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INTRODUCERE 

1. In ce timp au fost creștinați Românii și carea 

fost limba cultului în prima epocă de existenţă a bi- 

sericei române sunt întrebări asupra cărora documen- 

tele tac sau nu vorbesc cu destulă preciziune. Din 

fericire, deslegarea acestor chestiuni o dă critica fi- 

lologică a terminologiei creștine din româna de azi, 

Ca în multe alte cazuri din' domeniul istoriei și aici 

limba înlocuește cu succes lipsa documentelor. Pentru 

„a stabili datele istorice privitoare la originea crești- 

nismului românesc, e necesar deci a studiă mai în- 

tâi înrâurirea exercitată de noua religie asupra for- 

mărei limbei române. Metoada ce vom urmă în. tra- 

tarea materiei diferă de aceia a studiilor de până 

acum asupra aceleiași chestiuni 1). Câtevă explicări 

nouă și unele etimologii originale, în deosebi ale cu- 

vintelor sâmbăfă, crăciun, bobotează, ciurică, strană, 

ademenire etc. deosibesc deasemenea studiul prezent 

_de similarele de până acum. 

1) G. Chițu, Curinifele creștine în limba română, trei articole publicate 

în Colunina lui Traian, anul X (1882), pag. 452—459, 607—611 și anul, 

NI, pag. 82—88. Studiul nu e terminat şi printre scăderile părței publi- 

cate sunt și unele etimologii greşite, precum Rusalii derivat din lat. 

Rosalia, pecând de fapt e bizantinul Povosux or slavul Rusalije. Lati- 

nul Rosalia ar fi dat în româneşte Rusae, etc. 
Lazăr Şăineanu, Terminologia creştină la Români în Incercare asupra 

semascologici române, pag. 28—64. Acest studiu coprinde și numele lu- 

nilor precum: Florar, Mărjişor etc. care însă nu fac parte din înrâurirea 

creştinismului asupra limbei române. Nu-i lipsesc nici erori elementare, 

astfel cuvântului săp/ămână i se contestă vechimea din cauza neprefa- 

cerei lui s în ş—deşi e ştiut că aceasta se întâmplă numai atunci când 

s e urmat de £ accentuat: seplem > şaple, sessus > şes etc, ! 

se



ABREVIAȚIUNI 

-Cat. — catalan 

cp. = compară 

eng. = engadin 

fr. = francez 

gr. == grecesc 

" germ, = german 

it. — italian 

lat. = latin 2 

port. =— portughez 

prov. == provenţal 
sp. = spaniol 

vir. — vechiu francez 

vsl. ——.vechiu slav.



Înrâurirea creștinismului asupra, formărei limbei române, 

2. Printre factorii cari au contribuit la formarea 

limbei române un loc însemnat îl ocupă creștinismul, 

căci revoluţia produsă de el în simțirea, cugetarea și - 

felul de a vieţui al omului a trebuit să se resfrângă - 

şi asupra limbei. Intr'un mod sau altul, efectele ace- 

stei înrâuriri s'au resimțit asupra tuturor limbilor po- 

“poarelor creştine, precum greacă, gotică 1), germană”), 

slavă 5) etc. | 

_ Româna, în prima linie, datorește creştinismului 

un strat considerabil de cuvinte pe cari latina clasică 

sau nu le posedă, sau le cunoșteă sub altă formă or 

“cu alt înțeles. Unele din aceste. cuvinte se referă la 

noțiuni religioase și bisericești familiare poporului, al- 

tele desemnează feluritele subîmpărţiri ale anului bi- 

sericesc şi în fine câtevă au cșit din sfera limbei 

religioase devenind vorbe comune prin schimbarea 

sau generalizarea înțelesului. 

3. Cele privitoare la noțiuni religioase și biseri- 

cești familiare poporului se pot clasifică în următoa- 

rele categorii: 

a) Lumea transcendentală. 

Ceruri «locul unde tronează dumnezeirea și unde 

%) Cp. K. Weinhold, Die golische Sprache îm Dicuste des Christenlwius, 

Halle, 1870. . ” 

3) Cp. Rudolf v. Raumer, Die Einvirhuug des Chrislenlums auf die 

althochdeutsche Sprache. Stuttgart, 1845. 

3) Cp. Fr. Miklosich, Die christliche Terminologie der slavischen Spra- 

chen. Wien, 1875.. Ia A
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merg sufletele drepţilor» în deosebi de forma singu- 
lară cer din latinul coe/zm întrebuințată mai mult în 
sens natural. Pentru exprimarea aceleiași noțiuni cre- 
știne toate limbile întrebuințează pluralul: grecește 
copuvei, lat. coei, v. german Ziila, v. slav nebesa etc. 

Dumnezeu din domine — deus. Această compunere 
se datorește expresiunilor biblice: Deus est Dominus; 
dixil dominus=aixit deus etc. tipul latin domine—dleus 
e la vocativ și la început se întrebuință numai ca 
termen de adresă, altmintrelea ființa supremă se nu- 
miă cași în păgânism deus. Intrebuinţarea formei de 
vocativ în locul nominativului se întâlnește des la 
numele de persoane: Pere şi Petrea în loc de Petru, 
latineşte Petrus, Florea în loc de F/or, latinește. /77o- 
rus.etc. Paralele romanice: it. domineddio, domenea- 
dio, prov. dompnedeus, domerdicus, vir. dameldieus. 

Juger din latinul ange/us, grec ppehas. Dela no-: 
țiunea generală de «trimis», pe care o aveâ ăpyehes 
în anticitatea greacă păgână, s'a trecut la cea specială 
de «trimis al lui Dumnezeu». Creștinismului i se da- 
toreşte restrângerea sferei de înțeles a cuvântului gre- 
cesc, cum și răspândirea lui în toate limbile. Para- 
lele romanice: it angel, eng. aungel, prov. cat. sp. 
angel, fr. auge. " | 

Drac din latinul draco, grec Spirzwy «balaur». Drac 
e singurul cuvânt popular moștenit care înseamnă 
«spirit rău». Transiţia înțelesului, dela noțiunna de 
«şarpe» la cea de «spirit rău» se datorește învăță- 
turei creştine, după care șârpele este animalul sub 
forma căruia se impelițează de obiceiu demonul. In 
cartea Facerei!) se spune că spiritul cel rău, care a 
amăgit pe strămoașa Eva, aveâ chip de șarpe. La 
acel șarpe se referă şi următoarele cuvinte din Apoca- 
lips: «... apprehendit Zraconen, serpentem, illum an- 
tiquum, qui est Diabolus, Satanas et vinxit eum...» 2, 

  

% Cap. III, v. 1—8. - 
3) Cap. XX, v. 2, ”
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Paralele romanice: it drago, sard. dragu, neo prov. 

„drac etc. i | 

Tartor din tartarus, grec riprupis. Tarlor «satan, 

căpetenia demonilor» a suferit aceiași schimbare de 

înțeles față de prototipul latin /azrfarus «infern» cași 

foc din latinul focus «vatră» etc., conținutul luând a- 

dică numele conţinătorului. 

b) Societatea creștină. 

Creștin din latinul cZrestianus, grec. Apiottuvâs. .Chre- 

stus şi Chrestianus sunt cele dintâi forme cari apar 

în limba latină!) desigur pe cale populară, în locul 

formelor Christus, christianus restabilite de sfinții pă- 

rinți?) după formele grecești Xptores și pLOTLUVĂS. 

Creștin face parte din cuvintele cu stera înțelesului mă- 

rită. Așă în graiul poporului creș/iz, creștină nu în- 

seamnă numai un adorator al lui Crist, un partizan 

al învăţăturei lui şi un membru al bisericei, ci în- 

seamnă totdeodată un frate şi o soră în Cristos, un 

om şi o femee în sensul cel bun al cuvântului: «Vino, 

mă creștine, şi-mi ajută colea, că. ți-oiu ajută şi eu 

mâine... mulți creștini de Români au venit la noi a- 

stăzi... O creștină de femee... crestina (femeia) mea 

este acasă... ascultă creștină ce-ţi spune bărbatul... 

te sfâtuesc crestineste» 5). Aceste accepţiuni le are cu- 

vântul și alte limbi romanice 4). 

1) Informaţia din Faptele apostolilor, XVIII, 2, că Claudiu 41—54) a 

expulzat din -Roma pe toți Iudeii şi pe mulți creştini, e redată astfel 

de Suetoniu. în De vita Caesarum, Divus Claudius, XXV, 4: Claudius lu- 

daeos impulsore Chres/o assidue tumultuantes Roma expulit». Aiurea, 

când descrie o epocă mai târzie, Wero, XVI, 2, acelaş scriitor întrebuin- 

ţează forma cu î «afflicti suppliciis Chrisliani, genus hominum...>. 

2) «Sed exponenda hujus nominis ratio est propter ignorantium erro- 

“rem, cum mutata litera Chrestum volunt dicere» Lactantius, De vera sap. 

ci rel. Forma chrestianus mai e continuată de pv. creslian, fr. chretieu. 

3) Cp. G. Chițu în Columna lui Traian an IX-lea, pag. 608—609). 

1) Astfel în dialectele italiene: toscan, sicilian etc : «Come in altri 

dialetti d'Italia, per es. nel toscano, cristiano significa uomo. Piu curio- 

samente, in siciliano significa ancora marilo ed al femin, moglie» - (Ri- 

vista di filologia e d'istruzione classica t. II, pag. 329). Tot așă în stilul 

familiar francez: un chrâfien „un homme“ ne chrelienne- „une femme'“ 

(Litre) etc. -
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Creştinătate e termenul colectiv pentru denumirea 
tuturor creștinilor laolaltă și reproduce forma latina 
*chrestianitatem de unde și francezul c/hretiente. 

