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„Cu tâte că ocupaţiunea mea dilnică nu' este o ramură a 

limbilor. neo-latine, şi alte studii .speciale, în afară. de 

cunoscințele universitari, nu am făcut, calitatea de ro- - 

mân macedonean pe de o parte, penuria lucrărilor re-- 

lativ la dialectul macedonean, atât de important pentru 

români în genere, pe de alta, m'aă hotărât să .las un 

“subiect deja tractat, şi se -presint domniilor vestre lu- 

crarea de faţă „studii asupra dialectului românilor din 

Macedonia. 1. p 
Lucrarea îmbrăcişază dialectul întreg ; baza ei este 

limba vorbită în Ocrida, şi de' câte ori am găsit dife-' 
rinţe, atât sub raportul pronunciei cât şi al materialu- 

„lui limbei ca cuvinte saă espresiuni, la românii din 

cele-l-alte părţi. ale Macedoniei, Albaniei, Epirului şi 

„“Tesaliei, le am notat cu esactitate. Aceste diferințe,: 

parte îmi eraă cunoscute din Macedonia 1), parte le am 

ip Populaţiunea românescă din .Ocrida nu este vechie, impreju- 
rarea că locurile ocupate de români sunt în afară de întăriri in- 
vederâză acesta; ea este formată din emigraţi cari, goniţi de pe 

“la locurile lor din causa prădăciunilor şi vexaţiunilor de tot fe- 
lul, aii căutat odihnă la oraş unde siguranța era mai mare.. Se 
găsesc in Ochrida Moscopoleni, Bithenchiari, Fărşaroţi, Grâmos- 
teni, Niculceni şi fie care dintre aceştia aii adus cu dânşii şi par-: 
ticularităţile Jimbei lor respective. ÎN
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dobândit aci informându-mă de la românii din părţile 
nostre cari se află în. România. Scopul mei fiind 
de “a presenta. dialectul. nostru. aşia cum "i vorbesce. 
poporul, în descrierea lui şi in transcrierea cuvintelor 
am lepădat ori-ce consideraţiune etimologică şi am ur- 
mat un fonelism riguros; chiar şi citaţiunile pe cari le 
[ac din texte macedonene, nu le copiez aşa cum sunt 
publicate, ci cum se aud: adese ori consideraţiile or- 
thografice ale autorilor aii denaturat cuvintele în aşia 
mod, că este grei, chiar pentru. inacedoneni, de a pri- 

i “cepe că este vorba despre limba lor, şi în aşia condi- 
jiuni acele scrieri. nu pot servi de bază pentru studii 

mi aprofundate asupra dialectului. 

Lucrarea este împărţită în trei părţi: 

„Partea I- -a conţine o repede ochire asupra trecutului 
Macedonenilor şi asupra slării lor morale. şi materiale 
de astă-gi. M'am ferit de a atinge cestiuni istorice de 

„cea mai mare importanţă pentru-că aşi fi depăşit ca- 
drul ce îmi am propus. 

Pariea Il-a Funetica în: care: arăt, inte? un moi des- | 
cripliv, modificările ce ai incercat sunetele lalinesci şi 
străine, grecesci mai cu sâmă, în cuvintele cari s'ai 
conservat sai imprumutat. Planul acestei a doua părți 
este acela al filologului german F. Diez-a cărui lucrare 
am avut-o în vedere. 

Partea Ill-a. Se ocupă. cu morfologiu. Era natural se 
„nai adaog încă o a IV parte care să se ocupe cu sin- 
tata ; fiind-că însă proposiţiunea şi frasa românilor Mace- 
doneni nu se deosebesce mult de acea a românilor din 

„Dacia, am hotărât. ca diferinţele câte sunt, să le notez 
cu ocasiunea pertractărei diferitelor părţi de 'cuvânt, 
cea ce, îmi pare, este şi în interesul clarităţii. 

Nu am pretenţiunea de a fi făcut o lucrare fără de-
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fect; din contra, partea a doua mai ales din causa lip- 

sei de exerciţii — care dă-pttrundere în aprecierile fi- 

lologice — trebue să aibă destule lacune şi destule e- 

rori, am căutat însă se le rescumptr prin esemple. nu- 

merdse, prin o expunere-fidelă a pronunciei cuvintelor 

„pentru ca ast-tel să dati un material bogat şi adevărat 6me- 

nilor de sciință cari să realiseze cea ce ci nu am putut. 

2
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“ Dincolo de Dunăre, la sudul Balcanilor, în văile de- 

terminate de ramificaţiunile Pindului, se află o popula- 

țiune care prin limbă, datine şi credinţe, rechiamă Roma 

cea vechie. Uitată de. secole rătăcită de familia sa, în 

gâturile munţilor 'şi apără, în -vremuri grele, patrimo- 

niul ce Romă i-a încredinţat când lua calea pribegirei. 

Unii numesc pe membrii acestei populațiuni Plachi şi 

Kustr= Vlacli ;1) alţii” Ținţari; intre dânşii, tot de una 
Armâni iar gintea întrâgă Armânime, 

Când şi cum s'aii stabilit strămoşii Armânilor, în _pe- 

ninsula baleanilor, vom incerca: se spunem pe scurt. 

După. mortea lui Alexandru cel mare, generalii împăr- 

țindu-şi întinsul imperiul Macedonic, Antigon, obținu 

Macedonia şi Grecia. Regii cari] urmară ati t6tă atenţiu- 

„nea lor îndreptată către-Elada care căuta, prin dese. re- 

voile, să scuture jugul Macedonean, Roma ocupată în. 

Italia, nu era "încă ameninţătâre. In periodul dintre 1 

şi-Il-a .răsboii punic, Roma, legând awmicie cu câte-va | 

orașe grecesci şi cu curtea din: Alexandria rivala curți 

macedonene, supără prin acesta, pe regele Filip al V al 

Macedoniei, Când al doilea rezboiă punic isbuenesce, şi 

1). Unii refera porecla 7 Hulso la cuvântul slavic cuce care insem- - 
neză câine, Apropierea acesta lrebue inlăturată de Gre-ce nici o- 
dată Slavii nu ne.numesc Kulso-Vlachi, ci Pasii și Țințari, +, 

- Ă ,



Anibale pătrunde în Italia, regele . Macedonean favoriză 
pe Anibale şi după. bătălia de la Came, trimise o solie 
la generalul Cartaginez e ca să '] felicite pentru isbândă şi 
se închie. alianţă cu densul. In tractatul încheiat se 
vorbesce despre supunerea desăvârşită a Italiei şi des- . 
pre o expediţiune a regelui în Italia. 3) Filip insă nu 
avea flotă şi nici nu s'a. gânait să "şi creeze una ; pierdu 
un timp preţios şi în curând se vădu impresurat de i- 
namici pe cari energia Senatului roman, în acest timp 
de sforțări supra-omenesci, sciu să "i creeze. — Etolii 
şi oraşele grece amice Romei "1 ataca la sud, Ilirienii 
şi Tracii la nord, la răsărit corăbiile Romane cu 
„cari se uniseră şi ale regelui Pergamului Atal. Prin 
ast-lel de mijlâce . Roma zădărniei intenţiunile regelui 
inacedunean şi putu, fără ca să fie nevoită să opună o 
armată mare, să conjure . periculul unei uniri efective 
acelor doi aliaţi Starea acesta de vrăjmăşie între Roma 

ŞI Filip pârtă numele de primul războiii macedonic. 
Când Romanii după dărâmarea Cartaginii, serbăto- 

„rea eşita norocâsă din răzbsiele cu Cart tagina, Atenic- 
nil amicii. Romei, se plâng senatului că Acarnanenil 
amici lui Filip, inundară teritoriul lor. Incă de: mult 
Senatul roman plănuia un r&zboiă cu Filip mai a- 

„les că cunoscea simţimintelă lui ostile Romei; vecină. 
tatea lui Filip de Italia "1 făcea încă şi mai de temut 
în viitor, pentru Romani. 

Senatul, forte prin dictatura ce luase în timpul de 
grea luptă cu Anibale, în Italia, de la care nu voia să 
abdice,?) găsesce prilegiul bine venit ca să încspă ostili- 
tăţile cu -rngele Macedoniei, : şi declară războiul (200). 
Dupe 18 ani de luptă şi de jaf cu Anibale în Italia 

  

1) lăger Ist. Rom pag. 121 Trad Rom. 
2). Michelet, Hest. Roi. Tom 1, pag. 410.
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poporul se gândea ca să'şi ridice toliba devastată: 
şi înpăragine, nu la un noii războiă; de acea la audul 
acestui răsboiii, el începe să murmure şi numai prin 

ameninţarea că Filip pâte trece prin Iliria în Italia "1 

făcură- ca să'l primâscă. Doi ani trecură fără ca să se 

dea vre o luptă decisivă între Romani şi Macedoneni; 

nu aă fost până atunci decât mici lupte cu succes va- 

“riat. In 198 consulul Flaminius debarcă în Grecia, pe 
ale cărei -oraşe sciu să 'şi le concilieze. prin purtarea şi 

întinsa sa cultură. In curând el. pâtrunde în Epir unde 

se afla Filip şi la Rîul Aous!) cele două armate inimice 

se întălnesc. Filip atacat şi în faţă şi pe la spate de un - 

corp de Romani călăuziți de' un - epirot, pierde bătălia 

şi este silit ca să se retragă în Tesalia” cu mari pier- 
deri. Cu tote că causa lui Filip nu era încă pierdută 

cu desăvârşire, totu-şi caută a încheia pace cu Romanii. 
Condiţiunile grele ce Romanii îi impunea făcură pacea 

„ imposibilă. Filip hotărit acum cutreeră regatul şi strânge 

o nouă armată cu care se opri la Cunoscefale ?) în 'Te- 

salia unde ajunseră şi armatele romane. — Bătălia an- 

gajată întâiă între ava ngarde, luă îndată dimensiunile 

unei. lupte d-cisive prin ajutârele ce se trimeseră din 

ambele părţi. Cu tâtă incordarea lui Filip, bătălia este 
„pierdută, iar el caulă scăparea în Larisa după ce a lă-' 
sat pe câmpul de luptă 8,000 in mâinele inamicului 
9,000 de Macedoneni. — Filip ne mai putend continua 
războiul primesce condițiunile de pace dictate de con- 

„Sulul Roman. Prin acest - tractat regele. Macedonean 

„pierde tâte posesiunile în afară de Macedonia propriu 

lisă, se indatoreză : a plăti 1000 de talanţi D ca despă- 

1). Voiusa 
„_9). Pâte vechiul Cinoscefale ese hoara di câni de astă di. 

3). 6,250,000 francă,
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gubire de război, 'şi reduce armata la 5,000 de 6meni 
şi recundsce de amici pe amicii poporului Roman, şi de 
inamici pe .inamicii poporului Roman..— De adi îna- 
înte Filip este un aliat fidel al Romanilor, el caută prin 
lealitatea sa să dobândâscă de la vechiul sei duşman, 
posesiunile pe care le pierduse în urma înftângerei de 
la Cinoscefale. — Când prin instigarea lui Anibale, An- 
tioch, regele Siriei debarcă ca inamic al Romanilor în 
Grecia, Filip 'şi unesce armata sa cu acea a Romanilor 
comandată de Maniu Aciliu Glabrione. Antioch aştepta 
armata Romană la. Termopile, de unde bătut se întârce 
cu ruşine în Asia. După bătălia de la Magresia în care 
Luciu Scipione Asiaticul distruse ultima. putere: ce Ah- 
tiocii putu să opună ; se închee pace între Romani şi 
Antioch. Nu este nevoe aci de a spune condiţiunile a- 
cestei păci, cea ce ne interesâză este, că ea a nemulţu- 
mit. fârte tare pe Filip. Acesta nutrea speranța că, spre 
recompensă marilor servicii ce adusese causel romane 

„în război, va redobândi posesiunile pierdute ; Romanii 
nu i-uă acordat de cât iertarea tributului, inapoierea 
fiului ști Demotriu care era reţinut la Roma ca osta- - 
tec şi câte-va mici posesiuni în “Tesalia şi Epir... Im- 
presiunea ce acest tractat a făcut asupra Ini a fost a- 
tât de mare, că în fie-care di ordona ca săi se ci- 
tescă.1). — Amărât de atâta ingratitudine și de certele 
continue- între fii săi Demetriu, partisan al Romanilor şi: 
Perseu, muri la Anfipolis la 179 după ce a pus să se 

„ asasineze fiul săă Demetriu.— Perseu ocupă tronul Ma- 
cedoniti, inamic neîmpicat al Romanilor, pândea oca- 
siunea ca să scuture _vasalitatea în care ajunsese Ma- 
cedonia Titu-Livu găsesce că origina războiului al trei- 

  

1). Titu Liv. 50,
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„lea şi ultim Macedonie trebue căutată încă de pe tim- 

pul domniei lui Filip. După pacea cu Antioch, regele 

nemulţumit „nici o dată nu încelă de .a'şi aduna în. 

pace forţe de care să se servâscă la războiă, când o- 
casiunea s'ar presenta“ 1); pentru acest scop 'şi mărea 

veniturile popula Macedonia cu Traci, cu un cuvânt 

lua măsuri prin care:se invedera - că, dacă ar fi mai 

trăit, avea intenţiunea de a se măsura incă o dată cu 

Romanii. Eumene regele: Pergamului, amicul şi alia- 
tul poporului Roman; inamic personal a lui Perseu, 
îndemna pe Romani ca să încspă cât mai curând răs- 
boiul cu Macedonia, ba încă a venit şi în Roma casă 
descopere planurile urzite- de Perseu şi într'o şedinţă se- 
cretă 'şi ia rolul de spion,?) cum dicea el, puţin potri- 
vit cu majestatea regescă, Grecia la rândul săă sătulă 
de libertatea bine supraveghiată pe care Roma i o a- 
"cordase prin consulul Flaminius, incepuse să murmure, 

şi partida Macedonână se nărea din qi în di ; agitațiunea în 
favorea lui Perseu era forte mare. Când Eumene întor- 
“cându-se din Roma, trecea prin Delfi, fu atacat de u- 
cigaşi plătiţi şi abia putu să scape din mâna _asasini- . 
lor. Acest atentat fu aruncat încă asupra lui Per- 
seu. El grăbi războiul. Senatul lăsă grija purtărei- 
războiului pentru consulul anului viitor (171) căruia i-ar 
cădea Macedonia. Până atunci însă găsi cu cale ca pre- 

„torul Cn Siciniu care avea jurisdicțiunea conflictelor 
între cetăţenii romani şi străini, să recruteze 6ste cu 
care să trecă în Epir la Apolinea şi să. ocupe oraşele 
  

„1). Numquam tamen emisit animum a colligenais în pace vi- „_ribas, quibus quandoque data fortuna esset ad bellum uteretur.... 
"Tit Liv. L. 39 cap, 24. , 

9). Naud secus quam si 'speculator missus a vohis subjecta oculis 
refe ram. Tit-Liv, L, 49 cap, 13, . 2
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maritimet). — Până la 168 se tărigănesce războiul din 

pricina slabilor - comandanţi af Romanilor şi a nchotă- 

virii lui Perseu. In micile lupte cari se întemplară, o 

bună parte ai fost câştigate de Perseu. La 168 comi- 

țiile aleseră comandant pentru 'r&sboiul Macedonic pe 

Paul Emiliu, fiul acelui Emiliu care cădu în bătălia de 

la Cane. Noul comandant, cu ajutorele sale, pornesce: în 

grabă la 6stea din "Tesalia care staționa lângă riul Eni- 

peu unde se afla şi Perscu cu armata +a. Perseu reuşise, 

prin făgădueli. de bani si r&sedle şi pe regele Ilirilor 

tientiu in contra Romanilor. Paul Emiliu trimite în con- 

tra acestui din urmă pe pretorul L. Anicius. Perseu este 

s lit, print?o mișcare îndrăsnâţă a lui P.. Nasica, să in- 

tre în Macedonia” şi să se retragă la Pidna. Aci se dete 

lupta decisivă în care armata lui Perseu este sdrobită; 

20,000 de Macedoneni cădură morţi, iar un-spre-dece 
mii prin. Perseu caută scăpare în capitala sa Pela, 

unde peste puţin timp apărură şi oştirile Romane. Per- 

seu atunci se refugia în “insula Samotracia de unde 

scria lui Paul Emiliu. Fiind că însă serisorea începea 

prin cuvintele, '„regele Perseu dă salutare consulului 

Paul“ 2?) remase fără răspuns: Samotracienii | acuză de 

atentatul comis „asupra Juli Eemne, şi 'l invită sait 

să vie în adunarea lor să se justifice sati .să se retragă 

din Samondracia şi să nu profaneze sanetitutea locului 

prin presenţa sa. Intre acestea Cn Octaviu cu flota ro- 

mană, debarcase în Samotracia şi anunţa că poporul 

roman va lăsa ncatinşi pe toţi aceia dintre Macedo- 

neni cari se vor preda; la acestă promisiune toţi se 
predară, chiar și copii lui- Perseu, afară de cel mai 

1). Tit. Liv. L. 42 cap. 18. i 
2). Sed postquam regem Persea consuli Paulo salutem leşil... 
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- mare Filip. care încă mai esita, cu tatăl stii. In cu- 

rând însă, şi ei însă-şi se predară lui Oclaviu. Când 

ajunseră la Amfipole unde. se afla consulele - Emi- 

liu,1) Perseu se aruncă la genuchi lui. Consulul ridică 

cu bună voinţă pe ultimul rege urmaş al lui Alexan- . 

dru cel mare şi '] asigură de clemenţa poporului Ro- 

man. Ast-fel se isprăvi ultimul regat care. ar fi putut 

să precumpănâscă puterea : romană. 

Macedonia îngenuchiată fu împărţită în 4 regiuni in- 

dependente fie-care cu guvernul să; irebuea să plă- 

- tescă poporului Roman jumătate din cea ce plăteată re- 

gelui”); în ceea ce privea instituţiunile ş şi legile, Romanii 

le ati Jisat. libertatea să se servâscă de ale lor, 

Acestă nouă stare de lucruri nu dură mult timp cu 

Lt bună-voința că: arătară Romanii faţă de 'Macedo- 

neni. Pe ln 151 apăru în Tracia un tânăr care se de- 

Sa dea: drept. Filip, fiul lui Perseu. Cu ajutorul unor tri- 
O 
= 

IS 
= 

d
 

buri tracice, pătrunde în Macedonia şi în scurt timp se. 

„grupeză -în jurul lui toţi aceia, pe cari starea de lu- 

cruri existentă nu "i mulțumea. O armată trimâsă de 

Anfipolis, una din tetrarhii, este bătută ; aceiaşi sortă 

are şi o legiune romană comandată de un pretor. In- 

curajat de acest succes, năvăli şi în Tesalia;- dar ilusiu- : 

nea ce 'șĂ făceaii Macedonenii nu dură. Qu Ceciliu Metel 

vine în Macedonia cu trupe numerâse, bate pe falşul 

"Filip care este trădat chiar de un oficer al săă la 148. 
Atunci Macedonia deveni provincie romană. Un pretor 

1). Tata « cum Dione Casiu face elogiul lui. Paul Emiliu . . dr - 
- Tla o Gspasriţ isa pai i “degabi a, dă 44. rute diwpăa 

zatos, tszpel og 8 de Drago sase aatebaus, "pr, hzdzuv ă ofitjcuoy 
pact cas îv sosmdzg mea înciio dare prhendae Zi toat az abT0d Tv 
sorta Tehetijănzng ăosoliprat. Teanecz iv cv do ră zonă E 
gasev, EX. lib. 34 prioribus pag. 16. : 

2) Tit.-Liv. L. 45, cap 18 

- | i ” 9 
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era însărcinat cu administrarea ici, iar trupe Romane: 

îi apărati hotarul despre Traci. Numai teiranchid Pela- 

gonici remase încă mult timp independentă.) După cât- 

„va timp se ivesce un noii fiii al lui Persci, Alexandru 

care este învins cu uşurinţă. In urma acestei ultime 

vesedle, poporul Macedonân trebui să se împace cu noua 

stare introdusă de Romani. 

Gloria militară a Macedoniei, apropierea sa de Ita- 
“lia, pericolul pentru Roma, de a vedea Italia din noă tea- 

trul unei noi invasiuni, mai funestă “pâte ca acea lui 

Anibale, făcuseră pe' senatul şi poporulu roman să în- 

treprindă r&sboiul în contra regilor Macedoncii, în mo- 

mentul când lumea romană era încă îmbătată de suc- 

cesul pe care ?] obținuse împotriva Cartaginei. — Am 

„văzut luptele cari inundară câmpiile “ Macedoniei de . 

sânge a căror. epilog este transformarea Macedoniei în - 

provincie romană. Aspiraţiunile Macedonenilor de a 

vedea încă o dată dinastia lor naţională ridicându se, 

"se invedereză prin dese revolte de care Roma scie să 

_triumfe. Dor.tocmai“ spiritul independent al populaţiu- 

“nii Macedonene şi revoltele cari tindâii la crearea unei 

noi stări de lucruri, aii făcut pe Romani să caute a ? 

