FORMAREA LIMBII ŞI POPORULUI ROMÂN IN LUMINA
CERCETĂRILOR RECENTE·)

Originea şi evoluţia ronumitătii oloerttale, n'PfEzeltal:ă
şi poporul român, COlllstit:uie
problemele cele
cornplexe
învăţa'ii care
pOţ>oarelc:>r

diu
Comunicaretinută la unil;eniităţjile
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insis:o, deoarece ele interesează numai tangential problema originii
poporului şi limbii române.
Grupul
ln.tins pe un teritoriu vast, era alcătuit din numeroase triburi,
care mai importante erau următoarele; costobocH aşezaţi pe ambele versaate ale Carpaţilor nord-esticî, carpii in
actuala Moldovă, dacii in Transilvania, cu centrul la Sarmizegetusa,
la sudul Ca,rpa1ilorMeridionali. in Oltenia, Muntenia şi Dobrogea.
La sud
Dunare locuiau moesii, de la care numele provinciilor romane
Moesia
şi
trilJalii in Bulgaria, crobyzii în Balcani
si pe cursul riului MarHa, odrysii în aceeaşi regiune, bessii în
jurul oraşului Philippopolis (în tracă Pulpu-deva "oraşul lui Philip"
bg. actuală Plovdiv), dardanii în regiunea actualelor oraşe Ni şi
Skoplje, de la care numele provinciei romane Dardania. În centrul
Transilvaniei (Munţii Apuseni), Intre daCi, sa stabilit. încă· de timpuriu
un popor el,"orinine iranică, agatilşii, asimilaţi: ulterior de către autohtoni, În regiunea l\;nlrii·Negre, În afară' decolol'liile greceşti interne!ah incă de Ia sftrsitul secolulut al Vll-lea Le.n. (Tomis, Callatis,
Histria etc.), vin să se aşeze, lncepînddin secolul al VI-lea 1.e.n.,
sciţii, mongoli nomazi condUşi de triburi imnice, şi sarmaţii iraniei.
Dinspre apusul Europei, pe Valea Dunării, înaintează in secolul al
lH-lea Le.n. ceitii,
acest conglomerat de popoare, care se întindea
din
PadurDŞî pînă la Marea Neaflra. Marea Egee şi chiar in
J\sia
elE)mentul preponderent era constituit din neamurile
romam:; a găsit
triburi pe o treapta de civilizaţie
avansată, cum o dovedesc, printreaJtelc,. complexul enorm
şi fortificaţii dace din Transilvania (1IvlunţilOrăştiei) sau
trace dela sud de Dunare. S-a dovedit că în cultura greacă
au fost
numeroase elemente deorlgine traca. Sub Burehista,
regele
contemporan cu Caesar, al cărui regat se intindea din
Cîmpia Parmonkă pînă la Nistru şi Marea Neagră, sub urmaşii acesdar mai ale::: sub Decebal, dacii au opus o rezistenţă InVerşunatA
romani. PerîcoJul dacic preocupa in cea mai mare măsura
romani la sfirşitul secolului 1 e.a. Neamurile trace de
de Dunăre
însă mai
dominaţia romană..
Dardania
cucerită in anul 75 Le.n., Moesia Superior
anul 29 Le.n., Tracia in anul 46
Dobrogea, denumită Scythia
tv1inor, eîn
imperiu in anul 86
Spre vest, Pannonia
supusă definitiv în vremea lui Augustus (9 e.n,). In acest fel,
tOCl.tă
Valea Duni:l.rii,de la j:T.voare pînă: la
în Marea Neagră,
era
controlul romanilor.
.
I Dintre lucrărilerecente asupra neamurilortraco-daceamintimarci: Istoria
ROJlldrlieÎ,
1. Bucureşti,1950,p. 255<339
; H. Daicoviclu,Dacii,Bucureşti,1965;
Joseph\ViE'sner,
DieThraker.SlwlÎenzu einem\ersunkenen\'oJk des Balkanraumes,
Stuttgart.19fJ:{.
Ctl o bogatăhihliografiea chestiunii.
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la
într-o
Traian trece
cucerirea
101·---102şi lOE-,106f
romană. Dacia
oare. cunoaşte
romanizare.
este definitiv
nordul Dunării au
după moartea lui Traian (11i),
afla numai sub stăpînirea nominală a
1110<>1'\.'"
masive de populaţie
această regiune, Cu toate acestea, cercetările
în cîmpia muateană uşezărl ale dacilor
mlea (la Chilia-Militari, lîngă
(la
lîngă Ploieşti). StiiPîlr:lin.a,r(yfnarlă.
asemesrea, asupra populatie! dacice
Răsăl'itEmi,
Moldova pînă la Nistrul
infertor.
(carpii]
. atestaţi arheologic
ex. la Poerreşti-Vaslui) 2, In interiorul
daci liberi au continuat să
în actualele
aşadar,
ţinuturi
părţile vecine ale Munteniei
T'r"..,,,,1·,,;,,,;,,,
propriu-zisă dintre
şi
Răsăriteui,
nord pînă la Porollssum pe
precum
Dunării muntene
moldovene, Pentru
în
Moldova, Basarabia şi cea
mare parte a
Munteniei,
se vorbeşte limba română, nu a putut
loc
UIl
romanizare,
să admitem că în