Preol din *prebyter, formă ocurentă în inscripțiuni) 
în loc: de presăyter, grec peoRorepos. Dispariţia lui 

: s din grupul să (zb) e motivată de legile eufonice ale - 
limbei latine, care nu cunoaște asemenea grup con- 
sonantic 2). Din forma populară prebyfer mai vin: ita- 
lianul zrefe, nap.: frevete, sic. previli, albanezul prit, 
iar din cea literară prsbyfer, derivă v. provențalul, 
span. portug. preste, fr. prâlre, germ. Priester. 

Poporan «laic, enoriaș» în loc de pogorar din fo- 
Zularis, întrebuințat cu acest înțeles încă din secolul 
al IV-lea 5). Alte expresiuni sinonime și mai puțin ră- 
spândite erau /azicus, plebejus, privalus!). Prefacerea 
lui 7 în 2: foporar>poporan, se datorește disimilărei 
cași în făzan în loc de fârar, iatin rustic Zerrarius 
„agricultor, răzaș, vasal, clăcași 5) etc. | 

Wun din zunnus „părinte spiritualii, sicilian zzz0az0z4. 
Cuvântul face parte din graiul copiilor şi ca atare avea 
vocala  rădăcinei variabilă: PANNUS, Hennus, Pinus, 
zonnus, uunnus 6), Forma românească! derivă, cum se 
vede, din aceasta din urmă 7). Un înțeles asemănător 
cu- cel din românește întâlnim numai în dialectul sard: 
NON, Onna ynaş, naşăii, 
    

1) Previter în CIL, X, 6635; prebeleri în Rossi, Iuscripl. christ. * Urbis Romae |, 731 apud Schuchardt, Vocatisurus «les Vulgăriateins, IL, 355 etc, :) E mai plalzibilă această explicare decât ipoteza lui. E. Schwan, Zeilschrift. 3. rom. Phil. XII, 581, adoptată şi de Densuşanu, HLR 1, pag. 127, după care *prebyter s'ar fi născut din presbiler contaminat cu Pracbitor. - 
3) Cp. Koffmane, Geschichte des Kirchenlateins, |, pag. 24. €) Ibidem. , 
5) Du Cange, Gloss. med. et inf. Lat. tom. VII, pag. 553—554: «/erra- rius, vassalus, tenens, qui multas terras seu praedia possidct, firmarius», «lerrerius, indigena» etc. | - 
*) W. Heraeus, Die Sprache 

„Zal, Lexic, XIII, pag. 166—157. , - 1) Puşcariu, Etym. Wb, der vumănischen Sprache pag 1105 greşit de- duce pe zu din forma Honnus, Care ar fi dat son şi nouna > mană, după cum fonta > toană. Duplicitatea consoanei ș impiedică, după cum se ştie, întunecarea vocalei precedente: anus >> an, peuna > peană, fană etc. 

der rămischen Kinderstube în Archiv fiir
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-- “Cumâtru femenin cumătră din *commalrus, *comma- 
ra, clasic compater şi commaler. Asimilarea labialei 
p din grupul 4: compater>commatrus se poate com- 
pară cu aceia a lui din ambidui—ammedui > amân- 
doi etc. A înrâurit aici desigur și femeninul commatra. 
Formele române sunt însă rămășițe din acel dialect 
stins, în care ga tonic sub înrâurirea labialei vecine 
deveneă o: /audamus—laudomu > lăudăm, jocamus— 
jucomu > jucăm, *commalrus—cumolru—cumălru etc"). 
Cei ce din cauza prefacerilor suferite de a susțin că 
formele cumătru, cumătră se datoresc înrâurirei sla- 

vone?) ar trebui să admită că şi /audamus, jocamus 
au devenit /ăzdăm, jucâm graţie tot înrâurirei slavone, 
căci fenomenul e acelaș! Istro-româna cunoaște nu- 
mai formele cu a: /ardan, jucau, cumalru etc., după 
“cum daco-româna numai pe cele cu d: /âuqâm, fut- 

căm, cumătru. Compater atât ca formă cât și ca în- 

țeles e o creaţie a limbei latine bisericești: « Comfa- 
fer, quasi simul ejusdem pater, qui filium alicujus bap- 

tizat, vel christianum facit vel ad baptismum, „vel ad 

confirmationem tenet»*). . 

Waş în loc de zrzaș e deminutivul cuvântului 722272. 

Formele întregi se aud şi azi în Transilvania și Ba- 

"Nat azzuzas Sau 7205 Şi nunașă sau nasă sunt ceice 

m'au botezat»). Mai răspândită decât aceasta e for- 

ma păzașs, care se rapoartă la tipul zezzus, amintit 

mai sus. 
Fin din * /lianus, un derivat a lui filius, propriu 

- latinei balcanice și însemnând „fiu spiritual“ de unde 

şi albanezul :/jaz. "Echivalentul francez e ///eu/ din 

filiolus etc. 

Pagâu. In antiteză cu noțiunea de creștin stă cea 

„de pâgâu, latinește faganus: «Deorum falsorum mul- 

torumque cultores faganos vocamus»?). Ca derivat din 

*) C. Diculescu, o. c. pag. 18. 
3) Cihac. o 'c II, pag. 86. . 
3) Du Cange, o. c. tom. II, pag. 494 
4) Liuba-Jana, Topovrafia salului şi hotarului AMuidan, pag. 25. 

5) Augustin, Refractioncs, lib. II, cap. 43.
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Pagus „sat“ în latina clasică, paganus, avcă înțelesul 
de să/ean. Istoria cuvântului păgân este deci un do- 
cument al treptatei răspândiri a creștinismului: mai 
întâi în centrele mari, la orașe, și de aci la sate. In- 
tr'un timp când creștinismul eră cunoscut numai la 
orașe, locuitorii satelor—/agani—se închinau încă ve- 
chilor zeități. Paralele romanice: it. pagane, eng. fa- 
Jaun, tr. payeu, pg. pagâo. 

Păgânătate, termen colectiv pentru denumirea pă- 
gânilor, latineşte fagani/as—paganitatem. 

c) Edificii, obiecte sacre etc. 

Biserică din basilica grec Busirei. In latina bise- 
ricească, basilica însemnă mai ales „catedrală“, altmin- 
trelea sc numiă co//giu, conventiculum, dominicuut, 
ecclesia!). Cu înţelesul de „templu, casa lui Dumne- 
zeu't, basilica apare pentru întâia oară în secolul al 
IV-lea 2). Basifica eră termen popular numai în păr- 
țile de Răsărit ale Romaniei, căci în Apus se între- 
buință aproape esclusiv ecclesia, de aceia într'o parte 

„găsim derivate numai din cel dintâi: retoroman da- 
selgia, vegliot basalca, valtelin baselga, bellinz baserga 
rom. Viserică ; iar în cealaltă numai din cel de al doilea: 
italian c/iesa, sard. chejia, prov. Fleisa, fr. iglise etc. 

Jocaș |sfânt] deminutiv din Joc. In latina “vulgară 
echivalentul lui Zocas e tot un deminutiv din focus : 
«Leocellus, aedicula deo sacra» ). 

Alar. In locul clasicului a/fare, apare în latina bi- 
sericească forma a//arium !), căruia îi corespunde ro- 
mânul a//ar, it. a/lare, sic autari, eng. uter, prov. al- 
Zar, fr. autel. o | 

Tâmplă „păretele ce desparte altarul de nartică“ 
din fempla în loc de <femplum, tignum quod in aedi- 

:) Cp. Koffmane, Goschichte des Kirchenlateius, pag. 30 3) Cp. LL. 1. Bunsen, Die Basilihea d, chr. homs mil Atlas pg. 42 şi Weingirtner, Ursprung und Entwicklung der chr, Gebăude, pag. 58. 3) Du Cange, o. cc. 
*) Cp. Roensch, fala und Vulgala, pag. 259.
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ficiis transversum ponitur ut tectum sustineat»)). A- 

cest termen s'a păstrat numai în arhitectura biseri- 

cească, deoarece ca formă se întâlneă cu clasicul 

templum «templu». Tâmplă însemnă la început numai 

grinda transversală dintre altar şi nartică, apoi înțe- 

Vesul s'a generalizat trecând şi la cortina atârnată de 

aceă grindă, apoi la întreg păretele despărțitor. Ace- 

laș cuvânt /emplum „tignumi““, se mai păstrează, afară 

de româneşte, numai în limba franceză sub forma /em//e - 

„instrument pour tenir Vetoffe tendue sur le mâtier“. 

Strană dintrun tip scranua: „scaun, bancă“ propriu 

latinei panonice de unde şi italianul scrazua „scaun“ 

ciscranna „scaun cu răzămătoarea mobilă“. Originea 

cuvântului e germanică: v. german scraună, ngrm. 

Schranne. Neintunecarea lui a: scranua > strană SC 

datorește duplicității lui z—cp. arnzs > ax, cauna > 

cană—iar prefacerea grupului scz în sir o mai întâl- 

nim în sfrieare din v. germanul sczrîzau, neogerman 

schreien ete. Accepţia specială din românește apare 

şi în limba germană: «.Sckranne, Sitzbank der Mânche 

în der Kirche»3). Etimologia împărtăşită de toți, după 

care strană ar derivă din v. slavul sfrana ţară, po- 

por“'3), din toate punctele de vedere nu e admisibilă. 

