. EI sunt așa numiții Daci şi 
Bess. De 'ntât locuiscrăi” își veci- 

„ ndlatea Dunării și a fluviului Sai 

numiti astădi Sava, unde aci lo-. 

cuescit Serbii, în locuri tari, grele 
de străbătută, pe cari rezemându-se, 

făţăriait iubire și supunere cătră ve- 
chili împtrați, pe când din întăririle 
lori năvăliai și pustiiatt provinciile 

homanilorii, încât aceștia, perdendii 
răbdarea, precum am spus'o, l-ai 
striviti. Atunci fugindă de acolo, 
cl sai răspândită în totit Epirulit 
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zci îzeldovreg rw ezeoe Otozrdonoc și Macedonia, cel mal mulţi s'ati așe 
în srâo ri) "Ilireiop zai Dlaredovi, zati în EladăD—————_ 

a ot Dă zriziovec cdrâv (7,00 Ti, EI 
Ada... (1) 

In acestui pasagii, este o parte “pe care Kekaumenos a: luat'o 
din lecturile sale clasice, bună-oră despre Bessi din Strabone (VII, 
d $ 12) și despre lupta lui 'Traianti cu Decebal din Dione Cassiii 
ed. Gros, IX, 419); este o paste însă, în privinţa căreia elă nu putea 
să aibă decât informațiuni personale, și anume: 

Î. în secolulă AL Românii locuiai în lipiri, în Macedonia, și 
forte mulți în Elada; | 

2. acci Români sciait să ameţâscă și să înșele prin viclenie pe 
toți dușmanii lorii; , 

3. ci veniră acolo, fugindi dintro regiune învecinată cu riulă 
Sava, adecă nu din Dacia, ci din Pannonia. | 

De cătră cine fuseseră alungați Românii din Pannonia? Aeâsta Ke- 
kaumenos n'o scia, şi de aceea clii o atribue întrunit modit vagi 
«vechilorit împărați», cădendiă astă-felii în două nepotriveli: 

Î. ar “fi fostii absurdit ca «vechii împărați» să fugărâscă pe No- 
mâni din Pannonia tocmai în interioruli imperiului, adocă să-i 
adiposteseă în locii de a-i goni; | 

2. din causa acelei fugăriri Românii veniseră a se așeză până 
„în Elăda, unde ia ăși ar [i absurdă de a-i căută sub «vechii împăr aţi». 

Pasagiulă din Kekaumenos se pote. înțelege pe deplină numai 
întregindu-se prin cronica lui Nestori: invasiunea maghiar ă a fostii 
acea care alungase pe Români din Pannonia. 

Tuturori istoricilorii noștri a r&masti necunoscutii unii prețiosti 
chrisovii dela împăratulă bizantină Basiliti Bulgaroctonulii, care—după 
ce nimicise primulit imperii bulgărescit —ne spune în anulii 1020 că 
«în întrega Bulgarie se află împrăștiați Români, iar lângă riulit «Var- 

(1) Vasilievski, Conbria n paatazra puoanriiterare Gospuna XI ua, Petersburg 1581, 
paz. 106—2, 169.
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«dari», adecă în Rumelia, locueseit o s6mă de Unguri»: râv âră doar 
Bovlpagiav Bhugov zei râv negi rr Bagddgiov Toyozov. (LoayGmeriii, 
Ileropii nepraeii, Moslva 1871 p. 263). 

Acci Români din 1020 nu erati Meso-Latinii coi găsiți de Slavini 
în Balcani în secolul VII și dispăruţi apoi prin amestecii cu dinșii, 
ci erai Românii cci alungați de cătră Unguri din Pannonia po la 
900 — 950, pe cari gonindu-i Maghiarii, » Todguou“ în cronicele bi- 
zantine, o semă din aceşti Maghiari au remasii și ci în Rumelia. 

Menţiunea Ungurilorii la unii loci cu Românii în chrisovulii împă- 
ratului Basiliii Bulgaroctonuli e forte caracteristică. Protindo-va unii 
Iunfalvy, pontru a nu-și perde procesulii cu Românii, cum că și 
acei Unguri locuiati peste Dunăre totii din epoca, lui Aurelian, 'ca 
și colonia cea ungurescă de lângă Ochrida, pe câre o menţionăză 
Anna Comnena: oi aegi rij "Aygida otzodvres Toipzor? 