du
p,

a avut Q
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apoi existenţa, In anii de după cucerire, a mlllleroase corpuri
t auxii.Hareformate din daci (13--L5), pînă la in
seceIII-lea (de ex. COhOIS1 Ulpia Dacorum, ala 1 Ulpia
OIum,
Aelia Dacolum, COhOlSVl nova Cumida:vensium Alexandriace ne face
presupunem existenţa unui numă.r ridicat al
'pulla,tieidadcedin eaTe se recrutau aceşti soldaţi. De altfel, după
lui Traian, această populatie se manifestă viguros în timpul
răscoalelor numeroase de eliberare. Dar dovada de necontestat a fost
timp de cercetările arheologice, ale căror rezultate
lucrarea lui D. Protase, Problema continuităţif ln
Dacia în lumina arheologiei şi numismaticii, Bucureşti, 1966. Vestigiile
de vială materială
spirituală a populatiei dace sub romani sînt
deosebit de numeroase şi conc
Ele au fost descoperite într-un
.
rurale, şi consistă din produse
locuinţă, unelte, elemente de port
sau rHuri fune.rare. Pe de altă parte, în eeramica romană din Dacia
o componentă dacică îIl$emnată.. ce o
deosebeşte pînă la un punct de olărî.a contemporană din alte părţi ale
lumii romane" 5. Foarte importante slut apoi descoperirile monetare.
Există
roase tezaure (are au fost începute înainte de războaiele
dintre
şi Decebal şi continua te după o
Daciei. Posesorii
acestor monede nu puteau fi
oameni din
lIaţiei autohtone,
care au supravieţuit războaielor şi au continuat să acumuleze bogăţii
şi sub romani. Supusă unul proces intens de romanizare, populaţia
băştinaşii a adoptat limba şi :fe1u1 viaţă al romanilor, dar din pu.ud
de ved{re etnic ea nu ii putut fi nimicită. Astfel, dacii reprezintă o
C'OInpone!ntă
de bază a poponllui. român.
3. Se pune acum o altă întrebare: ce s-a transmis romanităţii dună·
re,ne şi apoi limbii române din partea limbii traco-dace? Problema este "
vasiă şI difjdi de rezolvat din cauza lipsei unor texte concludente de
lim.bă tra<;:o-dacă.Cu toate acestea, se constată în ultima vreme un
interes tot mai susţinut din partea cercetătorilor
solutionarea ei.
în limha româna, mai mult decît
alte limbi romanice, există un
număr foa;rte· ridicat de cuvintr;
căror etimologii au rămas necuEle nu provin [iiei
lati.n, nici din alte limbi cu care
a intrat în contact in
evoluţiei sale. De aceea, se
prjenlplln(, pe dre!pt, că multe
au fost transmise romanităii
de
După G. Reic:henkron6, uriul
cercetătorii recenţi ai
i, numărul elementelor de
substrat ele origine t.raco-dacă
în română de ordinul sutelor,
; ultimacohortas-a ;formatla inceputul
Alexander,eu oamenirecmtatidin tinutul
Elementeim Rumifnişchen
in "lJie Kultur
Suciosteuropas,
ibre Geschichtennd ihre Au5drucksrormen",
Wieshaelen,
1964,p. 240;
id.. Das Da/tine/.e
(wkon,Qtruiert
Q.W5
de11.l
Rumăniscl1en),
Heidelberg,19Gf).
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dacă nu chiar al miilor J. Pînă acum s-au propus explicaţii etimologice
prin
pentru un număr de aproximativ 200 de cavlnteircmănaşti. Cele mai multe dintre ele se referă la îndeletniciri străvechi sau
denumesc notiuni
procese importante. Multe dintre ele au corespondente în albaneză, singura limbă preromană care li-a fost nici
grecizată, nici romanlzetă în Peninsula Balcanică.
Faţă de poziţia mai veche, dispusă să compare cuvintele fără
etimologie ale vocabularului românesc numai cu aceste corespondente
albaneze, postulind, adesea, un împmmut făcut de română din această
într-o
perioadă de simbioză româno-albaneză la sud
de Dunăre, cercetătorii de azi ai problemei (Deeev, Georgiev, Reichenkron, Russu şi alţii), cu inerentele deosebiri In privinţa soluii1or,
sînt preocupati să reconstruiască pe baza metodei comparativ-istorice
aplicată limbilor lndoeuropene radicalele traco-daos (moesice) din
care pleacă elementele româneşti cu etimologie neclară. In acestea
din urmă trebuie să se reflecte nu numai legile fonetice cele· mai
vechi ale limbii române, ci şi principalele preracen care separeu limba
trece-dacă de restul grupului indoeuropean. Astăzi se poate cOil1sidera
că sistemul fonologic al limbii traeo-dacilor, in comparaţie cu al altor
limbi indoeuropene, este indeajuns de cunoscut. Acesta este de fapt
punelul de plecare al cercetărilor recente. Mai mult chiar, au putut fi
sesisate unele diferenţe lingvistice regionale în cadrul teritoriului vast
locuit altădată de
care se reflectă şi în limba română: Aşa, de
pildă, G.
distînge În cadrul elementelor de substrat româneşti, două mari arii. Prime, aria elememtelor trace propr1uzise, cu
mulatia consoaantîeă şi. cu corespondente apropiate În armeană, conStituitd la sud şi la nord de Dunăre
Moesia Inferior), cuprinde
în urma unei migratii spre nord si
Muntenia, Transilvania
de est, Moldova, Bucovina şi Basarabia. . doua
fara mutaJta
consonantică tracă
prin aceasta, a::;emănătoare cu alban.eza, constituWL parţiaL la nord de Dunăre, dar mai ales
sudul fluviuluL
probabil În parte!ll de sud a Moesiei Superior şi
Dardania, în apropiere de patria primitivă a albanezilor, cuprinde
vestul României.
adică Oltenia, Banatul, Transilvania de
Crişalld, poate şi Maramuresul. Nu e vorba în acest caz de împrumuturi. făcute de română din
albaneză, ci de
independente, "wobei
das Indogermanische in der Dardania (I1lyrisch, Thrakisch und Makedonisch) einarseits fertsetzte in einet Schicht des Albanischeu, andererseits unter
romanîsierten Bevolkenmg
der Gestal! der vorromischen Bestandteile des Westrumal1ischen nachwirkte" s.
Fără a. putea intra aici în amănunte şi 1n duda deosebiriloe de
vederi dintre diferiţii învăţaţi, se poate spune că prezenţa elem.entelor
.
Reichenkron,
VorromischeElementettn Rwnănischen,
p. 251.
8 Vezi G. Reichenkron,Hisforischelatein-altromanische
Grammatik.1. TeH,
Vvicsbad'2n,
1965,p. 348 id., Vorromisch<'J
Elemente
..., p. 240; id., Dia Entstehung
des Rumlinenlums
nac"
Ilcue:oten
FOl$chultaen,
în "Suctost-Forschungen",
XXII,
1()63,p. 71--72; DagDaI;ischc
.... p. 75--·76.
2 - "d.4
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definitiv probată.
ci şi la nordul
dacă a continuat