Turlă „cupola bisericei“ - din latinul /74//a „lin- 

„gură, mistrie“* și acesta deminutiv din Zrua, „un 

fel de vas“. In latina târzie forma 7Z724//u însemnă 

„cupă“ [vas vinarium la Du Cange]. Transiţia înțe- 

lesului s'a făcut în virtutea aceleiași metafore, care 

a dat naştere italianului cafo/a > francez cugole, lat. 

cupula „cupă, vas de vin“: « Trullum, aedificium ro- 

tundum, concameratum in forma ovi»). Cu acest în- 

țeles /u/la a fost propriu latinităței balcanice. 

Mormânt dintr'o formă molimentum în loc de mo- 

1) Festus apud Paul Diac. pag. 367, Mull ” 

3) [ und W. Grimm, Denisches Worterbuch, IX, pag. 1693. 

:) Miklosich, Die slavischen Elemente în Rum. pan. 46; Cihac, Dic/ion- 

naire d'etwmologie daco-roni. II, pag. 879, Densuşianu, „Histoire de la lan- 

gue roum“l, pag. 261 etc. 
+, Du Cange, Glossarium med. et înf, Lat. tom. VII, pag. 565.
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zumentuim !) de unde şi retoromanul mulimaiut, v. lom- 
bardul mo/imento şi sicilianul wpa/imentu. O formă in- 
termediară între zponzmentum și molimentum € uto- 
imeutum curentă adesea în textele latine ?). Inţele- 
sul de mormânt l-a căpătat wonumentum în epoca 
creştină: «monumentum sive sepulcrum>5). 

Cruce din cruz-crucem. Această etimologic latină a- 
rată că Românii se închinau la crzce înnainte de a fi 
auzit de /resti slavon or de GT4vp5s grecesc. 

Sânta scriptură din sancta scriptura, it. santa scrit- 
fura Îr. sainte cerilture etc. i 

Zoacă are aceiaș origine caşi italianul zocco „colpo 
di campana“i), span. portug. /ogue, prov. foc, ocha, 
albanez 7o/ă. Unii atribue cuvântului o origine ono- 
matopee”), mai probabil însă e de origine germană, 
cp. V. german /occa „tigni species“ neogerman PDo- 
che „pop, tălpoae, scândură“. Din /pacă derivă ver- 
bul focare: a tocă de liturghie, span. portug. focar & 
PMissa. | Ă - 

Comânac ptichie călugărească“ istro-român cuwa- 
rade din camelaucum „pileus sacerdotalis:î). Iorma.- 
secundară coromac din dialectul istroromân reproduce 
tipul ca/amacus din Gloss. Za. Gall, Și calamaucum 
jex. bysso rotundum, caput tegens sacerdotale| din. 
vocabularul lui Papia. Originea cuvântului. e greacă, . . 
Cp. v. grec zdhupu „acoperemânti: neogrec Kodup- 
adio. Comănac e singurul cuvânt românesc privitor . 
la îmbrăcămintea preoțească păstrat pe calea moște- 
nirei din epoca latină a limbei, deci din epoca anteri- 
„Oară secolului al IX-lea. : 

d. lucrări religioase, acte din sfera moralei etc. 
Bolezare dintr'o formă dazfizare în loc de: bapli- 

1) Aceiași disimilare a lui n o suferă azi monument în pronununția | vulgului: vrolument 
2) Cp. Gcorges, Lex, d. Lal. Worf, pag. 433. 3) C. Î. Lat.X, 3675. a - - 1) Cp. Sudii sui dialelli vegiani în Archiva glotologico italiano, vol. XVII-lea pag GI. : Ă : ! | 5) Cp. Schuchardt, Zei/schr. rom. Phil, XAU, pag. 397, *) Du Cange, op. citat, .
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zare, grec Punzilaw. In: anticitatea greacă păgână 
Puzzilew însemnă, „a afundă, a scăldâ“i. Creștinismul 
a specializat înțelesul cuvântului grecesc şi tot el l-a 
răspândit în mai multe limbi. Odată cu săvârșirea bo- 
tezului i se dă copilului un nume, de aci transiția în- 
“țelesului: a dofeză „a numiti. Tot așă în latina vul- 
gară:. baptisare „nominare, vocare quia in baptismo 
nomen inditur“!). 

Botejune din *baplizio—baptizionem. E atestată forma 
baptissio „baptismustt?). 

Botezător 'din baptizatlor—orem?). 
Cuminicare din *commoenicere, clasic communicare |de 

sacra Eucharistia saepius intelligitur]!). Termen tec- 
nic bisericesc cu înțelesul special de „a gustă din 
sânta cină“ a devenit commanicare abia după anul 
4005). Până atunci scriitorii bisericești ca Tertulian, 
Ciprian, Augustin îl întrebuințau cu înțelesul de „a 
avea comunitate religioasă cu cinevâ“it). Despre exi- 
stenţa în latina vulgară a formei arhaice commpoezi- 
care în loc de commaunicare, pe care se razimă atât 
românul cumăzecare cât şi provențalul comenecar, v. 
francez acomengier, genovezul comâiniga, erto comeiige 

etc. am vorbit în studiul mieu Origini/e limbei române. 
Vocalismul pag. 96—97. 
Cuminicălură din * commoenicalura. 
Cununare. Latinul coronare devenit cununare s'a pă- 

strat în românește numai ca termen tecnic bisericesc, 
cași precedentul, altmintrelea a fost înlocuit prin âzz- 
coronare > încununare, Deşi de origine păgână și cri- 
ticat ca! atare de unii învățători mai riguroși ai bi- 
sericei, uzul încununărei tinerilor la căsătorie de către 

preot datează din timpurile primare ale creștinismului î). 

1) Du Cange, “Gloss, med, et inf. Lat. tom. I, p. 681. 
3) Ibidem pag. 580. 

3) Koffmane, opul citat, pag. 33. 
+) Du cange,:opul citat, tom. II, pag. 486. 
5) Koffmane opul cilal, pag. 173—174. 
€) Ibidem, 
1) Cp. Eusebiu Popovici, Istoria bisericească traducere de Athanasie, 

episcopul Râmnicului Noul-Severin şi Gherasim al. „Argeşului. Bucureşti, 
1901; pag. 365.
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Serbare din latinul  servare ja păstră, a ținea“ și 
sărbătoare din [dies] servatoria „zi care trebue ținută, 
In Transilvania a fine, echivalentul latinului servare, 
se întrebuințează uneori singur cu același înțeles: «Lu- 
nea, Marţea n'am lucrat, A fineă m'am apucat»!). 
Serbare deasemenea e un element latin clasic "păstrat 
numai prin limba religioasă a bisericei creștine. 

Păcat din latinul peccatuz şi ăcătos din pecatosus. 
Formele peccamen, peccatela și feccautia sunt creaţiuni 
ale părinților bisericești ce nu s'au putut încetăţeni 
în graiul poporului. | 
- Comlud „sacrificiu pentru suflet, pomană“ din la- 
tinul copmenda „eleemosyna, munus sponte (de geaba, 
de pomană) oblatum 2). Expresia „a citi comândul“ 
corăspunde lui /zgere commendas „certas preces pro 
defuncto facere“), de unde cowmwendationes „officium 
vel orationes pro defunctisi 4), 

Comândare cu același înțeles: «Vrabia mălaiu vi- 
sează și calicul comândare» (zicătoare). Ca verb, a 
comândă pe cinevă înseamnă „a pomeni, a face pa- 
rastas pentru sufletul cuivă“, iar a comâudă Îni Duyr- 
ezeu etc. înseamnă „a sacrifică [lui Dumnezeu]: 5). 
Toate aceste expresiuni s'au desvoltat din clasicul 
commendare aliguid alicui „a încredință, a recomandă 
cevă cuivă! și reproduc în special expresia cowmezz- 
dare memoriae=mandare memoriae „a încredință cevă 
sau pe cinevă memoriei, a aminti, a pomeniti. 

Biestemare din *blastimare, tormă latină vulgară în loc de blasphemare, grec Bhoowmpeiy. In celelalte 
limbi romanice, forma 4/asfimare mai e continuată de 
sicilianul Viastimari, prov. blastimar, sp.. lastimar, cat. 
blastimar, retoroman dlastemar. Substantivul Z/esenz 
reproduce un tip *//asfemium în loc de blasphemiă. 

kdposare din repazisare „a repauză, a se odihni, 

  

1) Jarnic—Bârseanu, Poezii populare, pag. 425. 
3) Du Cange, Grossarium med. et înf Lat. II, pag. 412. 3) Ibidem. - 
4) Ibidem. 
% De exemplu: «Şi cu voe cumând țic» Coresi, Psaltirea, ps. LIX etc,
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Tranziţia înţelesului: „a se odihni, a răposă, a muri“ 

se datoreşte învățăturei creștine după care moartea 

e socotită nu ca o distrugere a ființei omului, ci ca 

un „somn“ sau „odihnă“. In legătură cu această idee 

stă şi numele cimitirului de dormifor, loc de odihnă. 

