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O riginile limbii române

nu trebuie cãutate exclusiv în Latina transplantatã la nordul Dunãrii. Dacã romanizarea Daciei
poate fi consideratã drept una dintre faptele cele mai importante din istoria extinderii latinei în orientul Europei, nu
trebuie sã credem cã se va ajunge vreodatã a explica trecutul
atât de obscur al limbii române fãrã a depãºi frontierele acestei
provincii. Un eveniment precum acela al cuceririi þãrii dacilor
era strâns legat de o întreagã serie de întâmplãri pe care
filologul, la fel de bine ca ºi istoricul, nu trebuie sã le neglijeze
dacã vrea sã explice atât de numeroasele probleme care se
leagã de originea românilor.
Nu existã metodã mai falsã în cercetãrile de acest gen decât
de a lua în considerare fenomenele la modul izolat, fãrã a
examina raporturile lor cu alte realitãþi ºi influenþa exercitatã
de unele asupra altora. Savanþii aplecaþi asupra studierii
originilor limbii române au uitat deseori sã priveascã mai
departe de linia Carpaþilor ºi a Dunãrii. Cu o obstinaþie, de
altfel explicabilã, ei au þinut la o tradiþie foarte dragã primilor
filologi transilvãneni care voiau sã dezvãluie toate
particularitãþile limbii române prin latina transportatã la
nordul Dunãrii. Astãzi nu mai are nici un rost sã respectãm o
asemenea tradiþie, iar filologia românã trebuie sã iasã din
limitele restrânse ale vechii metode, angajându-se pe o cale
mai sigurã ºi mai apropiatã de adevãr.
Examinatã de aproape, limba românã nu poate reprezenta
numai latina din Dacia. Alãturi de elemente care nu se pot
lega, într-o ultimã analizã, decât de latina importatã în Dacia,
româna ne oferã destule fenomene care trãdeazã o origine
meridionalã ºi care ne trimit spre þãrile dintre Adriatica ºi
Dunãre. Romanizarea destul de profundã a celei mai mari
pãrþi din peninsula balcanicã ºi relaþii care au existat, cel puþin
pânã-ntr-o anumitã epocã, între elementul roman al Daciei ºi
cel al Traciei, al Iliriei, etc. ne interzic sã izolãm naºterea
limbii române în regiunea Carpaþilor. E mai important sã
revizuim un capitol dintre cele mai importante ale istoriei
limbii române decât sã neglijãm a urmãri destinul latinei la
sudul Dunãrii. De asemenea, va fi imposibil de înþeles
consecinþele cuceririi Daciei, dacã refuzãm sã ne amintim
evenimentele care au precedat aceasta facilitând propagarea
latinei în peninsula Balcanicã.

*EXTRASE DIN ISTORIA LIMBII ROMÂNE – VOL I
(continuare în pag.8)
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BIENALA TINERILOR
ARTIªTI
Organizatã de Fundaþia
Meta ºi Institutul Goethe, a
fost vernisatã la Sala Dalles
expoziþia Bienalei Tinerilor
Artiºti, ajunsã la a treia
ediþie. Circa 60 de artiºti din
16 þãri, dintre care 14
români, trateazã in proprie
viziune tema “Re-construction”, din perspectiva
globalizãrii faþã-n faþã cu
originalitatea artistului.
Lucrãrile pot fi vãzute pânã
la sfârºitul lunii la Sala
Dalles, Libraria Cãrtureºti ºi
Ordinul Arhitecþilor din
România.
CENACLU LA
NEW YORK
Cenaclul Literar “Mihai
Eminescu” ºi revista Lumina
Linã din New York invitã pe
toþi iubitorii de literaturã la
lansarea volumului “Istoria
Creºtinismului:
Primul
Mileniu”,
de Theodor
Damian. Vor vorbi prof. dr,
Constantin Negoiþã, M.N.
Rusu, critic ºi istoric literar,
ºi autorul. La restaurantul
Casa Romanã (Queens Boulevard cu 39th Place,
Sunnyside, Queens) .

ZILEE LUCIENILOR
Consiliul Local ºi Primãria
Comunei Lucieni organizeazã în perioada 11 – 14
octombrie 2008 ZILELE
LUCIENILOR („Lucieni Sufletul
în
strai
de
sãrbãtoare” ediþia a II-a)cu
care prilej postul de radio
Lucieni îºi inaugureazã grila
de toamnã – iarnã.
La TIMIªOARA, a XIV
-a
XIV-a
ediþie a Festivalului
Dramaturgiei Româneºti
La
Teatrul
Naþional
Timiºoara
a
început
importantul eveniment teatral
din þarã care aduce pe scenã
douãzeci ºi cinci de
spectacole ºi ºase concerte,
cu
accent
pe
textul
contemporan de teatru,
ateliere, spectacole de teatru
ºi concerte.
ZILELE “PORTO
FRANCO”
La Galati, a avut loc
FESTIVALUL NAÞIONAL DE
POEZIE « GRIGORE HAGIU
» editia XVII – a, in cadrul
cãruia s-au desfãºurat ºi «
ZILELE REVISTEI « PORTO
FRANCO » - nr.150 .
Organizatori oficiali au fost

instituþiile : Revista « Porto
Franco » (redactor :
STERIAN VICOL), Societatea
Scriitorilor « C.Negri »
(preºedinte:
STERIAN
VICOL, vicepreºedinte : ANGELA BACIU), Biblioteca «
V.A.Urechia » Galati (director : ILIE ZANFIR), Primaria
Tirgu Bujor (primar : STEFAN
ARFIRE), Primãria Galaþi,
Consiliul Judeþean Galaþi ºi
Asociaþia
Publicaþiilor
Literare ºi Editurilor din
România – APLER.
O NOUÃ EDIÞIE A
FESTIV
ALULUI
VA
ARTELOR
Sub girul de preºedinte
onorific al lui Radu Beligan,
Festivalul Artelor se doreºte
a fi un amplu eveniment artistic cu rezonanþe interne ºi
internaþionale. Ediþia din
2008 aduce o sãptãmânã cu
evenimente muzicale tradiþionale ºi clasice, piese de
teatru, spectacole de operã,
recitaluri instru-mentale ºi
expoziþii de artã vizualã. Pe
scenele instituþiilor de culturã
din
Bucureºti
(Opera
Naþionalã Românã, Sala
Mare a Palatului, Sala Micã
a Palatului), vor evolua artiºti

consacraþi – Tudor Gheorghe, Florin Piersic, Emilia
Popescu, Dorel Viºan,
Johnny Rãducanu ºi mulþi
tineri. în deschiderea Festivalului, alãturi de Orchestra
Naþionalã
Radio,
sub
bagheta dirijorului Misha
Katz, la 2 noiembrie, ora
19:00, pianistul Dan Grigore
va concerta la Sala Palatului
TEA
TRUL INDEPENAT
DENT ACT
Sãrbãtorind zece ani nu
numai de existenþã a sa, ci ºi
de la înfiinþarea ca primul
teatru independent din
România, la sediul din Calea
Victoriei teatrul îºi marcheazã aniversarea prin
spectacole
consacrate,
concerte, lansarea unul album de fotografie ºi lansarea
unui film documentar despre
personalul din culisele
teatrului.
SÃRBÃ
TO A R E A
ÃT
NAÞIONALÃ A LIMBII
ROMÂNE
În cadrul bibliotecii comunale Cornu-Prahova, a avut
loc o dezbatere pe tema
“Sãrbãtoarea Naþionalã a
limbii române” la finalul
cãreia toþi participanþii au
hotãrît sã reia aceasta
sãrbãtorire în fiecare an.

MAGINAÞIA UNUI
IMAGINAÞIA
MARE ARTIST
Începând din 23 octombrie,
amatorii de arta vor putea admira
în sala Institutului cultural Român
din Aleea Alexandru, un nou ºir de
lucrãri ale maestrului Vasile
Celmare. Cunoscutul artist þi+a
intitulat expoziþia de picturã,
gravurã ºi sugestii pentru arta
monumentalã „IMAGINE ªI
IMAGINAÞIE” transpunându-ºi, de
fapt, în deplinãtatea maturitîþii
artistice a imaginilor pe care le
mãiestreºte de o viaþã, imaginaþia
mereu vie ºi cãutãtoare de noi cãi
ale exprimãrii pe simeze.
Reproducem alãturat gravura
„Norul” care va putea fi vãzutã in
diverse ipostaze de unghiuri ºi
culori.

E

xpediþiile romanilor contra dacilor au fost doar un episod
din acest îndelung proces de romanizare a Europei occidentale care a început în secolul al treilea înainte de Hristos ºi
care avea sã schimbe complet fizionomia þãrilor situate între
Adriatica ºi Marea neagrã. Peninsula balcanicã era romanizatã
în mare parte în momentul în care colonii lui Traian venirã
sã se stabileascã în regiunea Carpaþilor. Iliria fusese cuceritã
în secolul al doilea înainte de Hristos ºi devenise chiar
provincie romanã într-a doua jumãtate a primului secol, dupã
o lungã rezistenþã ºi numeroase rãzboaie începute în anul 228.
Prin cucerirea acestei þãri era fãcut primul pas spre romanizarea
peninsulei balcanice, iar romanii nu aveau decât sã-ºi împingã
mai departe cuceririle ºi sã supunã alte þãri din sudul Dunãrii
înaite de a se îndrepta spre nord. Grecia ºi Macedonia avurã
soarta Iliriei în anul 146 înainte de Hristos; Moesia a fost
supusã în anul 29 înaintea erei noastre; Panonia fu tranformatã
în provincie romanã în anul 9 dupã Hristos, iar Tracia în anul
46. Deci în momentul în care cucerirea Daciei, în 107 dupã
Hristos veni sã încoroneze aceastã operã de romanizare a
provinciilor danubiene ºi sã întãreascã elementul ce urma sã
dea mai tîrziu naºtere poporului român, latina era vorbitã de
la Adriatica la Marea Neagrã ºi de la Carpaþi pânã-n Munþii
Pindului.
Dacã, în mijlocul acestei populaþii romane, existau anumite
elemente care voiau sã se sustragã influenþelor culturii ºi limbii
latine, civilizaþia romanã a ajuns sã se impunã aproape oriunde
superioritatea ei era recunoscutã ºi, cu timpul, avea sã pãtrundã
din ce în ce mai profund în comunitãþile locuitorilor autohtoni.
Numai grecii ºi o parte din populaþia tracã ºi iliricã s-au arãtat
mai refractari faþã de cultura romanã... În Iliria , populaþia
latinã ajunse sã supunã în mai multe regiuni vechiul element
autohton ºi sã rãspândeascã în þarã un idiom roman ale cãrui
ultime trãsãturi par sã ne fie conservate într-un dialect din
insula Veglia. Într-o parte a Macedoniei ºi a Traciei ºi mai

Serie nouã:
,,Culturã modernã prin dreptul la
informare al fiecãrui cetãþean” în redacþia lui
Corneliu Leu din
luna iunie 2000.

LIMBA ROMÂNÃ ªI ISTORIA EI

Bogdan Petriceicu Hasdeu: prefaþþã la A . D . X e n o p o l : studiul despre
„ETYMOLOGICUM MAGNUM ROMANIAE” CULTURA NATIONALÃ (1868)
Un dicþionar – zice Steinthal – este „o statisticã
a limbei”. Ar fi rebuit sã adauge cã este anume o statisticã
foarte viþioasã, un fel de cenensiment unde poporaþiunea
se împarte dupã origine sau dupã religiune, dar nu se
aratã de loc rolul fiecãrui individ în societate, aºa cã
cetãþeanul cel mai folositor, cel mai cãutat de cãtre toþi
pentru necontenitele sale servicii, e pus pe aceeaºi linie
cu un vagabond dispreþuit sau cu un cãlugãr ce-ºi scoate
nasul din chilie abia la zile mari, ba ºi atunci doarã numai
pentru bisericã. Dicþionarele, aºa cum s-au fãcut pânã
astãzi, nu ne dau circulaþiunea limbei; ºi tocmai acesta
este punctul cel esenþial.

Aceeaºi eroare ca ºi Thommerel, dar pe o scarã
mai întinsã, a comis-o Cihac în privinþa limbei române,
asigurându-ne cã: „Elementul latin în limba românã nu
(continuare în pag4)

Revãrsând ea în lumea esterioarã în modul cel
mai precis cea mai mare ºi mai esenþialã parte din
cuprinsul sufletesc a unui popor, limba devine înainte
de toate semnul cel mai clar al naþionalitãþii. În ori ce
se atinge de popor limba joacã rolul cel întîi, un rol atât
de important, atât de reieºind, încât celelalte forme de
viaþã ale poporului cad toate pe o treaptã secundarã de
importanþã. Astfeliu vedem totdeauna limba în cea mai
strânsã legãturã cu poporul, neamurile deosebindu-se
instinctiv dupã idiomurile lor pânã ce ºtiinþa vine ºi ea
de recunosc acest adevãr; vedem limba, oglindã
credincioasã a lumei interioare, modificându-se
împreunã cu ea. Aºa limbile apar în lume odatã cu
popoarele, cresc ºi se dezvoltã împreunã cu ele, ajung
la culme apoi ºi decad iarãºi împreunã cu întreaga putere
de viaþã ce destinul acordã fiecãrui din ele, în fine ºi în
(continuare în pag4)
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MEMORIU PRIVIND SÃRBÃTOAREA NAÞIONALÃ A LIMBII ROMÂNE ADRESAT COMISIILOR DE
CULTURÃ, ARTE, MASS MEDIA ALE SENATULUI ªI CAMEREI DEPUTAÞILOR
Domnule Preºedinte, Domnilor Senatori ºi Deputaþi membri ai Comisiilor,
Avem onoarea sã Vã aducem la cunoºtinþã faptul cã, din iniþiativa organizaþiei
noastre pe care o descriem în raportul concluziv anexat, anul acesta, într-o reþea
formatã din întruniri publice locale ºi legãturi comune bazate pe internet, în multe
localitãþi din þarã ºi în comunitãþi ale românilor de pretutindeni, au avut loc pentru
prima oarã manifestãri prilejuind SÃRBÃTOAREA NAÞIONALÃ A LIMBII
ROMÂNE.
Anvergura lor, oficializarea lor prin Hotãrâri ale Consiliilor Locale, caracterul
evocator, sãrbãtoresc, de comunicare ºtiinþificã, analizã istoricã sau adunare popularã
cu entuziaste programe artistice sunt descrise în acelaºi raport concluziv, reieºind cu
evidenþã atât interesul cu care propunerea noastrã a fost întâmpinatã ºi pusã imediat
în practicã de populaþia româneascã din þarã ºi strãinãtate, cât ºi nevoia pentru viitor
a oficializãrii acestei Sãrbãtori prin formele legislative de rigoare.
Fapt pentru care, cu onoare, ne adresãm Comisiei pentru Culturã, Arte, Mass
Media a Camerei Deputaþilor solicitând bunãvoinþa de a se însuºi ºi trimite spre
votul plenului o propunere legislativã privind INSTITUIREA SÃRBÃTORII
NAÞIONALE A LIMBII ROMÂNE in scopul ideii de unitate prin limbã a tuturor
aspiraþiilor de simþire româneascã.
Menþionãm cã aceastã sãrbãtoare este marcatã oficial, an de an, în
comunitãþile româneºti din Basarabia ºi Bucovina iar, la alte popoare vorbitoare ale
unei limbi comune, au cãpãtat de multã vreme pregnantã tradiþie unele manifestãri
cunoscute cum sunt Zilele Francofoniei, Sãrbãtorile legate de Commonwealth-ul
Britanic, Zilele Culturii Hispanice, Manifestãrile comune ale celor de limbã arabã,
Manifestãri de limbã germanã ale unor universitãþi din Germania, Elveþia ºi Austria, Simpozionul limbilor altaice, etc... Sau, ca exemple chiar din vecinãtatea noastrã:
Colocviul comun al limbilor tiurcice organizat de Turcia ºi, binecunoscutã prin
amploarea ºi eficienþa ei, Ziua Mondialã a Maghiarilor care a devenit tradiþionalã