l4itielalleIS,T··,Ill,
Tvpu« det Balka.n.Dte letcinischc
ltnl:::$;hd.::Gr. haben
U
und den
die
Balkansprnchen
acesta sînt
la
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s-a putut
prin
numai la
liniei .Iirecek. Din această cauză trebuie să admitem că străarornănilor şi meglenoromânilor, care trăiesc
la sudul Hnlei
Ji]reieJ:r,în Jugoslavia de
, Grecia şi
au locuit în vechime
mai la nord, în
romanizate din apropierea Dunării ale
imperiului roman
Moesii, Dardania],
Pe teritoriul romanizat de la nordul liniei
au
două limbi romanice' româna în partea de nord şi
dispărută la sfîrşitul
in
de
lungul
Mării Adriatice 13.
această cauză trebuie părăsită
definitiv
susţinută printrei'alţll de O. Densusianu 14,ca patria
primitivă a românilor includea şi Dalmatia.
Meritul de a fi stabilit limita de vest a teritoriului
pe
care S-a format limba română
implicit, limita de est a teritoriului
de. formare il limbii dalmate îi revine lui A!. Philippide", FolosÎl1.d
metoda lui Jirecek, adică reporttnd pe hartă punctele în care s-au
inscripţii
Phillppide ajunge la constatarea că în centrul
slaviei de
în regiunea muntoasă şi împădnrită, greu accesrenă
sau fără interes pentru romani, dintre rîurile Vrbas şi Drina,
ai Sevei,
apa! inscriptii romane, sau numărul lor este neîn:selnntat
ItA fost
deasă populaţia,
Phllippide, op. cit., p. :315,
intensă
romană
la
şî în bazinul
dar la mijloc a fost o
mai
lacună se intindea între rîul Vrbas la apus, rîurile Lesva,
Preca la sud
versantul vestic al
Drina la răsărit",
Phlhppide. p. 516,
lacună din Dalmatia se continua
intre cele două Parmonii. unde teritoriul dintre lacul
laton] la nord, Siscia [Sissek] la vest, rîul Sava la sud şi o
care ar trece aproximativ prin
şi Pnrifkrrchen
la est, era aproape
Cel putin
din punct de
al r'lllhl1'îiromane. Acest lucru
putinătatea
totaU; a inscripţiilor". Prin
de est a
(rîul Drina)
cu
de vest a +,·ih,,.i,,l,,;
romanitatea de la baza
şi poporului
de vest a
(rîul
coincide cu
terttorîulni romanitătli de la baza
şi nn,nr'1"n
de romanizare" trăiau,
Philipoide,

utui.
; Istoria
r.,p.
1960,p. 59; H. Mihăescu,Limbalatină în provinciiledunărene ,11eVYIne;::le,r
.
Wl1'l!lll,
Bucureşti,1960,p. 32: "Rîul Drine din Serbia (în
anului
Între imperiulde apus şi cel de răsărit) a devenitcu
linla de
între domeniulHtnbiiromâneşi cel al limbiidnlmate".
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neamurile Hliro-pannone. Numai aşa se poate explica de ce aceştia nu
fost nici grecizaţi, nici fomalljzati. Dar numărul mare de elemente
ineşti ale limbii albaneze dovedeşte că ei au locuit cu siguranţă pe'
riul de la nordul liniei Jirecek. Numai izolarea lor geografică a
împiedecat ca procesul .de romanizare să fie deplin.
In legătură C:11
limita de vest a teritoriului romanizat pe care s-au
format limba şi poporul român a fost emisă în ultima vreme o altă
teorie, ce nu ni Se pare admisibHă şi asupra căreia vom reveni lntr-o
lucrare specială. Vom spune totuşi pe scurt că este vorba de invocarea
I
in această discuţie a izofonelor sud·slave It, zd (bulgare) şi C, k, C, respectiv g, 'i!, g (sîrbeşti), dezvoltate din 51.com. "tj (ld') şi 4dj (gd'), care
coincid cu actuala graniţă dintre Bulgaria şi Jugoslavia. întrucît împrumuturile vechi slave ale românei prezintă vaTÎantele bulgăreştî cu It, zd
(ex. grajd(i), peşteră), E. pe·trovici. autorul acestei teorii 16,cO:llsidetrăcă
limita de vest a teifitoriului de formare coinddea cu linia izofonelor
sud-slava amintite. Dar, indiferent dacă fonnele cu St, zd au apărut în
patria primitiVă a slavilor sau după aşezarea strămoşilor bulgarilor în
Balcani (începutul secolului al VII-lea), graniţa lingvistică bulgaro-sîrbl'l
s-a constituit aproximativ două secole mai tîrziu,
proce::.'U1de
romanizare fusese de mult încheiat, iar romanitatea de la Dunărea de
Jos cunoscuse o restructurare profundă, sub aspect geografic, tocmai
datorită venirii şi aşezării definitive în Balcani a slavilor de sud. între
data constituirii linh:;i Jirecek, acceptată de E. Petrovicir şi cea a formă.rii izoglosei sud-slave există un decalaj de oei puţin patru secole.
Pe de altă parte, acceptînd această teorie, ar însemna să excludem
din teritoriul romanizat aproape întreaga provincie Moesia Superior,
car(1 intens romainizată, a jucat un rol hotărîtor in constituirea rom.anitătii de la Dunărea de Jos, apoi Dardania şi sudul Pa,nnoniei Inferior.
Cît priveşte limita de nord şi nord-est, ea ceincidea cu graniţa fostei
provincii Dacia, menţionată mai înainte, iar în Dobrogea ea ajungea
pînă în apropiere de ţărmul Mării Negre,
5, Pe acest teritoriu întins a avut loc cîteva secole de-a rîndul procesul de romanîzare. El a început însă la date diferite
ii variat ca.
intensitate. în functie de ,durata stăpînirii şi de interesele economice,
militare şi de stat ale romanilor. In provinciile sud.dunărene el a început
încă din secolul 1 te.n. Aici stăpînirea rQmană a durat aproximativ
şase secole, dacă. indudem şi perioada dominatiei imperiului de răsărit.
UL nord de Dunăre, stăpînirea romană a fost mai scurtă, între anii
106--271. Romanizarea sa petrecut însă aici într-un ritm mult mai rapid.
Provincia Dacia ocupa o poziţie specială în cadrul imperiului roman.
16Vezi E, Petrovlci,Problemalimitei sud-vesticea teritoriuluide formarea
limbiiromâne,În "Limbaromână"IX, 1960,p, 7B-83,TezaSi!se află şi în tatatul
de Istoria României,1, p.
precumşi în La formatiOndu peupleroumaÎn
et de sa lanquede C Daicovlciu, Petrovtcişi Gh.Stefan,Bucureşti,1963.
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graniţă, cu un rol
apăr"tre HJ[UOll]"
un bastion tnaintet in lumea "barl:>mră"
de natură
. în noua provincie, bogată
tn am,
bastion înaintat implica, aduce:rea
.număr
milltare.
apreciază că numărul
soldaţU()!staţioiIl\aţi Dada
după
era de peste 60000
de foarte numeroasele castre, au luat fiinţă
aşastagtului mUitar,care dura.. înt,re
rămtaeau în Dacia, erau tmpropl"ietădli.pa
veteranus), contribuind astfel· la răspindirea
p,ri,utI'ebăştinaşi. Alături
fa.ctoJ;U1
militar, care ÎiI1oaaia
h",t"'.r'>frw
important în răspîndirea limbii latine 1-a,u.avut
toate. părţile i.rnperiului.roman" (ex [ot.oorbe
nequstort l, meseria,şii constructOii ai. uoilororaşe şiş.osle,
administrativ, lucrătorii dela satUnesau de .1a
MlmŢn Apu5e.<u.i,
aduşi din Dalmatia, precum ·şialte
oa..me;ni,
romall.izată mai 1nt1ipopulaţia din cenlJ:'ţ:d.e
îm::'"E\J)Iu(O
domUlantă din Dacia, pntro care trebuleSă
prlSl,Jjpl1nlem
cunoştinţă de limba latină înainte chiar de .QltcerolllaIlă., în
ce în aşezările rurale, agricole sa.upăstoreşti,
mal:lernăa
mernţinut mai multă vreme. In aces.t.·fel,
q:>mtQP!rea.
băştinaş dacic cu cel roman s,..aconstitil.it
populaţia. daco,..roUţ<alIlă
de
latină,...care n'Prezintă elemetIltulde
bază .în forma,reapopp.ru}:uiromân
a liJ+1biirom.<}Ilie.
In acest .prpQes
un rol
mare. irle;.emnă.tateauavut şi centrele putemic rOq:nauizatedin
su<:lulDutn'ării,
care au lutretiuut. permanent romanitatea. nord-dun.ăreană.
Considerăm
merită o menţiune specială distincţia stabilită de
Gi;lmillscheg
Reichenkron cu privire la funcţiile· de ,\Terkehrsspra.cheh, repectiv "Umgarngssprache" ale limbi], latine, dupăgrqulde
însuşire a eî decă!re vorbitorii din diferitele p:rovincii româlle',.su,
îpcadrrul uQeleiaşi provindi( decăLre diferitele pături ale pop'uli;.lţiei17,
După C. Reicl1enkrou,în provincia Dacia, cu. o Intensă viaţărolIlâllă,a
e:Kistat cu siguranţă, mai ales la oraşe, "eine lateiuische Umgaugssprâco.e", în timp Qe populaţia rurală folosea latina numai Ca· "Verkah:rssprache",
.apest mpdsarexplica
trăsăturile arhaice aleromi\rJei şi
lipsa elementelor latineşti savante 18,In calitatea ei de "Verkehrsspraehe", limba latină a fost folosită.
către diferitel,e neamuri "pa,rbare"
lUlllt timp după destr'ămarea vie'lii romane la DUi[l.ăreiC!
de Jos.
O.'Sup presiunea mereu cresc.iadă a popoarelor de la m(ljrginea.ţrnpariului, In primUl rînd El
libe,rÎ (ca:rpii), apoi a gofilof, huni1or,
gepizilof, aVerilor şj slavi1or,
romană este silită
cedeZe

