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Alexandru Pele ni se înfãþiºeazã cu puncte
de vedere foarte originale ºi susþine cu argumente
lingvistice incontestabile cã graiul dacilor a lãsat
urme însemnate în limba românã de azi.

Tezele prezentate vin sã aducã dovezi noi a
menþinerii elementelor dacice în limba românã ºi
resping îndeosebi pãrerile unor lingviºti asupra
prezenþei a numeroase împrumuturi lexicale din
limba maghiarã.

Pe de altã parte, Alexandru Pele aratã cã
lexemele cu etimologie incertã au ºanse mari, prin
eliminare, sã provinã din limba dacã, mai ales când
este vorba despre termeni din viaþa casnicã, pastoralã
sau agricolã, pentru cã nu s-a putut stabili o
etimologie din limbile cunoscute pe baza
similitudinilor fonetice.

Lucrãrile lui Alexandru Pele pot reprezenta
o sursã bogatã de informaþii noi privitoare la
elementele dacice ºi dacoromane din limba românã.

CONSTANTIN DANIEL

Materialul nostru relevã încã o datã, prin argumente
lingvistice, continuitatea neîntreruptã a limbii ºi a
poporului român în vatra sa strãveche. Se demonstreazã
cã o serie întreaga de cuvinte, între care toponimele
ocupã un loc important, sunt prearpadiene, autohtone.
Mãrturiile care se aflã la baza acestui studiu sunt
extrase din lexicul limbii maghiare, care a încadrat
cuvinte româneºti în sistemul ei morfologic dupã reguli
ce se pot stabili cu precizie.

Trãsãturile fundamentale ale limbii române erau
bine constituite cel târziu în secolul al VIII-lea. Cu
atât mai mult apare în evidenþã caracterul limbii

române trei secole mai târziu, când Transilvania este cuceritã treptat de la
apus la rãsãrit.

Prin urmare, românii care ajung primii în contact cu ungurii sunt cei din
voievodatul Criºanei, conduºi de Menumorut. Aceasta fiind realitatea istoricã,
neîndoielnic cã realitatea lingvisticã este aceeaºi: ungurii vin în contact prima
datã, dupã aºezarea lor definitivã în Panonia, cu vorbitorii graiului criºan ºi
al unui grai pannono-român.

În consecinþã, este absolut necesar ca studiul împrumuturilor lingvistice,
cercetarea interferenþelor lingvistice ale celor douã limbi, românã ºi ungarã,
sã se facã având la bazã graiul criºan, nu limba literarã, care s-a constituit
mult mai târziu.
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