întări posiţiunea în. noua lor provincie şi să facă pe 

Macedoneni a. înțelege că năzuinţele lor nu sunt posi- 

bile. Pentru acest scop orânduescu un corp de armată 

care să apere provincia de invadiunile triburilor tra- 

cice de la Nord cu care Macedonenii făceati causă co- 

mună ; curmă dominaţiunea. media, şi stabilesce o au- 

si Ss 
3 

—— 

1). Cu Domitium Calsinum cum legionibus duabus, un decima et 
duodecima et equitibus quingentes în Macedonian profiâjsci jubet : cu 

„jus provinciae ab ca , parte quae Ziberu uppellatur.



toritate a sa. Din momentul ce se stabilesce o. autori- 

tate, din momentul ce raporturile dintre provincială şi 

autoritate se regulâză prin mijlocirea limbei domnitdre, 

începe un curent printre supuşi de a învăţ ţa limba au- 

torităţii, căei, de sigur, autoritatea nu are nevoie de a 

învăța pe a supușilor, Situaţiunea excepţională în care : 

„se aflaii cea .mai mare parte dintre cetăţenii ro- 

„nani: pe acele timpuri, â determinat două curente bine. 

limurite ; unul de. cetăţeni romani din Italia spre pe- 

riferia dominaţiunii romane, în provincii, şi mai ales 

în cele vecine, şi altul de provinciali do la periferie 

spre Italia, în calitate de sclavi. La. acâstă stare de lu- 

cruri a contribuit mai ales -sărăcia la care ajunsese 

clasa micilor proprietară din” Italia. Luptele uriaşe ce 

oma a avut a susţine în contra Cartaginezilor, a Ma-" 

cedonenilor şi a altor inamici, din afară, apăsa mai a- . .- 

les asupra micilor proprietari, cari eraă siliţi de îm- 

prejuriri ca să 'şi lase ogorul în păragină şi să se 

înarmeze incontra duşmanului. Cea mai mare parte din- 

tri înşiă, ne avend alte mijoce de a'şi întreţine familia în. 

timpul serviciului militar, de cât distribuţiunile de baui 

ce se făcea cu ocasiunea triumfuriloi şi cari bani nu le 

putci ajunge, fuseseră „nevoiţi să 'şi înstrăineze pro- 

prietăţile. Aceia cari reușiseră în timpul răzbâelor de 

aşi menţine patrimoniul neatins, în curând se vor ve-, 

dea siliţi a ”] înstrăina fiind-că nu le mai produce nici - 

strictul necesar, Sicilia, Sardinia, Africa provincii emi- 

namente agricole şi fertile în acelaşi timp, făceaii pe pie- 

țele Italiei o mare: concurenţă productelor micilor a- 

“gricultori; 'aceste - concurențe nu a fost stavilite prin 

nică o măsură de protecţiune ; posibilitatea de a lucra 

"pe proprietăţile străine încă li sta ridicat prin „faptul - 

că în'urma atâtor rizboe Roma se umpluse de sclavi şi ,
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familiile mai avute se simţiaii mai avantagiate daca 
_lueraii pământul prin mijlocul sclavilor. Roma pe de 

“altă parte, îndestulându-se prin producţiunile străine 

care se desfăcâă pe piaţa sa, nu avea o industrie; de 

aci a resuliat că populaţiunea romană se împărţi în 

două: una forte avută şi puţină la număr, cea lallă 

forte numerdsă şi forte săracă.. Cetăţenul - roman gonit 

de la ţâră venea la Roma unde trăia din mila avutu- 

lui şi din vinderea votului celui :ce i da 'mai mult, 

“singurul avut ce i a mai r&mas. Desguslaţi de miserie 

Şi de lipsă se îndrepta spre provincii ca agenţi ai 

argintariuluă şi a încasatorilor de dări, cari îusoţeă tot 

de: una pe guvernator, cu speranța de a se înavuţi. Ca 

“militară, fiind nevoiţi să petrecă mulţi ani în provincie, 

conlractaă acolo legături, şi când era concediaţi nu se 

nai întorcea în Italia unde sciaui că "i ascepla lipsa şi 

sărăcia, ci se stabilcii în” provincie unde serviseră, care 

-le procura mijlce de traii mai lesni: i6se. — Ii -timpul 

Grachilor şi mai târgii sub Mariu, Saturnin tribunul 
plebei, făcu propunerea ca să se trimilă colonii mari 

în Sicilia, Grecia şi Macedonia; iar Mariu, în calitate 

de consul, să le aducă la îndeplinire. — Propunerea de 

_Şi primită. şi de popor şi de senat, remase zădărni- 

cită prin turburările de stradă. cari se întomplară. — 

Cu tâte-că vre-o colonie oficială, ca să dic aşa, nu a 

fost, totuşi în aceste vremuri de continuă turburare şi 

nesiguranţă, mulţi cetăţeni romani a căutat un adă- 

post dincolo de Adriatica în Macedonia. Ast-fel se es- 

„plică cum după un secol de la cucerirea Macedoniei, 

în timpul răzbselor civile dintre Pompei, şi Cesare, cel . 

dintâiă, după - mărturia lui Cesare,!) pote să recruteze 

"1). Legiones quas efliceral civium Romanorum novem.... unam 
ex Crelă et Mucedgnii, ex ceteranis miilitibus qui, demissi a pri-



dintre cetăţenii romani stabiliți în Macedonia şi Creta 

o legiune întregă. O - bună parte .de oraşe numărat 

„printre locuitorii” lor şi “cetăţenii romani; Cesare vor- 

bind de oraşul Lissus!) ocupat de unul dintre Oficiarii 

lui Pompei, dice că cetăţenii romani de acolo fac o - 

“adunare şi primesc pe Antoniu la dânșii şi "1 ajută cu 

provisiuni?). Esistenţa cetățenilor Romani pe teritoriul 

Macedoniei se probeză şi printr'un pasagiă a lui Tacilu 

din annale. De astă dată este vorba de un cetăţen .ra- 

man a nume Antistius Vetus, din fruntașii Macedoniei, 

care fiind acusat de adulter şi achitat de judecători, 

Tiberiu, după ce a certat- pe judecători pentru veri- 

dictul lor, Pa dat in judecată ca turbulent pentru crima 

de înaltă trădare?). Dală fiind prudenţa cu care Tiberiu 

proceda chiar când comitea crimele, trebuia să. aibă un 

motiv puternic, cuvinte mai seri6se ca pentru un biet 

provincial, ca să iasă din obicinuita sa reservă şi se 

ceri: de la judecători, cu ori ce pre, un veredict de 

“condemnare. — .Din tote acestea resultă că “Macedonia 

încă 'de cu vreme a primit în sînul săă o mulţime de 

cetăţeni romani cari se stabiliră pe. teritoriul săă ; la | 

acesta a contribuit starea de miserie a populaţiunii din 

"Roma şi Italia, vecinătatea, şi „civilisajiunea care era în 

Macedonia; de acea Şi romanisarea provinciei nu putea 

să facă de cât „paşi repegi. NE o. , 

oribus imperatoribus in iis provinciis “considerani Caes. de B. c. 
„Lib. IL. cap. IV 5 : 

1). Oraş lângă Drin, la sud de Scodra. 

9). Gonventus civium remanorum- qui Lissum optinebant „.. e- 
cipit Antonium, omnibusque rebus juvit. 

3). Caesar (Tiberiu) Antistium Veterein, e prioribus Macedoniae - 
absolutum adulterii, increpitis judicibus '2d dicendam majestatis 
causain retraxit ut turbidum, et Rhescuporidis.... Tacit Ann, 
lib Ul Cap. 38.



  

Dominaţiunea romană nu s'a putut mărgini la hota- 

rele Macedonici, ci în curând a trebuit săitrecă Emul 

şi să ajungă până la Dunăre. Totă valea Dunărei până 

la Balcani o găsim înţesală cu oraşe romane. Trajan 
împinge hotarele imperiului stii dincolo de Dunire, uride 

slabilesce şi colonii luate din tste părţile imperiului, 
„Sub domnia lui Caracala apar Goţii, neam barbar, de- 

origină germanică, care locuia pe ţărmii Mărci Baltice. 

Un trib dintre aceştia năvăli până la Marea Neagră și 

stabilindu-se acolo, făcea dese incursiuni în Dacia 'Ira- 

iană şi în provinciile din sudul Dunărei, atât pe usca 

prin Moesia, cât şi pe mare, prin Marea neagră şi Ar- 
chipelag. Ordele lor coboriră şi în Creta, Impăraţii ro- 

-mani : Caracala, Maximian Tracul, Gordian ai a res- 

pinge atacurlie lor. Sub împăratul Deciu, invadă Moesia, 

înfrâng armata romană, şi fără nici un obstacol, .stră- 

bat Macedonia şi “Tesalia -pe cari le pradă şi ajung până 

„în Grecia la Termopile. Sub împărații Gallus și Valc- 

rian atacă Grecia pe mare, pustiesc 'Tesalia şi Epirul şi 

încăreați de prăgi se întore la locurile lor de lângă Ma- 
rea Neagră, o parte pe uscat, alţii pe mare. Aceste in- 

cursiuni cu ororile pe care le urma, deciseră pe impă- 
raţii Romani să "şi concentreze totă puterea întru apă- 
varea provincielor sudice. Dacia Trajană lăsată un mo- 

ment. de armatele romane în voia sârtei, este “definitiv 

* părăsită sub împăratul Aurelian la 275.1) Este învederat 

că faţă cu resoluțiunea împăraţilor de a părăsi pro- 

vincia dunărenă, o bună parte dintre locuitorii stabiliți 

1) Provinciam Daciam, quam Trajanus ultra Danubium fecerab 
dnteremit, vastato omni lllyrico et Moesiă, desperans eam posse 
retineri. Aductosque romanos ex urbibus et agris Dacie, in media 
Moesiâ collocavit appelavit que suam, Daciam que nunc duas Aloe- 
sias dividit. Eutropii Hist, Rom. Lib. 59, cap. 15, 

,
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în Dacia, şi mai ales cei niai-cu dare de mână, ca să: 

scape de urgia invasiunilor gotice, ati urmat retragerea 

legiunilor, ai” trecut în Moesia, şi fiind-că nici aceştă 
provincie nu le oferea siguranţă aii trebuit să-se re- 

tragă în munţii Hemului şi de aci să pătrundă în pro- 

'vinciile sudice şi până în Grecia 1). Acelaşi lucru se în- 

-. templă şi cu venirea celor-Palte hârde de barbari. Când 

Hunii invadă şi devastă Iliria, groza ce inspirară era aşa de 

mare, încât însu- şi Goţii?) şi prefectul? şi părăseşte postul şi 

caută scăpare în “Tesalonic. 3) Ast-fel pe lângă elemen- 

tul roman pe care Pam constatat ca stabilit la sudul pe- 

” ninsulei balcanice, pe lângă romanisarea progresivă a 

elementului neroman, -Macedonia. şi ținuturile sudice de- 

vin asilul elementului roman din ţările nordice. 

Pe la 495 un noii neam de barbari tot aşa de ficroşi 

ca şi consângenii lor Hunii şi Avarii,-'şi face apariţiu- 

nea în Tracia ; aceştia sunt Bulgarii cari primitiv lo- 

cuiaii pe lângă riul Volga. Până la Asparuch căpetenia 

„lor, iacurg des în provinciele bisantine, şi încărcaţi de 

prădi se intorc la locurile lor. Sub -Asparuch ei ocupă 

pentru tot: d'auna, partea râsărileană a Moesiei unde a- 

mestecându-se cu . Selavinii cari locuiaii acea parte a 

Moesiei 'şi perdură naționalitatea.) De aci ei atacă cu 

1. 0: (Românii zi se Mhâmes m0 Zaztos (locurile de lânga Du- 
năre), Atesnăpriara zana si) “Ilzeigoy cz, Mzânir, oi ît mhstovec ab- : 
767 pers, <a “Fdd 

Nezavntvos. Ci. de D-nu "Xenopol. Ist. Rom, Vol. [, pag. 441. 
2) Quaeritabant domicilium remotum ab omni notitid barbarorum 

- diuque deliberans, quas eligeret sedes, cogitavit ahracite receptacu- 
lum gemina ratione sibis conuenie Ammiani Maârcelini, Lib. 31, 38. 
3) a... attilanis temporibus, ejusdem locis vastatis, Apennius 
praefectus practoris de Termitana civitate in Thessalonicam Pro- 
fugus venerat. Dig. Nov. XI. E 
4 Unii autori, ruşi mai ales, susţin că Bulgarii ar fi fost de, 

origină slavă. Dovada cea mai bună căci aparținea rasej finic- 
reiesă din catalogul principilor lor cei vechi, scris in limba sale 
vonă, însă conţinând nume din limba veche a Bulgarilor şi 'care' 
nu ai de loc apropiere cu slavona. Xenopol, Istoria Român. Vol. 
I. nota 1, pag. 392, - ,
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învierşunare împărăţia bizantină, şi sub regele lor Crum, 

“pătrund în Macedonia pe care o jefuesc, şi la 812 ase- 
„diază Constantinopolea. — Stabilirea Bulgarilor în Moe: 

„sia a cansat încă împrăştierea elementului roman; ora- 

şele atât de înfloritre cari erai des presărate în Moe-. 

sia. sunt pustiite de Bulgari, iar populaţiunea romană ne 

„mai patând resista, este nevoită să caute scăpare, parte 

- în munţii Emului şi în Macednnia, parte trecând Dună- 

rea pe unde albia sa este stâncsă, şi se adăposti în scor- 

burile Carpaţilor. Cu aşezarea Bulgarilor în. Moesia, 

masa romană continuă se întrerupse ;. de aci inainte 

românii din Carpaţi, şi românii din Macedonia se. vor 

desvolta aparte; limba se va resimţi ; dar nu atâta in - 

cât să nu conserve urme de traiul comun de odinidră. 

Regii: bulgari în lupta continuă cu împărații bizantini 

'Şi mărea din ce în ce teritoriul profitând de slăbiciunea 

împăraţilor bizantini cari era ocupați cu certele .reli- 

gidse, Sub regele lor Simion stăpânese Macedonia şi 

Tracia până la zidurile Constantinopolei.' Puterea acesta | 

a bulgarilor. nu. dură mult timp. Către anul 970—976, 

scaunul imperial din Constantinopole este ocupat de u-.. 

- nul din Gmenii cei mai valoroşi de pe atunci, Ion Zi- 

misces, care reuşesce să infrângă pe Dulgari şi să ia din 

mâna lor tâtă Moesia ; regele bulgar Samuil este redus 

la stăpânirea unei-părţi din Macedonia, şi 'si stabili reşe= - 

"dinţa în Ochrida. La 1018 Basile IL distruge şi acest din 
urmă regat şi ia supranumele de Bulgarocton din causa - - 

măcelului ce a făcut asupra bulgarilor. | : 

Prin. distrugerea imperiului Bulgarilor, aprâpe un se- 

„col şi jumătate, autoritatea împăraţilor bizantini se _în- 

“linse asupra întregei peninsule până la Dunăre, popula- 
s
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“ ţiunea românâscă, care în-acâstă' epocă este cunoscută 

sub numele de Vlachi)), se găsesce în mare. număr în - 

munţii Emului unde aii sate numerose aşezate în munţi, la 

nordul Albaniei şi în vechea Serbie. 2) Ia marea Valachie 

care ocupă întreaga 'Thesalie 3) plină de castele întărite ; 

În Etolia şi Acarnania ) care purta numele de Valachia 

mică ; în Epir .cuprindând ttă .regiunea de la lanina şi 

până la Tricala; regiune cunoscută sub numele de Va- 

lachia superidră 5); în Pind şi în rarhificaţiunile sale. S 

“In fine împăratul bizantin Cantacuzen, cunâs:e o întinsă 

regiune din imperiul săi sub numele de Vlachia asupra 

căreia a numit prefect pe fratele săi Ion Anghel care, 

pe lângă titlul de împărat al r&săritului ce purta şi el, 

">5i mai ia şi.titlut de rege al Vlachiei. 7). 

Pe la 1185 Isaciu Anghel ca să întâmpine cheltuelile 

necesitate de mărilişul fiicei sale cu Bela III, regele Un- 

gariei, puse imposite asupra animalelor. Acâstă măsură 

care lovea în interesele mai ales a românilor care se 

“ocupa cu crescerea vitelor, a făcut pe români ca să tri- 

LD Tes vasta zbo Alu să ipns prapfapa9s, d Maas mpâzeg0y (va 
pita voi 83 Dhgat. ve inna citat de D- -nu „Xenopol. Nic. 
Chon. pag. 482. 

9) Stefan Nemania (1158. — 1199) dă monăstirei Chilindarului, 
din muntele Athos 170 de familii Vlache... Stefan Uroş 1 adaoge 

” cătră acâstă darie alte 35 de familii valacho de lângă “riul Dorin; 
Stefan Uroş 1 mai dăruesce pe Vlachii din jurul Scopiei. Cea mai 
mare: donaţiune de Valachi de 320 de familii se face de Stefan 
Dușan mănastirei St. Archanghel de la Bistriţa. 

„Tă Oz35ahtag. act [00 zctngra, vi pesţeden Bag vsziseezrat 
wie) Chon. pag. S41, citat de D-nu Xenopul. 
4) L Tis pregăc Bhraptas. Phranizes pag. 414, citat de D-nu Xe- 

nopo 
8), Anhosta A 0 aahobuten * Aveo Dia, Senol. Thutyd. Tom. 

LI pag. 102, citat Istoria Românilor. 
6) Chaleondilas pag” 35 cit ibiden. 
7). "lor a > Age do zis vepahij 20 pâszgoy ul popii 

Dharprs- Cantacuzenus pag. 320, citat idem.
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“mâtă o deputaţiune la împărat ca să se plângă. Capii 

acestei deputaţiuni sunt Petru. şi Asan, cari ne cunos- 

când usanţele curţii, şi respundând împăratului cu un ton 

aprins, nu numai că nu obținură nici o uşurare pentru 

dajdie, dar încă Asan cel mai mare este pălmuit de că- 

tre Sebastocratorul Ion. Deputaţiunea românâscă se, în- 

iorse la ai săi hotărită dea 'şi r&sbuna pentru insulta 

ce primiseră şi de a scutura jugul bizantin. Se pare că 

propunerea făcută conaţionalilor lor de a se revolta nu 

fu tocmai bine primită, de aceea ci cătă alte mijlce 

şi pentru ca noua lor idee să nu fie fâră pretext merg 

la împărat din noii pe care 7] găsesc la Kypsellii şi îi 

propun ca să ridice armată pentru Bizantini şi ca re- 

compensă să li se dea, cu chârtie împărătească, un loc 

mic din muntele Emu de unde apoi, după ce se vor fi în- . 

tărit, să pornească atacul în contra împărăției. Dar nici 

acestă cerere nu li se acordă.!) Fiind-că nici-acest mij- 

loc nule a reuşit, după ce sati întors la aj lor, zidiră . 

o biserică în Emu, unde adunară o mulţime «de cepi- 

epică cari, după accese, spuneaii din îndemnul fraţilor” 

Petru şi Asan, că D-deă a hotărit liberarea Bulgarilor 

şi a Românilor, încuviinţă ridicarea jugului, de accea şi 

mucenicul Dimitrie a părăsit motropolea 'Lesalonica şi 

„templul de acolo, şi locuinţa de. la Romani, şi că s'a mu- 

tat la dânşii ca să le ajute. ) In ast-fel de mod ei reu- 
N 

L .. “Tise 5 oi 26 aur) Fpivsnopiţoi mr si Eta Bichr rtusă te 
Gate, IlEcpos. te ai , săv Gunpevetg ai eadedamupa, Gt ai ui] 
ptores pi vewrgtaty bapnpăzstii, Tpusiust fast crmpoouap 29 
cas Hovhhos izinăuzot Goorputo)oţr, livrat. “Porto pi dtz paste 
205 Tezupartos cgist Ppaeoliiiva foaia si Bhayorpizrday (Bapb) 
muză my Aluny ue iperor PAD)? dnăzoyoy 205 aictiuunos. Nic. Chon. 
pag. 400. 

2). * Oe 6 foi că mâs Do) Tapusr pci Dio feros, E eoh pir 
“jbâbanas, ura 05 “ppivoo Împud Entyeusey ăsavptvavzty 6) paza ra 
To pptstoppicopu Arnpirjeprov. dnohenat pe 2ny Cezauou 2 

„209 400 ve? Tu zusi ari zis sapă “Poopatote î emis sis 5 mb 
7053 pat atat &s înapoia, Nic. Chon, pat. 403. 
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şesc să revolte pe compatrioții lor şi Petru apare po- - 

porului înarmat, încununat cu corână de aur şi cu ves- 
minte impă&răteşci !). Din muntosele lor ţinuturi năvă- 

lesc în oraşele romane, pe ne aşteptate, le pradă şi dupe 

ce iai ca sclavi o. mulţime de 6meni liberi, turme de 

boi, vaci şi oi, se întorc îndărăt la casele lor. Repetin- 

__du-se aceste incursiuni, Isaciu Anghel hotărasce a "i ur- 

mări prin resboiii. După mai. multe ciocniri în care 

Vlachi es triumfători, Isaciii, folosindu-se de o ceață 

deasă reuşesce ca să bată pe Vlachi, şi fraţii Petru şi 

Asan sunt siliți să străbată Moesia, să trâcă Dunărea ca să | 

găsâscă refugiii-la poporul Cumanilor. Isaciu percurge 

satele lor, mai tote aşedate pe stâncă şi pe coline. forte 

înalte, şi fără ca să lase vre-o garnizonă în ținuturile 

locuite de români, se întorce în capitala “sa mândru 

de isprava săvârşită. Nu trecu mult şi. Asan cu Petru 

se întorc cu ajutâre de Schiţi, hotărâți de a reconstitui 

cum ati fost odată, imperiul Romano-Bulgar. 2) Un ge- 

neral bizantin este bătut de români şi 'şi lasă, ca să 

scape, şi hainele cu fir; un alt general însărcinat de îm- 

părat cu purtarea răsboiului contra Vlahilor, se revoltă 

contra împăratului; acâstă neînțelegere internă, permite 

românilor de a ataca cu vigore oraşele grecesci şi ale 

prăda fără supărare. Prin isbândile de până aci curâgiul 

le renăscu şi din ce în ce devin mai îndrăsneți. Impi- 

ratul, ca să pună capăt acestei revolte care lua propor- 

țiună mari, întreprinde-el însuşi o expediţiune în con- 

tra lor şi se indrepteză la: Taurocom, nu departe de A- 

drianopole, cu 2,000 de soldaţi. La acâstă măsură fu hu- 

„tiuât mai ales de un călugăr care qicea, că sufletul lui 
7 

1). Iltzgas vai ses paris posteo Gahateat sl ue gat "1 Ibidem. 
2). Ti 26 May - ai râv Bodhţăgiuv Dovasstrav sis E GV 

st ds miha aost i. Nic. Chon. pag- 455.
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Basilie Bulgaroctonul este întristat ; 5 fiind-că- trebue. să 

se urmeze esemplul săă cu Bulgarii şi faţă cu Viahii, 
dacă ei ar dori schimbări politice. La 'Taurocom află 
că Vlahi prădă Leurda printr'un locuitor care vine gă- 
făină şi spune că apr6pe sunt românii. Isaciu se aşedă 
în drumul pe unde românii, trebuia să trecă. Cum oş- 
tile inimice se văzură, românii, după obiceiul de luplă 

-părintesc, năvălind în contra inimicilor, aruncaiă săgeți 

şi alacaii şi cu lăncile, imediat apoi 'schimbaii atacul, 

-în fuga, după puţin năvăleaă din noi cu iuțela pasări- 

"lor, cum dice cronicarul bizantin, se intorcea spre ini- 

mici şi se luptati.: Acâstă “manevră repetală “de maj 

multe ori, le permise se se înalțe pe dealuri, de aci după 

ce "şi scoseră săbiile, năvăliră cu sgomot şi strigăte, 
- asupra grecilor. Isaciu este silit să se întârcă la Adria- 

nopoli pentru ca să'și strângă noi forțe. In primă-vara 
anului următor atacă din noii pe Misi saă ronâni ; 2) 

perde la asediul castelului Lobiiz trei luni întrezi şi e 

„nevoit să se întârcă îndărăt fără ca să se facă nimic. 