prin manifestãrile de unitate subliniate de maghiarii din întreaga lume.
Având onoarea sã Vã informãm cã manifestãrile fãrã suport oficial pe care
le-am organizat anul acesta pornesc dintr-o Hotãrâre votatã într-un for naþional
neguvernamental care este Consfãtuirea Naþionalã a Intelectualilor de la Sate si au
fost susþinute de zeci de publicaþii ºi ONG-uri din þarã ºi din lume, cã au avut ecouri
memorabile atât prin adunãrile ºi sãrbãtoririle din þarã ºi strãinãtate, prin contribuþia
unor însemnate personalitãþi culturale româneºti de pretutindeni, prin reþeaua internet
care s-a constituit acoperind sute de localitãþi din þarã ºi multe comunitãþi din
strãinãtate, cât ºi prin Hotãrâri oficiale ale unor Consilii Locale de a institui deja pe
teritoriul lor Sãrbãtoarea Limbii Române ºi a o înscrie în calendarul local,
Vã rugãm, Stimate Domnule Preºedinte ºi Stimaþi membri ai Comisiei sã Vã
însuºiþi propunerea noastrã procedând la formele prin care Sãrbãtoarea Naþionalã
a Limbii Române sã fie instituitã prin Lege.
În ceea ce ne priveºte, Vã informãm cã, prin legãturi cu tot mai multe localitãþi
ºi comunitãþi româneºti, cu tot mai multe publicaþii cultural-sociale de limba românã,
cu tot mai multe personalitãþi culturale ºi lideri de opinie, noi amplificãm chiar în
aceatã perioadã ecourile primei sãrbãtoriri pe care am organizat-o ºi primim tot mai
multe hotãrâri de însuºire a ei de cãtre Consiliile Locale ºi Consiliile unor importante
organizaþii neguvernamentale. Ca iniþiatori, ne angajãm în acelaºi timp ca, dacã Legea
pe care Veþi avea bunãvoinþa sã o propuneþi spre vot ºi promulgare, va prevedea ºi
contribuþia organizaþiei noastre care este recunoscutã de utilitate publicã prin Hotãrâre
de Guvern, sã facem toate eforturile, sã mobilizãm toþi membrii filialelor noastre, sã
întãrim reþeaua de organizaþii neguvernamentale din care facem parte, sã
impulsionãm, sã susþinem ºi sã animãm sãrbãtorirea an de an în judeþe, localitãþi ºi
comunitãþi româneºti, în aºa fel încât ea sã devinã una dintre cele mai mari sãrbãtori
populare ale românilor ºi sã se impunã în tradiþie.
A.R.
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FESTIV
ALUL I N T E R N A Þ O N A L D E
VALUL
POEZIE „OSKAR PASTIOR“.
La Sibiu reunind peste douãzeci de autori
din unsprezece þãri, festivalul este organizat
de Literaturhaus Berlin ºi Institutul Cultural
Român, desfãºurându-se la Galeria de Artã
Contemporanã a Muzeului Brukenthal. Invitaþi
la festival sunt Mugur Grosu, Mircea Dinescu
ºi Vasile Leac, precum ºi Herta Müller
Germania) Urs Allemann (Elveþia), Inger
Christensen (Danemarca), Franz Josef
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Czernin (Austria), Jean Daive
(Franþa), Erwin Einzinger (Austria), Elke Erb (Germania),
Christian Hawkey (SUA), Felix
Philipp Ingold (Elveþia),
Andrzej Kopacki (Polonia).
ROMANIAN MUSIC
AWARDS 2008
În faþa Palatului Culturii din
Iaºi, s-a deschis în 5 octombrie
Romanian Music Awards 2008
care acordã premii pentru 14
categorii, printre care Best Album, Best Rock, Best Group,
Best Hip-Hop, Best Video ºi
Best Website.
Printre nominalizaþii din
acest an se numãrã Voltaj,
Morandi, Smiley, Andreea
Bãnicã,
Paraziþii,
To m
Boxer&Anca Parghel ft. Fly
Project ºi Crazy Loop.
OPERA MAGHIARA
CLUJ program pe luna octombrie
Marþi, 7 octombrie - ora 18.30 Henry Purcell: Dido ºi Aeneas
(premierã) Dirijor: Kulcsár
Szabolcs,Regizor: Szabó
Emese - Spectacol studio
Jean-Philippe
Rameau:
Pygmalion – premierã pe þarã;
Dirijor: Kulcsár Szabolcs
;Regizor: Szabó Emese;
Spectacol studio
Duminicã, 19 octombrie, ora
17.00 - Ábrahám Pál: Bal la
Savoy ;Dirijor: Incze G. Katalin
;Regizor: Szabo Emese
Marþi, 28 octombrie, ora 18.30
Ciro Pinsuti: MattiaCorvino –
premierã pe þarã; Dirijor: Rózsa
Ferenc; Regizor: Demény
Attila
Joi, 30 octombrie, ora 18.30
Ciro Pinsuti: Mattia Corvino;
Dirijor: Rózsa Ferenc; Regizor:
Demény Attila
REGIZORII ROMÂNI
PREMIAÞI LA BERLIN
Regizorii români Rãzvan
Georgescu, Toma Enache ºi
Mihai Lungeanu premiaþi la
Berlin
Prix Europa 2008, care
premiazã la Berlin cele mai
bune producþii pentru televiziune, radio ºi media
emergente, a distins trei
producþii româneºti: „Testimony/ Testimonial“, „Bãrbierul
din Sevilla“ ºi „Ion Gavrilã
Ogoranu - Cum mi-am cerut
condamnarea la moarte“,

DESCHIDEREA
ST
AGIUNII 2008 – 2009
TAGIUNII
La Ateneul Român , Joi 2
octoctombrie ºi Vineri 3 octombrie 2008, a avut loc DESCHIDEREA STAGIUNII 2008 – 2009.
Orchestra simfonicã a Filarmonicii„George Enescu” a
prezentat Simfonia nr. 3 de
Mahler sub bagheta lui
CRISTIAN MANDEAL
DECADA CUL
TURII
LT
GERMANE ÎN BANA
TUL
AT
MONT
AN
TA
La Reºiþa ºi în tot judeþul
Caraº-Severin s-a desfãºurat
DECADA CULTURII GERMANE
ÎN BANATUL MONTAN care a
lansat o istorie ilustratã a
Banatului Montan 1890-1948,
vol. 2
CONCURS DE CREAÞIE
LITERARÃ LA CLUJ
Casa Municipalã de Culturã
Cluj-Napoca ºi revista „Cetatea
Culturalã” organizeazã Concursul de creaþie literarã „Scriitorul ºi patria”structurat pe trei
secþiuni : poezie, prozã, eseu –
istorie literarã.Participanþii vor
trimite, pânã în data de 10
noiembrie a.c. pe adresa Casei
Municipale de Culturã, Piaþa
Unirii, nr. 24, Cluj-Napoca, minim
5, maxim 10 pagini de prozã sau
eseu, respectiv 10-15 poezii,
semnate cu motto. Acelaºi motto
trebuie sã se regãseascã într-un
plic sigilat, aflat în plicul cu
manuscrisele, în care se vor
menþiona numele, adresa, nr. de
telefon, adresa de e-mail ºi un
scurt CV al autorului.
FESTIV
ALUL
VA
PRIMARILOR ARTIªTI
În comuna dâmboviþeanã
Aninoasa a avut loc cea de-a VIa ediþie a FESTIVALULUI
PRIMARILOR ARTIªTI. Au
participat primari cu veleitãþi
artistice din judeþele: Arad,
Mureº, Timiº, Buzãu, Vrancea ºi
Dâmboviþa, precum ºi alþi oaspeþi
din þarã ºi din strãinãtate.
Grupurile “Kambanki” ºi “TeaDance” din Elin-Pelin (Bulgaria),
“Nemuritorii”, “Ceata lui Constantin”, ªcoala Micilor Vedete ºi
“Vestitorii Aninoasei” vor susþine
recitaluri.
ANIVERSAREA INFIINÞÃRII
CONSILIULUI ECUMENIC
AL BISERICILOR
Cea de-a II-a
intrunire
semestralã a Comisiei Ecume-

nice-AIDRom ºi-a desfãºurat
lucrãrile la Mãnãstirea Brâncoveanu- Sâmbãta de Sus având ca
temã «Aniversarea infiinþãrii
Consiliului Ecumenic al Bisericilor ». Reuniunea acestui grup
a constituit moment de întâlnire ºi
reflecþie teologicã asupra celor
ºase decenii de colaborare ºi dialog ecumenic. Consultaþia a
întrunit delegaþi ai celor cinci
Biserici participante din România,
Biserica Ortodoxã Românã,
Biserica Armeanã, Biserica
Evanghelicã C.A., Biserica
Reformatã ºi Biserica Anglicanã
din
Bucureºti.
Pe
lângã
prezentãrile teologice aniversare,
intrunirea a fost un bun prilej de
aducere la zi a informaþiilor
despre activitãþile Bisericilor in
legãturã cu agenda Consiliului
Ecumenic al Bisericilor.
COLECÞIA COLECÞIILOR
SÃ
TEªTI LA MUZEUL
ÃTEªTI
ÞÃRANULUI ROMÂN
Organizând dezbateri ºi întâlniri
cu colecþionari de la sate si
animatori ai muzeelor sãteºti,
muzeografii Muzeului Þãranului
Român au realizat o amplã ºi
foarte valoroasã mostrã care
aduce într-un singur loc porþiuni
din cele mai valoroase colecþii
sãteºti. Astfel, în Sala de oaspeþi
a Muzeului poate fi vizitatã
expoziþia-atelier « COLECÞIA
COLECÞIILOR : MUZEE ªI
COLECÞII
SÃTEªTI
DIN
ROMÂNIA. Urmare a relaþiilor
stabilite în workshopuri comune
ale colecþionarilor din întreaga
þarã cu specialiºti ai muzeului
bucureºtean ºi ai altor muzee,
expoziþia aduce în Capitalã
comori strânse de pasionaþii
colecþionãrii elementelor de
tradiþie din satele noastre,
devenind o oglindã a spiritualitãþii
lor.
LIMBA ROMÂNÃ ÎN
UCRAINA
Deputatul român Ioan Popescu
a cerut de la tribuna Parlamentului
Ucrainei, apãrând drepturile
minoritãþilor din Ucraina la limba
maternã, demisia ministrului
ucrainian al învãþãmântului care
a emis ordinele nr.461 de la 26
mai ºi nr.496 de la 3 iunie in baza
cãrora obiectele principale in
scolile cu predare in limbile
nationale vor trece la limba
ucraineanã. Aceste ordine ale
Ministerului
invãþãmântului
incalca p.3 art. 10 al Constituþiei
Ucrainei, vin in contradicþie cu

valorile europene ºi de fapt
prevãd mãsuri pentru trecerea in
ºcolile minoritãþilor naþionale la
predarea obiectelor de baza in
limba ucraineanã – a spus
deputatul declarând un protest
ferm impotriva declanºãrii
asimilarii
procesului
de
invãþãmânt in ºcolile minoritãþilor
naþionale...
SÃRBÃ
TOARE
ÃT
ROMÂNEASCÃ PE VALEA
TIMOCULUI
În
satul
Sarmanovat
(Samarinovac), com. Nigocin
(Negotin), in Timocu sarbesc, a
avut loc Festivalul culturii ºi
religiei romane la Troiþa din
Sarmanovat.
Federaþia
Românilor din Serbia a susþinut
un
moment
omagial
la
aniversarea unui an de la ridicarea Troiþei in Sarmanovat.
Evenimentul face parte dintr-un
program de sãrbãtoare care
incepe la Biserica Ortodoxã
Românã din Malainiþa ºi continuã
la Troiþa, cu români din rãsãritul
Serbiei.
A NOUA EDIÞIE A
ALULUI DE TEA
TRU
FESTIVALULUI
TEAT
FESTIV
DE LA LUGOJ
La Lugoj, la Teatrul Municipal
„Traian Grozãvescu », s-a desfãºurat Festivalul Internaþional de
Teatru, intitulat FestTeamArt
prezentãând spectacole ale unor
teatre din Israel ºi Argentina,
precum ºi din Serbia, Spania si
Grecia.Manifestarea se aflã la
cea de-a noua ediþie ºi are o
periodicitate bianualã. Alãturi de
teatrele din Lugoj, Bucureº ti,
Timiºoara sau Piatra-Neamþ, aici
s-au afirmat, de-a lungul timpului,
trupe din Franþa, Grecia, Italia,
Serbia, Coreea º.a.
IULIA HAªDEU –
COMEMORARE LA 120 DE
ANI
Asociaþia Culturalã UNESCO
Iulia Haºdeu a organizat cu
ocazia împlinirii a 120 de ani de
la moartea IULIEI HAªDEU
simpozionulLUMINA CARE NU
SE STINGE cu participarea
cercetãtorilor hasdeologi dr.
Vasile Andru, dr. Pavel Balmuº,dr.
Crina Bocºan, dr. Mircea
Coloºenco, Sandrino Gavriloaia,
Mihai ªtefan. urmat de un
serviciu religios la monumentul
funerar al familiei Haºdeu din
Cimitirul Bellu
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SÃRBÃTOAREA NAÞIONALÃ A LIMBII ROMÂNE
REÞEAUA INTERNAÞIONALÃ CARE A INSTITUIT
O SÃRBÃTOARE NAÞIONALÃ
Urmare apelului pe care l-a gãzduit cu generozitate ºi revista „Agero”,
în ultimele zile ale lunii august LIMBA ROMÂNÃ A FOST SÃRBÃTORITÃ PE
MERIDIANELE LUMII DE VORBITORII EI, acesta devenind primul an când
alte comunitãþi româneºti trãiesc evenimentul întâmpinînd sãrbãtoarea de la 31
august a fraþilor lor din Basarabia. Încercarea noastrã de a sistematiza acum
câteva informaþii ºi consideraþii concluzive care sã asigure continuitatea ºi
înscrierea în calendarul anilor viitori a unei asemenea sãrbãtori de suflet românesc,
presupune câteva capitole, dupã cum urmeazã:

1.Cronologia propunerii

Revista „Albina româneascã” – cea mai veche publicaþie de limbã românã care,
în curând va implini 180 de ani de la apariþie – a lansat în anul 2007, ca tema de
dezbatere pentru a opta ediþie a Consfatuirii Naþionale a Intelectualilor de la Sate,
ideea instituirii unei sãrbãtori a limbii române, ca eveniment naþional de largã
rezonanþã sãrbãtorind ideea de emancipare a poporului român în diacronia ei, de la
conºtientizarea originilor latine ale vorbirii sale la strãdania ºi entuziasmul construirii
unui stat unitar al vorbitorilor de limbã românã, pânã la alungarea comunismului
tocmai in scopul ca adevãrul ºi dreptatea sã triumfe prin rostirea lor în limba românã.
O sãrbãtoare-simbol care, focalizând mereu asupra ideilor care au animat fiecare
dintre aceste etape, sã sublinieze evoluþia aspiraþiilor de emancipare naþionalã
încununate de un întreg an 1989, în care limba românã a coagulat nãzuinþele
vorbitorilor ei de oriunde prin exprimãri de protest împotriva totalitarismului.
Exprimãri care au condus la marele act de voinþã naþionalã din decembrie.
Consfãtuirea Naþionalã a Intelectualilor de la Sate a luat în consideraþie propunerea,
a dezbãtut-o ºi, hotãrând ca urmãtoarea ediþie sã fie dedicatã instaurarii acestei
sãrbãtori, a lansat un apel al cãrui sens l-am prezentat în urmãtorul citat: “...La fel cu
însemnãtatea anului 1848 pentru istoria româneascã a urmãtoarelor douã secole,
anul 1989 a culminat cu evenimentele eliberãrii noastre din Decembrie, tocmai
pentru cã a fost pe tot parcursul sãu un an frãmântat de miþcãri de emancipare
româneascã manifestate în diverse moduri. El meritã o notare specialã þi, prin
stabilirea conjugãrii mai multor aniversãri, printre care cea propusã de noi
sãrbãtorind cu toþii ZIUA LIMBII ROMÂNE, îi vom acorda întreaga însemnãtate,
ca un prag de conþtiinþã româneascã ce vine a se afirma în faþa chemãrilor de
iluminare democraticã ale secolului al douãzeciþiunulea… Sãrbãtoare de suflet nu
numai a fraþilor noºtri basarabeni, Ziua Limbii Române trebuie aºadar sã devinã o
sãrbãtoare în toate colþurile României ºi în toate colþurile româneºti din lume. Ea
face parte din istoria îndelungatei noastre lupte de emancipare þi, alãturi de
Decembrie, ca þi de alte momente ale rezistenþei, ea va reflecta lumini de referinþã
atunci când vom ajunge sã înscriem fenomenul românesc al anului 1989, la fel
cum îl avem înscris, de mai multe generaþii de istorici, pe cel al anului 1848...”
Apelul a fost trimis tuturor organismelor guvernamentale ºi parlamentare ºi a
constituit demersul nostru cãtre instituþiile centrale interesate sau rãspunzãtoare de
domeniu dar, în febra altor preocupãri ºi interese ale vieþii oficiale, nu a înregistrat
rãspunsuri semnificative pentru a se putea vorbi de vreo atenþie din partea politicienilor
pentru o asemenea propunere cu caracter cultural-naþional.În schimb, s-au primit
rãspunsuri ºi declaraþii de adeziune entuziasmant încurajatoare din partea unui numãr
important de organizaþii neguvernamentale, asociaþii culturale, biblioteci judeþene ºi
comunale, redactii de reviste ºi a multor organizaþii ale comunitãþilor româneºti din
strãinãtate. Acestora li s-au adãugat însemnate personalitãþi culturale ºi ale vieþii
publice din þarã ºi din lume, scriitori, publiciºti, oameni de artã, filologi, conducãtori
de diverse instituþii ºi organizaþii dintre care menþionãm în mod deosebit Asociaþia
Comunelor din România care a trimis apelul nostru tuturor primarilor comunelor din
þarã ºi ne-a propus mai multe întruniri judeþene pe aceastã temã pânã la sfârºitul
anului, revista „Agero” din Stuttgart a Asociaþiei Româno-Germane care a raspândit
apelul nostru la zeci de mii de cititori de limba românã din toate colþurile lumii,
Institutul Internaþional Jacques Maritain si Asociaþia belgianã Centre d’Action SudEst legatã de noi prin faptul cã, în vremuri revolute a susþinut cunoscuta campanie
„Villages roumaines”, popularizându-ne iniþiativa în mediul academic ºi universitar
european.
Aceastã anvergurã cãpãtatã de demersul nostru ne-a fãcut sã alegem soluþia de a
folosi internetul pentru o dezbatere într-adevar largã ºi beneficiind de participarea
unor personalitãþi semnificative. Astfel, în jurul portalului nostru www.cartesiarte.ro
s-a constituit o reþea-internet de intensã participare prin care, lansând cu o sãptãmânã
înainte ediþiile speciale pregãtitoare, am reuºit ca în perioada propusã de noi: 29-31
august, sã întrunim on-line personalitãþi ºi instituþii din þarã ºi strãinãtate care au
participat astfel la programul nostru de sãrbãtorire prin evocarea tuturor argumentelor
ºi simþãmintelor ce pledeazã pentru a se instaura definitiv SÃRBÃTOAREA
NAÞIONALÃ A LIMBII ROMÂNE.
2.Iniþiative de susþinere din partea celor cãrora ne-am adresat

Subliniem de asemenea, înafara evenimentului sãrbãtoresc provocat de apelul
nostru, faptul cã, prin aceastã primã manifestare publicã desfãºuratã cu mijloace
electronice în spaþiul virtual, am inaugurat o mare REÞEA INTERNAÞIONALÃ
CARE A INSTITUIT O SÃRBÃTOARE NAÞIONALÃ, LIMBA ROMÂNÃ FIIND
SÃRBÃTORITÃ ÎN TOATÃ ÞARA ªI PE MERIDIANELE LUMII DE VORBITORII
EI!
Aceastã reþea a început prin a rãspândi apelul nostru si a aduce mesaje de adeziune
pentru instituirea sãrbãtoririi propuse. Ziarele „Evenimentul zilei”, „Jurnalul
naþional”, „Crai nou”ºi alte publicaþii judeþene, revistele „Lamura”, „Dacia literarã”,
„Cetatea culturalã”, „Familia Românã”, „Oglinda literarã”, „Dor de Dor”,

„Românul Australian”, „Maramureºul” - din regiunea ucraineanã Transcarpatia,
„Observatorul din Toronto”, revistele electronice „Agero”, „Vulgo”, „Noi nu”,
„Slova crestinã-credinþa mea”, „Rom-Bel” din Bruxelles ºi „Ora româniei” din
Torino au evidenþiat sau au publicat apelul nostru si comentarii la el. O serie de
organizaþii, instituþii si asociaþii printre care „AIDROM”, „AOR”, „ARTRAD”,
„Asociaþia scriitorilor de limba românã din Germania”, „Asociaþia scriitorilor ºi
jurnaliºtilor din Turism”, „Asociaþia Duiliu Zamfirescu”din Focºani, „Biblioteca
Judeþeanã Petre Dulfu din Baia Mare”, Biblioteca judeþeanã Christian Tell din Târgu
Jiu”, „Biblioteca Municipalã B.P. Haºdeu” din Chiºinãu, „Consiliul Naþional al
Bibliotecilor din România”,Direcþia judeþeanã de Culturã, Culte, Patrimoniu - Dolj
„Fundaþia culturalã Alexandru Sihleanu”, „Grupul de Cercetãri Interdisciplinare
al Academiei Române”, „Liga scriitorilor din România ºi de expresie românã de
pretutindeni”,organizatorii primului sompozion naþional de „Consolidare a mediului
asociativ”, organizatorii simpozionului „Bisericile de lemn din judeþul Gorj”,
Protopopiatul Ortodox al Belgiei ºi Olandei, Societatea culturalã ”Pasãrea Phoenix” – Chiºinãu, „Societatea pentru cultura ºi literatura românã în Bucovina”(atât
cea din Suceava cât ºi cea din Cernãuþi), „Societatea românilor din Australia”, etc.
ºi-au transmis adeziunea la propunere sau au anunþat manifestãri proprii în sprijinul
ºi pentru celebrarea ei. Din partea unor Primãrii comunale ºi Consilii locale am primit
adrese de susþinere ºi Hotãrâri ale Consiliului Local care instituie pentru comuna
respectiva, încã din acest an, ziua în care cetãþenii ºi aºezãmintele culturale din localitate
sãrbãtoresc limba românã prin manifestãri cosacrate ei. Astfel, din comuna Luncaviþa
- jud. Tulcea am primit urmãtoarea comunicare:
Comuna Luncavita, judetul Tulcea sarbatoreste Limba Românã!
Manifestul a fost citit in sedinta publica duminica 24 august 2008, iar pe 27
august in sedinta ordinara a Consiliului Local Luncavita, se va dezbate un proiect
de hotarare privind sarbatorirea anuala a limbii române in Centrul de Cultura Rurala
al Comunei Luncavita.
Stefan Ilie
Primarul Comunei Luncavita
Judetul Tulcea
Comunicãri asemãnãtoare, stabilind manifestãrile locale la diverse date am primit
din partea domnului Mircea Velica, Primarul comunei Izbiceni, judeþul Olt, a doamnei
Mariana Gâju, Primarul comunei Cumpãna, jud. Constanþa, domnul Cornel Nanu,
Primarul comunei Cornu, jud. Prahova, doamna Veronica Ioniþã, Primarul comunei
Gorgota, jud. Prahova, domnul Ilie Potocea, Primarul comunei Tomºani, jud. Prahova,
domnul Gheorghe Nuþu, primarul comunei Grãniceri, jud. Suceava, din partea
primãriilor ºi a consiliilor locale ale comunelor Panaci-Suceava, Niculeºti, ªotânga,
Doiceºti ºi Aninoasa din jud. Dâmboviþa ; Sãcãlãºelu, Botiza, Fãrcaºa din Maramureº ;
Vlãdeni ºi Fãcãeni -Ialomiþa, ªtefan cel Mare – Cãlãraºi, Viiºoara – Cluj, Slobozia
Bradului – Vrancea, Taºca – Neamþ, Scânteieºti – Galaþi, dar în ºi mai multe comune
despre care vom relata în ediþiile viitoare, sãrbãtoarea a fost de-a dreptul celebratã
prin manifestãri organizate de aºezãmintele culturale locale, ca ºi prin unele ad-hoc,
în cadrul altor întruniri, adunãri cetãþeneºti ori parohiale sau hramuri ale bisericilor.
Încheiem acest capitol al relatãrii noastre cu documentul care ne-a parvenit din
partea primãriei comunei Vulcana-Bãi, judeþul Dâmboviþa :

ROMÂNIA
Judetul Dâmbovita
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VULCANA - BÃI
HOTÃRÂREA
din 28 august 2008
privind însuºirea propunerii efectuatã de cãtre Fundaþia „Episcopul Grigorie
LEU” – MIªCAREA PENTRU PROGRESUL SATULUI ROMÂNESC pentru
proclamarea zilei de 29 august ca Ziua limbii române
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administraþiei publice locale nr. 215/2001,
republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, luând act de propunerea
Consfãtuirii Naþionale a Intelectualilor de la Sate: „La fel cu însemnãtatea anului
1848 pentru istoria româneascã a urmãtoarelor douã secole, anul 1989 a culminat
cu evenimentele eliberãrii noastre din Decembrie, tocmai pentru cã a fost pe tot
parcursul sãu un an frãmântat de miºcãri de emancipare româneascã manifestate
în diverse moduri. El meritã o notare specialã ºi, prin stabilirea conjugãrii mai
multor aniversãri, printre care cea propusã de noi sãrbãtorind cu toþii ZIUA LIMBII
ROMÂNE, îi vom acorda întreaga însemnãtate, ca un prag de conºtiinþã româneascã
ce vine a se afirma în faþa chemãrilor de iluminare democraticã ale secolului al
douãzeciºiunulea…”,apreciind imperativ necesarã adoptarea unei legi privind
proclamarea zilei de 29 august ca Ziua limbii române care sã complineascã celelalte
legi prin care s-au proclamat unele zile care marcheazã simbolurile naþionale,
respectiv:
a) 1 Decembrie - Ziua naþionalã a României, potrivit art. 12 alin. (2) din
Constituþia României, republicatã;
b) 26 iunie - Ziua drapelului naþional, proclamatã prin Legea nr. 96/1998;
c) 29 iulie - Ziua imnului naþional al României - Deºteaptã-te, române,
simbol al unitãþii Revoluþiei Române din anul 1848, proclamatã prin Legea nr.
99/1998;
d) 8 decembrie - Ziua Constituþiei României, proclamatã prin Legea nr.
120/1995;
e) Ziua Eroilor, sãrbãtoare naþionalã a poporului român, cea de-a
(continuare în pag.13)
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GHEORGHE ASACHI

LIMBA ROMÂNÃ ªI ISTORIA EI

DESPRE CULT
IVAREA LIMBEI ROMÂNE LITERARE
CULTIVAREA
Al doilea an sã apropie de a sa închiere de când, cu învoirea înaltului guvern,
urmeazã publicaþia Albinei româneºti dupã statornicul sãu plan de a face nu
numai interesantã, ce þi folositoare cetirea gazetei, carea se poate zice a fi
metodul practic al culturei naþionale. Greutãþile înfãþoºate în plinirea unui
asemine scopos se lãmuresc de sine, dacã se ia aminte cã limba româneascã,
în a sa pruncie þi sãrãcie, este întrebuinþatã a fi, astãzi organul politicei, a
ºtiinþelor ºi a literaturei, ce în limbele streine numai dupã ostineala a mii de
învãþaþi în cursul multor veacuri au rãsãrit! Pre lângã aceste, spre a înlesni
înþelegerea gazetei, redacþia este nevoitã a o însoþi cu descrieri lãmuritoare,
þi încã pentru întocma ºi adevãrata rostire, dupã regulile filologhiei a urzit
trebuincioase cuvinte tehnice, a se feri de acele varvare, ce nu s-au înromãnit,
þi a le întroloca cu cuvinte chiar româneºti aflãtoare în vechile manoscrisuri
þi cãrþi tipãrite în Moldova, ce le-au pãstrat de uitare, cãtrã carea osândite au
fost de atâte împregiurãri împrotivitoare la orice fericire a patriei. Întru
acesta redacþia încã s-au povãþuit de o nouã pildã, ce lumei au înfãþoºat
limba greceascã, carea, dupã asemine planuri lucratã, au cuprins astãzi un
post însãmnat în ºirul limbelor cultivite, fãcându-sã vrednicã de fiinþa politicã
a naþiei sale.Întemeietã pe aceste cuvinte aducãtoare unui asemene fericit
spori, redacþia va urma planului sãu, cerând întru aceasta agiutoriul
binevoitorilor români filologhi, carii în luminata lor dorinþã vor împãrtãþi
redacþiei sfaturile ºi ideile þintitoare cãtrã cultura unei limbi interesante,
atât pentru începutul de unde derazã cât þi pentru împoporarea a mai mult
de cinci milioane oameni carii o vorbesc. Dorind apoi a împãrtãþi strãinilor
interesante novitale din Moldova sau a þãrilor învecinate, precum þi
îmbunãtãþitoarele administrative mãsuri dupã noua legiuire a þãrei, redacþia
nu va pregeta a publica aceste împreunã þi in limba francezã.