Despre acești Unguri vorbesce şi Anonimulă regelui Bela, când 
ne spune că în invasiunea peste Dunăre, perdendii po căpitanul 

  

  

lorii, ci din prostie nu s'ati mai întovsti în Ungaria: «stultus popu- 
lus, quia, mortuo domino suo viam non diloxit redire ad patriam: 
suam.» Dinșii ai r&masti dincolo de Balcani din prostie, fie și așa, 
de Gro-ce nu avemii nică o probă contrarie; Românii însă, alun- 
gați din Pannonia de n6mulii âcestui «stultus populus», aii trebuit 
să rămână peste Dunăre de novoe- 

„Năvălire că Ungurilorii a, avuţii o importanţă extromă pentru istoria, 
Peninsulei Balcanice în vâculti de mijlocii. Pe Românii din Dacia, 
tari prin cetatea munțiloră, Arpadiă Și urmasii săi n'aă fostii în stare 
să-i sfărame sait să-i gonâscă, ci chiar din contra aii fostii aprâpe 
tot-d'a-una bătuţi de dinșii; pe Românii însă cci de pe șesulit Pan- 

„noniei, rău adăpostiți și pote și răi organisaţi, Maghiarii i-ai alun- 
patit, şi de aci următorele două consecinţe: 

dintâi, către naționalitatea .serbă, plămădită din amesteculi Bo- 
hemiloră cu Iliro-Latinii, sa mai altoitit acuma uni elementi daco- 
latină, de astă dată nu ca substratii, ci numai ca accident, dar 
accidentii fârte însemnată prin înrudirea sa cu substratul; 

alu doilea, s'a născutii naționalitatea macedo-română, care în 

3
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cursit de vro două sute de ani, dela secolulă X până la secolulit 
XII, n'a încetată de a se totă lăţi, de o parte până la pâlele Bal- 
canilorii, de alta până la nordulă Eladoi. 

Calea, fiindit odată deschisă, din când în când puteai a se mai 
adăuga către acei Macedo-Români cete nouă de Români din Dacia, 
sau din cei eșiți cu dinșii totă din Pannonia și cari se opriseră 
printre Serbi. 

Să nu fi fostii năvălirea Ungurilorii, nu sar fi născutii acelii 
puternicii imperii româno-bulgari alti lui Ioniţă Aseni, care dete 
Bizanțiuli Piiină” ădevărată lovitură de mârio. o 
rr e Tea area e ie aaa gara 

Când alătureză cine-va dialectulă daco-româniă sati alui Romd- 
niloră, proprii diși cu dialectulii macedo- românii alti Armâniloră.- 
și cu celu istriano-românii ali Rumneriloră, nu pote să nu con- 
state următorele: 

]. Aceste trei dialecte diferă între ele mai puținii decât dialec- 
tele provinciale din: Italia și din Franţa, iâr prin urmare ce peste 
putință ca, rumperea continuității între cele să fie veche. Separa- 
țiunea s'a operatii forte târdii, după co totalitatea unci singure 
limbi românesci. fusese deja pe deplin formată, crescută și con-: 
solidată, ceea ce s'a întimplată anume între secolii III — IX, în 
cursii de șâse sute de ani, în ţâra unde Traianiă își pusese picio- 
rul trecândii poduli dela Severinii și de unde apoi celementulii 
românescii s'a întinsă treptatii în Ardelu, în Banati, în Pannonia, 

2. Dialectul daco-românii presintă o desvâltare liniștită, orga- 
nică, în care nu ne întimpină contrastul între uni prea mare con- 
servatismă pe de o parte şi între o prea mare desfi igurare pe de 
alta, ca la Macedo-homâni și cu atâtii mai multi la Istriano-Ro- 
mâni. Uni asemenea contrastii este resultatulti. unei sguduiri. Ori-. 
ce sguduire desequilibreză. Dialectulti macodo- -români și celă istri- 
ano- -români S'ait sdruncinati prin colindările loră, pe când celui 
daco-română s'a mișcati, simetricesce, rămânând nestrămutati. în. 
aceleași condițiuni teritoriale, climaterice şi etnice. 

Faimâsa teorie a lui Râsler este o ipotesă anti-linguistică, și anti-
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istorică toti-odată. Anti-linguistică, de vreme ce ca se. întemdiază 
po absoluta nescire a legilori de formațiunea dialectelorii. * Anti- 

istorică, fiindi-că ca uită în genere că poporele din vâculă de. „mij- 

locii_ se Împingeau dela nordi spre sudiă, nică odată dela sudit spro 
  

nordi, şi uită în specie că Românii erai atunci ciobani, iar mi- ini 
gratiunile ciobaniloră sunt tot- -d a-una, iarăși dela nordii spre sudii, 

nici- X-odată, dela sudă spre nordii. Na 

  

Când e vorba de începululii poporeloră şi de epoce . întunecose 

din vi6ța loră, ori-ce studii exclusivii istoricii duce la încheeri 

greşite; la încheori greşite, nu mai puţinii, duce ori-ce studiii ex: 

clusivii linguisticii. Pentru a nemeri adevărulii, saii încai a ne apropiă 

de adovării, trebue neapârati unii studiii paraleli istorico-linguisticii. 

Când unii textii istoricii se întăresce printr'unii faptii linguisticit sai 

vice-versa, ambele urmărite pe o cale strinsă metodică, atunci și 

numai atunci adeverulti e găsitii, 

Isprăvindi, mă întrebi acuma: isbutitam ore a: limpedi proble- 

mele cele mari, puse în capulă studiului de față? 