Insărcincză însă pe Constantinus Aspietas ca să continue 

resboiul.” Acesta pentru că a îndrăsnit să i spună „că 

„soldaţii nu pot să se lupte şi cu ciuma şi cu Blahi, 

„două rele forte mari: 3) este orbit. Vlahi şi Cunanii 

îuncragiaţi de aceste succese continuă expediţiunile lor. 
obicinuite în oraşele inimice şi prădăciunile, fără ca 

să neglige întărirea castelelor şi a posiţiunilor lor de a- 
părae. Când Isaciu veni pentru a doua 6ră românii se 

închiseră în castele. Impăratul vădând că nu'i pote sili 

«Il 25 dos & Moase Afoy. e e Vezeipocastoce  săji 205 
pi 2:05 Boohigagracbunv "Popii Nic. Chon. 

9). Tabs racit zi Alu Bpos Brapfzanvs, di Mani zpiazani Cava 
doro, voi 33 Dad ya 12475 ta - 

3). 0d mpeze Eyowaw oi sraumibtat du za Didroig Demo 9 pepe E nd J* tai 
îns! Cvsnmenzots wazais, Lib, III pag, 463,
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se îndreptă spre oraşul Berrhoe printr'o strîmtâre 1). 

Românii rostogolese asupra armatei bolovani, cea mai 

maie parte din armată este ucisă, el însuşi abia .putu 

scăpa, lăsând în mâinele inimicilor tâte bagagele şi coiful 

săi de aur. Acestă înfrângere a făcut pe împăr rat: să des- 

pere de a mai readuce pe Vlahi la supunere şi să nu 

se “gândească de cât la măsuri defensive.-O revoluţiune 

în Constantinopole restârhă pe Isaciu Anghel şi dă tro- 

nul fratelui să Alexie. "Acesta trimite soli către Petru: 

şi Asan pentru ca să lege raporturi de prietenie; căpe- 

teniele române le răspund cu mândrie şi i trimită îna- 

poi la domnul lor-fără ca să'şi fi atins scopul pentru 

care veniseră. Pe când impăratul era în Orient, năvă- . 

-lese asupra locuinţelor Bulgarilor din jurul Seresului şi 

înving 6stea grecă care bivuaca acolo 2), bat 'şi prind 

„pe generalul bizantin Duca Aspietes;- cuprind o. mulțime 

_de castele şi se întore cu prădi mari. Provinciele. din 

jurul Strimonelui sunt încă invadate precum şi Amfi- 

polea. Generalul Isacius Sebasteorator este bătut şi prins. 

în acele [inuturi. Pe. când isbândele: neaşteptate ale ro- 

__mânilor şi Gumanilor ajunseră să inspire grâză chiar la 

Constantinopole, o ceartă de familie răpesce | viaţa lui 

Asan, care era isteţ. şi fârle capabil de a chibzui. în 

momentele grele cole de trebuință ?), prin mâna unuia 

din rudele sale a nume Ivancu. Motivul care a împins 

. Tată cum descrie. Nie. Chon. cum. a găsit Isaciu castelele şi 
lupă: mă î8 Eusiee „podea 7, zoht put, Spogoregray is. Rposepaus 
zbge mepifefiien tra i5/d zu n: , » zo0peticots 70) denmtarte 3 

“dedau prpezt za zobs Et) pbpSinos duzei zi ay A) 
m Deere: sade Toba tstâeaş zid, dir a în arinbcobee "a 
7heioy copt? dpratas, va si vă zbotos ji Ev abzâr 4 adzbs sf "A îp 
Tape si +, 

9). Ilgosfeidnozt scis us Daviu pupirig Vipast pal md 
Emzise abhebousv0y “Pospatpiy, căvarepitra penis Nie. Ghon. Alex 
Com. Lib. 1. Cap. 4. 

3). PAgytembs cv digere av Tuig îm dpmns tarvaziare mă &u- 
voga îxavosazas, Nice, Chon. pag. 43] " 
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pe Ivancu ca să comită-acâstă crimă, se spune, că ar fi 

mustrările şi amenințările ce 'i-a făcut Asan fiind-că 

trăia în nelegiuire cu cumnata lui Asan. Dacă judecăm . 

după atitudinea ce are curtea din Constantinopole către 

acest ucigaş dobândim convingerea că bizantinii şi mai 

ales Sebastocratorul Isaciu care a fost prins de români, 

nu erai streini de acestă crimă. Ivancu cu partizanii 

“săi pune mâna pe Târnova şi organizează apărarea în 

contra lui Petru. După încercări zadarnice de a'şi men- 

„ține posiţiunea, este nevoit ca să plece la Constantino- 

pole unde, ca. preţ pentru trădare, i se-face o primire 

strălucită şi i se dă-în căsăsorie Ana văduva Sebasto= 

crâtorului Isaciu care muri în temniţele Românilor. Toc- 

„mai atunci more şi Petru victima unui alt ucigaş. Iacă 

cum cronicarul Nicelas resună actele săvârşite. de aceste 

căpetenii.!) „Cine ar puiea spune, încotro şi în ce timp 

al anului se făcea incursiunile Scitilor şi Vlahilor. şi 
ce de lucruri nesocotite făcea! mărturese cele săvârşite 

pustiirea ținuturilor Macedoniei despre muntele Emu şi 

devastările Traciei mai bine de cât scrisul şi mai înve- 

derat de cât ori-ce istorie.“ 

Cu mârtea lui Petru conducerea Românilor răniase în 

mâna fratelui stii cel mie Joan (1197). Pot aşa de brav, 
„energic 'şi politic ca fraţii săi, el' va seci să profite de: 
situaţiunea precarie a imperiului bizantin pentru a "şi 

organiza noul imperiu româno-bulgar şi a i .da-o 

formă de stabilitate. Fiind-că era imposibil să facă faţa 

tutulor atacurilor al căror obiect era noul imperii, prin 

  

1) Tis e dz & pi Apty & dăvatz0 ne vai Gze mod Ezobs (Ezovg, Xuv- 
" Vây za Biju î EŢtvovo Egodot, “ui oi îpa Eptoy ulata, praţitn= 

053 nov ră mezpra tva 1 câ apbs Ai po poopăv Egon Maxs- 
"Coiaș Te urat Oprerric erau, Gorj tu zăpizusy îzapitzcepav vai 
înpsders tssorias Tpocigua Cap. 6 Lib, I Ales. Com.
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sine însuşi, însă ăreinează pe unul -Qintre căpitanii sti, 

anume Chrisu ca să fortifice şi să apere citadela Strum- 

nița situată pe înălțimi mari, în contra atacurilor gre- 

cesci.. O expediţiune a grecilor în Tracia. rămâne fără 

vesultat. Chrisus le ocupă şi cetăţuia de pe riul Axius pe 

care apoi o întăresce prin ajutorul unui mecanic bizan- | 

tin care a trecut la Chrisus, din causa că nu fusese plă- 

tit de către bizantini. Când împăzatul a atacat-o, ar- 

mata sa suferi pierderi: mari şi fu silit să se re- 
tragă la Constantinopole. La aceste desastre ale Curţii 

imperiale se mai adaogă şi o altă nenorocire. Ivancu a- 

sasinul lui Asan, în câte-va escursiuni ce făcuse în con- 

tra românilor, fiind--ă se distin:ese, împăratul începuse: 

să aibi o mare încredere într'ensul şi "1 face coman- 

darit asupra uuui corp de-armată, curând după-aceea,. 

atras de către loan în partea sa, părăsesce Constantino- 

pole, vine la Ioan, organiseză. o armată după sistemul 

bizantin şi devine cel mai periculos vrăjmaş al grecilor. 

Ivancu neputând să resiste generalului bisantin  Camy- 

tzes, chiamă într” ajutor pe o căpetenie românească din 

Zagora, reuşesce să atragă pe Camytzest într'o cursă şi 

 sfărâmă stea iar pe el" prinde. — Nu mult după 

aceste evenimente, Ivancu găsesce şi el mortea prin 

trădare. o i _ | 

La 1202, sub pontificatul lui Popa Inocentiu Ill-a, 

Foulques din Neuilly, “predică pentru a IV cruciată care 

este îndreptată asupra Constantinopului şi condusă de 

Balduin IX conte de Flandra ; şi Dandolo dogele Vene= 

ție. Ajunsă cruciada la Constantinopol, se amesteca în 

afacerile Bizanțului, 'restârnă pe Alexiu-Angel şi pun în. 

locul sti pe fiul lui Isacius Angel, Alexiu cel tânăr la 

„204; Alexiu cel tânăr este! răsturnat, de usurpatorul. 

Duca Murzufle, şi cruciații intervin pentru a doua ră,
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răpesc puterea usurpatorului şi o ţin pentru dânşi fun- 

dant ast-fel un imperiu latin după sistemul de guver- | 

năment occidental. Balduin . ia titlu de imperator. lar 

venețienii. ocupară cele mai frumese stațiuni maritime, 

(Aprilie 19 aceluiaşi an:) Trei zile în urmă, Latinii eraiă 

bătuţi de loan inamicul bizantinilor care permise Sci- 

ților şi Vlachilor ca se prădeze oraşele vecine bizanţului, 

tributare acum Latinilor. 1) 

Popa Inocentiu al III-a audind de isprăvile căpitanului, 

român, dorescea intra cu dânsul în relaţiuni şi se grăbesce 

a" trimite un sol cu o scrisre în care i amintesce ori- 

“gina romană a lui Ioan prin cuvintele. „ăudină că strămoşii 

tăi 'şi traseră origina din nobila viţă a oraşului Roma“?). 

Ioan primesce cu curtenire - pe trimesul. “papei şi răs- 

punde îndată manifestându-şi bucuria ce i-a causat 
serisorea pontificelui şi ca "i-a amintit de sângele şi de. 

patria din care se coboră“ 2) şi rugându-se de Sântul 

părinte „ca să. 1 primâscă în sânul bisericei - romane 

şi să "i dee - corână şi ondre ca la un iubit fie „ Ioan 

face un act de supunere a biserici statului săi auto- 

rităţii papale, '1 învestesce cu pecetea sa 'de -aur şi 

1 trimete la pontifice. Inocentiu- Il trimete pe cardina- 

lul Leon di S-ta Croce şi în Noembrie 1204 !' încoro- 

n6ză de rege şi : împărat al Bulgarilor şi Vlahilor. — 

Apropierea. intervenită între: Ioan şi papa aducea“cu 

densa schimbare şi în-ordinea politică; o apropiere în- 

tre Ioan şi Impărați latin din Constantinopole se im- 

1). Az zăc pă cb în dora. dspthiov DA fe acte că Etna 
ostoi raza 0341330 2) deus 2053 “n Beastie Rihis Epir azi 
awp mepetgrozrate mi dE mzvazemeuds sud mabzod perde drd Sala 
Aazivot atragerea. Nie. Chon. Baldovinus Flander. 

2) .andito qrod de nobili urhis Romze prusapia proginitores tui 
originem traxerunt. Theiner cit de d-nu Xenop. Ist. rom. pag. DS5, 

3). et-reduxil nos inmemoriam Sanquinis, et „ patriae nosirae a 
qua descendimus. Cit. Ist. Rom 586. . 
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punea. Ioan simte acâsta, şi se grăbesce a oferi servi- 

ciile sale împăratului latin. Solia lui este văii primită 

de Latini cari voia să considere pe loan ca pe un usurpă- 

„tor. Ei "1 învită ca să “Şi arate respectul către denşi 

cu ameninţarea “că vor pedepsi cu asprime insolența 

-sa., loan supărat, pe de o parte pornesce asupra Sere- 

sului, ear pe de alta, îndemna pe Greci inimicii săi“de 
„ieri ca să se revolte în contra Latinilor prominţându-le 

33 
că "i va ajuta. Grecii a căror ţinuturi, 'de la stabilirea | 
autorităţii latine la Constantinopole, erai jefuite şi de: 
Vlahi şi de Latini se grăbesc a'l asculta. - 

Ioan ajuns la Seres, atacă pe Latinii de acolo și după 

- multe vărsări de sânge “i sdrobesce, 1) oraşul este luat 
şi ars, nu rămânea de cât cetăţuia unde se retugiaseră 
o parle din Latini. loan împresdră. celăţuia şi promite 
incolumitate Lalinilor daca se vor preda; Latinii re- E 
fusă întcii, dar constrânşi de energia lui Ioan se pre- 

"dară, — Grecii la rândul lor se revoltă, Latinii le înă- 
buşesc în sânge. “Tocmai se pregătea să facă tot aşia şi 
cu revoltați din . Adrianopole, când ajunge în ajutorul 
revoltaţilor şi loan, după ce, print”un atac: sângeros, 
asaltase şi cuprinsese Filipopole. Bătălia de la Adriano- 
pole se sfărşesce cu măcelul îngrozitor al Latinilor şi 
cu căderea lui Balduin de Flandra în mâinile învingă- 
torului. Incărcat cu lanţuri Balduin este dus la Târ- 

„nova şi aruncat în închisre, unde şi more (15 Aprilie 
1905). “Doi ani în urmă la un asediu a Solonicului este 

şi el însă-şi omorit în fl6rea vîrstei. 

Ioan neavând copii, domnia” revenea de drept lui loan 
Asan fiul lui Asan ; fiind că însă era încă nevrăsnic, un 
văr al săă anume Borila nepot de soră a lui loan, i: 

  

„ 1). Dozody gripă cs Xipbus „eră zăy Eetoz “Atu, Tpospr= 
“poa zohzoy tari us? auda, feboiis mohhăg ud zoo ITI S ci dă s ÎS 
nndety DT 
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ia domnia şi loan' Asan scapă peste Dunăre împreună 

"cu un pedagog al sti la Cumani unde petrece până la - 

majorat. Atunci cu ajutor de la Cumani intră” Valcho- 

Bulgaria, bate pe Borila şi "1 asediază în Târnova pe 

care o ocupă după 7 ani de asediu. Borila cade în mâi- 

nile vărului său şi. este orbit. —- loan Asan. devenit 

imperator se înfăţişază tot aşia de mărej şi energic ca 

unchiul stă Ioan, şi in acelaşi timp blând şi human. : 

Andreiii IL regele Ungariei. "i dă pe fiică-sa în căsă- 

torie ; iar el mărită pe a sa, Elena cu Duca împăratul 

gres din Nicea. Aceste alianțe arată că dinastia româ= - 

nescă, pe de o parte este statornic stabilită, iar pe de 

alta, tendinţa, celor alţi suverani de a lega pace şi a- 

micie cu dânsa. După mortea lui Balduin de Flandra, 

tronul imperiului Latin din Constantinopole esle ocu- 

pat de fratele stă Enric de Heinaut care este asasinat 

la 1216, Lista se continua cu Petru de Curtenay şi 

Robert de Curtenay. loan Asan în alianţă cu ginerile 

săi Duca, atacă: pe împăratul Latin Robert, şi de 

două ori oştile aliate ajunseră sub zidurile Constanti- 

nopolei. Inţelegerea între loan Asan şi Duca nu dură 

mult, din causa tendinței lor a amândorora de a, se face 

stăpâni pe ruinele imperiului Latin. Despărţit de Greci, 

“Impăratul româno-bulgar caută a se înțelege cu Latinii 

prin intermediul Papei Grigoriu al IX. Exigenţa papei faţă 

de clericii din imperiul Româno-bulgar aduseră ruptura 

negocierilor. Papa supărat, pregătea răsbunarea contra lui 

loan Asan prin regele Ungariei care este silit să renunţe 

din causa invaziunei 'Tătarilor în Ungaria. După o dom- 

nie de 93 de ani loan Asan n:6re lăsând domnia fiilor 

săi. Ultimul.representant al dinastiei Asanescilor este Ca- 

liman II care piere la 1950 prin mâna lui Uroş regele 

Serbiei. „Fruntaşii întrunindu-se în consiliii giisiră cu cale
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. up ÎN . ” . 

ca să îngădue a guverna Constantin” fiul lui 'Toegu 1)“; 
regii se continuă sub numele de Bulgari până când Ba- 

„jazet I supuse sceptrului tâte ţările de la sudul Dunărei 

Sunt scriitori, mai ales cci slavi, cari tind a micşora 
rolul Românilor în fundarea imperiului - româno-bulgar 
şi dai tâtă atenţiunea şi importanţa Bulgarilor; de' a- 

_ceea este bine, socotesc, a ne lămuri asupra lucrului şi 
a hotărî, dupe mărturiile scriitorilor contimporani, care 
este partea cu care, fie-care din aceste două n6muri, a 
contribuit la crearea noului imperii Româno-Bulgar. 

Dupe câte am vădut din repedea -espunere a trecu- 
„tului, nu este îndoială că mişcarea revoluţionară  por- 
nită de la muntenii Emuiui, cu ocasiunea impositului 
asupra. vitelor,- este românescă. Crescerea vitelor era şi 
este încă una din ocupațiunile cele mai esențiale a unei 
însemnate părţi. a românilor din Macedonia şi cele-Palte 
provincii. Cum se face că numele de Bulgar se asociâză 

“la cel Valah ? Fosta Bulgarii amestecați în întreprin-. 
„ derea lui Petru şi Asan, peniru ca să, 'ŞI revindice par- 

tea. lor de glorie după isbândă ? Dacă nu a fost cum 
acest imperii. eminamente valah, devine către sfârşit un 
imperii bulgar, cel puţin după numele ce "i dau seri- 
itorii ?.. Nică capii, nică Ostea, nici subalternii, de 'care 
Saii servit, nu ată fost bulgari. Numerâse_sunt docu- 
mentele prin care se  prob&ză, până la evidență, că 
promotorii revoluțiunei sunt români; ast-lel după ce 
cronicarul Nicetas vorbesce de barbarii 2) din muntele 
Emu - care 'mai înainte se numea Misi, iar acum (pe! 

  

1). + = Sonâwes ci mpobpores ete Boohiy zh ruă Totycv viby Kwy- 
orawivoy ei cd prety dwmătuatat îavhebanwo. Acropol. pag. 162, 

„Cit. de D-nu Xenopol. ist. Rom. vol. I.: 
9). “O txnodeurijouc robe aură my Alpoy Bapâigoe, ot Mvac agâ- 

- mepoy dvopâbovro, vo 63 Bhage: ea) Suoyear, -
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„timpul săi) Vlahi, de locurile ocupate de ei, vor- 

pesce .de pretextul revoluţiunei,. şi dă ca promotori 

pe Pettu şi pe Asan fără ca să facă măcar meriţiune de 

" Bulgari. Tot acelaşi, întruna din numerdsele lupte ale 

Valahilor cu Byzantinii ne spune -de un călugăr prins în 

răsboiii, care a fost liberat de Asan numai pentru că 

„s'a rugat de dânsul, în limba Valahilor pe care o cu- 

noştea 1), 
Cronicarul francez Geoffroy de Pillehardouin carea ur- y 

mat pe Balduin de Flanădra la Constantinopole în calitate 

de seneşal şi ca atare se luptase în contra lui Ioan, dice 

„Ioan era un Vlah 2) 

Enric urm aşul lui Balduin scrie către papă, după în- 
frângerea suferită în lupta cu Ioan, „năvăli acel Vlah 

„ Toaniţiii fără veste asupra n6stră 3).“ o 

„ Papa Înocentiu III în scris6rea sa către loan 1 nu- 

mesce după cum am vădut descendent al Romanilor ; 

Ioan în răspunsul săi confirmă spusele papei ?). Ar pu- 
tea să se îmulţiască încă probele care tind a stabili în- 

trun mod evident naționalitatea românâscă celor trei 

fraţi Petru, Asan şi: loan sati Ioaniţiii, dar le. socotesc 

pe cele enumerate îndestulătore. | | “ 

Trupele revoluţionare, cel puţin înaintea tugei căpe- 4 

teniilor peste Dunăre la Cumani eraii numai români ; cro-. 

nicarul Nicetas nu pomenesce alt nume de cât acela al Vla- 

hilor şi lucrul nu putea să fie într'alt-fel. În urma nereuşitei 

misiunei lui Petru şi Asan pentru, ridicarea impositului 

1)... ad 2 dopvai. DT) 28 ieztwv es ză Apo „aipp). wz0ş 

danipăusvaa d cetzut xâv > Acăy pede fa E âpogwiaa we tâp:s CS 2657 

Bic gris eis "They udmby îpuahobuevos. Pag. 617. 

2) Conqutte de Constantinople : ce lonnis ctait un Blagae, cil. 
de D-nu Xenopol pag. 60 Nota 11 Ist. Rom. vol |. 