18G, Reichenkroll.
Hisl.,p. 351i Das Dakische.",p. 28.......
12,
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de
Superior
, 1n Dardanie
o tntrerupere
ele reapar in
"","'""""""
lui Justinian
la Dunăre a
sub Constentin ' cel Mare şi Justinian nu
in
De acum înainte,.. ştirile despre soarta romanttăţil
Im;et!eală h.L>ntr'11
multe secole de-a rîndul.
unil Învăţaţi
Ia
de
din 271, întreaga populaţie romanizetă din
străIIlLutiE\tă
la sudul fluviului, în provinciile nou înfiinţate
Dacia Mediterranea, Datele de mai sus Cu privire la destrăorăşeaestl, marcată prin: încetareanscripţiUor
(lntre
N).(:).eliHa
St;tp€,rÎ()rşi Daci?
un interval de numai 19 ani), arată însa
la fel de mare atît la sudul,
şi la nordul Dunării.
contlnuliUiţii în Dada au Invocat în sprijinul tezei lor abepoca romană în teritoriul de la nord de
elemente aJbaneze
vocabnlarul românesc.
vechi gerinanice. Aceste argumente,
rl",n",'A pot fi
contrazise. Inschin:'rb,
datorită
lipsei investigatiilor sistematice rsî
ÎIl ultimele decenii, nu au luat
consideraţie
Argumentul arheologic, princaraderul
este esenţial. Nu
făr ă ' importanţăamăde trei pătrimi din materialul documentar existent
din săpă.tu.riJe din ultimul deceniu
că înainte de
mondtal, clnd
discontinuităţii
aderenţi chiar
bună credinţă, dovezile
eran ca şi
mai. vechi ale lui C. DaicoVidţl 4\ trillatul de Ist.orIa
, stndiql amintit al lui L Nestor 23,dar mai ales ultima sin;)<:lltH-H
problemei continuităţii a
D. Protase Z4îmbogăţesc enorm
din

al IV·liea,veziH. Mihăescu,

Tr,ns:vl\!arlie
dans
1960,p.