«Kimeterium, sepulchrum, fausatorizua vel dorzrito- 

rium» (Papias). 
Premândă „partea ce revine preotului din ofran- 

" dele aduse de credincioși la biserică“. E latinul zrac- 

ebenda, it, profenda, în. provende etc. Inlocuirea labi- 

alei / prin „2 se datorește probabil unei contaminări 

a lui fraebenda cu praemium „răsplată“. Cuvântul e 

desigur moștenit, întrucât existența lui în limba po--: 

porului nu se poate esplică altfel). a 

Mană, cuvânt de origine ebraică trecut prin limba 

greacă (u&wu) în cea latină. Vaza e pâinea miracu- 

loasă cu care s'au nutrit Israiliții în timpul rătăcirei 

lor prin deșertul Sinai și despre care adeseori se face 

mențiune în Noul Testament. De aci în "românește 

ajectivul zzăzos. În legătură cu căderea din cer a ma- 

mei Israiliților stă următoarea accepţie, pe care căpă- 

tat-o cuvântul în româneşte: mană pun fel de ploaie 

măruntă, fină de tot, ce cade uneori în timpul verei 

și care vatămă poamele“. 
Pască e alt cuvânt de origine ebraică trecut în 

limba greacă odată cu creștinismul şi de aci în cea 

latină: zăsyu, fascha. In greacă şi latină cuvântul eră 

de genul neutru şi indeclinabil, în latina tărzie. însă 

devine de genul femenin şi trecuse la declinare l-a 2. 

In graiul poporului, fască înseamnă „colacul gătit spe- 

cial pe care credincioşii îl duc la biserică în ziua de 

Paștiii, Mai aproape de înțelesul primitiv găsim cu- 

vântul în expresia botanică /loarea paștei. Despre nu- 

mele sărbătoarei vom vorbi mai jos. 

Ldrui, formă aferezată, în loc de a/erui, păstrată 

1) Vezi, Pușcariu, E/ymologisches Wb. der ru. Sprache, care e de altă - 

părere. 
3) «Pascha în prima declinatione passim usurpatur a scriptoribus= Du 

Cange, o. c. tom. V, pag. 11? . MN
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numai ca refren al colindelor: <Lerui, Doamne, Lerui!». 
„E desigur latinul a////ui/a/, a cărui origine e tot e- 
braică. Literal a///euia înseamnă «lăudaţi pe Dom- 
nul» așă că «eri, Doamne, Lerui!» se poate tra- 
duce prin «Mărire ție, Doamne, mărire ție!» Aceasta 
e justa etimologie!) a pietrificatei forme românești 
căreia s'au dat o mulțime de esplicaţiuni și interpre- 
tări, cari de cari mai fantastice 2). Colinde cu refre- 
nul a//e/uia se mai găsesc la Francezi, astfel e colin- 
dul ,„,Oue/ druit eu fair“, publicat de Jean Frangois 
Blade în Pogsies populaires de la Gascogue. Paris, 1881, 
I, pag. 131—1335%). 

4. A doua serie de cuvinte datorite creștinismului 
desemnează feluritele subimpărțiri ale anului biseri- 
cesc, precum: 

Săptămână—măsură de timp pe care Romanii n'o 
avusese până la apariția creștinismului 1)—derivă din 
septimana, subinţeles dies „ziua a şaptea“. Sepfimana 
s'a chemat la început ziua sâmbetei, care ea șap- 
tea. In scrierile Noului Testament, cași în limba e- 
braică, sabbatum, grec oăâfuroy, însemnă atât „ziua a 
șaptea“ cât și întreaga săptămână”), Amândouă ace- 
ste accepțiuni le-a primit și sepfimana, care a rămas 
apoi cu. cea din urmă. | 

Zilele săptămânei au fost botezate cu numiri na- 

1) Datorită lui D. Dan, Hailerui Doamiue, studiu linguistic 1901, pag.37. 
3) Melchisedec, O colindă din Moldova în Revista p. Istorie, A rcheologie 

şi Filologie VI, p. 144 identifică pe /erui cu Lar din mitologia romană. 
Deasemenea Haşdeu, Românii bănățeni. Bucureşti, 1896, p. 67. După At. 
Marienescu, Colinde, pag. 171, Zerui e Aureliu, adică impăratul Mare Aure- 
liu; după alţii Galerus; după Gr. Creţu Bulctinul societ filologice lerui 
Doamne ar fi libera nos Domine din Pater noster;' după Cihac, Dictionu. 
elwn. ÎI, pg. 170 lerui <sărb leljo „dieu de amour Cupidon“ ceh. 7e/ 
„dicu payen des Slaves“; Gaster, Archiv der slavischeu Phil. XXVII pg. 
D883. derivă pe Zerui din Lelie, zeitate rusă păgână“, 

3) Reprodusă în citata broșură a lui D. Dan. | | 
*) Asupra urmelor unei săptămâni de opt zile la Romani înnainte de 

creştinism, vezi Th Mommsen, Die rămische Chronologie bis auf Caesar, 
Berlin, 1858. pag. 216. i 

*) Mateiu XXVIII, 1: (Î) pia [roy] oxfâizoy; . Marcu XXI, 2. ,
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ionale romane: Zuae [dies], Martis [dies], Merezi= 
rii, Jovis, Weneris, Saturni şi Solis, adică ziua. Lu- 
ci, a lui Marie, a lui Mercur etc. Aceste numiri, 
datorite astrologilor babilonieni stabiliți în Roma !), au 
fost adoptate în acelaş timp atât de creştini cât și 
de Romanii culți. păgâni. Prin biserică, în primele 
trei secole, ele pătrunsese adânc în uzul masselor po- 
pulare, și în secolul al patrulea, erau așă de înrădă- 
cinate, încât lupta începută atunci de unii dintre sfin- 
ţii Părinți încontra lor, ca încontra unor numiri de 
zeități păgâne 2), n'a putut avea alt rezultat decât în- 
locuirea ultimelor două din ele, cari stau în mai strân- 
să legătură cu biserica—,Sazerzi şi „Solis—prin co- 
răspunzătoarele creștine sabbafum şi 'dominica *). In- . 
treaga serie de numiri astfel modificată s'a păstrat 

“şi în românește, In primele cinci, româna posedă în 

„Ss 

mod neconștiut forme de dative latinești întrebuin- 

1 Cp. p. Jensen, Die sicbentăgige Wochc.în Babylon und Niniveh în Zeil- 
schrifi, fiir die! deutsche Worlforschuug editată de Friedrich Kluge l-ter, - 

- Band, pag. 150—160. Strassburg, 1901. 
2) Episcopul Philastrius de Brescia—a. doua jumătate a secolului al 

IV-lea—iîn De hacresibus, 1l, zice: <Eabenda est haeresis, quae dicit no- 
mina, dierum: Sofis, Lunae, Alartis... Salurni a deo haec ita posita ab o- 
Tigine mundi... ci] dierum numerus primus, secundus, terlius,.. sextus, 
seplimus a deo est sic appellatus> Augustin în Ps. 93, 3, zice: «quarta 
sabbatorum, quarta feria, qui Mercurii dies dicitur a paganis eta mul- 
tis christianis, sed nollemus, atque utinam corrigant et non dicant sic...» 
Jeronim, Ep. 120, 4, zice deasemenea: una sabbati, dies dominica in- 

. telligenda est..., hebdomas.... in primam, secundam.... et sextam sabbati 
dividitur, quam e/hnici (pagani) idolorum ct elementorum nominibus ap- 
pellant>. etc. etc. : | 

3) In primele trei secole, scriitorii bisericeşti întrebuințau des ter- 
menii Safurui |dies) (Tertullian, Apol. 16, Ad nat, 1 13; Iustin Martirul, 
Apol. 1, 97: Duspa Rp6vov) şi Solis dies (Iustin Martirul, Apol. 1, 67: 
Ti 105 TjNlov TipEpav etc.). Aceste numiri ocurg des și în inscripţiu- 
nile de origine creştină din primele secole, cp. articolul Die Wochentage 
auf Iuschrifieu în Zeilschrifi fiir dic denlsche Wortforschung, n-ţul citat pag. 
181-183. Termenul Solis a continuat a fi în uz aproape în tot cursul 
secolului al IV-lea. Astfel îl întâlni în Edictul lui Constantin din 321 
asupra repauzului duminical (Cod, Justin. MI, 12 2; Cod. Theod. 8, 1), 
apoi în edictele imperiale din 368 (Cod. Theod. 8, 8, 1) şi din 386 (Cod. 
Theod. 15, 5, 2). Termenul creştin dominica, deşi e cunoscut aproape 
dela inceputul răspândirei creştinismului—ocurge în Apocalips 1, 10 şi 
în Epistola lui Barnaba 15: zoptăzi, “iutpa—totuş abia după secolul 
al IV-lea a putut înlocui cu totul pe Solis. Astăzi termenul Safurui se 
păstrează în englezul Saturday, iar Solis numai tradus în germanul Sou- 
nlag şi albanezul 'dile, e djele (gheg).
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țate în latina vulgară ca genetive!) iar azi cu funcție 
de nominativ: Marti > Marţi, Jovi > Joi, Veneri > 

Vineri, şi prin analogie cu acestea /uui?) > Lumi 
Mercuri *) > Miercuri. Sunt caracteristice aceste for- 

me, căci ele sunt singurele substantive din limbă ter- : 
minate la singular în &. . o 

Numirile românești ale ultimilor două zile sunt .Sâ7z- 
bătă şi Duminică. Sâmbătă n'a putut eși direct din 
sabbatum, ci dintr'o formă nazalizată *sambata. Schim- 
barea genului se datorește analogiei. cu celelalte nu- 
miri de zile, cari în românește sunt femenine: Du- 
minică, Luni etc., iar înfigerea consoanei 74 înnaintea 
lui & e un fenomen curat romanic, cp. lat. sfrabus > 
it, sframbo, lat. labrusca > îr. lambruche etc. Neexi- 
stența aparentă în celelalte limbi romanice de azi -a 
unor forme provenite din *sambatum a condus la 
presupunerea, că româna ar fi împrumutat acest cu- 
vânt din limba Slavilor?) creștinați cu mult mai târ- 
ziu decât Românii. Faptul sa petrecut însă invers, 
căci existența unei forme amplificate cu z chiar în 
latina vulgară nu poate. fi supusă îndoelei. Din pano- 
nicul sazmbatum derivă v. germanul sambaz |tag], n. ger- 
man Sawstag, din forma femenină sambata comună a- 
tât Daciei, Reţiei cât și Galiei au purces supraengadi- 
nul samda, subengadinul soda cum şi formele franceze 
vechi şi dialectale sambaidi, sambedi, sanbadi, somadi 5) 
n. francez samedi. Forme nazalizate ale aceluiași cu- 
vânt semitic s'au mai produs în neopersană: sc/amba 