3) Irrut subito Blachus ille Iobanitius in nostros. . Theiner 

mon. slav. merid. pag. 40, vol. I. citat de D-nu Xenopol It. Rom. 

vol. |. 
4) Vedi cit, No, 2, pag. 32:
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şi a 'necinstei suferite, cei i doui fraţi se încercă ca să 

„revolte pe ai lor şi nu reuşesc ; cum era să se lupte” cu 

o împărăție aşa de mare ca cea bizantină ? apoi. dacă | 

românii'se codesc, cum era se se amestece Bulgarii cari - 

primiseră o aşa de bună lecţiune prin braţul lui Vasile” 

Bulgaroctonul ? ? Căpeteniile române alergă atunci la vi- 

clenie : fac împăratului, la Cipsele, faimosa propunere de 

a le da, printr'o hârtie împărătescă, autorisare de a ri- 

dica oştire dintre ai lor, pentru bizantinii şi un loc pe 

lângă muntele Emu, unde avea să "şi stabilâscă ceatrul 

de operaţiune, pentru realisarea planului lor; şi când 

nici acestă astuţie nu le reuşesce alergă la biserică ; aci - 

în spusele epilepticilor se amestecă pe lângă. numele de 

- Vlah şi acela de Bulgar. Ori cât de sdrobiţi şi abătuţi 
eraii Bulgarii totu-şi, revoluționarilor le”puteai fi de a- 

“ jutor. cel puţin ca număr. — Mijlocul le reuşesce, revo- 

„luţia, se declară; Bulgarii însă se pare că nu Sati miş- 

“cat la apelul Românilor de 6re-ce, după isbânda împă- . 

tului asupra Românilor pe care am semnalat-o, Petru 

şi Asan nu. caută ajutore în Moeşia care era populată 

de Bulgari, la cari era natural ca să se ducă căci le era 

mat la îndemână, ci peste Dunăre la Cumani, adecă in 

„Dacia. Incă o probă că bulgarii nu sunt în stea lui Pe- 

tru şi Asan este că pe timpul împăratului Alexise Com- 

nenul, când. acesta se afla în Orient, Fraţii Petru şi Asan - 

invadă ţinuturile Bulgarilor din jurul Seresul şi înving ar- 

mata bizantină ce bivuaca acolo, ceea ce de sigur nu. 

ar fi făcut dacă în adevăr Bulgarii ar fi luat parte la . 

revoltă, mai ales că armata bizantină de acolo nu era 

i numerâsă, pentru casă le inspire vre-o temere dacă nu 

„ar fi atacato şi dacă mar. fi pustiit şi locurile bulgari- 

lor unde armata se afla, după obiceiul de atunci a r&s- 

boiului. Sa
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Scriitorii curi pomenesc de ajutorul venit de peste 
Dunăre, unii '% califică de Cumani, alţii de Sciţi ; ori-cum 
ar fi nici unii din aceştia n'a nimic comun cu Bulga- 
rii şi nu se: pote înţelege ' sub numele de Cuman, cel 
bulgarii. Raporturile intime între Vlahi şi Cumani, buna 
înţelegere care domi:esce între dânşii în tot timpul răs- 
boiului, ar da să se înţelegă că există între Vlahi şi 
Cumani legături mai strânse de cât acelea ale alianţei. 
Dacă considerăm pe lângă acâsta ca cu un secol înainte, 
când Cumanii ai ocupat Dacia Traiană erati nomază,1) 
şi ca nomazii prin traiul lor sunt cei mai puţin priimi- 
tori de civilisaţiune, pe când Cumanii sunt îndestul de 
civilisaţi pentru ca să se încuserâscă cu Francezii 2), tre- 
bue să conchidem că numele de Cumani şi Sciţi dat de 
cronicari trebue să se refere mai ales Ia locul de unde a- 
jutorul venea iar nu la neam, care putea să fie cu de. 
săverşire altul. pote chiar română. Lucrul este posibil, 
pentru că popsrele cuceritâre, stabilindu-se în Dacia a- 
supra populaţiunei românesci dederă numele lor ţărei în- 
tregi. Un esemplu de acest. fel ne dă împăratul Constan- 
tin Porfiregentul, vorbind despre Sclavoni dice: „căci 
păgânii după limba sclavonilor se tălmăcese, cei nebote- 
zaţi 5)“ termenul păgânii eminamente românesc, care 
trebuia să fie pronunciat de români este pus în gura 
sclavonilor numai pentru că în Dalmația, despre care 
vorbesce scriitorul, dominaţiunea. o aveati Sclavonii. 

| 1) Ei nu cultivaă pământul ci cumpărat grânele de la cherso- 
nesul Tauric. Ei se lăţiră deci, ca toate poprele nomade ete. 
D-nu Xenop. Ist Rom. Yol. [ pag. 521, . 

) Aşa Guillaume. fiul lui Geoffroy de Mery, comtabilul Roma- 
niel şi Baudouin de Haynaut luara de soţii pe câte o iată a unui 
cap, Guman, Soronius; iar vestitul Nariot de Toucy, ce era înru- 
dit cu regele Franţei Ludovic cel sânt luă în căsătorie pe fiica 
craiului Jonas (numele de Soronius. şi Jonas nu ai fisionomia nu- 
mirilor Mongole). idem. 

1. Ne țăz nuţavol ară iii sv Sf Dhâaaay &bănst 
azot Eppervevovcat. De adminit, Imp. cep, 99, Î-
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Toţi căpitanii cară. comandă stea revoluţionară în 
numele împăratului Româno-bulgar Ioan, pe care Ni- 

cetes amintesce, ca Chrisu, loan din Zagora, Eziismen 

sunt calificaţi de Vlahi ; nu pomenesce însă de nici u- 

nul bulgar. 

Iscodele cari trebuiaii să fie Gmeni de încredere, a 

căpitanilor, vorbesc limba românescă: Ast- fel Cedrenus 

“ nareză că iscâdele lui loan, vin la dânsul şi "i dic: 
vdzits,) adică fugiţi că vine împăratul. Termenul vdzits 

„este astă-qi forte comun la locuitorii din Samarina şi 

la satele din prejur. 

Din -câte s'aă spus resultă: Condacător a eraii români ; 

bulgari în mişcarea revoluţionară mu erai ; Cumanii nu 

se pot confunda cu Bulgarii ci mai bine cu Români din 

Dacia. Rămâne acum să arătăm prin ce împrejurări nu- 

mele de Bulgar s'a alipit pe lângă cel Valah. Am vă 

dut cum elementul roman din provinciile nordice a im- 

“periului din causa invasiunilor barbare, căuta scăpare la 

sud şi îngroşa cifra cetățenilor romani deja stabiliţi aci. 

Acest element, cu iste că imperiul roman de la răsărit 

se trabsformă întrun mod lent şi pe nesimţite, într'un 

imperii grec, şi nu mai conserva memoria originei sale 

de cât prin numele săii de “Pouaios, acest element dic, 

era acasă la dânsul, lua parte la sarcinile statului, lua 

parte în miliţie ceea cese probeză prin mărturia seriito- 

rului bizantin Teofanes mort la 640, în modul urmă- 

tor : Când generalii Martinus şi Comenltiolus voiaă la 

579 să împedice incursiunea Avarilor în provinciile su- 

dice şi "i aştepta, pentru acest scop, lângă Balcani, în 

Tracia, a trebuit să renunțe din causa. unei teroricare 

1). Toăro Ţrbwee oi mod "lowdwov oxono! usză gitov npis mb 105 
"Iuaop otputânzoy Eppones vi dai tag ac. rapus Toăzo EvEahnaay 
pinâiv ho Boâwyec î pn Bebaire d Vento, Cedr. II pag. 457. 
Ist. Rom. „Xenopeloy pag. 572.
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a lovit armata romană şi a făcut-o să ia fuga. In fața 

soldaţilor trecea-un catir încărcat, şi fiind-că sarcina a- 

menința să cadă „un soţ al stăpânului animalului, în- 

dreptând sarcina, striga în limba părintescă torna, torna' 

fratre!). Soldaţii, luând pe acest torna ca un strigăt de 
alarmă adresat lor, se speriară şi fugiră. Afară de al 

doilea care este mai mult în dicerea șpăzpz, proposiţiu- 

nea întregă atât ca cuvinte cât şi ca espresiune este con- 

servată 2) şi astăzi la Românii din Macedonia. La aceiaşi 

întâmplare se referă şi scriitorul 'Teofilact, numai că în 

loc de zâpya are ferâpva. — Organisaţiunea comunală de 

care românii s'au bucurat şi se bucură încă, ereară în 

imperiul bizantin atâtea stătuleţe câte şi comune eraii; 

aceste comune ascultai şi se supuneaii autorităţei 6me- 

nilor mai cu vagă dintr'6nsele cari esercitată şi magistra- . 

turile comunale. Aceste magistraturi, luându-ne după 

ceea ce ne-a rămas încă până astă-zi, din vechia orga= 

nisaţiune comunală, aveaii o mare putere asupra locui- 

„torilor, prin atribuţiunile lor administrative, fiscali, ju- 

diciare pote şi militare dacă judecăm după demarşa 

fraţilor Petru şi Asan la: loan cară solicită tocmai o ast- 

fel de posiţiune *) pentru a pune în fapt dorul de r&s- 

bunare care clocotea în sufletele lor. — Căpitănatele a- 
cestea, ca să le dai numele ce 1 ai încă, se uniră 

treptat, treptat cu revoluționarii Petru si Asan compa- 

trioţii lor şi cu modul acesta reuşesc să ridice un mare 

1). “Fraipns 205 Csaaotov 205 doo mos sp wi dv opta. &onhia- 

Gus Ti aatpiii pori: râpva, *âpva voârs. Theophanes pag. 
397. Cit. st. Rom. 'de D-nu Xenopol. 

2) Târnă şi la alţii târă însemnâză nu a se esturna, ci a se 
înclina mai mult înti”o parte de cât în cea Valtă; participiul ne- 
definit &vorâwsas din 7 de mai sus confirmă că nu este 
vesturnare. . Cât pentru diftongul oa din toarnă care nu este re- 
produs în textul grec pâte se. aibă drept causă că o accentuat nu . . 

„ se desvollase încă în oa saii că greutatea cu care grecii şi astăzi 
pronuncia pe oa ai înlocuit şi în scris prin o. 

3) Vedi Nota 1, pag. 3%. 

7
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şi impunător imperii cu un caracter stabil. Cronicarul 

Nicetas vorbind de Chrisu care apără Strumniţa pen- 

tru împăratul loan, zice că sa declarat independent,!) - 

se înțelege că acâstă independenţă nu este faţă de Ioan 

pentru care se lupta, - ci faţă de împăratul bizantin. Tot. 

acelaşi vorbesce de ajutorul primit de Ibancu de la prin- 

cipele Zagorei Ioan 2). Un alt atare principe este Ezis- 

men care, pe când împăratul Balduin de Flandra pornise 

în contra lui loan, atacă Salonicul şi "lia. El avea se- 

diul la Prosacum şi administra în numele lui loan 

locurile de acolo. Soţia unuia dintre Latini anume Ma- 

chione care se afla în Polopones în luptă cu Scurus; 

înseiințează. despre acest eveniment pe bărbatul săi). 

Este imposibil încă a admite că acest Eziismen să fi 

fost un oficer de ai lui Ioan stabilit la - Prosacum din 

ordinul împăratului Româno- -bulgar din causa împreju- i 

“_rărilor în care se afla. | N 

“Căpiteniile revoluţiunei deci sunt dupe cum s'a vă&dut, 

Români, primul act revoluţionar se face de Români, ei 

găsesc la neamul lor mijl6ce puternice pentru ca să o 

rupă cu imperiul bizantin ; ceea ce însă le lipsesce, este 

sancţiunea operilor, este recunoascerea de drept a“ noului 

imperiă, după cum era de fapt, pe cât timp 'există- un im- 

periii bizantin faţă de care ei sunt nisce rebeli şi usur- 

patori. — Dacă pe Petru şi. Asan 'i vedem 'venind cu Cu- 

manii, hotăriţi ca să restabilâscă imperiul româno-bulgar 

şi nu se fundeză un imperii ramân, causa este ântâiă 

ca să ademenâscă prin o ast-fel de perspectivă, pe abă- . 

tuții bulgari şi să "şi mărească numărul aderenţilor prin- 

1) Nicetas Choniate. 
* 2). T& dgpom Tis Zaţipas "Teodora. 
8). Ti mah eizona, vartjzt Bhăpzoy stă "Eăvtapivay < Te mhiay 
epavpodvra iv Ilpâsaoy va dau Eazti râ "lu vazijt0t. Nic. 
Ghon. Bal. Flond.
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| alipirea bulgarilor, şi al doilea să se subrâge- fostului 
şi recunoscutului imperii bulgar. — 
„„ Sub domnia lui Ioan tendinţa se învedereză încă şi 
şi mal bine: strămută capitala sa in Ternova unde fu- 
sese scaunul imperaţilor bulgari, şi, pe temeiul vechilor. 
scrisori şi documente prin cari Simion, Petru şi Samuel, 
regi din primul imperii bulgar, primiseră corâna de la 
papa, solicită şi el însuşi aceaşi favore de la papa Ino- 
cenţiu al III, cea-ce i s'a acordat după cum am vădut.=— 

Adaugerea numelui de Bulgar pe lângă cel de Vlach, 
invederează inteligenţa şi simţul politie cu care erati 
inzeslrați cei trei frață şi justifica elogiu ce Choniates 
'1 face unuia dintre ei. — Acest expedient politic a- 
tinge, în parte, țelul“ propus: „Imperiul, născut din revo- 
luţiune, se substitue imperiului Bulgar, şi este recu- 
noscut de marele pontifice; dar nu şi de bizantini, La- 
tiniă chiar cari ajunseseră domni. la Constantinopole, 
prin trădarea, intereselor tînărului Alexiu, în calitate de 
moştenitori ai bizantinilor, consideră pe Ioan ua servu, 

„de şi când ei ati luat puterea, stabilirea -imperiului Ro- 
mâno-bulgar era un fapt împlinit. — Iată răspunsul lui 
Balduin către solia lui loan, care “i oferea serviciile 

Şi pacea monarchului român: „Sar cuveni ca dânsul 
(loan) să nu se pârte ca un rege cu egalii să, şi ca - 

„un rob ce:este, să arate tot respectul către moşte- 
nitorii stăpânilor săi. La din contra, Latinii vor lua 
armele în contra lui şi ?] vor face să plătească scump 
îndrăsneala şi obrăznicia lui“1) răspuns fatal şi pentru 
Balduin ca şi pentru Români. 

"Titlul de Bulgar şi mai ales striimutarea regedinţei 
din românime în Târnova, în mijlocul Bulgarilor are 
un efect desasiros pentru numele de Român. Bulgarii 

.
 

  

1). D-nu Xenop. Ist. Rom. pâg. 588.
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ca unii cari de curând avuseseră un stat al lor, a că- 

_rul amintire era încă vie în memorie, acaparează dife- 
ritele demnități ale “statului sub - slabii urmaşi a lui 

Ioan Assan, înlătură numele de Vlach şi rămâne un 
imperiă în adevăr bulgăresc, nume, sub care este cu- 
noscut la căderea lui sub loviturile 'Furcilor. 

Astă-zi populaţiunea românescă constitue mai mai fon- 
dul locuitorilor imperiului otoman pe la confimi Greciei: 
şi în Grecia. Dacă înaintim spre nord, în reversul oriental 
al Pindului, românii încep a se amesteca cu bulgarii 

cari devin preponderanţi, sub reportul numeric la „pa- 

ralelul Juschiupului. In reversul: occidental, populaţiu- 
nea românească desă la sud, mergând spre nord se a- 

mestecă cu Albanezii. De la paralelul Croii Românii ca 

element rural dispar. Atât la resărit, cât şi la apus o- 
raşele conţin un însemnat număr. de Români cari stabi- 
lese Gre-cum continuitatea cu Românii din Valea Ti- 
mocului, şi cu micile dar valorâsele colonii românescă 
din Bosnia şi Erzegovina!) i 

Este imposibil de a se cundsce numărul precis sai, 
cel puţin, aprâpe precis al Românilor, ca şi a ori-cărui | 
neam din peninsulă. Ori cine s'ar încerca să dea o cifră, 
acea cifră este fantastică, dacă autorul nu cunâsce prin 
sine însu'şi locurile şi nu a-fost în posițiune ca să apre- 
cieze singur numărul, de Gre-ce datele statistice, de şi 
există, nu sunt în stare să ne lămurească de loc. — In 
Turcia, fiind un sistem de guvernăment teocratic, sta- 

  

1). Acestia sunt resturi din coloriiile aduse de Deocletian care! 
după ce a: abdicat s'a stabilit în Dalmația. "As “Poponc hay ârga- 

„Vw peră măs gapiae abrâv îv mi adri rs Anhunrine piu, 105- 
1006 %aTegativosz 0i xi “Popăâso, apnsriţogestrnoray, dv 75 nd Pui 
pis, perotatotijur, ad aude păypt riic ompepoy mir Encovopirey lu 
vașEponate Consl, Porf, de Administr, Imper. cap. 29. *
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tisticele de până acum câţi-va ani (nu sciii dacă astă-ză, . 
ele se fac într'ast-fcl) se făceati pe confesiuni nu pe 

naționalități.. Ast-fel fiind, toţi creştinii. ortodoxi fie ei 

Români, Greci, Bulgari, Albanezi intraă sub una şi aceaşi 

rubrică, cum deci s'ar putea cunosce măcar aproxiraatif 

-partea ce fie-care naţionalitate are în numărul total-al 
creştinilor ortodoxi? Statisticele, chiar. de ar fi făcute 

pe naţionalităţi, nu trebue să obție un mare crezământ, 

pentru că sunt viţios făcute; cea mai mare parte din lo- 

cuitori să feresce de a declara numărul persânelor ce 

au sub puterea lor, dar mai ales numărul şi vârsta co- 

piilor. — Ei însu'mi sunt trecut în Chiutue (registru de 

recensământ) ca fiii al unchiului nieăi, de Gre-ce, 'din în- 

templare, m'am presintat la Codja- Başi (primar), unde se 

afla comisiunea. însărcinată cu recensământul, — căci nu 

"Şi dă osteneala de a vizita fie care casă în parte — 

“tocmai în momentul când tată-meă declara că nu 

are copii. — | 

Un noii motiv de erdre pentru geografi şi etnografi a 

fost ocasionat de cârta dintre Bulgari şi Patriarchie, care 

cârtă a avut ca consecinţă crearea exarhalului. Bulgar. 

Sublima Pârtă pentru ca să'şt dea bine seamă de sta- 

rea spiritelor din imperii şi să pună capet diferen-' 

„ului întrun mod equitabil, a fâcut un fel de plebiscit 

şi a consultat pe fie-care creştin dacă voesce să menţie 

raporturile de până atunci cu patriarchia ori voesce 

să o.rupă cu dânsa. Cestiunea care se punea în- 

irun mod indirect, era acâsta : este grec. cel în- 

trebat, ori "bulgar. — Românii şi Albanezii din deose- 

bite localităţi se împărţiră atunci în două tabere os- 
tile una  celei-l-alte, şi după cum voiaii, ori nu voia: 

a se ţine de patriarchie, îngroşaă cifra. grecilor sai a 

bulgarilor, Eată pentru-ce etnografii basaţi pe acest
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„plebiscitu, ca să ?] numesc aşa, dai. nisce cifre cari 

uimesc pe toţi cei ce cunosc populaţiunile şi locurile 

ce le ocupă în imperiu. — Dacă însă va trebui ca să 

daii o cifră, nu voii ezita dea admite . datele statistice 

ale serviciului consular austriac, care nu pote fi bănuit 

nică de părtinire, şi.este în -stare să ne dea cifra cea 

mai apropiată de adevăr: Iată repartiţia, populaţiunii 

române din peninsula Balcanică : Rumelia de sus, lo- 

cuitori 978000, între cari 190,400 români; Bosnia şi 

Herzegovina, locuitori 1,336,091, între cari 289,7 60 ro- 

mâni; sangiacul” Novibazar locuitori 168,000, între cari . 

717,300 români; Bulgaria locuitori 2,007,919, între cari 

420 000 români; posesiile imediate ale Turciei (Rume- 

lia de jos, Macedonia şi Albania) locuitori - 4740, 000. 

între cari 1,450,000 români. In teritoriul cedat Greciei. 

prin tratatul din Berlin 293,178 locuitori, între cari 

137, 000 români.  Osebit mai sunt români în Grecia 

: 140,000, iar în Serbia aprâpe 400, 000 români. Mare 

„parle dia acestia, conduşi de interes saii de ignoranță |. 

se dati de Greci sai slavi. Aşa că totalul românilor din 

peninsula Balcanică se ridică la 3,134,450 suflete,!)- 

Armănimeu are multe calitățicari, dacă esceptăm 

rasa domnitâre, i-ati meritat cel d'intâiu rang printre 

n&murile -conlocuitâre : se distinge prin inteligenţă, bra- 

vură, agerime, frugalitate, este forte priimitore şi dori- 

(ore de cultură; ca probă este că nu esistă sat, nu e- 

_sistă cătun care să . nu 'şi.aibă sedla şi biserica. sa: Ce 

desvoltare ar fi luat acestă ramură de români dacă şco- 

_lile ar fi fost românescă! Este credinci6să angagiamen- 

telor luate; fuge de procese. Dominaţiunea otomană nu 

i-a inspirat viţiile linguşirii, spionagiului, fâţărniciei, in- 

trigei, viţii care se desvoltă, de ordinar, la sclavi. 

  

1) Cartea de citire a lui An. Bagav. Prefaţă de d-nu Gr. Grandea..
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Kanitz:) vorbind despre Românii macedoneni dice: „de 
ordinar, ai reprozat ţințarului lipsa sa de patriotism; 
dar n'a avut dreptate. Fără un trecut istoric însem- 

„nat, împrăştiaţi. în mici oaze printre popsrele cari vor- 
besc idiomele cele mai variate, printre” naţiuni cari aiă 
un mare trecut istoric... este de mirat că Vlachii din 
Macedonia n'a fost absorbiți de multă vreme, de că- 
tre popsrele care îi înconjâră. Sub acest punct de ve- 
dere ţințarii denolă o persistență egală cu acea a Evre- 
ilor, şi cu atât mai însemnală, cu cât acest popor nu 
este despărtit de vecinii săi prin nici o linie de demar- 
caţiune religiosă.“ Este patriotism la Macedoneni, până 
de ună di disposiţiunile "lor testamentare aă întreţinut 
şi întreţin încă forte numerâse şcoli grecesci, în curând, 
cu întinderea culturii naţionale în Macedonia vom ve- 
dea acela-şi lucru şi pentru şcolile românesci. 

Ocupaţiunea unei însemnule părţi. dintre Armăni, şi 
“mai ales a locuitorilor 'Tesaliei este” crescerea: vitelor; 
în părţile sudice ale Albaniei o bună parte de Armâni 
se ocupă de agricultură. Se pare că acestă din urmă 
ocupaţiune a avut numeroşi representanți peste tot 
unde se află Armâni, dacă conchidem după termenii 
agricoli carii se află în limba nostră: ast-fel agru 
ager; aratu-aratrum pe lângă termenul plug ; chera şi 
caru giugu-jugum, giugie-bijiugis graţiă?) crates arie şi 

„artes)-area, Tilă-villa ; timone-temo ; Siptu-victus (nume 
generic -al . cerealelor), Nesiguranţa, luptele intestine a 
————— | | 

___1) Serbien citat, de d-uu E. Picot. Les Roumains de la Atace- doine pag. 32. ” ” 9). Prin gratsă se desemnă atât grebla căt şi o uneltă agricolă de nuele -impletită de 6re-care lungime şi lăţime pe care o tâ răsc peste ogor, dupe seminătură pentru ca să se acopere sămânța. 3. La unii Armâni î se consunantlisâză în +; pentru că sunetul acesta provine mui ales din e şi numai în unele locuri din î şi: e, Pam însemnat şi aci prin semnul 5. -
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"- cărur teatru a fost peninsula balcanică până la înce-. 

putul secolului nostru, a “hotărât pe mulţi ca să 'şă lase 

tradiționala lor ocupaţiune şi să ŞI îndrepteze privirea 

„la altele în care averea nu ar fi espusă la prădăciuni 

„de tot felul. — Ca. comercianţi, Armânii dovedesc o 

„aptitudine rară; nu este piaţă, de ore-care însemnătate, 

care să nu aibă: şi câte un. comerciant Armân ; mulţi 

dintr'inşii aă ajuns a 'şi crea situaţiuni materiale es- 

celenţi. — Economiceşte, dacă exceptăm litoralul Ar- 

- chipelagului, unde se află şi mulți neguţiători greci, 

Turcia curopeană este în mâinile lor. — Se disting în 

"metalurgie. -- -— Ca constructori aă gustul simetriei şi al 

eleganţii forte pronunciat ca pentru meseriaşi cărora 
'sciinţa nu le vine într'ajutor. Kanilz care 'cundsce bine 

pe țințari, vorbind dezpre aptitudinile lor dice: „Țin- 
țarul s'a representat, în general, ca având meseria de 

păstor sai ca dat micului comerţ; marea-sa disposiţi- 

une pentru lucrările de artă, aptitudinea sa extraor- 

dinară pentru-architectură nu a fost notată. Exceplân- 

du-se Constantinopole, Atena şi Belgrad, unde de alt- 

mintrelea, aă aprâpe monopolul construcţiunilor. 'Ţin-“ 

țarii sunt singurii architecţi al Turcii şi Greciei, cu tote 

că i confunda adese ori, pe nedrept, cu. zidarii Serbo= 

Bulgari din Albania şi Tracia. Ţinţarul scie să execute 

cu înlesnire, graţie inteligenţei sale naturale, lucrările cele 

mai grele ; podurile cu multe ochiuri, cupolele şi bolțile. 