Bucarest.1945.
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noastre cu
la soarta provinciei Dacia după
slrea ei
către romani,
creeaza certitudinea
exceptînd armata,
negustorii. funcţionarii, marii
mare parte a populaţiei daco-romane a rămas pe loc. Pe
raptete sînt următoarele.
Banat, continuitatea populatiei romarnzate este dovedită arheoperioadă de
Aurelian pînă în secolul al
.loqic pentru
VI-lea.
Oltenia şi in
vecine
i.runarea ale Munteniei stăptnirea
il revenit
multe y"nrln·ri vremea lui
cel
se
valul de
galilor, taifalilor
carptlor, denumit popular
lui Novac", Avînd o lungime de
el începea
pe Dunăre, la Hlinova, lîngă Turn.ul Sela
Pitesti, Ploieşti şi ajungea la răsărit pînă
Ca laţi.
a pus să se construiască
poduri peste
unul
Suddava (Celei), inaugurat la5
anul 328, şi altul la Daphne (Olteniţa). Tehnica construcţiei
seamănă eu cea
de Apollodor
Damasc la podul de la
Constructi
o asemenea amploare ar fi fost fără
pustie
populaţie. La fel a procedat mai tîrziu,
in secolul al VI-lea,
împăratul .Iustirrian, in efortul său desperat de
a menţine linia Dunării în faţa atacurilor tot mai vehemente ale
averilor şi slavilor.
tn Transilvania
urmele populaţiei daco-romane după
abandonarea
sînt 1Qdiscutabile. In fostele oraşe romane,
la Sarmizeqetusa. Apulum,
Napoca, este documentată arheologic o populaţie săracă. aciuată în marile clădiri părăsite, pe care
le-a adaptat necesităţilor ei modeste de viaţă. Au fost constatate vetre
de foc sa.u
ziduri rudimentare
adăugate de
această
;,vechHor
monumentale.
Marele amfiteatru
roman
de populaţie
la Sarmizegetusa,
cărui
au
a fost folosit ca fm:făreaţ.ă de
în vremurile tulburi de dinaintea năvălirii lumilor. Cu invazia
(376),
în
urbane. Doar la Apulum mai
urme de viaţă daco-romană după huni (sec. V-VI). tn acest
numele vechilor oraşe din epoca romană sînt date complet uitării.
a
însă mai departe în mediul rural. Ea
arneotooic
numeroase aşezări, dintre care unele sînt
au dăinuit
In secolul ial IV-lea [Obreja,
etc.), altele sînt din secolele
Bratei, Soporul de Cîmpie
asezărtle (lin preajma unor foste
In toate aceste puncte apar
spirituală
factură ori
produsele
germanice (gotice) sau sarromane provinciale şi este
după Aurelian, Tipul de eerapărăsirea Daciei, ci el continuă
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pInă în secolul al IV-Iea (Lechinţa de Mureş, Iernut, Obreja), evoluînd
în secolul al IV-VI-lea sub forma ceramidi de factură şi traditie
romană. După olul
al VI-lea ceralnica se "barbarizează", dar unele
reminiscenţe romane provinciale pot fi urmărite pînă în secolul al
VIIlea, la venirea sJavilor. Tot populaţiei daco-fomacne apartin, cu
siguranţă, complexele funerare, mormintele şi cimitirele de la Lechinţa.
SOPOf,Tîmăvioara (Proştea Mică), Iernut, de la sfîrşitul secolului al
IIIlea şi intceputul' celui următor, ce1e de la Sărăţeni, Sf. Gheorghe,
Napoca, din secolul al IV-lea, cele de
Apulum, Poro1issum (?J şi
Bratei, care se continuă pînă în secolul al V-lea. Dovada o constituie
perpetuarea practicilor funerare din vremea provinciei pînă în secolul
al V-lea, adică, Ia ţară, ritul păgîn al indneratieL Goţ.ii sarmaţii,
pătrunşi în Transilvania după anul 300, practicau însă inhumatia. Numai în fostele oraşe (Apulum, Napoca, probabil Porolissum), sub influenţa creştinismului, daco-romanii practică inhumaţia. Pe seama populaţiei daco·romane trebuie puse şî obiectele paleocreştine găsite în
Dada. Noua religie se răspîndeşte la nordul Dunării la Începutul se
colului al IV-lea, În vremea lui Constantin oeI Mare, şi este de factură
latină, nu grecească-orientală. O dovedesc obiectele paleocreştine din
secolul al IV-lea, oare erau aduse din Italia sau AfrioB de nord, prin
Illyricum şi Pannonia. După venirea hunilof, aceste legături sînt întrerupte şi apar obiecte de cult creştin din lumea orientală. (c.optăe'gipteană), prin intermediul Bizanţului. O dovadă că primii creştini
la nordul Dunăriî au fost dacorOJnanii o constituie faptul că obiectele
paleocreştine au fost descoperite numai în limitele fostei provincii
Dacia romană, în secolul al IV-lea. Ele lipsesc În Slovacia, şesul dintre
Dunăife şi Tis8, în Crişana, Maramureş, Moldova şi Muntenia. Noua
religie nu corespundea structurii social-economice şi spirituale a lumii
"barbare". "Nu creştluismut scrie C. Daicovidu 2\ aduce lumea "barbară" În făgaşul civilizaţiei,
invers, aproprierea acestei civilizatii
aduce cu sine, ca o încoronare suprastructurală, primirea de voie sau
de nevoie a religiei creştine", Populatia daca-romană, CU tradiţii
greco-latine, era mai aptă să primească noua religie. In nici un caz nU
pot fi pus.e obiectele paleocreştine pe seania goţilor din Transilvania,
pentru că, pe de o parte nici unul dintre aceste
nu a fost
găsit În vreun complex gotic,
de altă parte se ştie
în secolul
al IV.lea aceştia erau păgîni,
Joţii de răsărit, de fa Dunăre şj
Marea Neagră, sînt convertiti la creştinism după stabilirea Jor la sudul
Dun.ă:rii(316), iar creştinismul lor este oriental-grecesc. Singurul mediu
prielnic' pentru primir'ea creştinismului în Dada îl constituia populatia
daco-romană, care a. continuat să trăiască neîntrerujJt în fosta provinde, dar a păstrat un contact ,direct CUpopulatîa creştină' din sudUl
Dunării. De aici, noua religie s-a răspîndit încetul cu încx.,tulspre nord,
,S VmdC DaÎCoviciu,
ExistâmOllUmel1le
in DacialIaiollutilnsec,II-Ua,
in ArSe, II, l:i6,p. 192-209,apud D, Prptase,oe. cit., p, 141,
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28Populatia
văile mai
ale
în formaasa-numn
et