ION HELIADE RÃDULESCU
ASUPRA LIMBEI ªI ÎNCEPUTURILOR ROMÂNILOR
„... Unii pe rumâni îi fac strãnepoþi ai dacilor, alþii amestecãturã
de daci ºi de romani, alþii, pentru câteva vorbe sloveneºti ce se aflã în limba
bisericeascã, slavi, ºcl. Foarte bine! Eu zic sã priimim pe oricare dintr-acestea,
dacã va fi adevãr; cãci vãz cã niciuna nu este în stare sã foloseascã nici sã
vatãme pe rumân, ºi cã niciuna nu este în stare nici sã adaoge nici sã scazã
ceva la civilizaþia, cinstea ºi luminarea rumânilor. Mai bine însã sã cercetãm
puþin pe rumân ºi limba lui, º-apoi fãrã greutate vom afla prin dovediri
fireºti cã el este ceea ce au fost pãrinþii sãi, sau cel puþin cã vorbeºte o limbã
ce se trage din latina.
Mii de ani au trecut peste dânsul, mii de prefaceri, mii de neamuri streine.
Fieºtecare dintre acestea a luat câte ceva cu sine, ºi ºi-a lãsat urmele sale. Tot
a trebuit sã uite rumînul, ºi pãrinþi, ºi obiceiuri, ºi fapte: de toate s-a
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depãrtat în fugile ºi bãjeniile sale; pe sine însã fireºte nu a putut sã îl uite,
cãci pretutindenea a fost nedezlipit de dânsul. Când ar întreba cineva un
rumân din cei mai simpli ºi fãrã multe cunoºtinþe: Care au fost pãrinþii tãi?
Care religia lor? Care obiceiurile lor? El negreºit cã nu ar ºti ce sã rãspunzã.
Când însã l-ar întreba: Tu ce eºti? El ar rãspunde om-homo. – De ce fel de
neam? – Rumân. – Cum se numesc în limba ta pãrþile trupului tãu? Cap,
ochi, nas, ureche, limbã, dinte, barbã, braþ, mânã, deget, unghie, inimã,
piept, sânge ºcl. (adicã) Caput, oculus, nasus, auricula, lingva, dens, barba,
brachium, manus, digitus, ungvis, anima, pectus. De unde urmeazã cã
rumânul este întreg roman ºi toate pãrþile trupului sãu ºi chiar sângele îi
sunt romane.
Apoi sã venim a-l întreba ºi pentru objecturile ce niciodatã nu ia scãpat din vedere, ºi care în fugile sale i-a fost de neapãratã trebuinþã a le
avea cu sine. El ºi atunci va rãspunde: pîine, fãinã, apã, foc, vin, car, bou,
câine, cer, soare, lunã ºcl; panis, farina,aqua, focus, vinus, carrus, bos, canis,
caelum, sol, luna.
Ce au fost darã pãrinþii ºi strãmoºii rumânului de l-a învãþat sã
numeascã astfel lucrurile?... Limba lui pentru sine ºi pentru trebuinþele lui
cele mai de aproape este toatã latinã. Când însã vom intra ãn bisericã ºi în
canþelariile divanului, unde atâta vreme a domnit limba slavoneascã, acolo o
sã gãsim urmele ei. Þinta noastrã aici nu este sã aflãm pe rumânul popã sau
pe rumânul logofãt, ori pe meºterul sau pe rumânul loghiotatos, ci pe rumânul
rumân, în starea firei, ºi cu acele dintâi cunoºtinþe ce le dobândeºte la
pieptul maicii sale care l-ar învãþa slavoneºte de ar fi slavonã, dãceºte de ar
fi dacã (Dumnezeu o mai ºti care a fost limba dacilor). Puþinele vorbe
slavoneºti nu schimbã nici natura rumânului nici ºesãtura limbii lui, al cãria
mehanism este tot acela cu al surorilor ei italiana, franþeza ºcl. Formarea
cazurilor, verburile auxiliare, conjugarea verburilor, timpii compuºi,
infinitivele, partiþipiile trecute, toate dovedesc aceeaºi urzealã cu a limbilor
de sus. Când o datã avem un drum, o urzealã, o sistemã, poate vremea sã
schimbe toate vorbele cu altele strãine, ºi rãmâind tiparul rumânesc, limba
în veci sã fie rumâneascã... (Ce,) ... rumânul pentru cã zice „slavã domnului”
ºi nu glorie domnului, nu vorbeºte româneºte? – Iertaþi-mã sã fac o asemãnare
care cu toate cã este cam stravagantã, însã pricina o desluºaºte foarte bine.
Când cineva va avea înaite-i un scheletru de om ºi va grãmãdi pe dânsul, de
va fi cu putinþã, carne, muºchi, vine, piele, negreºit cã va ieºi un om alb sau
negru, frumos sau urât, care mai pe urmã este primitor a fi îmbrãcat sau a
rãmânea gol, de a fi stãpân sau slugã, însã totdauna va fi om; dar dacã
scheletrul va fi de alt dobitoc, negreºit cã orice îi va pune cineva, el în veci va
avea forma sa. A fost odatã o vreme, când limba româneascã, dezbrãcatã de
toatã podoaba ei, goalã, sfâºiatã, a rãmas ca un scheletru. De aici a început
iarã a se hrãni, a prinde putere, a se împrumuta câte o hainã streinã (pe care
totdauna poate sã o dea înapoi de se va îmbogãâi) ºi a veni în starea în care
se aflã astãzi, când nu mai aºteaptã decât îndemânatici ºi învãþaþi meºteri ca
sã o împodobeascã. Fel de fel de croitori aleargã acum ca sã o îmbrace, unii cu
(continuari din pag1)

reprezintã astãzi decât o cincime (!) din vocabularul ei, în timp ce elementul slav
care intrã în componenþa vocabularului limbei române este aproape dublu (!)”... ªi,
mai departe: „Elementele tuceºti reprezintã aproape a cincea parte (!) din vocabularul
român”... Cu alte cuvinte, limba românã se compune dupã Cihac din 1/5 latinã, 1/5
turcã ºi 2/5 slavice, afarã de 1/5 eterogenã.
E mai presus de orice îndoialã cã nicãiri ca în Dobrogea românii n-au fost
expuºi la o mai mare influinþã slavicã ºi turcã totodatã, locuind acolo, în curs de
câþiva seculi, într-un strâns contact cu bulgarii ºi cu otomanii. Ei bine, nici chiar în
Dobrogea aritmetica lui Cihac nu se potriveºte.
Iatã o scurtã doinã românã dobrogeanã, culeasã de neobositul Teodor Burada:
Vara vine, iarna trece,/N-am cu cine mai petrece;/ªi cu cine am avut,/Vai de
mine, l-am pierdut!/L-a mâncat negrul pãmânt,/La bisericã-n mormânt!...
Luãm primul tom din dicþionarul etimologic al lui Cihac, cuprinzãtor de
„elemente latine”, ºi gãsim acolo: varã=ver,veris; vin=venio; iarnã=hibernum (tempus); trec=trajicio; nu=non; am, avut, avea=habeo; cu=cum; cine=quinam;
mai=magis; petrec=pertrajicio; ºi=sic; vai=vae; de=de; el=ille; perd=perdo;
mânc=manduco;negru=nigrum; pãmânt=pavimentum; la= un „l” eufonic care precede prepoziþia „a”=ad; bisericã=basilica; în=in; mormânt=monumentum; fiind
uitat numai mine, care însã, deºi coincide cu slavicul menia, totuºi nu se poate
desprinde de vechiul italian mene.
Câte cuvinte atâtea latinisme, fãrã nici un amestec strãin, absolutamente nici
unul!Ar fi putut oare Cihac sã ne gãseascã tot aºa un cântec românesc pe jumãtate
mai scurt, sau mãcar sã compunã el însuºi în prozã o frazã româneascã de cinci
ºiruri, în care toate cuvintele sã fie numai slavice sau numai turce, sau numai slavice
ºi turce? De vreme ce – dupã el – elementul turc în limba românã este egal la numãr
cu cel latin, iar elementul slavic „poate ajunge dublul”.
Negreºit, slavismele la români, ºi chiar turcismele, nu sunt puþine; în
circulaþiune însã, adecã în activitatea cea vitalã a graiului românesc, în miºcarea cea
organicã, ele se pierd aproape cu desãvârºire faþã cu latinisme. Chiar dacã toate
derivaþiunile turce ºi slavice ale lui Cihac ar fi corecte, pe când în realitate cele mai
multe pãcãtuiesc contra ºtiinþei ºi contra metodei, tot încã nu s-ar putea zice cã
ingredientul slavic ºi cel turc luate la un loc sunt egale la români cu ingredientul
latin, necum a reduce pe acesta din urmã la o biatã pãtrime în alãturare cu celelalte
douã. Un calcul serios în Lingvisticã, ca ºi-n economia politicã, are în vedere nu
unitatea brutã ci valoarea de circulaþiune...
În Lingvisticã, marele principiu al circulaþiunii, uitat pânã aici aproape cu
desãvârºire s-ar putea privi ca piatra cea angularã a edificiului. Ceea ce se cheamã
fizionomia unei limbi nu este altceva decât rezultatul circulaþiunii. Fizionomia totalã
a limbei se compune din fizionomiile sale parþiale: foneticã, tonicã, morfologicã,
sintacticã, lexicã, ideologicã, rezultând fiecare dintr-o circulaþiune deosebitã astfel
cã se poate întâmpla, bunãoarã, ca fizionomia foneticã sau lexicã sã nu fie de aceeaºi
naturã cu cea sintacticã sau cu cea tonicã, dar toate circulaþiunile speciale la un loc
concurg într-o singurã fizionomie generalã...
...A face etimologie în sensul ºtiinþific al cuvântului, lãmurind prin metoda
comparativã, întrucât e cu putinþã, nu numai originea vorbelor române ca materie,
ca formã, ca sens, ca propoziþiune, dar totodatã sorgintea credinþelor sau obiceielor
exprese prin acele vorbe;
A discerne în limba românã, aºa cum o gãsim în monumente vechi ºi-n gura
poporului, amestecul primar care i-a dat naºtere ºi multiple amestecuri secundare,
prin cari se caracterizeazã viaþa-i ulterioarã în curs de veacuri;
A dezvãli adevãrata fizionomie a graiului românesc: ceea ce circuleazã în el
ºi ceea ce nu circuleazã sau abia circuleazã.Aceasta este þinta pe care ºi-o propune
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haine pestriºe, alþii cu haine mai largi, mai scurte, mai lungi ºi nepotrivite
ºi alþii zic ca, hainele cu care se aflã ºi nu-i ajung a se acoperi, sã le taie în
bucãþi, sã le înnãdeascã, sã le înnoade, ºi sã le coasã ca sã-i ajungã!!! Unde
sunt aceia care sã-i lase ce este al sãu ºi sã-i potriveascã pe al ei trup din
magazia cea mare ºi bogatã a maicii sale? Au venit ºi aceia, au fost puþini, au
fost neascultaþi; dar s+a înmulþit ºi se înmulþesc, ºi ºimba începe a se slobozi
de strânsurile ce o sugruma, de lãrgimea ce o fãcea leneºã, de lungimea ce o
împiedeca, de scurtimea ce o arãta goalã ºi de pestriþimeace o fãcea de râs.
În partea a doua vom arãta drumul ºi mijloacele regulãrii ºi înaintãrii aceºtii
limbi.
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INTRODUCÞIA ,,Dacia litterarã’’: 30 ghenarie 1840
« Dacia litterarã … - va fi – un repertoriu general al literaturei
româneºti, în carele ca într-o oglindã se vor vede scriitori moldoveni,
munteni, ardeleni, bãnãþeni, bucovineni, fieºte carele cu ideile sale, cu
limba sa, cu tipul seu…
… Ne vom sili ca moralul sã fie pururea pentru noi o tablã de legi, ºi
scandalul o urâciune isgonitã. Critica noastrã va fi nepãrtinitoare; vom
critica cartea, ear nu persoana. Vrãjmaºi a arbitrarului, nu vom fi arbitrari
în judecãþile noastre literare. Iubitori ai pãcei, nu vom primi nici odatã
în foaia noastrã discuþii ce ar pute sã schimbe în vrajbe. Litteratura
noastrã are trebuinþã de unire, ear nu de desbinare… În sfârºit, þãlul
nostru este realisaþia dorinþii ca Românii sã aibã o limbã ºi o litteraturã
communã pentru toþi…(suntem) împotriva dorului imitaþiei (cã ea
este)…o manie primejdioasã pentru cã omoarã în noi duhul
naþional…aceastã manie este mai ales covârºitoare în literaturã.
(majoritatea cãrþilor ce apar) sânt numai traducþii din alte limbi ºi încã
ºi acele de ar fi bune. Traducþiile însã nu fac o literaturã… Noi vom
prigoni cât vom pute aceastã manie ucigãtoare a gustului original,
însuºirea cea mai preþioasã a unei literaturi…
Istoria noastrã are destule fapte eroice, frumoasele noastre þeri sânt
destul de mari, obiceiurile noastre sânt destul de pittoreºti ºi de poetice,
pentru ca sã putem gãsi ºi la noi sujeturi de scris, fãrã sã avem pentru
aceastã trebuinþã sã ne împrumutãm dela alte naþii…Foaia noastrã va
primi cât se poate mai rar traduceri din alte limbi; compuneri originale
îi vor umple mai toate coloanele…”
LA INTRODUCEREA ALFABETULUI LATIN
ÎN PAGINILE ALÃUTEI ROMÂNEªTI:
Rugãm numai pre cetitorii noºtri sã nu sã sparie de greutãþile ce vor afla
la schimbarea aceasta; sã gândeascp cã aceste greutãþi vin numai din
nedeprindere, cã literele latine sînt mai puþine la numãr, mai uºoare, mai
potrivite cu haractirul limbei noastre ºi cã fãrã ele niciodatã nu vom pute
ave o gramaticã bunã ºi regulatã
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mormânt rãmân nedespãrþite... Peirea limbei este peirea poporului, ceea ce nu vrea
sã zicã peirea generaþiunilor, acestea þinându-se în timp ca lanþuri neîntrerupte, ci
peirea acelui mod de a reflecta în sine lumea esterioarã, care era comun nunei sume
de indivizi. Dacã se pune ceva în valoare în aceastã lume interioarã a cãrei importanþã
vom cãuta s-o arãtãm dupã ce vom fi cercetat-o în totul, atunci se va acorda uºor cã
limba este cel întâi obiect pe care un popor ce aspirã la viaþã trebuie a cultiva,
cãci ea este condiþiunea chiar a existenþii sale...
Mai întâi limba, dezvoltându-se cu întregul cuprins sufletesc a unui popor,
urmeazã cã ea are o dezvoltare istoricã, adecã liberã, prin urmare nimic nu e mai
contrar dezvoltãrei limbei decât regulamentãrile arbitrare. Confusiunea necesarã ce
se-ntâmplã în o limbã care pãºeºte deodatã la o dezvoltare rãpede, se clarificã cu
timpul, ºi limba pãºeºte apoi în o dezvoltare regulatã ºi conformã spiritului poporului
cãruia aparþine. Câmpul liber al discuþiunii este singurul mijloc care trebuie întrebuinþat
pentru apãrarea limbei de formaþiuni strãine. Aceste formaþiuni strãine sunt de douã
neamuri: unele sunt acele ce ating materialul limbei, cuvintele, celelalte se rapoartã
la spiritul ei, adecã la legãtura originalã a noþiunilor între ele. Ambele sunt periculoase,
cele de felul al doile, însã într-un mod mult mai grozav... Nu trebuie sã uitãm cã
limba este a unui popor pentru ca prin ea sã esprime interiorul sãu, cã ea are
valoare pentru el numai întrucât o înþelege. Apoi nu este nici un pericul dacã în o
limbã se aflã o sumã oarecare de cuvinte prin originea lor cu totul strãine, cãci
înþelesul ce limba a legat de ele, în timpul primirei lor, nu mai este în totul acel strãin.
Aceastã preponderenþã a cuprinsului asupra formei face în genere de pericolul
împrumutãrei cuvintelor, nu este cel ce ameninþã existenþa limbei însãºi.Cu mult mai
periculoasã e specia de formaþiuni strãine în contra spiritului însuºi a limbei.
Formaþiuni care imiteazã legãturi de cuvinte din alte limbi au de rezultat de a desface
legãtura între noþiuni; ºi de a o stabili iarãºi dupã forma ce o are la poporul imitat. .
O altã consecvenþã ce am pute trage din cercetarea de faþã este, cã trebuie sã
ne dezbrãcãm de acel fals simþãmânt de patriotism ºi de românism care vra ºi
romanizarea terminologiilor ºtiinþifice. Noþiunile ºtiinþifice fiind aceleaºi la toate
popoarele ce le posed, ar trebui ca ºi cuvintele ce le esprimã sã fie aceleaºi.
Terminologia ºtiinþificã trebuie în genere împrumutatã de la poporul la care ºtiinþa
corespunzãtoare s-a dezvoltat. Mai ales trebuie a se feri de traducerea cuvintelor
tehnice ale altor limbi prin cuvinte din viaþa comunã, care traducere pare unora un
mare avantaj; cãci aceste cuvinte având în genere mai multe înþelesuri întunecã
noþiunile clare ºi simple ale ºtiinþei...
Posibilitatea comunicãrii cuprinsului sufletesc sub forme determinate de
natura poporului este dar una dintre condiþiunile cele dintâi a fericirii indivizilor sãi
ºi din contra, nimic nu atinge mai adânc ºi mai dureros fiinþa omeneascã decât
împedecarea acestei comunicãri, decât presiunea moralã ce rezultã din înnãduºirea
dorinþei nemãrginite de a revãrsa cuprinsul sufletului sãu prin ameninþarea altor interese
scumpe sau chiar aceea a existenþei sale. . Aceasta se-ntâmplã când un popor mai
mare, mai puternic, împins de un orb fanatism naþional, arogându-ºi sie dreptul naturei
de a da naºtere popoarelor, imprimã unui altuia limba, moravurile ºi în un cuvânt
viaþa sa întreagã, când sfarmã monumentele amintirilor sale ºi sacã prin mijloace
cumplite viaþa întreagã a sufletului sãu... De aceea vedem în istorie popoarele preferând
sã piarã decât sã-ºi sacrifice de bunãvoie tezaurul sufletului lor, ºi omenirea vede în
astfeliu de faptã o glorie pentru victimã, o infamare pentru cãlãu...
Aceasta a prevãzut-o natura când a legat de individ familia, când a unit
familii împreunã în neamuri ºi ginþi, ºi mai cu samã când a format naþionalitãþile.
Legatã de sfera naþionalitãþei, a poporului, activitatea individului ia un impuls puternic
ºi concurã la progresul omenirei. Importanþa, dar, a culturei naþionale care
constituie ºi mãnþine sferele de viaþã a popoarelor este în aceastã privinþã ce
favorizeazã însuºi progresul universal...
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patruzecea zi de la Sfintele Paºti, Ziua Înãlþãrii Domnului Isus Hristos, potrivit
tradiþiei româneºti, proclamatã prin Legea nr. 379/2003,
luând act de:
a) referatul de aprobare prezentat de cãtre primarul comunei, în calitatea
sa de iniþiator, înregistrat in 28 august 2008;
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei, din 28 august 2008;
c) precum ºi de raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local, având
în vedere prevederile art. 5 alin. (2), art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. e) ºi alin. (7)
lit. a) ºi c) din Legea administraþiei publice locale nr. 215/2001, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare,