„De cele mai multe ori Ținţarul este în ăcelaşi timp 
architect, zidar, lăcătuş, dulgher şi „templar, - Afară de 

bucăţile topite şi făurite. pe cari le ia din - Austria 

tâte cele-lalte şi. le face singur. Ca argintar Şi giuvaer- 

giu, se bucură de o reputaţiune meritată, şi sculele în 

- filigram din Niş şi Vidin es din mâinile lor')...% 

1] Serbien. citat. de. d- -nu E. Picot. Ies Roumains de la Mace. 
doine pag. 31. !
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În imperiul otoman Românii ati autonomia comu- 
nală, administrativă şi judiciară. Afară de numirile ma= 
gistraţilor cari “sai înlocuit prin termeni turcesci, co- 
muna încă până astă-zi conserva imagina municipiu- 
hi. — „Cel mai sigur mijloc de a conserva 0 conqui- 
tă, gice d'Alembert, este de a pune pe poporul învins 
pe aceiaşi trâptă cu poporul cuceritor, şi a i da ace- 
lea-şi drepturi,. acelea-şi privilegii!).« Convinsă de acest 

„adevăr Roma creă de, timpurii, la popsrele învinse, in- 
stituțiunea municipuluă după norma organisaţiunii sale 
proprii. Fie- -care 'şi avea senatul săi compus din o sută. 
de membri şi magistraţii aleşi de adunarea poporului 
în comiţiile municipale. Membrii senatului care ia mai 
târgiă numele de curia, se numesc curiales, curiones, 
de curiones. — Restâns la început, menită de a face 
cualiţiunile, între comunele supuse, imposibile prin cre- 
are de interese diferite, sub împărați, sistemul munici- 
pal luă o desvoltare forte însemnată, ast-fel că -pretu-. 
tindeni pe unde se întindea dominaţiunca „romană, se 

“crează municipii. Administraţiunea lor se făcea prin _ 
mijlocul, ordinului decurionilor (ordo decuriomun). EI 
repartisa mai ales dările către stat care erai impuse 
pe comune, nu pe capete. — Ondrea de care se bucura 
în cele d'ânteii timpuri, decurionii, semnele distinctive 
ce ei aveai, respectul ce li se dedea, făcâă ca decurio- 
natul să fie forte mult căutat ; când însă împărăţia ro- 
“mană ajunse în destrăbălare, când dările escorbitante, 
resboiele de tot felul, prevaricaţiunea funcţionarilor stiră- 
ciră provinciile, împărăţii ca se asigure esacţiunea dăj- 
diilor făcură pe decurioni respundători cu propia lor 
avere dacă . poporul nu plătea. „Şi pentru ca să nu -%şi 

  

1) La Turquia et le Tanzimal par Ed. Engelhard pag. 223, 
a
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înstrăineze decurionele averea, era supraveghiat în în- 
treprinderile sale ca să nu se fruslreze fiscul, ast-fel că 
ajunge o sarcină. 

„Când Tureii, sub Mahomet II, dederă ultima lovitură 
imperiului de la răsărit, nu aduseră nicj o schimbare în 
administraţiunea comunală, ba încă sultanul făcu pe 
Patriarhul ecunomie capul naţiună (Milet-başi) şi i: în- 
credință gestiunea intereselor. temporale şi “spirituale a 
correligionarilor săi, şi tot de o- dată responsabil de. 
supunerea lor. Patriarhul delegă puterea dată lui, mi- 
tropoliţilor şi episcopilor, e cari de aci înainte ati un tri- 

„bunal aparte care servezee, în acela-şi timp cu tribu- 
nalele 'Turcesci, ca tribunal de apel. In administraţiu- 
nea comunală preotul nu a putut dobândi o mai mare 
autoritate ca aceia ce i dă dreptul de cetăţânii în co- 
mună. Ast-fel că astă-zi organisațiunea comunelor n6s- 
Ire este aprope aceiaşi, cu aceia de acum 18 secole. 
Comuna se administreză prin: locuitorii săi. 'Toţi celă- 
jenii au dreptul de a lua parte la lucrările comunei şi 
nimeni nu este esclus. Comuna are două speţii de func- 
ționari electivi, a căror sarcină nu dursză de cât un: 
an cu posibilitatea de a fi aleşi mai mulţi ani .consecu- 
tivi ; aceştia sunt Codja-başi (primar) şi Azadii un fel 
de ajutâre saă mai bine un consilii al primarului. In fie- 

“care an cetăţenii se strâng, după invitarea primarului, 
de două ori saii, daca trebuința cere, şi de trei ori. — 
Prima întrunire are de scop, verificarea gestiunii pe a- 

„nul expirat; acesta este adunarea cea mai solemnă ; 
"toţi aşteptă cu nerăbdare să vadă cum a eşit cudju, 
başlu ; regularilatea conturilor, exactitatea: pieselor jus- 
lifiative, aduce primarului o mare şi meritată laudă ; 
din contra este ocărit prin termenul „faţă lae“ (obraz 
negru), cea mai mare pedâpsă ce ar pulea să -sulere, 

4
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şi totuși acest epitet salvgardează avulul şi interesele co- “" 

munci la popsrele inculte, -mai bine de cât cele mai in- 

genidse legi la popsrele civilisate., Nu este cas în care 

primarul prevaricator, -să fie dat judecății pentru 

sumele frustrate, de şi exemple de acestea sunt forte 

rari, În aceiaşi adunare se aleg funcţionarii pentru a- 

nul următor, A doua adunare este, făculă cu scopul de 

-a reparlisa impositele avucă hărdjile cum zice Armânii. 

-Nicăieri, nu cred, ca să domnâscă o aşia de mare drep- 

tate în separtisarea dărilor, ca la denşii ; bătrânii, viduve- 

le, chiar când au proprietaţi funciare, sunt scutite de 

oră ce plată, dacă cn acele proprietăți: sunt nevoiţi .a'şi 

creşte copii încă mici. — De aci înainte nimeni nu se 

amestecă în gestiunea primarului. Primarul incaseză 

sumele de In fie-care locuitor şi le varsă, la epoce a- 

numite, în visteria statului. Primarul mai are atribu- 

țiuni judecătoresci când este vorba de contravenţiuni . 

şi chiar de delicte mai mici. Are dreptul de a aresta: 

dacă este-bărbat, cel vinovat, 'şi face arestul în casa 

codjabaşiului; dacă este femeie, în casa preotului. — 

Funcțiunea de primar este de cele mai multe ori ono- 

rifică, sunt însă şi casuri în care ptiimesce o anumită 

sumă alocală în hudgetul comunal. — Azazii sunt în 
„număr de trei până la cinci după mărimea comunei. 

Funcțiunea lor este-tot de una. onorifică. - 

Lucrările. de utilitate publică se eseculă sub privi- : 

- gherea autorităţilor comunale şi: cu învoirea maiorită- 

ţii cetăţenilor cari trebue să contribue a nume pentru 

întreprinderea ce s'a projectat. Aceşti funcţionari ati o- 

forte mare  influință la cetăţeni; vorba lor este ascul- 

tată cu religiositate; în ori-ce serbare, ci cu preotul 

ocupă locurile 'de ondre, cu un cuvânt sunt înconjurați 

de cel mai mare respect.
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Comuna are putere judecătorâscă, de şi nu există o 
autoritate stabilită. Tote pricinile civile se resolvă prin 
găsirea cu cale a adunării fruniaşilor cari se constitu- | 
esc în tribunal, în faţa cărora impricinaţii "şi desvoltă 
plângerea. Porte rare ori se întemplă ca „sentinţa pro- . 
nunciată de dânşii să nu fie urmată şi să se ceară lu- 
mina uncă instanțe superidre ca acea a mitropolitului 
sati a închiumatului. Se deschide, spre exemplu, o suc- 
cesiune şi crezii doresc ca 'să iasă din indiviziune, iată 
cum se face împărţirea averii: se convâcă duminica 

„Sati sărbătorea (ca să nu se jignescă interesele) notabilii 
cuartierului şi - după ce iaii cunoseinţă verbală de do- 
rința părţilor saii a unei dintre părți, so: conslituesc în 
corp judecătoresc. Proced la facerea inventariului cre- 
ditului precum şi al debitului; prețuesc efectele mobi- 
liare şi imobile şi apoi fac atâtea părţi câţi şi eregi 
conform legii; dacă împărţirea comportă, se trag sorţi 
şi fie-care ia partea ce i-a cădut prin sorţi. Dacă însă. 
părțile nu sunt egale, cea ce-se întemplă când sunt su- 
roră (cari iată jumătate ca fratele) sai mame (care iaă a 
opta parte), atunci sorțiului devine imposibil şi partea 
de moştenire se face cu  învoirea -coeredilor. Câte o 
dată, pentru mai multă imparţialitate, la facerea părţi- 
lor, fie-care lucru ce întră în părți este supus sorţiului 
cu alte lucruri cari sunt, după expertisă, cgale în va- 
loare cu dânsul. — Acest mod de eşire din indivisiune. 
este bun şi obligatorii pentru părți, dacă nu s'a în- 
tâmptat vre o nesocolire a vre unui articol din lege. 
Când una din părți nu este mulțumită şi apelează la 
autoritatea judecă'orâscă otomană, tribunalul delâgi pe 
unul din membrii lui, nu'ca să împarță a doua Gră, 
ci ca să constate dacii la împărțire S'ati observat pres- 
eripţiunile legii, în care cas confirmă. împărţirea ; iar
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dacă -s'a călcat legea, membrul delegat al tribunalului, 
asistat de notabilii, procede din noă la împărţire. Am 
luat acest exemplu pentru că se ivesce mai des de. cât 
alte contestaţiuni, şi pentru-că "1 cunose fârte bine. 

Armânii sunt în .cea mai mare parte creştini orlo- 
doxi; prea puţini ati trecut la religiunea mahometană. 

" Armânii mahomelani locuesc în Moglena şi în satele de 
priu-prejur; sunt încă câte-va sate la Aspropotamo; dar 
loţi vorbesc limba românâscă; cci cari atcctâză dea 
vorbi limba turcă, amestecă într'o mare pârte de cu- 
vinte armânesci şi câte-va turcești. Tradiţiunea trece- 
rei la mahometanism a românilor qin Moglena este în- . 
doilă : una este cea următâre: Episcopul „de acolo în- 
amorându-se de: o mahometană, a trecut la Islanism, 
“pentru ca să se pâtă căsători cu dânsa, şi atunci toţi 
eparhioţii săi ; imitară esemplul. O alta tradiţiune este 
că nu episcopul a trecut la Islanism, ci eparhioţii, ca 
să scape de şicanele ce le făcea călugărul, stati făcut 
mahometani. 

Limba pe care vorbesc armânii din peninsulă, este o 
limbă neo-latină; în fondul s&ă neo-latin se desemnă- cu- 
vinte grecesci, turcosci, slavice şi albaneze. Dintre tote 
limbile neo-latinu, acea cu care se aseamănă mai mult 
este cea. românească a. cărei dialect coste. Cu cea ita- 
liană şi ispaniolă are comune sunetele Ii şi nuj; cu cea 
Prancesă are sunetul gutural al lui . Dâcă la acestea 
mai adăogăm şi o tendinţă, caracteristică la macedo- 

„heni, de a ajunge mai iute la sfârşitul pronunciei cu- 
ventului, un fel de accent explosiv şi subit, ne facem o
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idee despre i impresiunea ce acest idiom lasă asupra u- 
rechei, _ 

Independent de influențele climaterice şi a înrîuriri- 
lor celor-Palte popsre conlocuitâre asupra limbei ar- 

„mânilor, este de notat diferenţa ce se observă atât în 
modul .de pronuncie cât şi în cuvintele întrebuințate de 
lao localitate la alta. Aceste diferinţe nu crează sub 
dialecte; dar totu- -Şi nu pot fi trecute cu vederea. Cau- 
sele cari le aă hotărît sunt mai ales, desvoltarea a parte 
a fie-cărei comune, desele strămutări ale locuitorilor 
dintr'un loc intr'altul şi lipsa de căi- de comunicaţie. - 
“Locuitorii uncă comune având la îndemână tâte mij- 

l6cele de cari aii trebuinţă, fie pentru traiă, fie pentru 
a aplana diferitele contestaţiuni ivite între dânşii, nu aă 
nevoe să alerge la reşedinţa unei autorități administra- 
tive sai judiciare superidre, cea ce ar fi pus în contact 
mai de aprope pe locuitorii unui sat cu aceia a unui 

“alt sat şi ar fi făcut ca expresiunile şi cuvintele remase 
la una din ele, să se imprăştie şi să 'se întindă şi: pe la 
cele-lalte; de aci a resultat că particularităţile de vor- 
bire ale fic-cărei comune ati rămâs numai în incinta ci, 
Dincolo nu s'a mai întins, Lipsa de căi de comunicaţiune 
a contribuit încă mult la viaţa isolată ce a adus o.co-. 
mună de alta. Ast-fel se esplică cum s, es,: termenul 

- paoriezirică întrebuințat „la Meţova, şi în 1/inciu, nu 
se găsesce în ulte părți; paez=zestre în tste părțile Ma- 
cedoniei, peculju la Malovişta ; natu în Ochrida, este ne- 
cunoscut în Bitolia şi în satele de „Prin prejur ; hiu— 
sum în "Tesalia, escu în celelalte părți ale armânimei ; 
pătulji = umbrar la Meţova, este necunoscut în alte 

„părți ; runeu )=nueletul care cresce după tierea pădu- 

  

1] In latinesce rumezx Insemneză instrumentul cu tare se curăţă 
buruienile şi chiar cosor, -
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rii Ja Meţova, nu se aude aiurea ; zaclju==gopeş, asla- 
“chiu Malovigte, vie Bitule etc, 

Strămutările silite ale armânilor dintrun loc” întu'al- 
tul, din causa alacurilor din alte sate, ai ficut ca se 

ducă în noua, regiune în care s'aii stabilit, particulari- 

tăţile limbei lor „cari nu se găsesc în idiomul satelor 
cari se află în acea regiune, 'ast-fel : Locuitorii Maloviş- 

tei aă ocupat o dată, şi lucrul nu este aşa de vechiii 
în cât să nul scie cea mai mare parte dintre maloviş- 
teni, satul, astă-zi numit Cajani jumătate de oră depir- 
tare de Malovişte. Este aprâpe un secol de când un 
condolier cu o trupă covârșitâre, a atacat salul armâ- 

nese şi a împărţit casele luate pe la soţii săi; fiind-că 
însă satul avea mai multe case de cât trebuia niivăli- 
torilor, o: parte dintre armâni, cei deposedați, fundară 

Maloviştea de astă-di, iar alţii remaseră în casele lor. 
Cu timpul toţi din Cajanii sc strămutară în Maloviştea, unii 
părăsindu-şi casele, alţii cedându-le la năvălitori, care 
încă pâră astă-zi aduce descendenților vechilor proprie- 
tari producte în natură. “Tot o asemenea invasiune a | 

distrus Voscopolca în secolul nostru : locuitorii ei, o 

„parte, cei: săracă, rămaseră; iar avuţii se împrăştiară 
prin Bitule, Ochrida, Magarova, Nijopole, Curceaoa ; în 
Austria, dintre cari o colonie la Viena; iar unii, vre o 

„trei sute de familii, căutară scăpare tocmai în Brasilia. 
Din aceste strămutări au resultat diferințe însemnate pe 
care le obserriim între limba maloviştenitor şi a sate- 
lor din apropiere, ast-fel: sci la Malovişte are aceiaşi 
pronuncie ca şi la Românii din Dacia 'Trajană, adecă 

„şti; la tote cele alte sate din apropiere sci s. es.: eşti. 
la Maloviţtea : esci Crugova. Y înainte de ; se pronun- 
ciă peste tot ca 7 grecesc. Maloviştenii '1 pronunciti ca 
ghi s. es.: ghiţel=vitulus ; ghinu=vinum, ete. In tte sa- 
tele din prejur se aude omluhomo, la Maloviştea o”
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mul; Datezu sai patigiunea în iste părţile numai la Ma- 

loviştea se aude termenul boboteză. De unde vor fi ve- 

"nit locuitorii din Cajani, cestiunea rimâne de cercetat. 

- Dintre tite idiomele „neamurilor conlocuitâre cu ro- 

români în peninsula Balcanică, acelea .cari aii exer- 

cilat o înrîurire mare aşupra dialectului macedo-român, . 

sunt limba greacă prin scolă şi biserică ; limba turcă 

prin administraţiune. Bulgarii şi albanezii “aă avut. 

o înriurire cu totul secundară. 'Tote cuvintele străine 

însă ori care ar fi fonlăna de unde ai curs, sunt mo- 

delate după regulile şi legile cară gubernă dialectul. 
“Termenii greci se raportă : | | 

1) La tot ce se alinge de biserică : aghiuzârtes ; dis- 

“poliz8sos6tns ; episcopu=zioronos ; alendu=oliqs 

- - (alăturea de termenul preftu-=preotii) ; diac=zizoos ; 

“aghia sotiră==transfiguralio (din îrpos şi Lozip); evau- 
  ghelismouzeboppeuobs ; piste=zioze; anastase 2 Gvă- 

ara: (alături de termenul Pasce) ; trisaghozzeposepioy i 

- agripnie=âpoziia, ; vimăzz Bray Buz, (alături de al- 

tari) ; ufteche=ărrârjpos ; saltirezvodriptoy; hristo -u- 

-sitat numai în Clisură pentru termenul Crăciun usitatii 
la toţi cei Palţi români, prescurtare din ză ypazob'rewa 
evloghie = edmţia (pe lângă termenul urâciune); Fota= 

„* Boboteaza (din ză șâz; este usitat numai în clisură); 

„în cele-l-alte părţi ale Macedoniei se usită termenul Pă- 

„= tigiune ; la Maloviştea şi în alte câte-va sate din Alba- 

nia Bobottză; Aghia Triada=—âyia Tpăe (Rusalje se u- 

sită ca se desemneze numai Sâmbăta morţilor) pragma- 

lico==aporţpastzăs, sulmuesire=5$5u)irisis, (spovedire) 

pindartu==zârre dprons. - | 

Esceptându-se sam chetruzsântu Petru, sumedru şi 

sumetru==sântu . Dumitru ; stavinerea =sânta Vinerea ; 

stămăria=sânta Maria. | |



  

2) Termenii: de scolă s. es.: dascăli==2:3ă04)oe ; scu- | 
lie —sy6hi ; canonă==zvdy [rigla]; paradigma zapă- 
Gera; matimă=yz0qua ; alo=ă))o (se întrebuințeză ca 
se arăte noul model ce profesorul dă ' scolarului pentru - 
scris). Exighise=2€7prqo:5 (traducţiune) ; exetaxe şi exe-. 
lase=—o! EGerăcss (examenii); catortosezu7zipfos:s (co- 
rectiure) cundillu 25850» (condeiă) ; taxe=catre (clasă); 

- pinacăzzivat ; mathitiu = pafqzia (şcolari) ; simathitiu= 
copuadr zi, is (colegii), ete. 

3) 'Termenif- judecătoresci introduşi cu ocasiunea ju- 
- risdicţiunii de care se bucura archiereii: anaforae—ây- 
țopă (petiţiune). diche=2izm (jus); paretise=zapaizrs:s 
(emisiune); canonez=zavybv (lege bisericească) nomi= 
viuos (lege) ; decastirie=âtzzozijptoy (tribunal) ; grăma- 
ticu=popuasede-(grefier) ; Zitimă=fii rapa, (proces) etc. 

4) Termeni de "politeţe cari aă relativ, un câmpiă în- 
„tinsă în oraşe comparativ cu satele ast-fel sunt: cali- 
“mera=70) uta (alături de bună-dzua) efharistise= 
eb/apiorr,ste- (mulţumire) arisirezâ poza (alături de. 
plătsere, usitată în sate), idipathie=4ozâfzo (volup- 
tate);: malista=pzhroza (mai alesii). pălăcărsire şi pa- 
crasirezzaapazahsiv (rugare); lipon=hazdy (aşa dar) ; ca- 
lotih=zsdsroyos (fericit), elpidaiais (speranţă), ev- 
ghenia-ți= 1) eds oo (domnia ta) chir=7bp0s (dom- 
nu), iperifanii=—0z2pdpzavos [mândru]; pripsit=—s5apezis 
[cuviincios]: alihe=8)-40s+a [adevăr]; omos=fuos (însă) 
harisire=yaipw. (bucurie) ; ghiasu-ghianasu. (formulă -u- 
sitală când închină cine-va, cui-va, prescurtare din s!ş 
byiztav oo» şi răspunsul bprziay vă 5/05) ; milizias - (Ler- 
menu usitati după ce cine-va a închinat ca respunsii 
probabil deteriorare din pă beta» oc) ; tihe=—r577] (soartă) 
tifăie=—riu:) (onoare) şi verbul tifăisirezzonorare: stoli- | 
sire=—ozodito (alături de adărare, a împodobi) : stismă 
prin unele părţi în loc de muru fără ca să se fi per-



dut acest din urmă cuvânt, probabil: provenit din zsi- 
ya =chindisire la românii din Tesalia însemneză do- 

bândire provenit din verbul grec zepâiterw, la cei-Talţi 

români însemnează brodare din mE ret, 

Se notăm că Românii din Tesalia şi anume tribul 

nomad, caciauni, a dialectul cel mai deteriorat. 