ROMAN

care se practică
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a dus la uitarea numelor
dacice, care n-au mai fost refăcute,
sudul Dunării.
se expnca de ce slavii,
n-au mai avut
preia de la
vechile denumiri de oraşe.
sudul Dunării
însă
tu schimb slavii
(dacopopoare mlqratortl n-au avut de
să cunoasca
principalelor rîuri decît de la
dacă astăzi constatăm o
Cris, Timis,
şi
unele dintre
încă
in
si curente
epoca
se explică
Pf,eltrâI'eaacestor hidronime de
slavi
la populaţia
Jac()-r{)man.ă..
a denurnirilor
importante cursuri
nn-i, totusi, pentru toate cazurile sigură), stă
deprjn(!erea slavilnr, popor de agrkultori
primul rîntl,
po'ptlla
şi
fertile
rîurilor. De altfel, topommia
mi,ne,,';;
(cursuri mai mici de apă, munţi, dealuri) este alcăde 80 din nume româneşti. Este foarte probabil ca
acestea să fie
dată străveche 29,Cît priveşte rom. Dunăre,
I>antlbius, sl. Dunav, germ.. Doiiau, el pare a fi păstrat
traco-decilor ( < "Douatis, "Dunaris] 30,
ra.porturilorromâno-alhaneze în domeniul limbii, invodeadversa:di ..continuitătii, este pusă şi rezolvată astăzi
cu
alt m.od. Despre aceasta a fostvorba mai înainte.
Cit priveşte htfluenţa veche germanică asupra Iimbîîromâne, rezultatele la care au ajuns llnqviştil sînt în mare măsură nesigure. Contactul
cu neamurile germaniceşe dovedeşte a fi fost
o probează şi arheologia. Dar, în principiul
acestor împmmuturinu poate. dovedi nimic în
cont:imllt,ă$ii.
româna posedă cuvinte. 'vechtqermenlce,
continuită.ţii
un arg1l.mentîn plus, deoarece neamurile gersudul fluviulul
prin urmare, împrumutul putea
altă parte, lipsa acestor împrumuturi, invocată.
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US, pentru că
Dunăre, dat fiind că
elementelor vechi

tot

tot din motivul
ar fi trăit
s-au

27
mai
de

Insistînd mai mult asupra continuităţii
nord de Dunărei nu
seamnă că uităm rolul pe care l-a avut romanitatea
constituirea limbii şi poporului român.
intre Dunăre
din Moesia
Pannonia Inferior şi
şi
Dobroqe, a
pînă la venirea slavilor şi
romanitate, care a dăinuit mai bine
600 de ani
legături de pe ambele maluri ale fluviului, ea Ha
hotărîtor
in răspîndirea şi întărirea
ţinuturilor din
provincii şi după abandonarea ei
. De asemenea,
nega existenta unor ,..admigrări continue ale unor
din sudul Dunării in nordul fluviului
1II--VI, cît şi după anul 600. Dunărea n-a
o barieră de netrecut: dimpotrivă, a fost
vad" 33,
7. Acum două decenii şi mai bine,
Gamlllscheq ", bazîndu-se cu
precădere pe datele Attasutu! lingvistic român, a emis
că
perioada stăpînirii romane şi în cea următoare,
la
limbii şi
român nu eŢa reparttzată unitar pe
teritoriu
descris
existat. regiuni unde .romanlzarea
intensă şi
durată, din
apoi, s-au
deplasăr!
actualele
de
El

faptul, foarte rar
românHor,că datele arheologice din
strălucit unele din deducţiile

privire la originea
confirmă în mod

ai:s..lj;seE;izclt

;1Vezi tstoria
I, p.179.
32ibut.
33id., p. 781.
34VeziE.
Ubet die Hetkunit ae: Rumănen,
id., Ram].
bemetţcunqet:
zu:n
SprachailaB,
Berlin,1941; id., Zut
de,
Rumănen,în"Si.idost-FoTschungeu'"
.5,1940.p. 1-21 ; id., DeI sutnănisclie
în "CahiersSextilPuşcariu",vol. 1, fast. 1, .1952.
35Vezi G. Retehenkron.nit: Bedeutungdes rumătuschen
iiir dle
nnqatlsebeurui iiuldsebePlliJologie.
în "UngarischeJahrbucher",
; id._Det
tuuiăniseb»
SprachatlasuruiseineBedel.ltung
fur die Slavistik,in "Zt. f. sl, Ph.",XVII,
1941i id.. Die Bntestebunq.:.,
p, 75---·7f;id., Histoiiscbetatein-atuonuuusche
Ci.rarllmatik, p. 347-349:Id., pas Dakieche,p. 33-3.5.
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Apuseni, numită apoi de G. Reichenkron vatra Apulo-romanică sau
daco-romanică, cu prelungiri. in Banat şi Oltenia. Dovezile arheologice
pentru această vatră le-am prezentat mai înainte. Adăugăm aici ca
cultura de tip Bratei (raionul Mediaş), cu elemente romano-bizantine
şi proto-Dridu, din secolul al V-lea, reapare în Transilvania şi în
veacurile al VII-lea şi al VIII-lea (la Filia5Î, raionul Cristur, la Sălaşuri
şi Bezid). alături
cultura
o dovadă. că. populaţ.ia autohtonă s-a
menţinut şi după secolul al V -lea 36.La sudul Dunării, în fosta provincie Moesia, dar mai ales .in Dardania,
Reichenkron distinge o a
doua vatră, pe care o numeşte dardallo-romanică, în care s-au constituit,
pe de o parte, dialectul macedo-român, iar pe de altă parte, un strat
românesc avînd elemente de substrat asemănătoare cu albaneza. Acesta
s-a extins ulterior spre nord, peste regiunile din vestul României (Banat.
Crlş8.11a,Maramureş, vestul Transilvaniei), fuzionînd (''U populaţia romanică de aici. In sfîrşit, a treia mare vatră cuprindea ambele malurî
ale Dunării cu Dobrogea, după Gamillscheg pînă la Cernavodă, după
Re1chenkron mult mai întinsă, pînă la vărsarea OItuIui În Dunăre şi
pe care ultimul lingvist o nu:meşte geto-romanică, avind în vedere
substratul get pe care s-a dezvoltat. De aici s-ar fi extins spre nord-est,
în Moldova şi Basarabia, un prim val de populaţie romanică. Această
vatră este confirmată de ce,r;cetările arheologice din ultimii ani. La ea
!le-am referit în primul rînd atunci dnd am vorbit de concordanta surrrinzătoare dintre datele lingvistice şi cele arheologice.
Intr-adevăr, arheologii au descoperit între
ia Dunării şi Balcani, pînă la fosta linie Jirecek, aşa-numita cult
ridu (după numele
unei localităţi de pe Ialomiţa, în Bărăgan ; i se spune şi cultura danubio
balcanică). Ea prezintă o Însemnătate capitală pentru probolema formării limbii şi poporului român, Atribuită la inceput greşit slavilor sau
protobulgarilor, cultura Dridu, cu note romane provinciale evidente, s-a
dovedit a fi prima atestare arheologică a elementului protoromânesc.
După cum arată 1. Nestor, o,p. cit., ea sa format progreslv la nord de
Dunăre, avînd, se pare, legături cu cultura de tipul Ipoteşti-Cîndeşti
(ambele localităţi tn Muntenia), de factură romano-bizantină, (din
secolul al V-lea) şi apare în ţinuturi care au cunosout un mediu cultural romoo din ultima epocă şi o influe,ută bizantină dire'etă rl, Inceputul ei este cam prin jurul anului 850 şi durează plnă în ultimul sfert
al secolului al XI-lea. Punctul culminant
dezvoltării este atins in
J6Vezi1. Nestor,op. cit; p, 406.
:nElementeasemănătoare
existăşi pe coastenordicăa MăriiNegre,în Crimeia,
la BelalaVeja (Serkel)pe Dan,undeil Iost o fortăreaţăbizantinăîn secolulal IX-lea,
'Şipînă
turcmenă(ShahTepe),vezi I. Nestor, ci!. Vezişi IstoriaRomâ·
niei, It
p. 18,41, 42,49, 97,
MariaCbişvaşi.Comşa,
Slaviide răsărit
Pe teritoriulR.P.R.,
de istorie veche", tom. IX, nr. 1 1958,
p. 73--89;1. Nestor,CuI!uwDridu.Nota preliminară.
S" Il. p,
;
Maria
DÎeBuJgari,sche
Helr.clwfln6rdbch(iet
des IX und X.
Jh. Jm
deI archiloJogisC!WT!
Forschung,În "Dacia",N. S., IV. 1960,p. 395unn.
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sau
00.01de
·ere· în
Valane!,
sud-slavă,
Deducem
a avut
la Vezi E.
slove de est pe teritoriulRe)oW:,licii
Populare
reşti,
Romane.
1960,
1. p,
Topollimice
IL
prezentind
Toponimice
Il provenit
cu potnoqiasie,
ain g, în
tn ".:!i:l::;:
"
IV, BucuVŢ,
reşti, 1962,p. 5-11.
BDD-A1574 © 1966 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 50.17.153.117 (2023-01-09 03:27:50 UTC)