acestea, de fapt s-au deschis comunicarile unui permanent seminar de specialitate
on-line, în care încercãm sã comunicam, vii ºi trecuþi, cât mai mulþi intelectuali cu
simþire româneascã. Dintr-un asemenea motiv, am pus accentul pe acel SECOL AL
NOUÃSPREZECELEA ÎN CARE POLITICA NAÞIONALÃ S-A DUS PRIN
POLITICA UNITÃÞII LIMBII NOASTRE. Sa dus de catre mari personalitãþi politice
ale neamului care au fost în acelaºi timp foarte mari cãrturari cu operã definitorie în
slujirea acestei limbi. Am urmarit, prin aceasta, sã demonstrãm cã SLUJIREA LIMBII
NU ESTE DOAR O ÎNDATORIRE CÃRTURÃREASCÃ, CI ÎL DEFINEªTE ªI PE
ADEVÃRATUL OM POLITIC. Pentru cã, printr-o asemenea slujire el, omul politic
poate veni sã rezolve multe probleme ale neamului sãu ºi, mai ales, acel IDEAL AL
UNITÃÞII DE SIMÞIRE CE CONDUCE DIRECT SPRE PROGRESUL PRIN
AFIRMARE NAÞIONALÃ, care este, în fond, cea mai bine doveditã cale a progresului
omenirii.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VULCANA-BÃI adoptã prezenta
hotãrâre.

5. Ce s-a înþeles în þarã ºi cum s-a concretizat aceastã iniþiativã
Art. 1. - Se însuºeºte propunerea efectuatã de cãtre Fundaþia „Episcopul
Grigorie LEU – MIªCARE PENTRU PROGRESUL SATULUI ROMÂNESC” pentru
proclamarea prin lege a zilei de 29 august ca Ziua limbii române, precum ºi se
aprobã cooperarea cu aceastã fundaþie în vederea realizãrii în comun a unor acþiuni
privind promovarea acestui deziderat.
(2) Se propune ca marcarea Zilei limbii române sã fie efectuatã de cãtre
autoritãþile publice ºi de celelalte instituþii ale statului prin organizarea unor programe
ºi manifestãri cultural-educative, cu caracter evocator sau ºtiinþific, consacrate istoriei
limbii române, în perioada 29 - 31 august.
Art. 2. - (1) Prezenta hotãrâre se comunicã, în mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului comunei, în termenul prevãzut de lege, primarului comunei VulcanaBãi ºi prefectului judeþului Dâmboviþa ºi se aduce la cunoºtinþã publicã prin depunere
la Monitorul Oficial al Comunei Vulcana-Bãi care se pãstreazã la Biblioteca Publicã
Comunalã „Grigore ALEXANDRESCU” Vulcana-Bãi, precum ºi prin publicarea pe
pagina de internet la adresa www.vulcanabai.ro.”.
(2) De asemenea, prezenta hotãrâre se înainteazã, prin grija primarului comunei,
Fundaþiei „Episcopul Grigorie LEU – MIªCAREA PENTRU PROGRESUL SATULUI
ROMÂNESC”, cu sediul în municipiul Bucureºti, bulevardul Dacia, nr. 126, sectorul
2.

3. “Limba noastrã cea românã”

Participanþii la dezbaterea noastrã au luat cunoºtinþã din douã articole publicate
de cotidianele “România liberã” ºi “Ziua”despre problemele aproape opresive cu
care se confruntã limba românã în Basarabia ºi despre programul propus de
perseverenþii organizatori de la Chiºinãu pentru sãrbãtoreasca lor zi de 31 august pe
care, poate mai greu - mai puþin oficial ºi mai mult popular, mai lipsitã de auspicii
guvernamentale dar zdravãn susþinutã de autoritãþi locale - mai greu, deci, dar
niciodatã abandonând-o, ºi-o celebreazã locuitorii Basarabiei. Fãrã a reuºi sã depãºim
gustul amar al întâmplãrilor prin care treceau tocmai cei care, prin tradiþia lor, au
inspirat propunerea noastrã, ne-am informat participanþii la aceastã largã sãrbãtorire
virtualã despre modul cum a fost întîmpinatã ºi cum s-a desfãºurat la Chisinãu, cu
temeinicã susþinere civicã din partea cetãþenilor ºi a Primãriei Municipiului, tradiþional
devenita manifestare „Limba noastrã cea românã”.
Am preluat materiale si articole din „Portalul de românism Basarabia” din
„Almanahul tuturor românilor pe anul 2008 – Apa vie”, din articole scrise ºi mesaje
trimise de Grigore Vieru, Nicolae Dabija, Valeriu Matei, Vlad Pohilã. De altfel, cei
care au citit propunerea noastrã, îºi amintesc de faptul cã aºa am ºi început-o : « TOÞI
ROMÂNII SUNT CHEMAÞI A SÃRBÃTORI LAOLALTÃ CU FRAÞII LOR DIN
BASARABIA ZIUA LIMBII ROMÂNE FÃCÂND DIN ACEASTA O SÃRBÃTOARE
NAÞIONALÃ »! Am pornit, cum se vede, de la faptul cã, de vreme ce existã la unii
dintre noi tradiþia sãrbãtoririi celui mai important element de coeziune naþionalã,
care este limba, sã o extindem la o sãrbãtoare în care toþi românii sã-ºi aminteascã de
uriaºele eforturi ale marilor noºtri înaintaºi. Sã-ºi aminteascã, de asemenea, de
eforturile din diferite provincii româneºti pentru recunoaºterea ºi desãvârºirea acestei
limbi. Ziua festivã propusã capãtã astfel ºi aspectul de aniversare a tuturor momentelor
în care limba românã s-a afirmat afirmându-ne pe noi ca naþiune europeanã. Aºadar,
pe trunchiul sãrbãtorii devenite tradiþionale într-o þarã locuitã de români, noi sã
construim o aniversare mãreaþã, de simþire a tuturor românilor, extinzând aceastã
tradiþie în primul rând în România ºi, în egalã mãsurã, în toate comunitãþile româneºti
din lumea noastrã contemporanã. Din acest motiv am menþionat întreaga perioadã :
29 – 31 august, pentru ca, începând evocarea tuturor evenimentelor istorice legate
de limba noastrã printr-o sãrbãtoare naþionalã, ele sã continue dupã posibilitãþile
fiecãrei localitãþi sau comunitãþi, cu acþiuni locale aºa cum au ºi început sã se înfiripe.
4.Exemplul mariilor cãrturari
care au înnobilat viaþa politicã a românilor.

Sarbatorit prin iniþiativele proprii ale localitãþilor ºi instituþiilor culturale, sau întro retea internet care a pus în relaþie români din þarã ºi de pretutindeni, evenimentul a
fost susþinut prin editia speciala electronicã a newsletterului nostru, care a dezvoltat
caracterul de simpozion on-line al dezbaterii începute, publicând argumente extrase
din opera unor iluºtri clasici, aºa cum arãtam în numãrul al ºaselea:
„...AU FOST PREZENT
PREZENTAÞI
AÞI
ASACHI, HELIADE, KOGÃLNICEANU, HAªDEU, XENOPOL,
IAR ACESTE EXTRASE DIN OPERA LUI
OVID DENSUªIANU
LE ADUCEM AMINTE CITITORULUI ACUM
CÂND ÎNCEPEM ÎN COMUNITÃÞILE TUTUROR VORBITORILOR
DE LIMBÃ ROMÂNÃ A PRÃZNUI BINEMERIT
ATA EI
BINEMERITA
SÃRBÃ
TO A R E . . .
SÃRBÃT
Extrasele din Densusianu au fost alese si traduse de noi direct din textul
francez, dorind sa fie ca o explicatie finala la argumentarile luate din ceilalþi. Prin

Ecourile contemporane produse de evocarea operelor clasice aduse în sprijinul
propunerii noastre au început sã se amplifice dupã apariþia acestora. Iatã relatarea
evenimentului petrecut într-un alt judeþ al þãrii- Olt :
CENTRUL CULTURAL
„TUDOR GHEORGHE”
I Z B I C E N I
TO Þ I R O M Â N I I S U N T C H E M A Þ I A S Ã R B Ã TO R I
L A O L A LT Ã C U F R AT I I LO R D I N B A S A R A B I A
„ZIUA LIMBII ROMÂNE”
F Ã C Â N D D I N A C E A S TA O S Ã R B Ã TO A R E N A Þ I O N A L Ã