„Cuvintele tureesci ' impuse prin dominaţiunea otho- 

mană, afară de câte-va, introduse forte de curând de 

când bon tonul a început să ceară amestecare.de cu- 

vinte turcesci printre. cele românesci, sunt relative: 

1) La: termenii administrativi s. es.: Vileaete=pro- 
vincie, sangiacii=district, valiuzgubernator, mutisarif, 

capul districtului ; megelise= consilii ; codja-başii=pri- 

mar; azazconsilier ; caimacan=eapul - unci subprefec- 

turi şi zăbit ; vizir, ghiumbruche=axiz, sarae= palat. 

2) "Termenii judecătoresci ca : ihimate=tribunal, ca-- 

diu=preş. de tribunal, muftiu=interpretul legci, satrazam 

(ministru de justiţie), chiatipzseriitor, arzoaltă [petiţiune] 

zăndane=iînchisoare. şi hapse-metchemee==tribunal, ete. 

3) Termenii religioşi ; hoge==preot ture, giamie=bi- 

serică, menareaua=—minare, imam=demnitate religi6să 

inferiră, imarete==spital, vacăfe==termen generic care 

_ desemnă. scoala şi biserica, alaversin=să dea D- -zei (în 

loc de Alah-versin), bairame==bairam, ramazane=ra- 

mazan, curbane==sacrificiii, mihtepe=—scoală turcească, 

teche=—scoală superidră, sunete==circumcisiune, ete. 

4) Termenii militari şi tot ce privesce resboiul: ni- 

zamu=oslaş, redifu=—recrutu, ciadăre şi ciadră==cort. 

Toţi termenii de grade milităresci : serascheru=general, 

aschere=—oaste, talime==exerciţiii militar, tufechez=puşcă.. 

topă=tun, tupciii=tunar, ete. 

Notă. —'larba de puşcă este desemnată prin barota 

din opizis ; vulbură şi bulvură din pulvis,



  

5) Cuvintele iulmac==blană, intizaez=nevoe, nămuze= 
ambiţiune, .ihtibare=renume, ciuruche=—beteag şi alte 

„multele. - 

7
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Bulgarii şi Albanezii nu a putut avea mare înriurire 
asupra dialectului Macedo-român de cât forte pulină şi 
acea limitată la locurile unde se afla bulgarii şi alba- 
nezi. Nici o dată aceste două popore nu ai avut vre- 
un mijloc ca să polă să 'şi impună limba ca cele-l'alte 
două despre care am vorbit; mai mult încă, româ- 
nii credea condițiunea socială a_ Bulgarilor, mai pu- 
[in a Albanezilor, cu mult. mai inferiârăi de cât a lor. 
Acestă credință, nejustificată, pâte, a făcut mai mai im- 
posibile încuseririle între români şi bulgari. In timpul 
din urmă însă, din causa răririi tinerilor, cari caulă 
loc prin alte -ţări, căsătoriele între romani Şi străini au. 
devenit mai dese, şi totu-şi plâng pe fală care a: luat 
pe un străin. Bătrânii încă până astă-zi nu. consimt se 
"ŞI „înece feala“, cum se dice pe acolo. Din contra străi- 
nii se măgulese printr'o ast-fel de încuserire. Cu tote 

- acestea în dialectul niacedo- român, suni cuvinte slavone 
şi de cele mai multe ori sunt și în limba din Dacia 
Trajană,



OPONBTICA



VOCALE 

Sistemul vocalic la Macedo-români, nu diferă 

de acela al-Românilor din Dacia Traiană ; pe 

| lângă vocalele moştenite de la Romani, mai a- 

vem şi vocala palatală «i şi guturala 6 care de- 
semnă întunecarea nu numai a sunetului a ci a 

"tuturor celor-l'alte vocale. | 

Atât în cuvintele latinesci cari s'aă conservat, 

“cât şi în cele străine romanisate, vocalele, aci "şi 

modifică sunețul, aci se înlocuesc prin alte vo- 

cale. Fenomenul acesta se „observă nu numai la 

vocalele neaccentuate, dar şi la. cele accentuate, 

“cea ce este un caracter distinctiv al limbei ro- 

mânesci în genere. Cele-lalte limbi surori, cu tâte 

că .presintă exemple de schimbări a vocalelor in- 

tonate, totu-şi- aceste exemple s sunt relativ f6rte 

“puţine. 

De asemenea cantitatea prosodică a vocalelor 

şi calitatea consunelor care le: urmeză mai pu- 

tut să le ferâscă de modificări şi de înlocuiri. De
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acea în pertractarea în parte a vocalelor nu voită 
ține seamă de cantitatea lor, căci nu presintă 
vre-un interes particolar la nică una din vocale ; 
voiă traia însă aparte pe cele accentuate Şi se- 
„parat cele neaccentuate, pentru că printe . vocale 
sunt unele cari se menţin daca aii accentul pe 
dânsele. | 

A 

1) a accentuat "Şi conservă sunetul stă genuin 
S. CS, apaZagqua ; carte=charta(eu însemnarea ceo are la 
D. r.); arară=rarus; favă fabia ; casăcasa ; (eu în- 
semn. D. r.); sarezsal; barba=barba  Vacaztucea; 
natu=natus (copilu ae ţâţă). Acelaşi lucru se observă 
a cuvintele de formaţiune propriă cum: scăpitata1)oeca- | 
cus; umbrata?)—umbra ; mâncata*)—manducatus (tru 
mâncata a luniljei=în descrescerea lunei), aspartaz=span- 
sus (tru asparta a băzareljei=la spartu târgului), ete. 

2) a accentuat se modifică în «: 
a) La pluralul substantivelor femenine: s. cs, : tsitale, 

tsitătsi-civitas (cu însemnare de fortăreţă); cară, căr- 
nuri==caro ; pradat) pradzi=praeda ; pade, pdidzi—equor, 
(din tema verbului pandere), futsa, fălsi—facies nare, 
e 1 - 

1) 'Tricui di giumitate 
asiumşiă in scăpitate, i 

___Q. Belimace cartea de aleagera. A. DBagav, p. 155. 2, La umbrata tsea "rcorâsă. Georg. Murnu. Revista Macedonia No. 1 pag. 20. _ 
3) Românii inacedoneni formeză substantive din supinul ver- belor ca şi latini. Ast-fel din scapitu, scăpilare se formâză, scă- pitată, din umbrescu, umbrare, umbrată. Aceste substantive se in-" irebuinţăză in acetași timp cu substantivele formate din infinitiv ca şi la D.r. . , 
4) Prada nă lăara | i * ele din: horă i
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ndriznaris (eu însem. de nas); hisaga!), bisădzi, bi- 

sacciun, păzare, păzări=forum (cuv. ture. însemnezi 

piață, târg); harao nărăi fapt, iulmae, iulmăi (cuv. 

ture. blana vidibilă de la haine). măraza, mârăzi=mae- 

ror (cuv. ture. adoptat în limbă cu atât mai lesne, cu 

„cât se apropia de cuvântul latinesc noero” pe care ro- 

mânii, trebue să le fi avut sub o altă formă, după cum 

ai pe mărută din moevoratus), elenă = re) 

instrument, “ : 

NOTĂ. — La pluralul substantivelor femenine cari ai 

„la nominativ singular accentul pe antepenultima a ac- 

centuată de ordinar se menţine, sunt însă şi exemple 

de modificări ast-fel masina. masinezoliza ; lacrima, 

lacrităi2)=lacrima. Sarica săritsi şi saritsi. 

Se esceptă apă apezZaqna, sasma sasme. 

b) La persâna [l-a singular a perf verbelor de conj. 

| s. es.: alăvdăluudacit; măcăzmanducarit ; cljima 

clamavit (cu însemnarea lui chemare) ; “spigiură==juru- 

vit. ete. o ” - - 

3) a—â accentuat urmat de n sai m se modifică 
în â, ori care ar fi numărul-şi calitatea consune- 
lor care le ar urma. $. es: Ă 

Cânipacanabis;  lândura?)—hirundula; pâne=pa- 

nis ; cântu=canto ; frângufrango ;. cându==quando , 

sândrez=saiquis ; cânura=lana (Massimu*) vede în- 

tracest cuvânt un derivat al verbului carere şi admite 

că forma din care a resultat, termenul carura. Dacă di- 

cerea. cânura ar fi născută din forma carura ar fi tre- 

buit să aibă accentul pe penultimă şi să se pronunţe 

noptea pri lună ” 
di sum curuna. . C. Belimace, rev. Mac. No. 1. 

1) În unele localităţi disagă. - 
2) In Moscopole se aude lagrima. 
3) Românii din Olimp ai arândura și arândura, Viegand, 
4) Glossariu. .



a 

cânira ca tâte substantivele în ura de provenienţă ver- 
bală cum este coplura din coeii; arsura din ardi, ete; 
Pe de altă parte, sub raportul înțelesului este departe. 
de a se justifica etimologia savantului lexicograf român ; 
cânura implică ideia de alb. Insemnează torsătura cu 
care se urzesce care mai în tot-d'a-una este albă, în 
casul contrariă se numesce chenare ; mai însemnează 
încă lâna şi numai alba; nici odată nu se dice : acatau- 
părai cănura, dacă luna nu este albă. De aceea, soco- 
tesc că mai mult ar trebui să fie apropiţă, “dicerea cd- 
“ura, de adjectivul cauuszalb şi ca formă generatrice 
canula. Intoemai cum din adjectivul zetus se. formează 
vetulus velula de unde forma românească vechiu- veghe. 
Macedo-români. veelju, veclje din adjectivul canus sa 
“format adjeetivul canulus, la Macedo-români cânuru-ă, 
Acest adjectiv aplicat numai la lână aretându-i ealita- 
lea, a ajuns a desemna însă-şi lâna. Exemplu de trans- 

“formare a unui adjectiv în substantiv ne presintă limba 
ilaliană în termenul vecchio=hbătrân. La Macedo-români 
exemplu de adjectiv, devenit substantiv este natu din 
natus, cuvată—strachină de lemn din adj. latinesc ca- 
valus ; sâmtusanclus ; câmpueampus ; trâmbatrama 
plâmtu=planetus (cu însemn. de plans) etc. 

NOTĂ. — Vorbele. anii=annus ; luntse==lancea ; ; Nam- 
bura=flamura ; bandă=tuba. de şi aă pe a urmat de 
n şi m totuși ai conservat pe a nemodificat. Se mai a- 
dăogăm la. acestea şi ncologismele : lampa=lampas ; 
stampa=stanpa (ilal.). 

b) La pers. I plur, a pres. şi perf. indicat. la verbele 
de conj. I s. es.: mâncâm, manducamus, manducavimus; 
alăvdâmZlaudamus, laudavinus cte. - 
NOTĂ. — Se menţine a la pers. 1 singul. şi plar. a
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impert. indicat. s. es,: mâcanii manducaban, manduca- 
Danuts ; a lăvdami, laudabam laudabamus ete. 

4) a accentuat se înlocuesce prin e în dicerile : | 
Cljenelamo, pers. ÎL cljeiăi; meruZmalus: Ngreugravis; - 
ghenar=anuarius ; cljee =clavis ; flemazfla ma (VeqiN. 
17), (termenul fleamă s'a specificat numai pentru a.de- 
semna infernul ; în tru fleamă îi „duseşi, are acelaşi înțe- 
les ca şi espresiunca ID). r: unde dracu te ai dus ; pentru 
a arăta flucăra avem termenul fleaca). 

5) a accentuat în î, 
Gljinduraglandula ; ; lipita =ventes (din capul), îni- 

maZanimus, Ă 
a-accentuat în a: | | 

_ Suvacavea ; puleanii şi puljanăzpalum (retoveit la 
D. 1). | | 
6) a accentuat în” o. este singurul esemplu : 
Foame=fames - - 

-7) a neaccentuat se modifică i în genere în d s. es.: 
“ Căchinti==cacchinus j căprina=caprae lana, fărină=fa- - 

vina ; “pendură=pendula (din pendere); lărdiezzlardum,; - 
călămaru isa viglă 2) —vigilia, Sărună= Sova pălăcăr- 
sescuZzapuuao; păscui=pari; alăvdâmălaudamus ete. 

8) Se esceptă, şi menţine pe a cu sunetul gemin : 
a), a proagogie înaintea tuturor cuvintelor cari încep 

în latinesce saă în limba de unde Sai împrumulat 
cu 7: Armân= Romanus ; arădii-nideo; arachiu=rapio; - . 
arari=rarus; arditsina ; ;. radicinu ; aratse-= recens (cu 
însemnare. de rece ; armână=remaneo ; j araftufaaeas ; 
arșăne==pudor ; armazane ramazan (turc.). arichic=rali 
(turc. rachiti). | 

  

1) La anii Români se pronunţi ă clja e. 
2) Na se gisesce usilal de cât la Malovişteni,
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b) proagogic înaintea altor consune : alavduzluudo ; 

amura=mora, alutarezfutucre ; achăchisire şi achică- 

sirezzcapiscere (ital.) ; alimpidă=limpidus amagru şi a-. 

macru Și macruzmacer ; acumpărare şi. ancuparare= 

comparare avinare=venari alarezzlavare ; amare!) mare 

ax6ne?)=—tzyemă ; asburare) -- 

9) c) a iniţial în dicerile : 
Avdăre=audire ; ascundu==abscondo; arinaZarena ; ar- 

deare=ardere ete. auşu-Zaviis (cu însemnare de bătrân). 

NOTĂ. — Atât a proagogie.cât şi a iniţial se men- 
ține la t6te formele fie nominale fie verbale, fie deri- 

vale: ast-fel arăchita=rapta ; avdzăizaudiri ; arinosu= 

arenosus ; ancupărăzcompara ; amagriljizmacri ; as- 

cumtazsecreto (adverb, într'ascuns) ; arguzarsi, ete. 

10) a neacceniuat în e. 

Cljemamu=clamabam ș eljemaizZclumavi; eljematiizzela-" 

matus. ! | ă | - 

11) a neaceentuat în î. | 
Biserica 1)—basilica ; bisiliocii=faoherziy (busuiocu), 

pispilirez=velare (compus din pri saii pi şi spală ; acest | 

din urmă termen stă pierdut şi nu se conservă de cât 

în compusul „pispilire, care nu se găsesce la toți Ma- 

cedo-românii. In satul Beala este forte comun; lerme- 

1) Ah! Domnică, la amare 
Ma s'lidutsi, ca s'li fatzi pescu - 
Fă pescară făvamânare, 
Mi facă cu sti pescuescu . ăi 

- Rev. Mae, No. 2, pag. 56. 
9) Snu îă'sedzi multu tr'azene 

S"mastindzi-tiniretsle a mele. 
Ă - Rev. Mac. No. 2, pag. 3%. 

3) Pulju asburătoră, Domnică, Ă 
Cara s'hiba sti falsi, mine 
Avinatoră făr di frică 
Mi facă, s'alagu dupa tine. . 

i Taşcu Iliescu, Rev. Mac. No. 2. pag. 89. 
4) Prin unele localităţi se aude bisearică ; în aliele A: și 

Visercă. 

.



[Cu 

“nul spalu se găsesce cu aceiaşi însemnare la Italieni, 1s- 

“paniolii espulle, Francesii Epaule, însemnâză a acoperi pe 

cine-va) ; platii, =platanus. 

19) a neaccentuat în «. 

Culinde—calendue şi in forma derivată culinduară (este 

un băț zugrăvit pe care ?] pârtă când umblă la culinde; 

moş ajun la.D. r.), suturare==sălurare, suturai,  sutu- 
ramă, suturatii, ete ; fumealge= familia ; cundu?)==qu- - 
ando, busuljacii2)—2po0)arziy (gopeşi) ;- Sum “chetru şi: 

sum“) Metru (în loc de sântu Petru şi sântu Dimitri; 

cuvata şi cavată şi guvată î însemnează strachină de lemn 

„din adj, latinesc cazatus. > 

18) Grupa vocalelor î Şi a, adecă iu la termi- 

narca cuvintelor : SC transformă când în e când 

în. ze, 

Se transformă în e când consuna care precede este 
nana din licidele 1, an, n, Sail ună din consunelă mute, 
capabile de a se transforma ; i neaccentuat din grupă, 
transformă consuna şi nu se mai aude, iar vocala a se 

schimbă în e s. es: fumelje= familie ; urfatie?) —orphaniu 

hiijezjiliu ; „uşe=ostia ; Isa e tibia (?) ijezilia ; a- 

prâche=propia (imperativul: de la verbul propio). Dacă 
însă i este accentuat se menţine, ceea ce se întâmplă 

"în neologisme, s. es,: iriăie—îppiz, zidie=tnuia, Marie 

1) La umbrata fadzlori, . ” 

Plataiiilorii şa bradiloră - 
GC. Belitnace, C. de Aleasere de i. bagat, pag. 67. 

2) La Românii din Olimp, Vi egand. 
3) Cu truplu tru iarbă verde 

| Cu mââle tru busuljacă. 
Revis. Mac. No 9, pag. 35 (din- culegerile d- lui N. Cosmeseu), 

4) Alai gione, gione âleptu * 
Tsi va în fudză călră sum Chetru. 

N. Cosmescu, Rev, Mac. No. %, pag. 34. 
5) Ceea 'ce probează că cuvântul acesta nu pote proveni din 

grecescul Orfania.
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=ălaria, cupie=copia, politie=zohzzia ; saltichieZw0)- 
sizsta ; ilichieZraia. . E 

14) e accentuat în: genere se conservă, ori- 

„care ar fi cantitatea lui s. 0s.: . 
Mesuz=mensis, veclju=cetulus, aleplu Deleclus,. apresu 

—apprensus. (din apprehensus) ; cheptiizpectus ; pergura 
=pergola ; Pilistera—Peristara (Ieptozipa); tesu=tentus ; 
"feciu=feci ; felse=—fecit ; esto=—est, _ 

15) e accentuat se pâle diftonga în îe, vocala i se 
„aude dacă este preces de una din licidele 7, Mn; 

dacă de una din cele mute, -o modifică; ast-fel : 
„Ljepură=lepus (din liepure) ; ăergu=mergo (din mer- 

go, cu înțelesul ce lare la D. r.) îieluzagnelus (din niclu) 
heră=ferum (din fieru, hieru, heru) cheru şi prin unele 
părți cherdu==perdo (din pierdu, chiecdu, „cherdiu) ;.viu- 
Vescu?)=—rerbesco (din verbiesco, terviescu, rărtescu ) ; 
fiedziz medium (miedza) ; Tiere==mel, (din miele, miere); 
iestezest : here=—fel. | 

16) e diftongat în îa: | 
Şarpe=sarpens (din sierpe, siarpe); şara=serra (din siera, 

„ ferestrătă; făară2)==mel (vei n. precedent) ; Taspe=vespa ; 
făardzezmergit; hiarbe=fervet ; şapto=septem; chiulra= 
petra ;. hiare=fă; iaste=—est ; iarba==herba ; iapat)= 

1) Transformarea lui e inițial latinesc în « la macedo-români se 
esplică prin afinitatea ce are consuna 7 pentru acesti vocală, 

2) Vegi Nota 2, pag, 44 ” 
3) Oh! tu aiare. . 

S'vrure s' aveare. ” G. Belimace, Rev. Mae. No. î- 
4) Văzese pădrle di munte, de chiprele de iape 

de arugirea a caljlor, tsi loclu nu |ji ncape 
G. Murnu, Rev. Mac. No. 3.
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equa ; dzamaz=tua ; dzalse=—decem : aratsezrecens (cu 

insemnare de rece la ID. r.) ” 

17) e diftongat în ea când se allă în penultima - 

şi este accentuat, la tâte substantivele femenine 

"terminale în a s. “cs. 
- Neureă==nerca (din noverca) ; measaz=meusa ; seara= 

sea ; teacă = 9174 (searazecera ; feala=feta (din fetus) ; 

cad a—haeda. 

18) Dacă însă forma, fie nominală, fie verbală, 

esle terminată * în a sai chiar în ă,. iar e ac- 

centuat se allă în penultima, diftongarea se. face 

la unii dintre Macedo- -români, iar la alţii nu, s. es.: 
Chele” şi cheale=pellis; fete şi feate=fetae; featse şi 

feise=tecit ; aprease și aprese==aprensit ;-chr dica şi choa- 

- dica=pedica ; miljere şi * muljare=mulier ; cheptine și 

cheaptine=pecten ; chedine şi cheadine=pensă ; dureare şi 

durere=olere. | 

19) Când ultima este în î, e accentuat din pe- 

nultima rămâne neatinsă, s. es.: 

Dzriii= gene, Tăer dzi==mergis, er ghiherbue ; chetripe- 

trac, șeri=sctrae, etc, ! 

90) e accentuat urmat de n "se transformă a- 

desea in î s. es, | | o | 
- Culindezzealendae. ; părinte parent ; minte =mentem; 
dinte==dentenm ; merinde merendae ; linduZilendo-; a- 

vinăi=renor ; avina arena ; virinăzovenenum ; viu 

veni ;-vintu==centus ; aprinduzapprehendo ; tsina==coena; 

cu tâle. acestea, pendura din pendere (la D.r. cuiit). 

91) e accentuat se transformă în â: 
a) In dicerile : frânu=/renum ; vârnu==relunus.. 

b) la gerundiul verbelor de conjugarea II şi II-a s.



es: mânânda-lui=manedo ; ; lrângânda-luie=frang geado ; ; 
vrânda-lui==volendo, 

99) e accentuat în 0; în expresiunele: 
_%ă'o sete=?mi e sete; fă'o foame='rif e fome ; verbul 

e pers. III singulară de la a fi se transformă în 0, câte 
0 dată. cade şi la  s. es.: fu frigii="'mi este friguă ; 
Bo doru şi fiu doru di dada='mi este dor de mama; 
adjeclivele posesive a vostruzsester ; ljopur=lepus, 

23) e neaceentuat se menţine în cuvintele : 
Pecuiiă!) şi peculjupeculium ; pecată=peccatum. *t. 
94) e neaccentuat în .genere se transformă în 

î Ss. es.: 

Midua=medulla ; dintana==rostrum (din dentem) vi- 

rinu==cenenum; bişicăzvesica ; mintuire=cogifare (din 

“mens); chirdum=perdimus ; picuraru=păstor (din pe- 

cus) ; mirinde=merendae ; ; chiptinai==pâctinavi ; apirire= 

apperive (cu înţeles de a se face zi) criscuizerai [din 

cresco] ; criscut, închidicarezîmpedicare ; afitareznasci 
(Gin fetus) ; chilriş; nisirai (din ntseru==cerno) ; şidzui 

(din şed=sedeo); tsilariicellar im. D-nu Veigand mai 

di pe lângă forma îsilară “şi forma lelarit, acâstă din 

urmă de şi usitală la Românii din Albania este “luată 

de la Albanezii chelari, pvafră dera și chelari, tâte par- 

ticulele monosilabe terminate la latini în e la noi sunt 

terminate în i s. es. . 

mi=me, tzi, Iji, di, pri iş pi, etc. 