VASILE'
ARVINTE
rOJlnarnităţiî
nord-dunărene a avut loc
apar elemente ale eulnord a mers pina m
urme româneşti in toponimie
popoarelor slave de aici 39, De
românli din Bulgaria şi
rornanizate pe teriau începutul în
principală
de acord, o
a slavilor chiar în centrul
o restructurare pro\l echea frontieră lingvistică
iar diferenţierile lingvistice
datorită izolării geografice, se
patru dialecte ale limbii române,
de mai multe secole, Îri care timp
nordul, cît şi de la sudul Dunării, a
factură bulqărească. S-a conprin care aceasta se
teritoriul dintre Dunăre şi
anul 602, popuIa1.ia rom!luizată Il
sau, cîtă ii rămas pe loc, siavtzată.
populaţia slavă, mai puţin numeroasă, a fost
limbii române elementele ei slave. Din sudul
a populatiei romanizate a trecut la nord,
departe spre nord-est (purtătorii culturii
Banat,Crişana, eventual Maramureş, mtătransilvăneană, Din
grup, numit de
strămoşii
care
ale populatiei
spre hard sau
este prima deîn
Ultimii
secolului
ele

in
JX--XIVpe baza' toponimieişi a
din nordul PeninsuleiBalcaniceÎn evul mediu,
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In
indelungat de formare a limbii şi poporului român
fi
două mari etape 41,Prima a inceput aproximativ din 5e,[:0[111
1 e,11. şi a durat
prin secolele V VI, adică
durat şi stăpînirea romană la Dunărea de Jos. Este
loc deznaţlonalizarea populaţiei traco-dace, prin
latine şi adoptarea modului de viaţă roman
cele două Moeslî, Pennonia Inferior, Dardania cunosc
intens de romanizaro. care nu
în liniile lui
care .(1avut loc In alte provincii ale imperiului.
tei
romanitatea dunăreană trece prin
cauza
necontenite ale popoarelor migratoare.
că
incă de acum se conturează anumite nuclee sau vetre (Kernqebiete],
cu
romanle preponderent. Din punct de vedere lingvistic, cum
o
inscripţiile, latina populară de aici nu se. deosebeşte de
cea din restul imperiului roman. Cu toate acestea, spre
acestei
prime perioade, datorită slăbirii puterii de romanizare,
nu
numai de
popoarelor "barbare<J, ci şi de
şi apoi
pierderea totală el pozitiei oficiale a limbii latine
favoarea celei
qreceşti-", în limba latină vorbită la Dunărea de Jos,
de sub
controlul vreunui centru de quvernămint, încep
se
primele
tendinţe inovatoare. Este sigur că unele din cele mai
lingvistice
româneşti, de pildă unele fenomene
petrecut în acest
înainte de contactul cu
deoarece
apar in
vechi slave ale românei 43,
A doua
începe o dată cu venirea slavilor. Acum sînt rupte
definitiv orice
cu populaţia romanizată şi centrele vieţii romane
din Apus, inclusiv cu teritoriul pe care ş-a dezvoltat limba dalmată. Dacii
pînă la
slavilor "valea Dunării, cu cele două
ale fluviului
fost axa terltoriulni de Incheqare a
carpatobalcanioa".; după anul 602 "rolul principal a
teritoriilor
stînga fluviului. unde procesul a fost continuat şi
4, Pe
plan
are loc acum pătrunderea numeroaselor elemente vechi
slave In
dialectele limbii române, paralel cu cele mai numeroase
prefaceri
morfoloqice, sintactice şi lexicale
care româna
se
de latină şi de
limbi
Procesul de
încheie aproximativ prin secolele
cînd apare
cînd macedoromânli sint
pe teriactuale din Grecia.
41Cf. C
E. Petrovict,Gh. Stefan,op. cit, p, 58--60şi Gh. Stefan,
rormarealimbiiŞi a pop.onZlUj
român.Apariliaprimelorstate
pe teritoriul
noastre,Bucureşti,1962,p, 16--20.
42Inlocuirealimbiilatine ca limbăoficialăa imperiuluide răsărit prin limba
are loc în vremeaîmparatuluibizantinHerecleies(610-641).
De pildă,dintre prefacerilefonetice:d+n+voc., .d+n, m+con.)î(laLpane
(ro)
) pi(i)ne.dar si. rana ) rom.rană); -1-intervoc,). -.r- (lat. tuola ) moară,dar sl.
boală,cu -1-păstratr şi altele.
44VeziistoriaRomanlei,
1, p. 580.
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VASIL1!
ştirile despre
atît cei din sudul, cît
Dunări!, devin tot mai dese în izvoarele
apar sub numele de vlahl (q.r. (JAdxo;,bg, vla1ft). euare o etimologie
La început numele unui trib
Valene, atestat de Caesar, el
folosit de genn.anid pentru
toate neamurile celte, sub forma "'vValhos, apoi, după rcmanlzarea.,
Galiei, pentru populat.ia romanică din Franta (apoi şi Italia), cu formele,
ahd. Walh, adj, wal(a)1îisc, mhd, wâ1hisch, wţl(hi)sch "romanisch, franzosisch, italienîsch" .. De la neamurile germanice venite la Dunărea
de Jos, probabil de la gepizi 45,termenul a fost preluat de slavi, sub.
forma *vo1chu, în 51. de sud vlaxu, în cea de est voloch. Slavii de suq.
l-au transmis bizantinilor şi altor popoare balcanice. ,În noua sa arie
el şi-a păstrat sensul initial de "romanic"I designînd lnsă populaţif!
romanică din sud-estul Europei. Românii
nu-l cunosc dedt ca.
termen că.rturăresc,din slava bisericească sau din greacă. Numele 101
etnic este român (mr, armâh, arumân, Îstr. lUmiir), continuatorul direc}
al lat. romanus. Aşadar, ambele deil:lumiri,român şi vlah, constituit'
mărturia internă, respectiv recunoaşterea ext·ernă, încă de la inceputul
evului mediu, a apartenenţei românIlor la marea familie a limbilor şi
popoarelor romanice.