SIMPOZIONUL CU TEMA:
ORIREA LIMBII ROMÂNE”
SÃRBÃTORIREA
SÃRBÃT
DUMINICÃ 31 AUGUST 2008 ORA 17.00
INVITAT SPECIAL : MAESTRUL TUDOR GHEORGHE
Simpozionul, iniþiat de dl. Mircea Velica, primarul comunei, a fost deschis de
cãtre directorul Centrului Cultural, dl. Silvius Mihalcea cu mesajul „Sã vã fie ziua
bunã vorbitori de limbã românã”, dupã care s-a dat citire mesajului primit din partea
preºedintelui Asociaþiei Comunelor din România, domnul Emil Drãghici.
Primul invitat, cel care a deschis de fapt simpozionul a fost d-l prof. dr. Paul
Matiu, directorul bibliotecii judeþene „Ion Minulescu”, fãcând o prezentare amplã
despre evenimentele din Republica Moldova, evenimente petrecute în anul 1989 ºi
dupã aceea.
A urmat un cadru didactic ce a reprezentat clasele I-IV , d-l învãþãtor Stanciu
Ciprian, care a avut discursul axat pe influenþele nefaste ale societãþii zilelor noastre
asupra limbii române.
Cel de-al treilea invitat a reprezentat învãþãmântul gimnazial, d-l profesor Zarcu
Tudor care s-a referit la influenþele negative asupra limbii vorbite pe care o au cei
din media, atât cea scrisã cât ºi cea vorbitã, prin folosirea neadecvatã de termeni ºi
cuvinte, fapt extrem de dãunãtor pentru elevii al cãror vocabular se aflã în perioada
de acumulare.
Urmãtorul invitat a fost d-l profesor Purcea Gheorghe, care s-a referit în cuvântul
domniei sale la o laturã mai puþin mediatizatã ºi anume latura filosoficã a literaturii
române.
Au mai dorit sã transmitã mesajul domniilor lor:
- preºedintele Consiliului Judeþean Olt, d-l Stãnescu Paul
- senatorul de Olt d-l Bobeº Marin
- deputatul de Olt d-l Iordache Florin
Dupã discuþii a urmat un moment artistic prezentat de membrii
Centrului cultural, moment ce a constat în: recitare poezii, cântece populare
ºi jocuri locale
A urmat maestrul Tudor Gheorghe care a „plimbat” asistenþa de la
începuturile limbii române scrise pânã în prezent exemplificând de fiecare datã
prin cântec diferitele perioade ale evoluþiei limbii române, cuvintele fiind de
prisos în a descrie atmosfera, electrizantã dealtfel, din sala centrului cultural.
Totul s-a încheiat cu aplauze prelungite, auditoriul pãrãsind sala Centrului
Cultural „Tudor Gheorghe” mai buni ºi mai frumoºi decât erau la venire, pãrerea
tuturora fiind cã au participat la un eveniment înãlþãtor, dãtãtor de speranþe pentru
o existenþã „onorabilã” a limbii române…
Dupã închiderea simpozionului publicul s-a deplasat în piaþa centralã a
localitãþii unde s-a desfãºurat „Festivalul berii”, eveniment organizat de Consiliul
local Izbiceni colaborator fiind concernul „URSUS”, la care au participat
ansamblurile folclorice din localitãþile: Izbiceni, Cezieni, Oporelu, Viºina având ca
invitat special Ansamblul profesionist „Plaiurile Oltului” din Slatina.
ªi, pentru cã vorbim despre ecourile acestei iniþiative, ele ne demonstreazã
cã, de la hotãrâri ale unor Consilii Locale de a se institui Sãrbãtoarea Limbii Române,
cum ne-au parvenit din judeþul Tulcea ºi din Grãnicerii de Suceava, de la alte patruzeci
de comune româneºti care au preluat formula legislativã prin care ºi-a argumentat
Hotãrârea Consiliul local al comunei Vulcana-Bãi, jud. Dâmboviþa, s-a ajuns chiar la
o manifestare complexã, de comunicãri, referate, manifestãri artistice, evocãri lirice
prin glasul marelui artist al limbii române care este TUDOR GHEORGHE ºi chiar
petrecerea popularã organizatã pentru toþi locuitorii din vecinãtãþi de cãtre primarul
Izbicenilor de Olt, MIRCEA VELICA. O asemenea manifestare prefaþeazã ºi dã
exemplu pentru sute ºi sute de manifestãri complexe care, desigur, se vor multiplica
ºi vor avea loc la anul în sute ºi sute de localitãþi româneºti, stimulând atât programe
artistice cât ºi sesiuni de referate ale intelectualitãþii locale, concursuri ºcolare, petreceri
populare, SÃRBÃTOAREA LIMBII ROMÂNE devenind prilej pentru diverse forme
de manifestare a simþirii româneºti, a dragostei pentru tezaurul limbii, a mândriei
pentru cultura afirmatã prin strãmoºeasca limbã. În acest sens ºi din acest motiv,
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propunerea noastrã nu cuprinde o zi, ci o perioadã de trei zile, fiecare în localitatea
sau în comunitatea sa chibzuind dupã cum socoteºte mai bine elementele de
comunicare educaþionalã, de adaos la cercetarea ºtiinþificã, dar ºi la informarea
vorbitorilor de limba românã în legãturã cu valorile ei, cu virtuþile celor care o pun
în valoare ºi cu bucuriile pe care ea ne-o transmite de la învãþãturã ºi pânã la petrecerea
popularã.

Buna ziua ºi întregul nostru asentiment pentru iniþiativa Sãrbãtorii
Naþionale a Limbii Române.Vreau sa va intreb daca pot transmite
proiectul si documentele pe care le publicaþi pe situl “rom bel”
spre a fi informatã toatã diaspora romana din Belgia?
Cezar T
oader - Bruxelles
Toader

7. Sãrbãtoarea naþionalã instituitã printr-o reþea internaþionalã

Multumesc frumos pentru valoroasele informari.ºi studii despre ZIUA LIMBII
ROMANE. Le-am dat si eu mai departe celor cu care comunic în Australia ºi în
restul lumii. Din þarã, Profesorul Dumitru Draica, de la Facultatea de
Filologie din Oradea, mi-a spus ca este foarte interesat in tot ceea ce faceti in
legatura cu promovarea limbii si literaturii romane.
Cat despre sarbatoarea limbii romane, va felicit, este de bun augur.Totusi (parerea
mea!) ar fi fost mai bine sa fie tinuta intr-o perioada
cand nu sunt concedii, pentru ca lumea sa participe la manifestari (sper ca vor
lua amploare pe parcurs!). Poate 15 septembrie, sau 15 mai ar fi mai potrivit.
(zic! iertare, nu vreau sa va contrazic!)
George Roca
(scriitor – Australia)

Am menþionat unul din multele exemple de continuare a demersului nostru prin
contribuþii de suflet ºi de exprimare a sentimentelor, prin studii ºi argumentãri
aprofundate, prin inþiative personale sau ale comunitãþilor locale. Ele s-au produs,
spontan ºi cu pornire entuziastã, chiar în acest an de început. Subliniem acest lucru
pentru cã este vorba de luna lui august 2008 în care noi abia am pus în dezbatere
propunerea, fãcând apel pentru cãutarea de susþinere, de sprijin ºi de sugestii privind
atât data cât ºi diferitele forme de manifestare ce vor consemna marele eveniment.
Marele eveniment naþional anual, pe care sperãm sã-l înscriem în calendarul tuturor
celor legaþi sufleteºte prin graiul nostru comun: SÃRBÃTOAREA NAÞIONALÃ A
LIMBII ROMÂNE. Întru susþinerea oficializãrii lui reproducem din ecourile care neau parvenit:
Va felicit si admir pt actiunea ce o sustineti, in consonanta si cu preocuparile
mele, propunând acest MOTO DIN DIMITRIE GUSTI: ”Fiecare neam are o
linie a lui de propasire si stralucire, care face cu putinta un maximum de
manifestare pentru fiecare generatie, o continuare a sfortarilor si o imbogatire a
culturii nationale neincetat de-a-lungul veacurilor. Cei care nesocotesc aceasta
linie se indeparteaza de istorie si isi imping propria lor natie spre decadere.» Dan Ghelase
- presedinte ARTRAD (As.Non-profit pt promovarea artei ºi culturii tradiþionale din
Romania)

Va urez sanatate si putere de munca salutând ideea de a institui o zi a LIMBII
ROMANE! 29 august cred ca vine bine, dupa taierea capului Sf.Ioan Botezatorul!
Prof.C.Berbente
Cu solidaritate si admiratie subscriu la initiativa de la 29 august.
Vivat, floreat, crescat LIMBA NOASTRA ROMANEASCA!
Nicolae Rotaru, scriitor
Conducerea Ligii Scriitorilor din România,de expresie românã de
pretutindeni,este de acord cu iniþiativa de a marca Sãrbãtoarea Naþionalã a
Limbii Române.De acum înainte prin toate mijloacele noastre vom sãrbãtorii
aceastã zi în 29 august. La toate manifestãrile culturale pe care le
organizeazã, Liga Scriitorilor va amintii despre aceastã iniþiativã.Vom
organiza chiar o searã de poezie închinatã Limbii Române.În revista noastrã
AGORA LITERARÃ vom publica acest manifest.
Cu sentimente alese,
Al.Florin Þene,
preºedintele executiv al LIGII SCRIITORILOR.

Salut din nou initiativa Dumneavoastra.
Multumesc pentru aceste numere de revista, cu texte esentiale din secolul XIX
romanesc.Pe mine ma entuziasmeaza mereu, chiar imi da forta, si inspiratie,
lectura lor. Vãd cã sunt în ele învãþãturi extrem de importante ºi pentru ziua de
azi.
Multa sanatate si succes in continuare.
Cu sinceritate,
Dr
itus Filipas - Craiova
Dr.. T
Titus
Buna ziua!
Am primit cu drag materialele pe care mi le-ati trimis si le-am citit cu mare placere.
Felicitari pentru tot ce faceti pentru frumoasa noastra limba.
Muta sanatate!
prof Draghici Manea
Sunt desigur de acord ca fiecare zi sa fie a limbii romane, caci si seara, cand ma culc, si dimineata
cand ma scol aici, tot investmantat in limba romana ma gasesc bine si cald, de aceea sunt de acord. Si cu
atat mai mult sunt de acord ca ziua de 29 august sa fie cea dintai intre zilele de coperta a acestei
credinte in cel mai durabil tezaur al nostru. Sa va dea Dumnezeu putere si sanatate pentru a izbandi
in acest proiect frumos de solidarizare prin modul de vorbire si ortografie a romanilor.
Conf.univ
.dr
.Constantin Malinas.
Conf.univ.dr
.dr.Constantin
Îngãduiþi-mi sã vã mulþumesc pentru informatþiile, foarte preþioase, pe care
publicaþia dumneavoastrã mi le aduce. Este o iniþiativã generoasã, care, sunt
sigur, are, ºi va avea, ecou, în rândul scriitorilor, al intelectualilor, al tuturor
celor preocupaþi de cultivarea ºi cinstirea limbii ºi a literaturii.
Al dumneavoastrã,devotat,
Eugen Dorcescu (scriitor – Timiºoara)
Din partea Societatii Romanilor din Australia si a publicatiei Romanul
Australian, va rugam sa primiti felicitarile noastre pentru initiativa luata, de
sarbatorire a Zilei Limbii Romane.
Va rugam sa transmiteti fratilor nostrii, romanilor de peste Prut, calde urari
de bine si asigurarea ca suntem in permanenta cu gandul la ei.In viitoarea
adunarea a membrilor Societatii Romanilor din Australia le vom prezenta
materiale primite cu ocazia pregatirii si desfasurarii Consfatuirii Naþionale a
Intelectualilor de la Sate.
Dorim, alaturi de toti romanii, ca Ziua Limbii Române sã devinã o sãrbãtoare
în toate colþurile României ºi în toate colþurile româneºti din lume.
Cu calde urari de bine,
Emil Cica
Vicepresedinte al Societatii Romanilor din Australia

Ataºându-ne iniþiativei dumneavoastrã, vom sarbatori cu membrii Asociatiei
Duiliu Zamfirescu la Zilele Sihleanu,in cadru festiv,unde vor veni si cativa tineri
Basarabeni,Sarbatoarea Limbii Romane.Vom incepe din ziua de 28 in cadrul
intrunirii noastre unde suntem peste 3o de membri si vom continua la Sihlea
Cu tot dragul
Gheorghe Neagu
(Scriitor, Directorul revistei “Oglinda literarã”-Focºani)
Dorind sã dau iniþiativei dumneavoastra ºi o motivaþie personalã, vã fac o
destãinuire:Îmi aduc bine aminte de primele mele intilniri la Stockholm, in anii
1969-1970, cu Dl. Paul Lahovary cu printul Cantacuzino, cu D-na Magda
Ljungberg (nascuta Manu) si alti citiva vechi ”instrainati” romani, cit de surprins am fost ascultindu-i vorbind o limba romana curata, melodioasa, bogata si
deosebit de frumoasa. Probabil ca farmecul dialogului cu acesti oameni de mare
calitate, m-a ajutat sa-mi formez o matrixa neuronala bazata pe limba romana,
atit de profund implantata in cugetul si spiritul meu, incit nici un efort fizic sau
mintal, nu ar fi in stare sa o altereze. In compania acestor oameni, mi-am dat
seama ca sunt roman si ca singura limba care ma intregeste ca om, este limba
romana. Si pentru mine, nu are nici o importanta felul in care limba romana este
”catalogizata” de experti; bogata, saraca, desprinsa, influentata, amestecata,
nelimba-necurata. Nu, nu are nici un fel de importanta pentru mine, deoarece de
40 de ani incoace, de cind sunt ”rupt de ea”, limba romana continua sa-si desfaca
Evantaiul Imensitatii in fata ochilor mei.
Sper din tot sufletul ca sunt destul de multi oameni care gindesc si simt ca
mine. Care se impotrivesc tendintelor de transformare a frumoasei limbi romane in jargon anglo-tiganesc. Nu pentru ca as considera tiganii sau
englezii,inferiori romanilor sau altor natii, ci pentru ca ei au limba lor si noi
avem limba noastra si ar fi pacat ca limba lor sa dispara intr-un ghiveci romanoanglo-tiganesc, sau limba noastra sa devina altceva decit ceeace a fost si inca
este.
Termin acest scurt text cu o amintire. Eram in vizita in Germania la un prieten
din copilarie si fost coleg de liceu din Romania, Edwin Shoener, neamt get-beget
din Banat. Edwin mi-a spus ca nemtii nu se pot bucura ca noi romanii atunci cind
se spune un banc sau cind se cinta un cintec. Pentru ca nemtii nu au la dispozitie
subtilitatea si frumusetea limbii romane, pe care el, neamtul Edwin Shoener, o
admira si iubea mai mult decit multi romani pe care i-am intilnit de-a lungul
anilor.
Cu drag,
Dimitrie Grama
(scriitor - Danemarca)
Va felicit pentru initiativa dvs. generoasa privind limba romana si incerc sa va ofer o
contributie personala in masura in care am tiparit in acest an lucrarea “Filosofia lui BA
“ la editura Amaltea din Bucuresti. Propunerea mea este un text elaborat recent :
“Cariera si angajamentele lui BA”
Conf.Dr
.G.G.Constandache
Conf.Dr.G.G.Constandache
Univ.Politehnica Bucuresti
Catedra de Filosofie

Ideea organizarii unei zile dedicate Sarbatorii Nationale a Limbii Romane are
mai multe semnificatii.Sunt convinsa,ca romanii de pretutindeni vor vibra emotional
la o asemenea sarbatoare si vor sti sa raspunda la o astfel de chemare.Va felicit
pentru initiativa si pentru efortul intreprins pentru a aduna documente
valoroase,singure si sigure dovezi ale straduintei stramosilor
intelectuali,personalitati ale culturii romanesti.Sunt alaturi de aceia,care contribuie
la consolidarea acestui edificiu.
Un gand bun,
Elisabeta Iosif
(scriitor,vicepresedinte al Asociatiei Scriitorilor si Jurnalistilor de Turism din Romania)