25) e în ă: - 

VărTesc==ver besco ; tzână= teneo ; vărdzare (din verde 

însemnează plăcintă cu verdeţuri). 

1 Peculjii cu insemnare de zestre: tsi peculju ljauduse : gpe- 
cuiiu se numesce ori-ce dar mai ales in bani care se face noului 
născut cea ce se cousideră ca sacru pentru mame; espresiunea, 

- "ded şi peeuiilu insemnează la D, r. am cheltuit tot ce aveam, 
"mi am cheliit şi părul din cap.



96) e în w s. es.: 

Ciurfiidărfpomos ; surinii==serenus. , 

27) La începutul cuvintelor grece, e inițial se 

consanantisează şi se aude ca grecesc ; la Ro- 

mânii din Maloviştea se aude ca ghe. 

Ast-fel : Ghiurtie==20psi. . - 

28) Grupa de vocale ea de la finele cuvintelor 

se transformă în ia. Daca consuna care precede 

este una din cele capabile de înlocuire, î o trans- 

formă: şi dispare, ast-fel : A 
Vitievinea, aroşe=rosea, iar dacă consuna nu se 

pote modifica î se -aude pe jumătate, s. es.: arfe=area, 

eu de asemenea devine în cu aceaşi observare ca şi la 

ea s, es.: căleâătizcaleaneaum, maljumalleus.-- - 

E: _. 

99) i accentuat, rămâne când nemodificat, când 

să înlocuesce prin vocala e. o 
I accentuat se conservă în dicerile: hiju=filius ; 

frigu==frigus ; Sinăzoinum ; ViăzZvivus; Vitezvilis; 

scriii=scribo ; chini=pinus 3. Cărina si crinăz=carina ; 

îjeziiia ; mi făiru=miror ;! vie=via (cu înțelesul de 

părăiaş la D. r.); Titiezvinea, ete. 

30) î -accentuat în “e: 

Setez=sitis ; vedu=video ; verde=viridis ; veduvavi- 

dua ; cenuşă =cinis ; “peruzpirumn ; semn =—signum ; 

pescuZpiscis ; secu=siceus ; lemnu=lignum ; tserclju= 

circulus: avegljuinvigilo, ete. 

31) Daca e care ia locul. se găsesc la penul: 

timă şi silaba următre este terminată în e, e din 

penultimă . se diftongează în ea întocmai cum: ar



72 ă 

fi une original (vedi No. 17); diftongarea este ge- 
nerică la unii români, iar la alţii se menţine. e 
ncalins, ast-fel]:  - | ÎS | | 

Pere şi peare (plur, din peru) ; verde şi vearde; sem- 
ne şi seamne ; lemne şi leamne ș tede şi veade ; (pers. I-a 
Ind. pres.); sete şi. seate; când însă ultima este termi- 
nată în « diftongarea se face la toți Macedo-românii, 
s'ceadă=videant ; aveaglji=invigilat; S'iveardăi)—invires- 
cat : s'seacazsiceat ; neaua?)—nivem. - 

J accentuat în d s. es.: dzăcuz=dico ; dzăgi==diri j 
dzăisăzdictum ; avdzăi =audivi ; avăzăre=audire ; a- 
răurizus ;: aradu==rideo; araşiZrisi; arăsirissum. 
-89) î neaccentuat se menţine în. dicerile : 

a) Puric=pulieem; pulicaru— (policarium) police. E 
b) La verbele cani. ati avut pe î accentuat, înlocuit 

cu e; când. accentul se deplasează, î revine s, cs: vi- 
„demiă==eidemus : videts==oidetis ; videam, videai, vide- 
bam, vidzui, vidzură, vidi videruut, vidzuta=zisum, vi- 
deare=cidere, avigljimu, avigljats=inovigilamus, întigila= 
tis, avigljam, avigljai avigljată, avigljare==inoigilabam, 
inzigilazi, învigilatum, învigilrare, sicâmă, sicats, sicâmii, 
'sicai, sicala, sicare, i 

39) î neaccentuat în e: a 
“'Tâle exemplele cari se pot da nu ati tin caracter sta- 

tornic la taţi Macedonenii, căci la unii se aude ca e, la 

  

1) Macedo-românii aii verbul ntirdzescu==a înverzi pe care “li usită ca şi D. r.: Jasinlu este ună pomu care $ tsâne tutunct frundzăle nrerdzite ; cartea de Aleag.. pag. 113, alăturea de dtn- sul, macedo-românii mai aii şi verbul urirdare care se nsită nu- mai în expresiunea : s'tsă nreardă care se dă aceluia care a să- " vesşit vre-o faptă sai lucrare distinsă, fie materială fie morală. „9) Ascăpămu di iarna grea 
Dede bunlu Dumnidziu 
Di furtufi, amarii di uercuii , 
Şi. di şeurt atselă arau. dev. Mac. No. 1, pag. $.
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alţii ca i ast-fel: oaspitsi şi oaspetsi, hospites 3 capite şi. 
capete=căpita ; soarils și şoarels=—sorez. 

34) î meaccentuat în î.: a | 
Aradem, arcidets=ridemus, ridetis, „Săcati=iufirmus, 

(din siceus), vărtute=virlutem ; vărtosă.!) . | 

35). final se aude torte scurt sau abia 5 S 

aude; o ie | 
03) La plurarul substantivelor s. es : meri=mali; calji= 

equi ; hiljizfilii ; fitsi=paroi; sotsi=socii ; luchilupi; 
cucotsi=galli: gioiii=/ju venes | | 

d) La pers, Il-a singular de Ja indicativ presinle : 
cotsi=coquis ; aruchizrumpis ; dutsizducis ; mâlsi)= 
manducas ; afji=iuvenis; Siiizvenis. ote. 

36) Dacă însă ș final este preses de două con-. - 
sune, sati de diftongul au (vedi No. 63) se aude 
ca ci sati ca î, s. es.: 

Sâmtu, sâmtsă=sancti ; socru, soeri=soeri ; ; hevri= 
febres ; pescu, peşti=pisces ; minte,  mintsă==mentes ; 
avdu, avdzii2)Zaudis ; caftu, caftsă=quaeris ; alavdu, a- 
lacdză=laudas; vindu, vindzăcendis ; stringu, strindzi= 
stringis (eu însemnarea de la D. r). dormu, dorfăi== dor- 
mis ; fiergu, fierdzi=mergis; crescu, cresci=crescis ; 
“herbu, herghi—ferses ; cantu. cantsă==cantas ; aveglju, 
aveglji=inigilas ; corbu, corghi=corti ; ; vulpe, vulchi=. 
vulpes, - : 

37) î dispare la plural înaintea articoluiui, se 

1) Ce mai vrătosu-mâ lă de fară iegile in€le 
- Din Coresi Psaltirea pag. 135 vers. 4 
2) La unii dintre- macedoneni se aude mântsț. . 
3) Ah ti giuru şti sprigiurii,- 

Dao dsăle smi mprumutsi, 
„S'dau nă neauă căt unii mură 
"Ca so ngljeisii cu iedzlji tutsi 

G. Belimace, Rev. "Mae. No. 1, pag. $.
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menţine când. este preces de două consune, dis- 

parițiunea luj £ din tema, corespunde cu menţine- 
rea lui de la articol; menţinerii lui i din tema 

corespunde scurtimea aceluia a articolului : 

Perlji=pilli; hillji=corghilj;, sâmtsdlji; cusuriiilji=con- 

sobrini ; merlji ; socrilji ; domiiilji ; gioflji ; ocljilji : oculi. 

38) î iniţial în dicerile compuse cu preposiţiu- 

nea în dispare, s.- es. 

Naltu==inaltus ; năregiiZindirigo ; plină=plenus ; 

ntindiăi=intendo ; nbunarezmitescere (din în şi Bun) ; 

neljinui=nclino ; nclidu=— includo ; ngljetsare=inglaciare, 

intru cu tote formele sale conservă pe î. 

NOTĂ. — Unii dintre macedoneni înlocuesc adesea 

“pe i prin a ast- fel : analtu (plop înalt) ; ancljişii (ancl- 

jisăi poarta); anveatsă carte= diseit (din învitiare) : 

nvescu şi anvescu=investioc, ete, 

39) î accentuat ori nu, se înlocuesce prin a 

în verbul umpleare=implere,. şi tote cele-lalte 

forme, în dicerea dzua, u nu pâte fi provenit 
din î a lui Dies ci din:v a termenului diva. 

| 40) In terminările îa, ie, î0, în, i se leapădă: 

Lamăulamia ; iljezilia ; aprorhiappropi 3 hilju - 

—filius. 

41) î iniţial în cuvintele grecesci se aude ca 
* urecesc, ast-fel : 

fatru= 'lazpos; Yenar=Ianuarius, Tianachi—"loppyărrs 
“irocomie="Iepozopsioy; Siani='loiyyns, ete. 

O 

49) o accentuat, în genere, s'a conserval: | 

Portu=porto ; potu=possum ; nodiiznodus ; osuos; ..



domnu =dominus ; ; moruzmorior ; coru=cornu ; doru= 

dolor ; sorazsoror ; foc==focus. 

43) Cea mai însemnală modificare ce încercă 
o accentuat, este diftong garea sa în oa cea ce se 
întemplă : 

"a) Când o accentvat aflându-se în penultima, ultima | 
este terminată în a sa ă s. es.: roată şi roata rota; 
moară, moara=mola ; hoară, hoara=/pa ; oară, oara 

ai
 

=hora ; coadă, coada=—coda.!). 

La persâna III-lea sing. și plurală a pres. Indicaliv 
la verbele de conj. 1; aroagăzzrogat : poartă portat ; ; 
toaraztornat, ete. , 

La persâna III-a sing. şi plur. a pres. subjunct. S. 05: 

coacă=coguat; s'moarăzmoriatur ; Saroadă=rodunt ; 

s'poarlă=porteni ; spoati=possint. - 
d) Când ultima este terminată în e atât la nume cât 

şi la verbe: moale=mollis ; foale=folis ; boatsezcocenm ; - 

sudoare = sudorem ; coaste== costae ; moare = mor itur 3 

oare= /âpas ; coatsezcoguil ; poate==potest. 

Să notăm, pe lângă acestea, substantivele oarfânii =or= 
phanus. şi şoaricizsorex. | 

NOTA. Dicerile: floră, flora=flos; ploscă, clotsă= 
(lovitură cu piciorul); botsă (un vas. de cositor aseme- 
nea ploscii în care se conservă rachiul la drumeţi) ; 
rosizraţă nu diftongează pe o. 

44) O accentuat înv... . 
a) In terminarea latinească fone': ineljinăciune=incli- 

nationem : ljertăciune=—libertationem ; ghismăciunezdeci- 
mationem ! pătigiune=—baplisalionem ; amărăciune, „ete. 

i) Când o accentuat, este urmat de n sati de m s.es.: 
Curuna=cor ona ; punte==pontem ; ;  muntezmontem : 

1) Diez susţine că dicerea 'cda nu derivă din cauda ci din coda



s 

  

irunte!)=—/rontem ; trundză2)=—frondem ; sărunazsalono; 
aseundu==abscondo ; tunduztondo ; nuZnon ; ; bunu=bo- 

nus; numaznomen; să mai nolăm şi adjeelivul nedifi- 
nit: tuluztotus şi urdinuordina. 

45) Substantivul bondu') > ponlus conservă pe 

o în contra regulei: 
.. Guvântul grec piruna = sep intră în regulă ; limone 
Acu nu. 

40) o accentuat în a: 

Nao=nota : n1ozZnovem ; anao=nolis ;  avaozzeobis ; 

prafda=zpifazy ; nama)==nomen. 

47) o accentuat în ă: 

Nău=novus ; fecenato?)==/ronten ; ; [rândză“)=frondem 

48) o neaccentuat de cele mai multe. ori „de- 

vine u: ” ! 

Curunacorona ; cusuinu=consobrinus ; sculiczs/0)i, 

urica—formica ; murmintu?)=sepulcum (monumentum). 

1) Numai la o parte dintre m. r. se aude ast-fel între cari şi 
„la Malovişteni. : 

Maste albă di t năvaiu. 
Trandafilă di tru Alaiu, | 
Uu lutseaferi lufiinoşi - Ă 
Ditr-atserului fuute scoşi 

" ” Cartea de Aleag. par. GI. 
2) Termenul frundza se mai aude și ca frândză ; fie-care din- 

irenşii “şi ai însemnarea lor. Prundza ave însemnarea identică 
cu acelaşi termen de la D.r. . 

Vedetsi cum frundza cade ! cum loclu aruşasce, 
cum negura Şumbra cu slrailu murgii 'nveasce 

Rev. ae. No. 3, pag. ($. 
Pând= d însemnează foie de carte, s. es.: cite fr dndze alepsisi 

"—câte foi ar citit. 
3) Dicerea pondu nu se usită, de cât în espresiunea piu tru 

'pondu“ care equivilează cu espreșiunea D. r. „unde dracu“: m. 
r. mai usită şi „in frcunerea“ în acestă din urmă -espresiune se 
traduce dicerea pondu din cea dintii. 

4) Diforenţiat de numa ; însemnează ferim, 
5) Vedi pag. . Noto, 
6) Vedi pag... -Nota 3. 
î La “Maloviştea se aude morminte,
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49) Ori de câte ori în flesiune sai în deriva- 
țiune o “şi perde accentul se schimbă în u: 

Soră la plur.- surori, surata formă derivată din soră 

(la Macedoneni se di acest nume numai unei. singure 

domnişore, care însoţesce şi servesce pe mireasă) ; nora 

. 

* nurori=norores ; norul), nurare; portu, purtâmă, pur- 

tatsi, purtam, purtai, purtă, purtatit purtare, giocii?), giu- 

câmu,. giucatsi, giucai, giucatu, giueare; mori, maurii, 
marire ; domnu, Dumnidza ; doru, durere, surinu%) ete. 

50) o de la terminaţiunea: verbelor latinesci la 
macedoneni trece în a pronunciat scurt dacă este 
preces de o singură consună, întreg dacii este 

„preces de dvuă s, es,: | 
Faci, cocă, fiergă, tsâni, adarii, cântu, vindu, ete. . 
51) o neaccentuat în € şi d: 
Prântana=fontana ; adărare=adornâre, . 
Un singur exemplu se presintă în care. o ar fi înlo- 

cuit prin î. Viriulu (vent care suflă de la nord) Brpţtas, 
Surinu, (vedi nota 3 pag. 77) este mai probabil că de- ? 3 o . , E 

riva din serenus iar nu din soare. 

  

Di sum plocile di murmintsă 
Strig' a noştri buiii” părinintsă. 

Bel. Malovişieanul, (tatea de Al. pag, 32. 
1) La unii dintre Maceduneni se: aude şi uior. 

Când fugii kilji ts'armafilji, armââiă pondie mută 
Di vimt cubierată, tu mioare lăi scherduta, 

- Si verbul format din el; niorare. 
. - toamna... Picurarlu niorată-făr' de harag. 

La Malovişteni verbul este nourare : - 
| XNourara' muntsă s'aljură - , 

„Lăi codru ghionlu totu Rev. Mac, No. 1 pag. 8. 

„- Revis.' Mae. No. 3, pag. 70, 

9), Verbul. acesta se găsesce și sub forma agiocu care insem- - 
nează « se juca, fără a proagie insemnează a danța și-a muta: 
giucai tute din casă echivalează cu sam schimbat locul „tutulor 
lucrurilor din casă“t . | i : 

9) Insemnează locul expus -la arşitsa soarelui; sipinit echiva- 
lează cu senin. - !



59) u accentuat se conservă: 

muru=murus ; furnul—fusnus ; utre*= 75 eu furu= 

fur ; cala =turris (It. culla); mala sau 'mulare=mulus ; 

„minutu=minutus ş pulju=pullus; gurazgula ; pulsu= 

puteus ; ftumă=fumus ; turdură şi durdură =turgidulus? 

(fr dodu); 'Purtura==tauturem ; TUNCU rue, 

53) u accentuat în o | 

areşiiruber ; cotit=cubilus roamigăzrumigo ; nora= 

nurus; ploaci—pluvia scotu=—=excutere; doizduo; gione= 

juvenis; moare=muria toamna =autunnus, 

54) u accentuat în îu:: 

nu se găsesce de cât în dicerile Tuftt==luptă (din luc- 

lare) şi pliumbuzplumbum. Se pare că modificarea lui 

a in in îu nu esle a n6stră, ci impramutată de la Al- 

„banezi care au în limba lor aceste doue cuvinte, cu'a- 

ceaşi pronuncie şi insemnare. 

55) u accentuat in ă—a. 

lândura=hir undula ; scarpa==scrupus. 

56 au accentuat in e: 
„cheraZcurus 

57) u accentuat în ș 

| incljidi=includo ; dipluzduplez probabil luat. de la 
greci Gradc5s, schiturăzsulfurem. | | 

58) u neaccentuat se conservă ini genere Ja 

inceputul şi în corpul cuvântului : 

1) Prin unele părți se aude și fur ă, pe lengă termenul cir(pu= 
cuptor. 

9) Tot pentru burduf mai este și ter menul vatălahii care se u- 
sită in acela-şi timp ; pe alocurea utre a dispărut şi. nu s'a -con- 
servat de cât în proverbul : - 

Di porcu utre nu sfalse - 
3) [. Massim „glosariu“ art: Jud, 
4) Vezi No. 43, a
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suptsăre==suplilis ; urdzăcăzurtica ; curcubetazzcucu= 

bitu ; rumigaiZrumigavi ; rumigare=rumigare ; (ruminare 

39) u ne accentuat in o: 

pericol=periculum 

60) a accentuat in îi: | 

chiprigi=cupresus : hivăriepaicimonia (din rădăci- 

na verbului gubernare!) liludezhovhcdâ: 

61) u final se aude intreg, cu sunetul seu 

gemin ; a | 

a) Când este preces de douc sai trei consune, - ori 

„care ar fi calitatea acelor consune: | 

| oclju=oculus ; socru==socrus ; sumedru=S-tu Dimitrie 

aflu invenio ; agruzager ; ohtuZtumulus ; caleu=culco 

 calduealidus ; mulgu=mulgeo ; naltu=ultus ; tumbu - 

şi lumba==zbufes în basa latinitate tumbus. fe. tombean 

imnuzambulo ; câmpuZeampus ; sâmluzZsanctus ; cându 

şi cândozquando ; frangu=frango; prândzuZ prandium 

chiprueimbalun ; * cheptupectus ;. sorbu =mespilus 

(moş==monp tserbu ==cervus ; merduzmerda ; (te. merde) ; 

amurguZobscurus ; Termu= vermis ; părciuZhircus ; 

favru=faber 7 că- murnuimurinis ș, Surpuusurpo ; 
pestruZcapistrum ; escu sum; 

b) când este preces de o vocală: 
scriuzsrilo; beauzbibo'; ljauZsuno ; arău=rivus ; 

_dau=do; arauzZreus; (cu insemnare de malus) afăcu = 

mcus etc, n | 
- 62) u final este scurt, semi-sun, & 

- Când este preses numai de o singură consuna : 

  

1) Numai Armânii din Olimpii cu terminul acesta.. Toţi cei-l-alţi 
Armâni din peninsula au terminul fifice=filiutau; contractul cu 

- Grecii a făcut ca se adopte dicera lilude, în locul gicerei Zilice pe 
care frebue se fi avuto.: : :
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faci facio; ndregă=dirigo;, serii==coelum ; vedi= 

video ; heriiferum ; grânăZgranum ; etc, | 

63) Articolul: lu. menţine pe « intreg, când se 

lipesce la sfărşitul -cuvintelor cuprinse in regula” 

"- No. 64, b şi No, 62 cari l6pădă pe « final al 

temei ; 
Arăulu, tserlu, anlu, herlu, merlu, cal-li, aratluara- 

trum; pomlu ; prunlu ; şi sprumlu etc. 

Când articolul lu se adaoge la finele cuvintelor cari 

intră în regula No. 61, a, l6pădă pe u: | 

Somnul; domnul, căpestrul ; prânzul, sântul, Yermul, 

- murnul, favrul, merdul, părciul ete. i 

" 64) grupa vocalelor. eu şi îu dă nascere la fe- 

nomenul observat la No. 40 | | | 

putii==puteus roşii =roseus ; prândzuzpranidium ; alju = 

allium; 
Nota. soche?—sabucea substantiv derivat din săucii= 

sabucusi; nu modifică pe c. Pa | | 

65) Se aude distinet ambele vocale din grupa 

în in: | 

Advurbul îu2=ubi. 

Y. | 
66) Nu este posibil a se-da o regulă precisă 

asupra lrecerci acestei vocale in dialectul  Mace- 

donân ; de dre-ce, atăt cuvintele latine in carii 

1) Cea mai mare parle din Armânii din peninsulă  pronuncig 
- chipuri. La armânii din “Tesalia şi Albania sudică chipru : 

Si ciocafii, chipre sună şi cântetee de jale 
Si iară Vine dzua. şi iară fugii n cale | 

G; Murnu Dev. Mar. No. 8 pag. 70 
9) soche Se numesce canaoa de la bule; in sens melauforie, mesițula. 
3) Aciia se infricară, în nu cra frică. Diac. sal. de I. Bianu pag. 

139 Vers 10. :
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figurză, căt. şi în cele grecesci introduse, sunt 
forte puţine şi în ele variaţiunea este mare: ast-fel | 

0) yinu . 
avusă i—abyssus ;: tumba >—Toufos 

Dyina 
Tămpănă=tyrapanum | 
oyini ii 
schipoăis)=py p 
d) Se consunantiseză în T in dicerea: 
Tartiriihydragirus - 

| „7 e: e, 

67) Diftongul a devine : | 
a) e in dicerile: edu==haedus ; grecăzZgraecus ; uvreu— 

hebrceus ; tseră=guro; In forma derivate din acest din 
urmă verb, tsiritoău=mendicus, vorba compusă tsiripâne 
mendicus, se 'găsesce transformat. în î - a 

3) a in gicerile: pradă preda; dzadă=teda ; 
6S) a se inlocuesee prin e in dicerea tseri = 

coelum ; prin i in tsimă cama. RR 
p i . o | _ | au | 

69) Diftongul au sub raportul pronunciei pre- 
sintă, la Macedoneni, o particularitate care lip- 
sesce la tâte limbele neo-latine : vecinătatea cu 

  

1) Construcţiune de lemn; cu un canal de scurgere; destinat spălării vaselor. = 
2) Vezi Nr. 61, a. i | 3) schipoiie se intrebuințeză in căte-va sate din Albania occi- dentală ; termenul vultur se intrebuinţeză mai des in Machedonia alături cu vorba: orîăa, cu aceiaşi insemnare. Acest din urmă termen “latinesc după fisionomie, se pare că derivă, in virtutea unei meta: fore, din dicerea ornus= frasin care cresce in munţii stăncoşi, pe unde vulturi 'şi aşeză cuiburile: ! Nascuntur steriles saxosis montibus orni. Virg.
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grecii a făcut ca diftongul au să se pronunţeca a 
când este urmat de o licidă sati de o mută dulce, 
af inaintea explogivelor. | 
avraaura ; avdăaudio ; alardălaudo adaugă adaugeo | 
avlie==a5Aij; avgusluaugustus ; avlachiizobhaţ ; caftu= 

gucero ;, din tema lui cautus. - 
10) au in u 

ureclja <auricula ; putsinii=paucinus (pauc) 

71) au in a: - 

taruZasinus ; (din taurus ; dicerea “tari este usitată 

cu ac6să insemnare numai Clisura.