%) Cp. Diculescu op, cif. pag. 29 (Analele A. R. Seria II, Tom. XXIX, 
pag. b41). , i 
__2) şi 2) E atestată numai forma de genetiv analogic Lunis ocurentă 
în inscripțiuni (CIL, ÎX, GL!2 anul 393, inscripție din apropierea Cano- 
sei, Apulia: [mortuus] die Luuis IX, KI; apoi într'o altă inscripție din 
regiunea Milanului anul 535, CIL, V, 5692 etc). Pentru Mercurji apare 
când forma contrasă Mercuri (an. 397, De Rossi, /nscr. christ 1, 443 
ctc.) când cea analogică Mercuris (an. 425 ibid, etc). - 

„.€) E considerat ca slavism de Miklosich, E/mologisches Wb, "der sla- 
vischen Sprachen pag. 814; de Cihac, Dicfion. d'etwn. daco rom. Il, 
pag. 825; O. Densuşanu, H/.R. pag. 260; S. Puşcariu, Ev. W'b. der 
run. Sprache, Ial. Element, unde lipseşte etc. ! ” 

5) Godefroi, Dictionnaire 'de Pancieune fr. X. pag. 623.
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şi în abisină: sambata 1). Formele neolatine şi cele 
germane sunt desigur independente de acestea 3). 

"În măsurarea timpului, altă numire datorită bise- 
ricei e Uudreă sau Indreă — luna lui Undreă, adică 
a sfântului Andreiu, numele popular al lui Decemvrie. 
Denumirea lunilor cu nume de sfinți există în multe 
limbi. Astfel în. albanezeşte „$ăz Fnadreu, hi ndră 
„Decemvriei, it. sard sauc/ Andria 3), nsl. andrejsciaf, 
ungurește, szeut Andrds hava etc. 4). 

. 
Numirile zilelor consacrate din cursul anului bise- 

ricesc ne oferă adesea forme vechi interesante, pre- 
cum: | 

Crăciun din încarnationis |dies, festum] „ziua sau 
sărbătoarea încarnațiunei Cuvântului“. /ucarzatio fiind 
un termen teologic făurit de sfinții Părinţi 5) după ti- 
pul grecului căproots, poporul nu 'l-a-putut pune în 
legătură cu radicalul carne (== căp8) şi de aceia i-a alte- 
rat forma percepându-l ca masculin: Câru(â)ciune — 
Cârciun,6) — Crăciuu. Un caz de sincopă la fel cu cea 
operată în forma Cârciun în loc de Cărnăciun(e) ne 
oferă macedo-româna în forma câr/eagă în loc de câr- 
neleagă etc. Cu înţelesul de „ziua nașterei Domnului“: 
«Incarnatio herilis, Dominica seu "D[ominica] N[atus] 
Jlesu] C[hristi]»?), cuvântul s'a păstrat numai în ro- 
mânește sub forma arătată, căci în celelalte limbi su- 
rori a trebuit să dispară în fața sinonimelor derivate 

* 1) Die Namen der Wochentage bei den Samilen în „Zeitschrift fur die 
deutsche Wortforschung“ I-ter B. 1901, pag. 163. 

3) Kluge în Paul's Grundriss der germ. Phil. 1 1901, pag. 359 — 360 
presupune existența unei forme grecești oăuGarov adusă din Orient de 

„Arieni şi prin Goţi această formă s'ar fi răspândit la Germani. Intrucât 
din cele arătate mai sus existenţa unei forme latina * sanmbatum născută 
independent e un fapt, și întrucât limba gotică cunoaşte numai forma 
sabbato — opinia lui Kluge nu e admisibilă. 

3) G. Spanu, Or/ografia sarda, pag. 10. 
1) Cp. Miklosich, Dic slavischen Mona/snamen, pag. 24. 
5) Philastrius 107; Pseudo-Hieron. Hacreses 4; Ambrosius. De incar- 

uălionis sacrameuto etc. — Cp. Kofimane, o. c. pag. 42. 
-€) Această formă e proprie dialectului macedo-român. 

3) Charta ann. 977 Marcae Hisţ. col. 910 la Du Cange o. c,
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din natalis:. italian națale, retorom. nadel, fr. poe etc. 
Există. însă în “vechea provenţală sub forma eucar- 
naciuu, d. e.: «En Van de P'eucarnaciuni —în anul de 
la Nașterea Domnului—ancienne formule de date»). 
Cum și în vechea franceză, unde îl întâlnim chiar fără 
silaba iniţială, cași. în româneşte: «carnacion, carnaşion 
de Christ»; =, Aceasta fiind adevărata origine : a numi- 
rei Crăciun 5), celelalte etimologii propuse“) trebuesc 
înlăturate | ca unele ce nu se razimă pe nimic. 

Paște reproduce genctivul latin paschae, 'subințeles 
dominica 5), echivalentul popular al lui dies resurre: 
clionis. Din cauza înțelesului, Paște a fost deaseme- 
nea perceput "ca “masculini, asimilându-se 'substantive- 
jor de “ă treia' declinare. Accepţia' de «cuminicătura» 
de unde expresiunile: Paști mari, paști mici, a /uă 
pasti, "0 aveă asca şi în latina bisericească: «pascha, 
sancta “encharistia» 6, Formele din celelalte limbi TO- 
manice sunt: it, eng. Pasgua, proy. pasca, span. Pas- 
cua, fr. păgues etc. - 

Bo votează s'a desvoltat dințr'o formă *apobăptiza, 
corăspunzând' infinitivului grecesc: Îc] o ureril su 
[765 Grubpă] «alundarea [ctucei] în apă». Numele 
tradiționalului obicciu liturgic a trecut deci la acela 

: 1) Mistral, Dicliounaire prov. I, pag. 890 
2) Godelcoi, Dictionnaire de Vaucienne franc. |, pag. 785. 
*3) E una “din puținele etimologii bune ale autorilor Lexviconului budau, +) Miklocich, Dic slav: Elemi “îm Rum.,'96 l-a-'considerat de slav - şi pag, 144, după dânsul :Cihac în -Dicriounaire d” ciym. daco-rom. 1, pag. 19, însă Iagici Archiv fiir slav. Philologie II, 610, a demonstrat că cu- vântul nu: poate! fi slav, 'Etimologiile: latinc' ce s'au 'propus''sunt foarte variate, astfel: Crăciun din Christi jejunium (Schucharat, (Litterăturbiăli, VII, 151); crăciuu ' erastinum (Haăsdeu, Magnum * Elymiolozricti, I, col. 615); crăciun <erealionem (A: Densuşanu, Istoria limbei şi dit, roi. ed, UI, pag. 14'și O Densuşanu, Histoire de la langue roumaine, |, păg! 263. Multi. innaintea' lui 'A.' Densuşanu ctimologia aceasta o 'dedese- At. Ma- rienescu în Colinde. Pesta; 1859, pag. 167); Crăciun <calationen (P. Pa- pahagi, Cozvorbiri literare, XXVII: 670 —62 „adoptată şi de Puşcariu Etvmol. Wărterbuch d." rus, Sprache, pag. 35. ! 5) Cp. «Salutifer dies Paschae» în C. 71. 3. Suppl. I, pag. 1599 nr. 9186. E o traducere a grecului operă 705 zâsa sau, ţia “ai (u5- (GA abpizzh 505 maoya. 

6) Cp: <Aliud est Pascha, quod, adhuc, ludaei de ove celebrant, aliud, autem quod nos în corpore ut sângiiiue” Domini, « accipiuu 1s Contra lillcras „Peliliani Doi, lib, 2 cap: 37) cte,! o (Augustin,
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al! sărbătoarei însăși. Existenţa”, cvâtitului. niuriai. în 
daco şi macedo- română — bubiiteagă — dovedeşte; că 
avem înnainte un element! grec. propriu. Jatinei bal- 
canice 1). “Termenul epibhania,. care, se rapoartă . la. 9, 
concepție mai înnaltă a' acestei zile n'a fost! cunoscut 

latinei vulgare. 
Florii. la românește. nu 's'a „păstrat, ajectivul flora: 

is! din fos «floare». Există însă. forma.” Florii—din, 
florilia, singular florilis— «sărbătăarea intrărei “trium. 
fale” a Mântuitorului în 'Jerusalim», numită. altfel Du 
minica "florilor, latinește Dies” florin, size „paimarun,, 
frâncez Pâgues' Jleuries etc. Ca! 'niime, întrucâtva Şi ca. 
timp, Floriile amintesc sărbătoarea. păgână . Li loralia 
câ“ cădeă''pe la sfârșitul lunci Aprilie şi începutul“ lui 
Maiu.i 

Sântă- “Măria” nare la 15 "August, şi. "Sătă: dăția. 
mică” la 8 "Septenivrie, cea dintâi! „consacrată încetărei, 
din! vieaţă a' Maicei Domnului și "cea "de a "două Da-, 

„şterei. Afară de forma ' femenină ' a "ajectivului sânul 
<saiclus, numele acestor "sărbători : ne. „mai înfățișează 

* forma veche și corectă foneticește “Măria, azi aproape” 
dispărută şi înlocuită prin cea cu catacterul mai nou 
Maria. a . 