Mult stimate Domnule Corneliu Leu,
Laudabila si plina de onoare intiativa Dvs. Cu totul de acord cu o ZI A LIMBII
ROMANE - indiferent cand. Poate ziua de nastere a lui Eminescu ar fi mai propice - ca dubla bucurie: e cunoscuta, deja, plus aportul sau fundamental la nasterea
identitatii noastre nationale, culturale si de limba.
Ma bucur sa ramanem in contact.
Cu aleasa consideratie,
Eugen Cojocaru
Vicepresedine al Asoc. Scriitorilor Romani din Germania
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Va raspundem cu placere la mesajul privind Sarbatorirea Limbii Romane.
Demersul nostru va incepe in prima saptamana a lunii septembrie in cadrul Bibliotecii
Comunale Cornu.
Cu respect,

dir. Caminul Cultural Cornu,

Dobrescu Gabriela
si bibliotecar,
Circiu Gratiela

Vã aduc la cunostinþã cã am lansat pe aria instituþiilor culturale din zonã un
apel - strangere de semnaturi pentru susþinerea inscrierii in calendarul oficial
al sarbatorilor naþionale a ZILEI LIMBII ROMANE.Va scriu de la un important simpozion naþional privind tradiþia bisericilor de lemn din România unde
am dat citire apelului dumneavoastrã privind ZIUA NAÞIONALÃ A LIMBII
ROMANE. Ce ar fi ca Ziua Nationala a Limbii Romane sa fie acompaniata,
desfasurata la aceeasi data cu Ziua Bisericilor de lemn din Romania ??? In
fapt, LIMBA ROMANA s-a dovedit, de-a lungul mileniilor,cea mai durabila, de
neinvins biserica de lemn, Catedrala a lamurei neamului nostru, romanesc
Dan Lupescu

(scriitor, directorul Direcþiei Judeþene Culturã, Culte, Patrimoniu Dolj)

Ma numesc Ioana Dragota si sunt bibliotecar la serviciul Colectii speciale al Bibliotecii Judetene
«Petre Dulfu» din Baia Mare
Am citit cu entuziasm chemarea dumneavoastra la sarbatorirea Limbii Romane si va rugam sa ne
dati permisiunea sa o reproducem in revista «Familia romana», asa cum a aparut ea in revistele
AGERO si NOI, NU! In ceea ce ne priveste, la Baia Mare, vom marca evenimentul de la 31 August, cu
siguranta.
Ma bucura ideea dumneavoastra de a acorda atentia cuvenita romanilor de
pretutindeni si, in special, limbii romane. Sigur, atata timp cat exisa o zi a imnului
national, o zi a drapelului national, se impune si macarea zilei limbii romane. Nu
ar fi rau daca ea ar coincide cu cea a romanilor din Basarabia. In anul 2000 am
fost prezent si eu la manifestarile organizate la Chisinau de ziua limbii romane insa
am constata cu tristete ca oamenii pe strada numai limba romana nu o vorbeau....
Si presa in limba romana apoape ca lipsea.... Cu toate acestea, cred ca romanii din
tara si din afara hotarelor nationale ar trebui sa sarbatoreasca ziua limbii
romane.Puteti conta pe subsemnatul.
Cu aleasa consideratie,
Virgil Coman - Meglenoromânul - de la Medgidia

E o initiativa nu doar salutara, ci si necesara, intru apararea si promovarea
identitatii romanesti. Am vorbit despre aceasta initiativa si in cadrul unor emisiuni
ce le-am avut la radio Vocea Basarabiei si la DTV Chisinau.
Mult succes si sanatate!
TEI
Valeriu MA
MAT
HOTÃRÂRE
Privind însuºirea propunerii de proclamare prin lege a zilei de 29
august ca ,,Ziua Limbii Române “
Consiliul Local ala oraºului Mizil,
Având în vedere expunerea de motive a Primarului oraºului Mizil; ºi propunerea
Fundaþiei ,,Episcopul Grigorie LEU – MIªCARE PENTRU PROGRESUL
SATULUI ROMÂNESC” de proclamare a zilei de 29 august ca Ziua Limbii
Române:
În conformitate cu prevederile art.45, al (1) din Legea admnistraþiei publice locale nr.215/2001, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare:
Luând act de propunerea Consfãtuirii Naþionale a Intelectualilor de la Sate ,,La
fel cu însemnãtatea anului 1848 pentru istoria româneascã a urmãtoarelor douã
secole, anul 1989 a culminat cu evenimentele eliberãrii noastre din Decembrie,
tocmai pentru cã a fost pe tot parcursul sãu un an de frãmântat de miºcãri de
emancipare românescã manifestate în diferite moduri. El meritã o notare specialã
ºi, prin stabilirea conjugãrii mai multor aniversãri, printre care cea propusã de noi
sãrbãtorind cu toþii ZIUA LIMBII ROMÂNE, ºi vom corda întreaga însemnãtate,
ca un prag de conºtiinþã româneascã ce vine a se afirma în faþa chemãrilor de
iluminare democraticã ale secolului al douãzeciºiunulea...”
Apreciind imperativ necesarã adoptarea unei legi privind proclamarea zilei de
29 August ca Ziua limbii române care sã complineascã celelalte legi prin care sau proclamat unele zile care marcheazã simbolurile naþionale, respectiv: 1
Decembrie – Ziua Naþionalã a României, potrivit art.12, al(2) din Constituþia
României republicatã; 26 iunie – Ziua drapelului naþional, proclamatã prin Legea
nr.96/1998, 29 iulie – Ziua imnului naþional al României – Deºteaptã-te române,
simbol al unitãþii Revoluþiei Române din anul 1848, proclamatã prin Legea nr.99/
1998; 8 decembrie – Ziua Constituþiei României, proclamatã prin Legea nr. 120/
1995; Ziua Eroilor, sãrbãtoare naþionalã a poporului român, cea de-a
patrusprezecea zi de la Sfintele Pºti, Ziua înãlþãrii Domnului isusu Hristos, potrivit
tradiþiei româneºrti, proclamatã prin Legea nr.379/2003;
Ân temeiul Legii nr.215/2001 – legea administraþiei publice locale, republicatã ân
2007, adoptã prezenta:
HOTÃRÂRE
Art.1
Art.1.Se însuºeºte propunerea efectuatã de cãtre Fundaþia ,,Episcopul Grigorie
LEU – MIªCARE PENTRU PROGRESUL SATULUI ROMÂNESC” pentru
proclamarea prin lege a zilei de 29 august ca Ziua limbii române ºi se aprobã
cooperarea cu aceastã fundaþie, în vederea realizãrii în comun a unor acþiuni
privind promovarea acestui dezideraqt.
Art.2 Se propune ca marcarea Zilei limbii române sã fie efectuatã de cãtre
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autoritãþile publice ºi de celelalte instituþii ale statului prin organizarea unor programe
ºi manifestãri cultural – educative, cu caracter evocator sau ºtiinþific, consacrate
istoriei limbii române în perioada 29-31 august.
Asrt.3 Prezenta hotãrâre se va comunica factorilor interesaþi prin grija referentului
de specialitate din cadrul Aparatului permanent al Consiliului Local Mizil.
Presedinte de ºedinþã,
Contrasemneazã,
CONSILIER
SECRETAR
Drãgan Mihai,
ªtefan Marcel
Mizil, 25.09. 2008
Stimate Domnule Corneliu Leu,
AOR susþine cãlduros organizarea unei sãrbãtori anuale dedicate limbii române
pe data de 29 august.
Considerãm aceastã sãrbãtoare necesarã conservãrii spiritualitãþii româneºti
mai ales în noua perspectivã europeanã integratoare ºi globalizantã.
Secretar general AOR
Emil Proºcan
REZOLUÞIAnr. 1
adoptatã în cadrul
PRIMULUI SIMPOZION NAÞIONAL DE CONSOLIDARE MEDIU ASOCIATIV.
Participanþii la Primul Simpozion National de Consolidare Mediu Asociativ din
perioada 24-31 august 2008, prin reprezantantii lor, reprezantanti ai asociatiilor
fundatiilor si federatiilor, din þarã precum ºi susþinerea telefonicã a mai multor
reprezentanþi de asociaþii ºi fundaþii din strãinãtate ºi având la bazã cele 269 de fiºe
de evaluare cu cele 18 întrebãri la care aceºtia au rãspuns se constatã cã se
considerã adoptatã în unanimitate Rezoluþia nr.1 privind constituirea Senatului
Naþional al Asociaþiilor ºi Fundaþiilor din România ºi al altor Români constituiþi în
asociaþii ºi fundaþii, precum ºi instituirea urmãtoarelor :
- stabilirea zilei de 29 august ca ziua mediului Academic în România;
- stabilirea prin consens dupã propunerile avansate ca ziua de 29
august sã fie decretatã ca zi naþionalã a Limbii Române „de cãtre
toþi vorbitorii ei în toate colþurile lumii”
(Semneazã în continuare cei reprezentanþi în cadrul Senatului de ja constituit prin
vot unanim ca organ consultativ urmând ca prin documentele cerute de Legea nr.
246/2005 privind asociaþiile ºi fundaþiile sã se obþinã autorizarea funcþionãrii
acestuia).
Distinse Maestre CORNELIU LEU,
Va rugam respectuos sa adaugati, in lista ONG-urilor care sustin legiferarea instituirea
ZILEI LIMBII ROMANE, urmatoarele
- Asociatia Culturala ProEuropa LAMURA din Craiova,
- Fundatia Scrisul Romanesc Craiova,
- Asociatia Culturala Decebal din Drobeta Turnu Severin,
- Revista CALIGRAF - Drobeta Tr. Severin,
- Revista TIMPUL - Tg. Jiu.
(Semneazã toti conducãtorii acestor instituþii)
Stimate domnule presedinte,
Vã anunþãm cã, pe lângã comuna Grãniceri, a cãrei adeziune v-am fãcut-o
cunoscutã prin scrisoarea primarului ei, Consiliile Locale ale urmatoarelor comune
au adoptat si ele hotãrâri asemãnãtoare privind Sãrbãtoarea Limbii Române:
- Dorna Cândreni,
- Putna,
- Frãtãuþii Noi,
- Marginea,
- Panaci.
Din partea altor comune avem semnale asemãnãtoare si vã vom þine la curent.
Prof. Gheorghe Dolinski,
Preºedintele filialei Suceava a M.P.S.R.

8.Asemenea mesaje curg în continuare.

Este vorba, deci, atât de nevoia spiritualã cât ºi de o dorinþã intensã provenitã din
raþiunea existenþei noastre, de a înscrie în calendarul tuturor celor pe care graiul
nostru îi leagã SÃRBÃTOAREA NAÞIONALÃ A LIMBII ROMÂNE. Precizãm ca
noi nu am gândit niciodatã sa ne suprapunem sãrbãtorii din Basarabia, ci s-o
amplificãm la nivelul tuturor comunitãþilor româneºti si, mai ales, a þarii. Nu am
intenþionat în nici un fel ca evenimentul naþional propus de noi sã se confunde cu
sarbatoarea lor internã care, chiar daca nu e prea respectatã de guvernul republicii
vecine, este oficializatã, deci se petrece in altã þarã, cu toate drepturile ei suverane ºi
toate reacþiile la care au dreptul, prin Constituþia proprie, cetãþenii ei. Dorinþa noastrã
este doar sã preluãm ecoul care, categoric, dintr-acolo vine cãtre întregul spaþiu al
vorbirii limbii româneºti. ªi sã ajungem a fi implicaþi într-o largã manifestare de
tradiþie naþionalã alãturi de toatã suflarea româneascã de pretutindeni.
SÃRBÃTOAREA NAÞIONALÃ A LIMBII ROMÂNE trebuie sã devinã o chemare
de suflet românesc, mai presus de calendarele regionalizate ale diferitelor categorii
cetãþeneºti de români. Din acest motiv nu am stabilit nimic definitiv în privinþa datei
calendaristice, iar multe alte detalii in legaturã cu care au venit propuneri diverse, le
vom discuta de asemenea. Noi am propus o perioadã aniversarã la sfârºitul lunii
august în care FIECARE LOCALITATE ªI FIECARE COMUNITATE
ROMÂNEASCÃ SÃ ADUNE FORÞELE INTELECTUALE DE CARE DISPUNE
SPRE A-ªI SÃRBÃTORI LIMBA. Prin ce fel de manifestãri ? Spontan, ca în acest
an, sau elaborat, dupã ce lucrurile se vor oficializa – rãspunsul va veni tot din inimile
noastre, ale fiecãruia, într-un larg consens de trãire democraticã a tradiþiilor. Nimic
nu trebuie sa fie batut in cuie birocratico-statale si, cu atat mai putin, conºtiinþele
celor cãrora ne adresãm ca persoane de simþire româneascã, ºi nu ca cetãþeni ai unor
administraþii trecãtoare.

LIMBA ROMÂNÃ ªI ISTORIA EI FUNDAMENTATÃ
ÎN OPERA LUI OVID DENSUªIANU

ales în sudul Panoniei, în Moesia ºi în Dacia, civilizaþia romanã ajunse deasemenea sã se
impunã majoritãþii populaþiei ºi, în marile oraºe, la fel de bine ca în locurile apropiate centrelor
administrative, auzeai deja în secolul al doilea latina cea care avea sã dea naºtere mai târziu
limbii rãmâne.
Aceasta este în linii mari istoria extinderii latinei în peninsula balcanicã pânã în secolul al
doilea dupã Hristos. Pentru a înþelege bine originile limbii române nu trebuie pierdute din
vedere toatã aceastã suitã de fapte ºi nu trebuie nici o datã uitat cã urmãrile romanizãrii
Daciei nu au cum fi studiate fãrã o cunoaºtere generalã a destinului limbii latine în alte þãri
ale Europei orientale. Dacã romanii, dupã cucerirea Iliriei, ar fi fost împinºi de evenimente
spre Dacia, fãrã sã fi romanizat mai întâi Moesia, Tracia ºi Macedonia, nu e nici o îndoialã cã
limba românã n-ar fi existat astãzi. Spiritul roman care s-ar fi dezvoltat la nordul Dunãrii ar
fi fost respins spre vest unde s-ar fi afundat, în decursul secolelor, în italianã sau retoromanã.
Pe de altã parte, dacã romanii s-ar fi oprit la Dunãre ºi nu s-ar mai fi stabilit în Dacia ºi în
Panonia, romana orientalã n-ar fi fost reprezentatã astãzi decât printr-un mic dialect analog
macedo-românei. ªi, dacã limba românã existã astãzi cu dialectele sale principale (dacoromân, istro-român ºi macedo-român), trebuie sã
atribuim acest fapt realitãþii cã latina a fost vorbitã de
la Carpaþi ºi pânã la frontierele Greciei. Latina din
nordul ºi din sudul Dunãrii s-au susþinut reciproc, ºi
tocmai graþie acestui sprijin mutual se datoreazã faptul
cã limba românã a putut sã se constituie ºi sã se conserve de-a lungul întregului Ev Mediu...