_GONSUNE . 

Cosunele în limba. Armânilor. au un caracter 
mai stabil de cât vocalele ; de şi. încercă fie-care 
din ele modificări numerese, şi înlocuiri“ prin alte - 
consune de felul lor,” grei dispare urma con-. 
'sunei, | i 

Afara. de consunele latine, în “dialectul mace- 
„donean mal sunt, sunetele consunantice lj, î pe 
care le represint prin îi şi fi dupe origina ce are, 
9, 7.7, pe care le represint prin semnele 7, €, th. 

a “Consune licide. 

- LL. 
19) L "şi coiiservă sunnetul genuin inaintea vo- 

calelor a ou atăti in silabele accentuate cât, şi 
în cele ne accentuate s. es: - | 
Lărdie=lardum ; alau==laco; lufăină=lumen ; locă= 

locus;. E 
73) Cea mai insemnată modificare a lui 1 este 

„muiarea lui în-lj cea ce are loc:. | 
a) cănd 1 este înainte de i sau-e, urmat de o vocală 

,
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s, es, muljere=mulier ; fumealje=familia palji=palea ; 

malju=malleus; alju—allium ; [jertare==liber tare; talju= 

(It. taljliare). ete. 

- 0) Cănd 2 esteurmat de î sau e, ori carear fi vocala 

latină din care aceste din urmă derivă, este preces de 'c: 

şi g s. es. Cljee şi cljenec=clavis ; incljidu—includo ; glje- 

mu=—glomus ; ngljitire=inglutire ;  îneljinaciune=incli- 

natio etc. | 

c) L final urmat de i: calji=equi; chelji= pelles it 

seljioitulla ; cătselji—catuli ; molji==molles ; scoljizsu 

dlevas ; ete. | , 

"74) Inainte de isa e, aci 7 se inmâie, aci se 

conservă (veqi No. 15). ast-fel: 

Jinu=limun ; ljitsa=liciuu ; Vişor=levis ; găljina=ga-. 

Ilina ; ljepure=—lepus ; scăntelje==scintilla ; limba=—linqua. - 

lingărsuhelluo ; (din lingere); licuriciu=cicindela; liYi- 

nu=lidelinus (diminutivu din lebes ; la macidoneni servă 

ca se desemneze elondiru destinat a conţine unt-de-lemn ș 

ado lisinlu di undelemu). liva=levis (2) insemnâză vintu - 

de tomnă care de şi nu este tare, dar, rece; lilice!—1il;': 

um; legi şi Ijegu=ligo; lemnu==ligitun ; lene şi linivosiă: 

pigrilia piger. - | 

75) L se inlocueşte prin licidu r s. es.: 
Burete şi bureate=—boleta meru=—malus.; .mascură = 

masculus; sare?=—sal; lingura şi lingrazlingula ; cărâre? 

calorem ; hiruzfilum ; Vurguru= Bulgarus ; pirpirunăt=. 

1) Muşateats a Mailui mesu. 
Când lilicilea lui esu, 
nu si scrie cu cundlj-lă 
cum nu scântă ca birbiliu, . - Cart, de Aleg. “pag 

„9) se dice şălire iar nu săriră=saramura 
3) Că tse îi vineşi tora veara - 

tora veara ş' prima-veara 
pri cărore ş' asudore Reo. Mac. pag. 35 (din gapeş) 

4) pe alocurea păperune şi perpuna.
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papilionem ; Arbinesii Albanus; cicioru şi cioru=petiolus; 

furidzină=fuliginem ; ; Dirbiljiazbilbili (alb) în alte părţi 

însă se aude şi ca 1 bilbilgu; sărire'=—salire; moară= 

amola ; - 

- L devine 2 in zicerile imnare=ambulare ; ciuiiare= 
ejulave ; alantu=ille alter (la D. R. ăl-l-alt), 

76) L se l6pădă in urma lui 7 la“ unii, se 

conservă la alţii dintre macede-români; ast-felii 
„cănligu şi cărigtiZcirrulus Caru=Carolus, aurare=ulu- 

- lare ; (urlare=aurlare=aurare, vedi No. 75) marle şi 

mară=marele ; | 

Femomenul acesta mai are locă şi la articolul Zu, la .. 

vorbele terminate in ș, prin singoparea vocalei finale; 

ast-felu paru şi paru=palum; perlu. şi peru=pilus ; 

mereu şi meruzmalus; hirlu şi hiru=flnm ete, în acest 

casti u final se aude plin. 

11) L intre doue vocale se leapăda i în gicerile: 

midua= medula ; ia=illa, . o 

78) L se vocalisează in cuvintele : | 

steao==stella ; sufrântseaozsupercilium ; ăaoagnela: 

şaozsella ; Sitseao==vitula catsao=catula ; | 

maseaozmazilla. Tot în acest grup trebuesc adăuse şi 

zicerile mardzeaozmargea la D-r. şi măgheao, gaura a- 

cului, acăror. ] apare la plural.. 

NOTA, arao, rea; chiraoz==Kbpia; narao/agă ; nu tre- 

puesc confundate cu cele de mai sus de-şi există oare 

<are analogie intre dânsele ; o' final la aceste din urmă 

este.un adaos necesitat de accent care, dupe cum se-va 

vedea. cată se stea pe penultima. Ast-fel rea, la mace- 

doneni după cele văzute la No. S, şi No. 28 trebue se 

ajungă la are sau a-a din causa atracţiunii ; cum însă - 

1) se mai aude şi arsărire şi ansarire



s6 
e 

nici un nume nu are accentul pe ultima, s'a făcut şi 
cu dânsul, cea ce se face cu cuvintele străine oszitone 

„introduse in limba Macedo-românilor, adică s'a adăogat 
un o: din ara sta fâcut areo din chara, charao ete. 

Dacă guturalele înaintea lui 7 urmat de i sau e, oare cum 
hotăresc căderea lui 7 în 1; ; apoi labialele din contra 7] con= 
servă ; nu este exemplu în câre: pli, Uli, ple, le se aibe pe 
! înmuiat: se va dice plinu=plenus ; blidu, plisade, vle- 

„chiu ; pliscot ; plecat etc. e i 
„79 In dicerile-paltire şi cele-alte forme verbali, veclju, 

plătare, 1 'şi schimbă locul şi avem platire, plăti, ole- 
chiu, paltare. i 3 

* 50) JI “şi conservă sunetul săi proprii îna-. 
intea—consunelor şi a vocalelor, afară de ș s. es; 
“Martsu= Mars; mâncu=—manduco; mescu!)—dono; morii= 
morior; muru=murus ete. | | E 

S1) m înainte de -i, când 'acest din urmă este 
original se aude ca nj pe care ?1 însemriez prin 
m cu tildă (=) de asupra. s, es, | 
mi făiruzmiror; ficu=parvus: tăila*)—misericordia ; 
făi dede = mihi dedit; |. a | 

59) Dacă însă i nu este originar, ci înlocu- 
esce o altă vocală, m "şi conservă sunetul sti: 

  

-1) Verbul mescu se usită la Macedoneni numai ca se desemne „darul ce priimesce o mireasă cu ocasiunea nunţii, sai noul năs- cut cu prilegiul nascerei sale, s. es o miscr cu un înelu=i a dă- ruit un inel; miscu natli cu una îiăe= dărui noului născut o vie, în cel d'intăiă cas, tote mişterile devin peculjlu miresii; în cel . d'aldoilea, pecuiilu -a natlui, - 2) Mieloschis *1 derivia: din slavicul mil; Maximu în „glosariu, din dicerea grecă pei ; această din urmă derivaţiu:e nu res: * „ punde legilor fonetice căci din pziha nu am putea avea, in limba macedo-româna, alt-ceva, de cât făilja cea ce nu este, Vedio. 40..
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mintez—=mentem ; minciună mendaciun;  misura=men- 

sura ; mi=(acc) me ; mirindemerenda ; misale!) din tema- 

mensa (mensalis) ; imiruziuzgos : - 
LI 

83) m se înmâie înaintea lui s final: 

pomi, pofăi=pomus; dormu dorfii=—dormio ; . curinu, 

curfăi=fatigo fronimu, fronităi=ponuos „ete. * 

$4) Posibilitatea diftongării lui e accentuat în 

ie, a făcut ca în unele diceri m se se înmâie şi 

- inaintea lui e ast-fel: 

afăeu?)—meus; fiergu==mergo (cu însemnare de a 

merge ; făere=mel ; ' făercuri=—mereuri la D. Di diftonga- 

rea neputând: avea loc în casurile când e nu este '0- 

riginar, 1 se conservă neatins : „îner =imalus, ames- 

teczZmisceo. - 

S5 m se înlocuesce prin n în dicerile dirinare?) di- 

rimere; furnica==formica ; ciurăida==epontdo. (acc); pie- 

„_nezăt) picmeză pecnez (turc). 

La oțparte de Români m se Ispădă în, dicerea. furnica 

Jormica ; - 

S6) La. Vlaho-Livadieni m devine p în , gicerea: 
_ muşat=tormosus, la ei se aude psatu5) 

In verbul brirez=observare, la cele-lalte forme verbali 

"ale sale, se pare că m este schimbat în d; la Macedo- 

români mutrire însemnează a privi ; o parte dintr'inşii 

1 pronunța mtrire, prin transformarea lui m în b btrire, 

S 

1) Insemnâză faţa de masă şi chiar. insă-şi masa =şedzi pe mi 
sale=şedi la masă. 

2) Românii din Tesalia nu "l modineă, ei dic a mei, 

3) şi s* dirina Tiu prilocii - 
, sti si frigă limbă focu.  . Belimace Cart, de aleg. pag. 32, 

4) un fel de sirop care se face din must de struguri care în- 
locuesce mierea. - 

5) Nda ti featse ahtare psată. . 
Yeigand, Die Sprache der Oly. Wal. pag. 10, vers 5.
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drire, Acâstă din. urmă i dicere. diferențiată însemnează. 
a da atenţiune, a observa. 

N 

87) N "şi. ine sunetul genuin când se află ina- 
intea ori cărei vocale afară de : | 

nabii=natus ; nercu=nocercus; năfatire şi. (ănătire= 
satiari; norănurus; câne==canis; nare natis ; nare)= 
honor (termenul generalmente întrebuințat pentru tra- 
dicţiunea gicerii latinesci honor,' este titiie, de origine . 
grecă, mu. La Daco-români, termenul onore este un 
neologism ; acela însă care are aceiaşi însemnare cu 
„Ondre, şi care. este împrăștiat în masa poporului, este 
cuvântul slavic- cinste; şi la Daco-români şi la. Mace- 

„ doneni termenul honor este înlocuit, la cei. d'intâiă prin 
slavicul cinste; la cei d'al doilea prin grecescul „tiăie, 
căci nu este posibil să admitem că coloniştii lui Tra-.. 
jan, şi elementul român din Macedonia, să nu fi adus 

„cu dânşi şi acest cuvânt care era aşa de des întrebu- 
| ințat la Romani. Exista. espresiuni comune atât la ro- 
mânii din Dacia, cât si la cei din Macedonia, care nu 
pot fi esplicate de cât numai dacă admitem conserva- - 
rea termenului lonor la Români. Expresiuni ca mare - 
nas; nu are nare, ljasparse narea; Ijfrânse: nărea ; nu e- 
xistă la nici una dintre limbele neo-latine; la. tote însă 
găsim termenul. honor întrebuințat în casurile în care, 
Românii dic n 'are nas, sa la Macedoneni nu are nare. 
Explicaţiunea ce se dă espresiunilor acestora este că 
„celor necinstiţi se tăia nasurile“. Dacă acestă explicaţi- 
une ar fi cea adevărată, ar fi trebuită ca să existe şi la 

PI alte popore, la Greci mai ales, cea ce nu găsim; gre- 

  

1) Termenul nare equivaleză cu asus; naris la macedoneni * este usitalii numai la plural nări şi nările, 

? 

3
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cil aă espresiunea :8ây Ze unbepa dar ea se traduce mai 
mult prin pare obras de cât prin ware nas, şi nu se 
pote presupune că este luată de la Greci. Esplicaţiunea .- 
trebue căutată aiurea : sub raportul fonetic atât fonorem 

- cât şi narem, trebuia: să ajungă „la aceiaşi formă adecă 
nare, mai apropiată pentru nare, iar pentru houorem, 
după ce a trecut prin fofmele onore, noare şi nare dupe 

“cum din adfor as afară. Când influenţa slavonă, prin 
administraţiune și biserică, impuse termenul cinste la: 
daco-români,. iar la “macedoneni, tot prin acelaşi mij- 
loc, influența grâcă -impuse termenul timie, dicerea. - 
nare exista la amândoule rămurile de Români. Dupe 
o scurgere Gre-care de timp, când aducerea aminte a 
însemnării termenului nare din honorem se pierâu cu 
desăvârşire, Sa confundat cu ommimul săi nare din 
naris, şi apoi, prin estensiune, “a aplicat: organul in- 
treg nas), 

88) n înainte de î urmat de o consună se 
conservă: . . a 

Cărniciugraternio (fr. carnet) însemnsză pungă de 
” lemn; 'niheama, nifeama şi nitheama= =paululum (D-nu 
Veigand vede în acest cuvânt, un compus din na=una 
şi Yauaprivire; din punctul. de: vedere fonetic nu 
este nimic de zis, nu este aşa întru cât privesce însem- 

“narea, ori câtă bună voinţă Sar pune, pentru.a ajunge . 
“la însemnarea de pațin, ce are la Macedoneni; şi 'a- 
poi nu este nici o urmă, în vre-o espresiune, care să 
invedereze că : termenul grecesc Gixua, pote să fie luat 
şi că parte, pentru-că, la macedoneni, să ajungă a în- 
semna puțin. 'Termenul niheama'” trebue apropiat mai 
mult de infima (pars) cu care se apropie mai mult 
după înţeles) şi după derivaţiune. nu este imposibilă ; 
considerând sistemul accentuării la Macedoneni şi cele
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vădute :la No. 30'şi 31. Intre dicerea macedonâscă 
niheamti şi cea latinescă infima 'avem-o dicere care sta- 
bilesce Gre-cum trecerea de la înfima la niheamă şi care 

- fără îndoială este, formală din dicerea latinâscă. Acestă 
_dicere este nhima care arată direcțiunea, de sus în jos 
s. es. s'duse nhima=—s'a dus la vale; cădzu nhâinaz=Sa 
cufundat); nipărticacipera ; nipot=nepos. 

59) 1 Inainte de î urmat de o vocală sati de 

i final sună îi; 
schiiii=spini ; chiăizpini; călcat, din căleaniu= - 

calcaeus; pituroaăe din pituroavie=plăcintă cu multe 
foi; tsiritoăi==mendicus (No. 40); mâi=manus ; Tili= 

- penis ete, Aa i 

„Se escepta nioră D)—nubes. 

90) n se transformă în m: 

„a) inaintea consunelor şi ş | | 
_frâmte=formten ; trâmtu=fractus (tema frau Ş) ; strimtu=— 
strictus (tema. string); sâmtusanctis; ghimtă=genten 
(cu însemnarea “ce are la Italieni, multime); umtu= 
unctus ; frâmşu 2)=—fregi (tema frang), strimşu = strînzi ; 
tinaşu Stetendi; o ă ' 

„n se menţine în dicerile: IE 
" Munte==montem ; punte= pontein ; antim = fantana 

  

- . 7 

1) Fără iara visculosă 
- Cu'un tserii di lapte umtu 

cu lilice di lufiină 
ş tu micri di atlaz' ascumtu, 

a Revist.. Mac. pag. 20 
In alte localităţi se aude şi noură, . 

Nouroră munţă ş ş văljuri 
lăi Codrughionli totii - 

„Belimace. 
2) se mai dice și fregiu E 
3) verbul a întinde are doi perfecţi: timgu şi taşu tot aşa de 

usitaţi,



  

_  cuventa==conveiitus (cu însemnarea ce are ab. n); 
“ vintu1)==centus. Da - 

n se lepădă înainte de s 
tesii==tetendi apresii şi aprimşu =incendi 

b) înaintea! labialelor : 

Limb: aZlingua ; mpingă, cu însemnarea ce o arela ]). r. 
91) n devine. 7 în dicerea : 

- Ta nupia (cu înţeles de nuntă). 
99) n se înlocuesce prin r, 
VirghirăZovirginem ; doară =donum (se usită pentru 

a desemna darurile ce se duc. de mire, la mirâsă sai 
de la mirâsă, la mire cu ocasia logodnii - saă nunţii), 

„invirinat=invenenatus ; mormintu = monumenta, 
93) n se l6păpă: | - 

a) Când se află în urma luă 7 la unii, iar la alţii se 
conservă : | | 

Cară şi carne=carnem-; ; ariclju şi arniclju= eniculus ; 
pituriclje şi pitiraieljecotur nicula ; toru şi tornu=tor-. 
10; cor şi cornu=cornu ; faru şi tara fura nus ; văr=: 
nu şi verti=vel-nus. i - A 

b) înaintea lui s; - - | a 
Measă=mensa ; mesăi==meusis ; tesu=tensum (din ten- 

dere); apresiincensum ;. cusurinăizconsobrinus ; -mi- 
sură=mensuru ; mostră=monstrura ; misuriciă—catiltas; | 
(din niensura) ; cuscru=consocrus ; desată?)=—densata. 

c) în dicerea pade şi pădini din pandere, însemn6ză 

  

1) se aude rintu și vimtu, 
Elgi au cheptui n'afoară 
tut ună bătut di riztu _ - 

- Cart. de aleg. pag 77. 
de liii neguri, neguri groase ” 
şi de vintură furtunoase. , , 

ibid. pag. 133. 
2) A păduriljei desată | A 

Par că vintul o mina. . i Revis. Mac, pag 20;
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. "şes, câmp, grecesce z:5i5y, dar se pare că nu este luat 
din grecesce. ” 

94) Numai la Macedoneni s'a conservat n din 
pangere în dicerea: - Li Ă 

Pângană =paganus ; în dicerea : numeruhumerus este 
adăogat. DI pi 

! i R 

95) Consuna 7 are la Macedoneni un caracter 

cu mult mai tare şi “mai durabil de cât la tote 
idiomele neo-latine. Exemplele de transformări, 
forte restrânse de alt-mintrelea, nu au natura 

de categoria. ci sunt accidentale şi puţine. 

96) + înlocuit prin 1: Sa 
Lătătoare=—dies infestus (în loc de lucrătăre) ; pili- 

dromii=zp6âpauos (St. lona antomergătorul) ; flezar= 
februarius ; saltsinel)—sarcinata, | 
„NOTĂ. — In dicerea lubricare, Daco-românii înlocuesc 
pe r prin n şi dic alunicare; Macedonsnii ?] conservă 

| aluricare?) ; cărale; la Daco-români cărare. 

97) r înlocuit prin 2: - . 
 Antăău)=anferius (antenius No. 40) ; giunepine şi 
giuneapine==juniperus ; chindisire=vepâitew (la Români 
din Tesalia). a 

  

1) Dado, lai dado | 
voi'ună pită marsine 
că mescu saltsine | - . 

Copiat intocmai. Dr. Veigand, pag 113, vers 3, Die Sprache der 
Olymp... Val. | , ” 

2) aluricare nu se dice de cât pentru cai: alurică calu și 
cadzu, pentru G6meni 'arăchişare şi arăşchirare. 

3) Pentru a arăta pe cute iul, prin.us se usită de ordinar dice- 
rea grâcă protu=npâtos ; ântăfiii sa conservat în blestemul: si 
acatsă somnul d'ântăiiăi care equivaleză cu espresiunea Dior. mu 
viră-ai. . 

Ed 
» 
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98) r iniţial, in cele-l'alte limbi neo-latine "şi ... 

schimbă locul cu. vocala câre 7] urmâză; la Ma- | 

cedoneni se pare că acâstă transposiţiune nu are- | 

loc, » atrage înaintea sa pe a-ork-care ar fi vo- 

- cala care 7] urmeză, sai dacă nu este iniţial, ci 

“este preces de o vocală, ork-cure ar fi acea vo- 

cală, se înlocuesce prin a. Când vocala care ur- 

- meză pe r iniţial este accentuată, se menţine şi 

totuşi ” va atrage înaintea sa pe a: 
dArmânăzZromanus ;. aroată-=rota ; ariclju=reniculus ; ; 

ariciueriei» s (din er rinaceus) ; arc6rerigorem ; arău= 

„Tivus ; “arşine=pudicitia ; ardătsina=rudicina ; ; armâ= 

nere=—remanere, etc. “ | 

La românii din Macedonia propri disă, ori- care cu- Ii 

vânt, ori-care ar fi origina lui, începând cu 7 are îna- 

intea sa pe a. Se esceptă nuimai gicerile : 

Râncae (linia ce lasă pe un perete alb o picătură de 

apă) ;-rimarima (insectă). - IE 

La cei-din Albania, Epir şi Tesalia se usită ambele 

forme adică cu a proagogic şi fără a: | 
Armâni=râmân şi mân=remanco ; arcdre şi năcăre. 

_99) r se metateseză: | 

Grădina şi gardina=hortus (din gar d) ; grâniă şi gâr- 

nu=granum (cu înţeles de grâi) : grânutsă şi gârnutsă 

Zgranulum ; ngritscasce, şi ngarţeaşce=graece. . 

100) + dispare între două vocale în dicerile: 
Arao==rorem ; cua==corium ; (se întrebuințeză a arăta. 

„ coja de pâine şi cdja unei bube; csjă, "1 întrebuinţăm 

spre a arăta derma şi epiderma arborilor). 

z 
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