Sân-Zenii, ziua 'nâșterei. sântului ISn! ' Botezătorul“ 
sărbătorită la 24 Iunie, din Sau[eto] Joanni 2. In forma. 
Sân- Zenii se reflectează deci încă UR, dativ latinesc . 
cu "funcție de 'genetiv devenit în “românește, nomina-! 
tiv: [dies] Saz/cfo] Foanni. Pentrii. trecerea “lui î în z: 

, Pa i i 
1) Eliade, Vocabular, de, vorbe, streine. ini Z „română. „Bucureşti, ; 1847,. 

pag.'3 derivă pe, bobolează în v. sl. bogii «Dumnezeu» + botează. A 
ceastă etimologie adoptată şi de. Miklosich, «Die; slavischen Elemente îm . 
Rum. pag. 27 nu c admisibilă întru. cât, slavul bogii . n'a existat niciodată... 
în româneşte ca să poată intră în vre-o compunere. Totuş, - mai puțin 
întemeiată decât aceasta e cea din Dicţionarul tim. de: Candrea și Den-: 
suşanu pag. 4: boboleaza <apă — botează, - deşi 0. propusese mult mai ., 
nainte Hașdeu. Dacă există în Banat! și în Munţi apuseni, forma apăbo- 

fează “aceasta nu 'e decât apobapliza, grec. "mofaarilte. 
2) Forma Sau în loc de Sanctus pare a se fi întrebuințat în latina vulgară —- 

atunci când numele Sântului incepeă cu o consoană, In concordanță. cu 
româna arătă acest fapt şi italiana:, «San, Apocope;, di, „Saitto, che.şi usa 
dinanzi al nome. proprio del Santo, quando' i incominei per conşonante;” 
San Pietro, San Paulo, San Remo»,
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Poanni > Zeni, compară facere > zăcere, cum şi v. ita- 
lianul Zaza, friulan „Saz-Zauan. O formă românească 
mai apropiată de original e „Sâu-Zuene şi Sâu-Ziene, 
care de asemenea există în graiul poporului. „Sâzziene 
mai e numele unei fiori galbene ce înflorește în e- 
poca Sân-Zeniilor: «La Sân-Ziene ea făci cununi de. 
sânziene galbene pentru câţi îs la ei în casă». 

Sâm-Pietru în care se păstrează forma românească 
genuină a numelui latin Pers, în deosebi de Pârru 
din timpul înrâurirei slavo-bizantine cum şi de Peru 
sau /e/re de azi. Forma Pietru singură consună cu 
formele corăspunzătoare din celelalte limbi romanice: 
it. Pietro, fr. Pierre etc. . 

Sâu-Wicoară, Sân- Toader, Sâ-Medru ŞI Sân-Giorz 
înfățişază laolaltă forme vechi deduse direct din la- - 
tinește: „Saz/ctus] * Wicolas, San/ctus] * Thodorus 1, 
San/etus] [De]metrius şi Sanctus] Georgius. Acesta 
din urmă pe lângă „Sâz-Giorz a dat şi forma colate- 
rală sânjor „ramura de fag înfrunzit pe care o înfig - - Țăranii dinaintea caselor, grădinilor și porților în a- 
junul sântului Gheorghei.' 

Barbura. In ziua de 4 Decemvrie, biserica orto- 
00oxă serbează amintirea sfintei Barbure care a sufe- 
rit martiriul în timpul persecuţiunei lui Maximian (286 
—305), coregentul lui Dioclețian. Femeile dela țară, în ziua acestei martire au obiceiul de a face turtă cu nuci unsă pe deasupra cu miere sau apă zăhărită. Asta-i turta Barburei?). Tot atunci femeile immuind degetul în miere fac semnul crucei pe fruntea, băr- bia și pe obrajii copiilor „spre a fi feriți de rele. Asta se chiamă âp/Gărburare. Caracterul străvechiu românesc al formei Bazbura îl arată atât tratarea gre- cului f prin & cât și pastrarea accentului: Bâpfupu— lat. Bărbara—rom. Bârbura. 

Ciurica, sărbătoare populară ce cade la 15 Iulie și 
1) Cp. Zhodoro în loc de Theodoro (Muratori 1249 şi i „416), Ihodora în loc de Theodora (Rasă ], 1359), î9 și Rossi o, c.1, 1) Cp. Candrea şi Densuşanu, Graiul nostru, II, pag. 158, 
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pe nedrept socotită de origine “păgână. După 'călin- 
darul bisericei ortodoxe, ziua de 15 lulie e consa- 

crată sântului: Cyricus şi mamei sale lulita, cari au: 

suferit martiriul în timpul persecuțiunei lui Dioclețian *) 

Forma românească: Ciurică reproduce : un tip latin vul- 

gar: Cyrico [dies] în loc de Cyrici  [dies]—şi aici, ca 
pretutindeni la substantive genetivul împrumutând. for- 

ma dativului latinesc. Fenomenul prefacerei lui o fi- 

nal neaccentuat în dă: Cyrico > Ciurică mai revine în 

tratarea sufixului v. germanic îco, afipt. numelor ma- 

sculine de persoane: ” Petrico > Petrică, 7 hodorico > 
Tudorică, spanioleşte Perico, ' 7 hodorico etc.?) Pentru 
istoria vocalismului românesc, Cyrico — Ciurică .ne 

oferă mai departe un fenomen și. mâi interesant în 
tratarea lui y prin îu caşi pyrus — giur (jur, grec 
5025), *cyllus—ciul (grec vhh4s), etc. în deosebi de 
tratarea prin a la elementele grecești 1 mai vechi: zO70s 
— culă,. RUTopIs — papură, și de. tratarea prin' i fa 
olementele mai nouă: ppov— tir, Gpbpvu—smirnă ctc. 

Urmând soarta micilor sărbători, Ciurica nu se mai 

_ţine azi decât de femeile dela țară cari spun, că ser- 

bează această zi „spre a trăi bine cu bărbații lor“, 

Acest element superstițios' e datorit următoarei îm= 

prejurări: Martirii Ciuzic sau Ciurică și Julila au. fost 

socotiți din ignoranță nu ca fz și mamă, cum sunt 

în realitate, ci ca bărbat şi femee sau soț și soție, și | 

femeile au început. a. veneră în special amintirea mar- 

tirului soţ, ca acesta să 'le protejeze, făcându-le parte | 

de căsnicie bună și de bun traiu cu soții lor! Cât 

de respectată eră amintirea acestui “martir în tim- 

purile mai. vechi și cât 'de mare eră teama de răz- 

bunarea lui, dacă nui se țineă ziua, se deduce ușor 

din expresia cu întrebuințare generală: «Mi-e frică 

de Ciuzică», d. e. «Nu fac un lucru [rău], căci mi-e 
frică de Ciurică (bătae)» !5). Dă 

1) Istoricul martiriului lor vezi-l în Analectă bolandiana I, pag. 194 şi 

în Acta Sanctorum, luna Iunie 16, tom. IV. 
2) Const. Diculescu, orig. 7, rom. Vocalismul pag. 127— 138. 

3) Dintre etimologiile propuse pentru Ciurică, mai apropiată de ade» 
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Forme cristalizate din prima epocă a limbei mai 
sunt: câsleagă, câșlegi din cascu/m] liga, în care sur- 
prindem cuvântul cas cu sensul. primitiv de „brânză, 
în genere“; apoi cărneleagă, cârnelegi din carne[m] 

- diga şi lăsatul sau /ăsata secului în loc de /ăsatul su- 
cului, adică lăsatul hranei suculente sau. de dulce, în 
opoziție. cu postul, când se mănâncă legume. uscate 
(&rpogurție), fără suc. Inlocuirea formei suc prin. sec 
se datorește or ironiei populare, or unci simple con- 
fuziuni. | SE 

Cărneleagă însemnă la început ultima zi a săptă- 
mânei de carne sau de harți, 'când mâncarea cărnei 
se /aegă?) adică nu se mai permite pentru viitor în- 
cepând postul. Rrin extensiune sa numit apoi cărne- 
leagă toată săptămâna de carne, iar pluralul cârne- 
legi a începuţ să însemne întreg dulcele Crăciunu- 
lui. Acelaș drum semaseologic la urmat italianul caz- 
mevale, care la început însemnă ultima zi a săptămâ- 
nei de carne, adică aceia când se ia rămas bun — 
vale! — dela mâncarea cărnei. oo | 

„ Câșleagă însemnă la început ultima zi a săptămâ- 
nei albe sau a brânzei, când se /eazpă, adică nu. se 
mai permite pentru viitor nici mâncarea de lăpturi şi 
brânzeturi.. Mai târziu s'a numit aşă toată săptămâna, 
iar pluralul câșlzgi s'a extins la întreg dulcele Cră-: 
ciunului și apoi la tot timpul de peste an când. se 
mănâncă de dulce, astfel se zice: câșlegile Crăciunu- 
lui, ale' Paștelui, ale Sântă- Măriei etc. 
tru care s'a dat preferință expresiunei | 
celeilalte, a fost desigur scrupulul, ca nucumva între- buințând expresiunea cărnelegi, să se creadă cineva îndrituit a mâncă brânză sau caș. Termenul câs/egi sa crezut mai precis, dând a se înțelege, că dacă este legat cașul cu atât mai vârtos Carnea. 
văr e cea datorită lui Philippide, 
(articol publicat în Fesigabe fir 
59: Ciurică < grec Kopiaz6ş. | 

de rac de pește ten Poe: se dela (—se permite), mâncarea 

“Cauza pen-. 
cășlegi. şi nu. 