Primului stratu etnicii cunoscutii ali Peninsulei Balcanice întregi 
RIP ii . Spit =) pe 

at fostă Pelasgii, p ginte ne-semitică și ne-indo-curopee, s&mânândia 

a apucături mai alesi cu vechii Egipteni. 

“Peste substratul pelasgicti, amestecându-se cu elii, s'aii așezati, 

cu vr'o 2000 de ani înainte ist, dou ginți indo-curopee deo- 

sebitotElonii și Tracijr 0 SRR 
7 emit « . d .. o. 4 u Grecii de astădi, cu tote ingredientele străine primite. în. cursulii 

vâcurilori, sunt o continuitate directă a anticilorii Eleni; iar o con- 
O 

tinuitate directă a anticiloră “raci sunt Albanesii de_astădi, cari 
DPI mii 

însă vepresintă numai unult d din ia numerâsolo dialecte tracice. 

Afară, de Albanesi, toţi coi-lalți Traci, împărţiţi înt”o mulțime de 

popore mari și mică, aii fostii desnaționalisaţi sub dominațiunea ro- 

mană, și anume Tracii cei sudici, dela Balcani în jos p până la Elada, 
e e era 

ai fosti grecisați, Tracii cei nordică ati fostii latinisăți: - 

Latinisarea Tracilorii nordici, făptuită între “Şecolii ÎN — VI, a 
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produsii trei dialecte traco-latine: dialectul meso-latinii între Dunăre 
și între Balcani, dialectulii iliro-latinii între Balcani și între Adriatica, 
dialecțului daco-latinii în Carpaţi. 

In secolul VII, aprâpe în acelasi timpii uni popori slavieii de 
ramura, polonă s'a așezatit peste Meso-Latini, cu cari amestecându- -se, 
a dati nascere națiunii româno- o-slavice_ numite mai_târdită „Bulgari, 
iar unit poporii slavici de ramura bohemă s'a, așezatii peste Iliro- 
Lajini, cu cari amestecându-se, a dati nascere n&mului rOMâNE-_ 
slavici alti Serbiloriă. 

Latinii locuiait netulburați în Oltenia, în Banati și înt'o parte a 

— pe 
| Inaintă sin totă timpul acelorii mișcări polono-boheme, Daco- 

? 
ț 3 

; 
Z 

Ardslului, de unde cu încetulă își întinseră crengile asupra Pan- 
nonici, pe când în Moldova Și până la Oltii se învârtiati — parte 
Tătari, parte Slavi — Pocenegii, Comanii, Rutenii și chiar Litvanii. 

„ Năvălirea, Unguriloră în secolul X n'a pututii să nimicâscă sati 
să alunge pe Românii cei din părțile Dacici proprii dise, dar a 
reușită să împingă o s6mă de Români din Pannonia, spre Moravia, 
unde ci n'a întârdiată a fi slavisaţi, iar po cei- -lalți Români totă din 
Pannonia i-a, gonitii peste Dunăre, unde dinșii parte Sai slavisalii, 
parte s'aii păstratii “în Istria, partea coa mai mare a alcătuitii sim- 
burele Macedo-Românilori de astădi. 

“In acestă modii, după secolul X, afară de Daco- Latinii cci vechi 
rămași în Carpaţi, cari ai păstrată numele de Români, menționati 
deja la Iornande, s'aii ivită două odrasle ale lori peste Dunăre 
Armâmniă la sud de Balcani și Rumeriă lângă Triest. 

Sunt. acum trei-deci de ani și mai bine de când, printe'o MoOno- 
grafiă despre J0 în titlulă Domnilorii români și bulgari și prin- 
ivună studii întitulată «Peritay Dacii 2» ou începusemii unii șirii 
ne ntreruptii de cercetări analitice asupra istoriei române. Lucrarea 
de față, o scurtă sintesă a acelei lungi analise, este ultimul cu: 
vîntii ali mei asupra unoră măreţe nedumeriri, cari mai sbuciu- 
matii peste unii pătrarii de secol. Căutândi toti: deauna, adevăruli 
numai pentru u. adevării, fără nici. ună folosii egoistii Și fără nici o
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tendință șovinistă, sunt fericitit de a constata că nu m'am contra- 

dist nici-odată în trăsurile cele fundamentale, deşi mi-a plăcutii 
totii-d'a-una a mă completa şi unc-ori a mă rectifica, că însu-mi în 

amtrunte. Dar fericirea mea cea mai mare este, că resultatulii de- 

finitivă ală muncii mele nu împinge la desbinare, ci îndâmnă la 

înfrățire. 'T6te popsrele balcanice, Românii, Grecii, Albanesii, Ser- 
bii și Bulgarii, ne apari acum ca o singură familiă strinsă înru- 

dită, ca unui ougzdorov de frați, de veri și de cumnați. 
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