FORMATION DE LALANGUE
DU PEUPLEROUMAIN
LA LUMIÎ!:REDES RECHERCHESRECENTES
RESUME
Les recherches linguistiques et archeologiques sur l'origine de la
langue ei du peuple roumain. du deraier teraps, eclaircissent, emice
autres, les questions suivantes ;
1. La population' dace n'a pas
exterminee ou bannie hors des
Umites de la Dade par les conquerants
fait est prouve par
donnees an;heologiques. Les Daces constituent une composant fondamentale
l'ethnogelll!'se roumaine, Leur hmgue est
temoignee, dans le rouUlaiu, par nombreux elements de substrat, qui
demierement ont ele 6tudies par
erudits roumain.s el etrangers
(Decev, Georgiev, Russu, Reichenkron et autres).
2. Au nord du Danube il y a eu une population romane rurale,
ineme apres la retraite aurelienne. EIle est attestee dans beaucoup de
sites daco-romaine's
l'ex-province de
par de nombreaux
4$Vezi FI. KIUge,EtymoJogisches
Worterbuchdel deutschenSprQche,Berlin,
1951,p. 853,sub welsch.
46VeziAl. Rosetti,Istoria limbiiromâne,II, Limbilebalcanice.Bucureşti.1962,
J!i.45.
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FORMAREA
LlM.BlIŞj POPORULUI
ROMAN'
cerasnique romaine

par des monnaies,
L Nestor).
s 271
sant LU"'«UH;;'"
eI successivament les
qermaniques .
Le territoire romanise, sur
se sont Iormes Ia Ianque et
pellp.le ronmain,
outre
les provinces Moesia
el Inferior, le sud de la Pennonie Inferieure, la Dardanle. Au sud,
Iiqne .Iirecek
le
romanise du territoire grecise, €It
il
entre
du
Drina et celui de Vrbas se trouvait
I'ainsi nommee
de romanisation" [Phillppide}, qut separalt le
territoire
SUf
s'est constitue la lanque roumalne, du
territoire sur lequel s'est
dalmatlque.
Isophones slaves
rneridionales st et zd, dernierement lnvoquees parE. Petrovici, ne sont
utiles pour Ia determînatton de la limite occidentale du
de formation de la lanque el du peuple roumain.
4. Le processus
romanieation ne s' est pas deroule avec la meme
'intE'Tlsitesur tout le terrîtoira
plus haut. Il y fi eu, probableplusieurs ,,foyers". [en
"vetre",. en allemand "Kerngebiete")
lesquels la romenisation a ete plus forte; le premier dans
la Transilvanie, I'autre
la
Superior er dans la Dardanie et
troisi eme dans la
Inferior [Dobroudja] avec des prolonqeau
I'embouchure de l'Olt
le
'",r",1.,'b""
des ,::'>HIV€!S
mene ti une profonde restmlcturation, lin,guisdu
Ugne JirEcek disparait, et
gravite
la
romanişee (les vieu:x-roumains)
vient se
au nord du Danube, en encadrant, vers l'au 1000, de
nouveaux territoires sur
la domination
pas
"e'teIIC!11e.
La separation des
en plusieurs
l' apparitian des
roumain, est en relation avec ce meme
6. Mais la
la plus importante du dernier temps c'est
archEwlogique de la population proto-roumaine dans les
sites du type Dridou, des
repandus sur une vaste
region, s'etendant du
et de la Slovaquie ori.entale
jusqu'auxmonts
est .de mature il confirmer
hypotheses sur
Dacieet sur la "romauisatîon" ou
plut6t la "roumainisation"
territoires eu dehors de }'ex
provÎl1ce la Oa.de,
HI{ a quelques, dizaines
par des linguistes
et Reichenkron, qlJi Se sont
fondes sur l' anaIvse
linguistique roumain.
C'est seulement par la
etroite eulre
linguIstes, les
historîeus, les archeologues
categories de spedalistes, qu'on
peut apporter
contrihutlons effectives il l'eclairci.ssement de .ce probleme, d'ane importance prîmordiale pom la eulture roumaine.
3 - cd,4
BDD-A1574 © 1966 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 50.17.153.117 (2023-01-09 03:27:50 UTC)
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