  

Algricchische Elemente îm Rumănischen Adolfo Mussafia. Halle, 1905), pag. 46—
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Această arheologie. limbistică. nu-și. găsește. pere-. 
chea nici “în. limba greacă, nici în. cea slavă, ceia ce- 
dovedește că a fost. odată. un. timp când: creştinăta-; 
tea română eră. cu totul. independentă, de. amândouă, 
aceste influențe. | 

Câșleagă.. şi.. cărneleagă Şi-au . modificat, înţelesul din 
cauza. sinonimelor: făsatul de sec, lăsatul. de. carne; 
latineşte. laxalio carnis, carnem-laxare. tempus, quo. 
carnium esus laxatur, seu iis. „vescendis,. finem Impo-. 
nunt fideles» 2). Cp. it. carnesciale. îld: carnelascia..: 

Păresimi, păresime din, guadragesimae;: singular gua=. 
dragesima. »jejunium 40. dierum ante,.Pascha, institu- 
tum ad. Christi . imitationem, qui ,totas.40 dies sine. 
cibo et .potu jejunaviti: 2), Latinul, guadragesima. € o: 
traducere a „grecului, + ceoouprrAsati]. Păâresimi e Singura, 

latine. în-—esimus.. Paralele .romanice: "eng. auaraisma, 
lomb: sp. pg. guaresma, fe. careme etc... 

Miezi-pâresi ..sau miezul păresinei ; „cade. todeauna;; 
Miercuri .în mijlocul, păresimilor,. socotind, 48 de. zile. 
între. duminica lăsatului de, brânză. şi între. Paşti 3.0, 
formă | alterată C, miez zi-păreți. sau  piezuj păretilor 4),-. 
născută în urma. unei referiri, confuze la vorba "părete, 
ca la ceva care desparte. cele, două jumătăți.ale pă-.. 
resimilor 5). In latina bisericească. media guadragesima : 
e. duminica. IV-a „din păresimi, . "grecește: AVBULI) TE=.. 
TB TOY necetoy; ; de asemenea frâncezul. smi-garâme.: 

5. Unele. cuvinte. cari ila început. făceau parte. din. sfe-.. 
ra limbei religioase au trecut cu timpul în. uzul. de 
toate zilele devenind vorbe comune. printr'o. mică a- 
lunecare sau, extindere a înțelesului. Aşă,, sunt:,. .. 
Ajun. din, CUNUNI. (= =jejuniuun) ) în 'expresiuni ca... 
  

5. Du Cange, o. c. | 
3) Ibidem. -, E 
3) Cp. Mangiuca, Călindar pe anii 1882 şi 1853. 
€) Marian, Sărbătorile la români, UI, pag. 211.. 
€) In latina vulgară c atestată o formă intermediară Jejuus în loc de 

Jejunus (Koffmane, „Geschichte des. Kirchenlateins“ pag 19..
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cele:următoare: ajunul iupei, ajunul plecărei etc: prin 
asemănare cu ajunul Crăciunului, al Sântă-Măriei etc. 
Cuvântul -ajzz amintește: vieața austeră a creștinilor. 
din timpurile primare ale - creștinismului, când sc. a- 
jună complect în preziua marilor sărbători bisericești. 

" Martur. Cuvântul grecesc păprp a fost împlântat 
de creștinism în: latina bisericească cu înțelesul de 
martir, adică - mărturisitor care își punc vieața pen: 
tru credința în Cristos: « /ar/yres seu testes ideo vo- 
cati, :quia :propter testimomum . Christi 'passiones sus- . 

tinuerunt» !). Intrat pe această cale' în limba latină, 
marlyr: se întrebuință şi: cu înţelesul său, comun din 
limba greacă 2), restrângând astfel uzul latinului 7es/js. 
In românește accepţia de „,martirie ștergându-se cu 
timpul 5), waztur a rămas numai cu accepţia primor- | 
dială din limba greacă. . Aa 
Ademenire. Un cuvânt prețios datorit vechei limbi 

religioase e verbul g: ademeni derivat din demon prin 
ajutorul prefixului 2 tot așă dupăcum echivalentul său 

„a amăgi derivă din magt), După învățătura creștină, 
- demonul este acela care ademenește, adică îndeamnă 
pe oameni a păcătui. Verbul ademezi arată că în limba 
română veche a existat o formă *dcamăn, plural *adle- 
meni, latin vulgar *daemenus în loc de, daemon, grec * 
Gaiţoy, după modelul lui pepenus) în loc de pepo, 
grec zenwy. Forma *Jeamân e justificată și de alba- 
nezul diemăn. Atât: deamău cât și vag au dispărut 
din limba poporului) dar derivatele lor au rămas. E 
caracteristic faptul, că toate. verbele românești cari 

  

?) Isidor, lib. VII, cap. 11. - ERE 
2) <martyr=testis> Corpus glossar. Lat, V, 372. . . 3) Ințelesul bisericesc îl păstră derivatul mărturie până prin secolul . al XVIl-lea. Astfel e întrebuințat .de Dositei: <Şi nu numai ci ce şi alți - mulţi vor creade pentru mine să dobândiţi toţi cununa mărturiei: (Vi- ețile s-ților, Nocmvrie 11G-a. , i ii *) Cp. sicilianul ammagari „a seduce, a înșelă“, Această etimologie propusă de Cipariu a fost demonstrata de Haşdeu în Aagnan, Erwin, |, col. 1009. ! a ! i 5) Cprfus gloss. Lat. LU, 592: “ „$) Au reintrat a doua oară pe cale literar 
SA ă în timpul înrâutirei slavo- bizantine, primul însă sub forma: demon, *: ÎN |
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înseamnă „a seduce! au origini similare: amâăgire din 

mag, ademenire din *deamău, păcălire din păcală şi 
înșelare dintr'un tip însybillare, ce se referă la sybi//a 
„fermecătoare“. Etimologiile propuse până acum ver- 
bului ademenire!) neintemeindu-se pe nimic trebuesc 

„înlăturate. 
Pâugărire, m. român pâugâniri din *paganire care 

se rapoartă la înțelesul de „spurcati al lui fagazus— 
Pâgân. Albanez păgără „necurat“ părgon „intinezi! etc. | 

6. In general, elementele terminologiei ieligioase 
înşirate până aci sunt comune tuturor dialectelor ro- 
mânești. lacă tabloul alfabetic al celor. mai caracte-. 
ristice: 

| bisei ică, aromân băsarică, istro- -rom. Basearichea,, 

-bolez,-mgl. bates, ir. botes, ar. păled.: .: 
câșleagă, câşlegi, ar. căşleagă, căşledi. - -" 
“cărneleagă, cărnelegi, ar. cărleasă, cărleage, 
creştin, ar. .şi meglenit. criştin. 

“cruce, ar. cruțe, meg]. cruțe. | 
cuiminecare, v. rom, ciuterecare ar. cmimicari, cuminicari. 
drac, ar. drac, ir. drac. | 
Dumnezeu, “ar. Drmmigă, ir. donm, NR ER 

«Jin, ar. hiliin, : 
morintâni, ar. măr muintu, murntindu.. | 
Paşti, ar. Paşte, Paşti, mg. Paşti, Paştu, ir. Paşte. 
păcat. ar. mgl. picat, în. pecal. 

- sânt, ar. - Sâm, mgl.: sămi, ir. sănl. 

1) Astiel, Haşdeu i-a atribuit mai întâi o origine dacă (Columna lui 
- Traian. V, 102) şi apoi în Aaguuu Etmologicum, I, 806, l-a derivat din- 
trun .tip latin *admanuare ; Cihac, Dictionnair d'elym. Il. pag. 202 îl con- 
sideră slav: ademeni G vsl. manili „decipere“; Philippide, Zeilschrift. f. 
rom. Philologie XXXI, pag. 288 il derivă .dintr'un tip. latin Yadminare 

+



„CONCGLUZIUNI 

7: Toate cuvintele și expresiunile de mai sus datorite 
creștinismului) sunt de o mare valoare documentară 
pentru. istoria neamului românesc. Dacă medităm a- | 
supra faptului că'ele.sunt azi adânc înfipte în graiul 
poporului și dacă comparăm această cu ceiace! erau” 
ele la început: termeni tecnici din latina clasică 2), - 
împrumuturi din alte limbi), sau creațiuni ad-hoc 
pentru exprimarea: noilor. dei 1), deci cuvinte  cuno- 
scute puținor inițiați: cărturari. și: învăţători, :ne' pu- 

„tem da socoteală :de:ce--a fost inrâurirea creștinismu- 
lui asupra limbei şi deci'a vieței'sufleteşti :a- popo- 
rului român într'o epocă despre care documentele 'tac. 

Dar creştinismul a înrâurit și.în alt mod" asupra 
poporului şi limbei :românești.: Graţie .puterei ce. a- 
veă in epoca răspândirei lui, creștinismulieste acela, 
care a făcut apropiere “şi înfrățire între'diferitele masse 
de colonişti veniţi” aici” din-'toate! părțile imperiului 
roman-—es foto orbe romano 5),— şi. măi târziu, după 
lăsarea Daciei -în voia soartei de către administraţia 
romană (270), tot el este acela care a continuat să 
ție strânse legăturile stabilite, așa că stingerea vechi- 
lor dialecte) şi unificarea limbei se datoreşte în mare 
parte lui. 