U nul dintre capitolele cele mai neclare ale istoriei

trebuia sã prezinte în general, peste tot, un caracter unitar. Schimburile continue între diferitele
pãrþi ale imperiului ºi peste toate acestea, ascendentul considerabil pe care-l exercita capitala
asupra coloniilor, trebuia sã evite îmbucãtãþirea dialectalã a limbii latine. Aºa cã nu era vorba
de o latinã provincialã proprie fiecãreia dintre þãrile romanizate... Dar ar fi greºit sã credem ºi
cã nu era nici o distincþie între aceastã latinã ºi cea vorbitã la Roma. Dacã raþiuni puternice ne
obligã sã admitem cã ºi latina vulgarã avea unitate, n-am putea niciodatã crede cã toþi legionarii
care au cucerit Dacia îºi vorbeau limba în acelaºi mod... Nu existã idiom care sã poatã fi unitar
în sensul absolut al cuvântului ºi dacã noi înþelegem în acest fel unitatea unei limbi, atunci nu
va mai trebui sã vorbim despre existenþa unor dialecte în latina vulgarã...

I nvazia slavilor a modificat complet fizionomia peninsulei balcanice. Ea aduce o rãsturnare

în toatã aceastã parte a Europei orientale, introducând un element nou în mijlocul populaþiei
romane care, cu greu, ajunsese la a se forma. Aceºtia nu sunt nãvãlitori trecãtori ca Goþii,
împinºi numai de dorinþa de a lua de la alþii care determinã acum apariþia lor în istorie ; ei sunt
barbari împãtimiþi, cuceritori ferm deciºi sã-ºi caute o
nouã patrie. Mai impetuoºi decât au fost reprezentaþi
vreodatã, ei nu dau înapoi din faþa niciunui obstacol,
pentru a-ºi asigura un loc printre populaþiile dunãrene.
Eforturile lor în acest scop, cruzimile la care se dedau
în incursiunile lor spre sud, umplu vreme de mai multe
secole istoria imperiului bizantin.
Toatã lumea este de acord astãzi sã considere invazia
slavilor un eveniment pregãtit cu încetul. Descinºi din
nord în regiunea Carpaþilor, au avansat câte puþin spre
malurile Dunãrii... Nu erau decât colonii izolate, enclave cu greu perceptibile în mijlocul populaþiei romane. Adevãrata invazie nu începe propriu zis decât în
ultimii ani ai secolului al cincilea, pe când Ostrogoþii
pãrãseau þãrile dunãrene ducându-se spre Italia ºi lãsând
slavilor teritoriul liber. Abia atunci aceºtia încep presiuni
asupra imperiului bizantin împingându-ºi incursiunile
pânã în Peloponez. Profitînd de confuziile care dominau
imperiul, în ciuda rezistenþei repetate a trupelor
imperiale, ei reuºesc sã cucereascã cea mai mare parte a
teritoriului sud-dunãrean. În vreme ce ajung sã
stãpâneascã Moesia, Tracia ºi Macedonia, ei se îndreaptã
ºi spre vest prãdând Iliria ºi Dalmaþia. În prima jumãtate
a secolului al ºaptelea, aproape întreaga peninsulã
balcanicã se afla astfel în mâinile lor... Ocuparea
peninsulei balcanice de cãtre slavi a avut multe ºi importante consecinþe asupra dezvoltãrii elementului roman oriental. Ea a preluat, în primul rând, o bunã parte
din teritoriul acestuia sãpând în acelaºi timp un abis
între acesta ºi restul lumii latine... Elementul roman oriental era scindat pentru totdeauna de
cel occidental având sã urmeze de acum înainte o dezvoltare aparte, destinul trebuind sã i se
îngemãneze cu cele ale popoarelor ce-l înconjurau.
Toate aceste întâmplãri au o importanþã incomensurabilã pentru studiul formãrii limbii
române. Ele ne explicã caracterele particulare pe care le prezintã aceastã limbã în raport cu
alte idiomuri romane ºi evoluþia specialã pe care a avut-o în cea mai mare parte a Evului
Mediu. În fapt, începând cu invazia slavã, romana balcanicã a devenit româna, aºa cum ni se
prezintã ea astãzi. Pânã atunci, vorbirea rezultatã din transplantarea pe cele douã maluri ale
Dunãrii nu putea fi consideratã decât o variantã dialectalã, ca sã spunem aºa, a limbii italiene.
Contactul cu slavii este cel care a transformat aceastã vorbire într-o limbã aparte, întrutotul
romanã fãrã îndoialã în constituþia sa internã, dar sensibil diferitã de cele care au ieºit din
acelaºi tipar...
Majoritatea elementelor slave au pãtruns în românã în secolele cinci – ºapte... Asupra
acestora s-au suprapus cu timpul altele ce pot fi distinse de precedentele. Penetrarea românii
cu elemente slave a durat deci mai multe secole fiind intensã ºi variatã. O vedem continuânduse chiar în momentul apariþiei primelor texte româneºti ºi se opreºte doar în secolul al
ºaptesprezecelea în faþa conceptului de limbã daco-romanã, pentru a reapare sub o altã formã,
aceea a influenþei limbii ruse moderne la sfârºitul secolului al optsprezecelea ºi începutul celui
de al nouãsprezecelea. Ea n-a încetat sã-ºi încerce influenþa nici în zilele noastre în anumite
regiuni precum Basarabia ºi Bucovina, dar se produce ºi dincolo de Dunãre, asupra macedoromânei ºi mai ales asupra istro-românei care este chiar ameninþatã de a fi înghiþitã de slavã...

ROMANIZAREA
PENINSULEI
BALCANICE,
ELEMENTUL
AUTOHTON, LIMBA
LATINÃ, DEZVOLTAREA
LIMBII ROMANE
BALCANICE, INFLUENÞA
SLAVÃ

limbii române este acela al influenþei idiomurilor
indigene asupra latinei care a venit sã li se suprapunã.
Este o problemã ce nu va ajunge niciodatã a fi rezolvatã
într-un mod mai sigur, de vreme ce elementele de
care dispune filologia sunt insuficiente ca sã putem
rãspunde la numeroasele întrebãri ce se ridicã.
Cunoºtinþele pe care le avem astãzi despre vorbirea
vechilor locuitori ai peninsulei balcanice sunt reduse
aproape la zero, dar nu numai prin aceste mijloace sar putea face o idee exactã asupra mãsurii în care
latina a fost influenþatã prin elementul autohton. Pentru
a arunca indirect o oarecare luminã asupra unei
probleme atât de complicate, trebuie sã recurgem la
mãrturiile istoriei ºi arheologiei care, ele singure pot
acoperi vreunele dintre lacunele pe care le comportã
un asemenea subiect. Dar datele acestor ºtiinþe sunt
deseori la fel de vagi ºi trebuie sã le completãm de
multe ori prin simple inducþiuni. Ne va fi de asemenea
greu de a fixa mai exact epoca în care vechile
populaþii ale þãrilor dunãrene s-au asimilat romanilor
ºi de a cunoaºte motivele pentru care civilizaþia latinã s-a propagat mai repede într-o direcþie
decât în alta. Asemenea remarci pot fi aplicate tuturor þãrilor care au fost romanizate... Iar,
printre cauzele generale care au contribuit la triumful limbii ºi civilizaþiei latine, nu trebuie
sã uitãm a aminti extinderea din ce în ce mai cuprinzãtoare a creºtinismului. Chiar dacã latina
nu era limba exclusivã în care se predica noua religie, folosirea ei era consacratã oficial ºi din
acest motiv ea se impunea în faþa tuturor celor care se converteau întru Iisus. ªi, de vreme ce
creºtinismul se adresa în special celor umili, el a ajutat în acest mod rãspândirea latinei
printre clasele de jos ale societãþii...

C unoaºtem prea puþin limbile vechilor populaþii balcanice pentru ca sã putem

fixa cu
precizie în ce constã influenþa dacã, tracã sau iliricã asupra limbii române. Problema trebuie
examinatã îndeaproape, chiar dacã rezultatele nu vor fi pe mãsura dorinþei noastre. Filologii
au admis în multe cazuri existenþa elementelor dacice în limba românã... Toti lingviºtii recunosc
astãzi cã influenþa unei limbi asupra alteia este cu atât mai intensã cu cât existã mai multã
asemãnare între ele. Dacã, de exemplu, o þarã este ocupatã de un popor care vorbeºte un
idiom apropiat celui al locuitorilor supuºi, acþiunea unui idiom asupra altuia va fi mai puternicã.
Dacã, dimpotrivã, limba indigenã e îndepãrtatã de idiomul importat, prin foneticã, forme,
sintaxã, particularitãþile pe care ea le va transmite noii vorbiri ce va rezulta vor fi mai puþin
vizibile. Aplicând acest principiu la romanizarea diferitelor provincii ale imperiului roman,
va rezulta cu evidenþã cã acolo unde latina va întâlni o limbã mai apropiatã de ea, influenþa
elementului autohton se va exercita mai lesne...
Limba românã, aºa cum se prezintã ea astãzi, ne aratã în mod neîndoielnic romanizarea
profundã a þãrii în care ea s-a nãscut. Tot ceea ce este mai caracteristic în ea poartã o trãsãturã
pur latinã. Cât de numeroase sunt ca însumare elementele strãine care au pãtruns mai ales în
lexic, limba românã n-a suferit nici o alterare faþã de fondul ei iniþial ºi ºi-a pãstrat caracterul
evident de idiom roman, în ciuda circumstanþelor uneori prea puþin favorabile în care ea s-a
dezvoltat.
Nu se poate cunoaºte, e drept, în toate amãnuntele, care era latina importatã în regiunea
Dunãrii, pentru a proceda la o comparaþie precisã între aceasta ºi limba românã; dar ultimele
rezultate ale filologiei romane ne permit sã fixãm pânã la o anumitã treaptã trãsãturile cele
mai expresive alea acestei latine care trebuie puse la baza românei ca ºi a altor limbi romanice.
Cu siguranþã cã se va ajunge cu timpul la a defini mai precis vorbirea coloniºtilor din diferitele
provincii ale imperiului roman ºi a cunoaºte mai îndeaproape punctele de diferenþiere ale
acestor idiomuri romane. Va fi de asemenea mai uºor a face distincþia între ceea ce se leagã
direct de latina vulgarã în aceste idiomuri ºi ceea ce trebuie considerat de originã mai recentã.
În acest mod se va putea urmãri mai îndeaproape drumul parcurs de ansamblul limbilor
romanice din epoca în care latina a fost importatã în provinciile unde ele s-au dezvoltat, pânã
în zilele noastre. Pentru moment, trebuie sã ne mulþumim cu ceea ce ne-au furnizat pânã
acum, asupra acestui subiect, datele lingvisticii ºi vom vedea cã, din acest punct de vedere,
existã o serie de fapte ce trebuie considerate ca un câºtig definitiv pentru ºtiinþã. Mai multe
probleme importante ale istoriei formãrii limbii române îºi vor gãsi soluþiile deândatã ce
vom ajunge sã arãtãm care erau particularitãþile limbii latine vorbite de locuitorii þãrilor
balcanice, în mãsura în care ele vor putea fi reconstituite astãzi.
Se admite astãzi la modul general cã toate limbile romanice se bazeazã pe aceeaºi latinã
care a fost vorbitã de la un capãt la altul al lumii romane. Majoritatea filologilor este de acord
sã considere bine stabilit acest fapt ºi sã-l recunoascã precum un punct de pornire pentru orice
cercetare asupra istoriei limbilor romanice. În fond, nimic nu ne permite sã credem cã latina
care a fost importatã în provinciile imperiului roman era divizatã în dialecte ºi cã, din acest
motiv, mai multe fenomene care separã astãzi limbile romanice trebuie cãutate încã din epoca
latinã. Coloniºtii stabiliþi în Dacia, de exemplu, vorbeau fãrã-ndoilaã latina care era in uz în
secolul al doilea al erei noastre în toate provinciile dependente de Roma. Era latina oficialã
întrebuinþatã în comerþ, în administraþie ºi în toate celelalte relaþii ale cetãþenilor ºi care
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lucrãrii noastre.
Momentele cele mai importante ale istoriei vechi a limbii române reies, credem, destul de
clar din multitudinea faptelor pe care le-am studiat.
Transportatã în peninsula Balcanicã, latina a întâlnit traca, ilirica ºi greaca ; în lupta care se
încinge între ea ºi aceste idiomuri, traca ºi ilira îºi pierd cea mai mare parte a spaþiului.
Absorbind în ea o cantitate din elementul autohton, latina balcanicã se transformã cu timpul
într-o vorbire romanã specialã, a cãrei dezvoltare înainteazã într-o bunã mãsurã pânã în secolul
al ºaselea, în paralel cu dezvoltarea celei albaneze ºi mai ales a celei dalmate, a italienei ºi
uneori a retoromanei.Aceastã vorbire romanã devine limba românã propriu zisã în momentul
în care invazia slavã o separã de restul întregii lumi romanice.
Din centrul formãrii sale, din Iliria, limba românã avea în evul mediu ramificaþii în nord,
pânã în Dacia; între aceastã limbã românã septentrionalã ºi cea de dincolo de Dunãre, au avut
loc numeroase schimburi vreme de secole. În aceste schimburi ºi mai ales în emigraþia spre
Dacia a unui puternic contingent de element meridional trebuie cãutatã explicaþia surprinzãtoarei
asemãnãri ce se constatã între diferitele dialecte româneºti; ºi tot în ele gãsim datele care
explicã separarea limbii române în cele trei dialecte cunoscute. Aceastã separare se definitiva
în secolul al treisprezecelea. Aceasta fiind epoca în care româna luã forma pe care ºi-a conservato în trãsãturile sale cele mai specifice, pânã în zilele noastre; cele mai importante influenþe
strãine care s-au exercitat asupra ei ºi care i-au imprimat majoritatea particularitãþilor esenþiale
sunt anterioare acestei date.
Privitã în acest mod, istoria veche a limbii române este plasatã în adevãratul ei cadru; ea nu
se mai prezintã precum expunerea unor fapte izolate ºi alese în scopul de a susþine teze dictate
de preocupãri deseori strãine ºtiinþei. Conform celor afirmate de noi, dezvoltarea limbii române
apare mai complicatã decât s-ar fi bãnuit ºi cum nu s-ar fi dorit a se crede pânã acum ; ea nu
se reduce la o simplã transformare, lentã ºi feritã de vreo influenþã strãinã profundã, cum au
fãcut supoziþii asupra latinei din Dacia majoritatea filologilor; ea cuprinde ceva mai mult,
aducând în plus întreaga istorie a latinei orientale ºi mai mult decât un capitol de istorie a mai
multor idiomuri balcanice...