= 

  

*) Alte elemente ale limbei religioase precum: Iese cu înțelesul de religie, rugăciune, închinare, credință, etc. nu pot dovedi vechimea cre-. ştinismului românesc sau latinitatea lui, căci ele sunt luate din vorbi- rea comună şi ar fi existat în româneşte şi independent de “creştinisiii. 2) Monuimenturia, altare, comunicare," con mesilare, pracbeudă etc! ': d Paplizare, basilicu, presbvter,: blasphemare; anna 'etc, : €) Iucaruatio; filiauus, " caseu[m[]-ligans: i : s di aa 
1 s ; subînţeles:fenpus' sau: lies E *) Eutropius. VUll, 6. “ 7 ses ete, *) Graiul fiecărei 'masse de:colonişti'aveă desigur particularitățile sale. :- 

i 
ţ
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Mai bine .decât orce document, limba ':de azi a po- 

porului arată acest lucru: <ȘI când zice creștin el zice 

Român. Asemenea când zice Rowâz, el înțelege cre- 

_ştin dreptcredincios cași dânsul. Mai mult nu știe» 1). 

_O identificare așă de adâncă a naționalităţei cu reli- 

giunea nu există la alte popoare. De aci rezultă că a 

trebuit să fie un timp, când această identificare eră o 

realitate, când: pentru Români nu existau alți creştini 

decât ei înșiși și când orcine prin faptul că eră cre- 

știn deveneă în același timp și Român 2). Deci cre- 

știnarea Românilor a trebuit să aibă loc înaintea cre- 

știnărei popoarelor vecine Și în n deosebi innaintea cre- 

știnărei Slavilor. 
Criteriile pur filologice dovedesc și mai hotărât a- 

cest lucru: - 
Se știe, de exemplu, că orce 7 latin intervocalic s'a 

"prefăcut în româneşte todeauna în 7: gualis> care, 
palus> par etc. Acestei legi s'au supus și cuvintele 
intrate în limbă prin creștinism: azzge/us> înger, ba- 
silica> biserică, *camelacum> comărac, comânac, ]a]lle- 
ui[a]> lerui etc. Niciun slavonism însă nu s'a supus 
acestei legi: /a/ă <vsl. /eala,: gol <vsl. goli, sila < 
vs]. sila etc. 

Mai departe a latin urmat de z s'a prefăcut regu- 
lat în 6: canto>câu, Romanus > Român etc. Tot aşă 
în cuvintele datorite creștinismului: faganus> păgân, 
augelus > înger, sauclus > sânt etc. Slavonismele au ră- 

mas refractare acestei legi: rază < vsl. rana; ; poiană < 
ysl. foljana etc. 

Lui 7 grec îi corăspunde în româneşte C 2: JUBTTS, 
lat. cHarta rom. carte, Ypiartuvâe, lat. christianus, rom. 
creștin, etc. ŢI slavon însă a rămas. neschimbat în. ro- 
mânește: vs]. Zula>hulă, vsl. hrenit > hrean etc. Tot 
așă. și cu celelalte legi. ai 

Faptul că cuvintele creștine din. româneşte a au: sur. 

1) Ispirescu Despre pomul Crăciunului, pag. O. 
3) Cp. 1. Slavici, Die Rumânen in Uugaru, Siebenbiirgen und der Bu- 

kowina, p pg 71. Ă 
4
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ferit aceleaşi prefaceri; fonetice cași cuvintele latine 
moștenite, iar slavonismele. nu, dovedeşte că înrâuri- 
rea creștinismului asupra limbei româue e anterioară 
înrâurirei slavone... ae a - - Elementele terminologiei religioase din românește 
fiind tratate la tel cu elementele fondului moştenit, 
înseamnă că ele datează din epoca de formațiune a 
limbei, care, pentru română câși pentru celelalte limbi 
surori, se :închee aproximativ cu secolul al IX-lea. 
Prezenţa lor în româna,de azi. nu poate fi esplicată, 
dacă nu admitem că până la aceă dată latina a fost 
limba cultului la Români. Imprejurări de natură po- 
litică au scos apoi definitiv limba latină: din serviciul 
bisericei, înlocuind-o cu :cea slavă. Aceasta s'a petre- 
cut întrun an ce nu s'a putut preciză până acum, dar care se. crede -apropiat. de începutul secolului al -lea. Până la aceâ dată însă -elementele. latine da- torite bisericei se înrădăcinase așă de adânc în vor- birea poporului, încât fără niciun sprijin şi cu toată concurența slavonismelor oficiale s'au putut păstră până azi cu o tenacitate: care uimește. O deosebire esenţială, în ceia ce privește înrâurirea creștinismului, „există deci între limba română şi celelalte limbi su- Tori. Pecând în celelalte limbi romanice, elementele latine datorite creştinismului, au fost pururea susți- nute şi: alimentate: de latina bisericească oficială, în românește s'au susținut singure prin popor, păstrân- du-se doar pe calea moștenirei populare din generaţie în generaţie. O așă de adâncă înrădăcinare a lor în limba “poporului conduce: la: concluzia, că înnaintea inrâurirei slavone, domnia ' limbei latine în biserica „română a ocupat o epocă îndelungată, de 5—6 se- cole cel puţin. Cu alte cuvinte creștinismul Români- lor își urcă originea până la secolul al III-lea. sau sfâr- -Şitul celui de al Ilea. : . .. : - a. Odată cu întroducerea limbei slave mână și paralel cu legăturile dintre bi și cea bizantină, terminologia religioasă 

în. biserica ro-: 
serica noastră 
română a su- .
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ferit o nouă înrâurire din partea limbei slave. și a ce- 

lei bizantine. Această înrâurire însă nu s'a întins. la 

noțiunile. creștine esențiale și familiare poporului, ci 

Sa mărginit numai la întroducerea unor termeni cari 

nu se pot întrebuință des de către massa cea mare, 

întrucât noțiunile ce exprimă .sunt de :specialitate, 

precum: evanghelie, psaltire, polieleu, hieruvic, idol, 

aiasmă, cădelniță, sfeșnic, vlădică etc... Dupăcum se 

vede, aceste cuvinte sunt termeni de specialitate cu 

care msssa poporului nu e familiarizată şi de aceia 

ele n'au valoare argumentativă în chestiunea vechi- 

mei creștinismului la Români. Nu tot așă stă însă lu- 

crul cu elementele de origine latină studiate mai sus. 

Aproape cu fiecare din ele se poate dovedi că Românii 

n'au primit creştinismul dela Slavi, cum au susținut în- 

tre alții Miklosich 1), Jirecek2) etc. De exemplu, dacă 

Români iar fi primit Zotezu/ dela Slavi, dacă ar fi fost 

creștinați de aceştia, ar fi numit această taină. cresce- 

mie, câ dânșii, sau creștinare, care este așă de aproape. 

Prin ce minune l-ar fi numit Gozez ca în latina bise- 

ricească? | i 

Limba română deși face parte din grupul italic stând, - 
“în şirul limbilor romanice, alături de italiană, totuşi, în 

ceiace privește terminologia creştină, are legături mai 

strânse cu limbile din grupul galic, în special cu fran- 

ceza, provenţala și reto-romana. Astfel următoarele cu- 
_vinte sunt proprii numai acestor limbi: OC 

lat. basilica>rom. biserică, vfr. basoche?) retorom. ba- 

selgia. vegliot. basalca. (it. chiesa etc). 

1) «basoche, bazauche, besoche, bazeuge, cglise, basiliquc» Godefroi, o. c. 

tom. I, pag. 591. 
2) Alistovenische Formenlehre, pag. XXV: «In treacăt voiu numai să ob- ......-. 

„serv că terminologia creştină a Românilor precum şi neîntreruptă: în- - îi 

trebuinţare până cam târziu a cărţilor bisericeşti slavone permite a con-.: 

chide la o participare a Slavilor la creștinarea: cam -târzie..a poporului" 

român». 
Ă SE, zw: i : 

3) Geschichte der Bulgareu, pag. 221: «Terminolegia cteştină a Româ- 

nilor dă o mărturie ncîndoioasă, cum că âcest.păpor:a primit dela Slavi 

doctrina lui Crist>. 
dora 

$ ae iezi pete



lat. *chrestiais>>rom.' creștin, pv. crestian. fi. chrătieu, 
(it. cristiano etc.) | , : 

lat. *conoenicare>>rom. Cuninecare, pv. cumenesar, vit, 
acontenger, navarrez comiugar, erto conielige (it. coninunicare). 

lat. Zraco>rom. drac. Inţelesul de „demon“ îl are numai 
în română și: provenţală. 

lat. încarnationent>>rom. crăciun, vie. carnacion, v. prov. 
encarnaciun. - ii 

„lat. “snedia Qquadragesima > rom. miezi-paresimi, fe. auî- 
careme. In celelalte lipseşte, . 

Această identitate a ctvintelor creștine dovedește 
că în prima perioadă.a evului mediu nu sc rupsese 
încă continuitatea legăturilor. dintre Români şi respec- 
tivele popoare neolatine. | 

. E 

XX 

Acestea sunt în'rezumat coacluziunile istorice cari „se pot scoate din studiul filologic al terminologiei cre- 

ZRIFICAT | 
2017 

știne românești. Creștinismul Românilor are aceiași, vechime cași creştinisrul Italienilor, al Francezilor, al Spaniolilor etc. adică ia origine nu e alt ceva decât creştinismul poporului roman și în tot cursul .epocei 
de formaţiune a limbei române, limba cultului în bi- serica română a fost cea latină. [n ce an şi în ce. împrejurări această limbă a fost scoasă din biserică. și înlocuită cu cea slavă, sunt întrebări la cari datele. filologice nu pot răspunde și a căror soluție se așteaptă - dela .alte mijloace 'de investigație istorică. 
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