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Cuvîntul dialectal moldovenesc şi ardelenesc de răsărit perjă (împreună 
cu numele pomului, perj) a fost explicat pînă in prezent prin limbile maghiară. 
slavă (vechea slavă, sîrbo-croată, ucraineană), germană (săsească) şi latină 
medievală (printr-o "fiii eră" neidentificată). In faţa acestei situaţii, cît se poate 
de neclară, mulţi autori de dicţionare au recurs la formula: "Etimologia 
necunoscută". în acest mod procedează Lazăr Şăineanu, Dicţionar universal 
(DU), 1. - A. Candrea, CADE, autorii DLR şi cei ai DEX. 

Originea din limba maghiară a cuvîntului a fost susţinută pentru prima 
dată de A. Scrihan, Lista unqurizmelor limbii româneşti, "Arhiva''" Iaşi, 
octombrie, 1923, P: 283, şi reluată în Diciionaru limbii româneşti (Dic!.), s.v, 
A. Scrib an a apropiat rom. peljă de magh. perzsa, care însă nu denumeşte 
un fruct oarecare (fie 'piersică', fie 'prună'), ci Înseamnă 1. 'om care aparţine 
populaţiei de bază a Persiei, 'persan' (subst.) şi 2. 'care aparţine Persiei sau 
persanilor' (adj.). Această apropiere a fost considerată ca probabilă şi de 
V. Bogrea, Studii de semantică, 1. Observatii semantice asupra .Leodor'-ului 
de la Coşula, în "Dacoromania", III, P: 429. De asemenea, ethnornil maghiar 
perzsa este invocat şi de autorii Dictionarului limbii române moderne (DLRjU), 
care, sub perj, nu sub perjă, scriu: "Comp. magh. perzsa 'piersic' ". Dar sensul 
atribuit aici cuvîntului maghiar este pur şi simplu inventat, căci în limba 
maghiară perzsa este numai etnonim şi adjectiv propriu creat de la acest 
etnonim. Observînd că din punct de vedere formal rom. perjă şi magh. 
perzsa sînt "aproape identice", dar că ele "nu concordă semantic", Th, Hristea, 
Probleme de etimologie, Bucureşti, 1968, p. 83, este de părere că aceste cuvinte 
"n-ar fi exclus să se reducă, În cele din urmă, la acelaşi trunchi îndepărtat". 
"Dovezi clare, continuă autorul, că rom. perjă e de origine maghiară nu avem 
Însă deocamdată". într-adevăr, lipsa de concordanţă semantică constituie 
un motiv suficient pentru a respinge această etimologie. Asupra "trunchiului 
îndepărtat" comun, vom avea ocazia să revenim mai jos. 

* Vezi V. Arvinte, lmprumiuurt de origine germană (săsească) iri română . L, In legă. 
tură. cu etimoloqia cuoinluiui ravllă, In "Anuar de lingvistică şl tst orte literară", tomul XXIX, 
Hl83-1984, A. Lingvistică, p. 11-22; II. Elimoloqia cuointeior cataramă, şerpnr, 111 vol, 
Lnierţerenie culturale româna-germane, PUblicaţiile ştiinţ.ifice ale Universităţii din Iaşi, 1986, 
p. 31-40. 
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Etlm ologia propusă de A. Scriban este menţionată şi de Alejandro 
Cioranescu, Diccionario Etimoioqico Rumano (DER), 6283. Spusele lui 
Scriban sînt Însă denaturate, în sensu 1 că i se atribuie acestuia susţinerea cum 
că magh. perz.sa ar fi avînd sensul 'melocoton", adică 'piersică', în vreme ce, 
În realitate, Scrihan consemnase numai sensurile de etnonim şi de adjectiv 
propriu, de la acest etnonim , ale magh. perzsa. Dacă etimonul maghiar ar 
aparţine, Într-adevăr, terminologiei pornicole, nu vedem de ee Cioranescu 
nu s-a oprit la această explicaţie. Dificultatea semantică este singurul mare 
inconvenient al propunerii etimologice a lui A. Scriban. Pentru Cioran eseu 
Însă, nici chiar sensul 'piersică' (fructul piersicului), inventat de el, nu este 
sufieient pentru clarificarea etimologică a rom.perjă 'un soi de prună'. El 
caută o etimologie perfectă şi crede căa găsit-o în invocarea etimonului magh. 
parâzs, căruia îi atribuie sensul 'ciruela', adică 'prună '. Acest sens se dato- 
rează însă unei erori de lectură a lui Al. Cloranescu. 

Cuvîntul maghiar parâzs are, după A. Eckhardt, Dictiannaire hotiqrois- 
ţraticais, Bud apest, 1\158, p. 1697, următoarele sensuri: 1 (subst.) 1. 'braise", 
2. 'ch arhon (ardent)', :1. 'brasier, Ieu de charhon incandescenta"; II (adj.) 
'vii, vive'; 'chaud, -e', aşadar nici urmă de sensul 'ciruela', La fel se prezintă 
lucrurile În dicţionarul maghiar-englez de L. Orsz ăgh, Bud apest, 1 )74,s.v.; 
în cel maghiar-germaual Iui HalâszE16cl, II, Bud apest, 1970, p. 616--617; 
14 dicţionarul etimologic al limbii maghiare, literele () ··28, Bud apest, 1976 ; 
Î.I! dicţionarul maghiar-german al termenilor tehnici de E. Nagy şi .1. Klâr, 
Budapesta, 1971, s.v. Peste tot, parazs Înseamnă 'cărbune aprins', 'jar, jăr-atic'. 
Cum de a putut ajunge totuşi Cioraneseu la sensul 'prună?' Nu încape îndoială 
că propunerea etimologică a lui Cioranescu a plecat de la lectura grăbită a celor 
spuse sub cuvîntul pat âzs în 1Vlagyar l1!Jelv[(jrteneti szouu', literele J -S, Buda" 
pest, 1891, de Szarvas Gabor es Simonyi Zsigmond. Aici, la p. 12:37, după ex- 
plicaţia în germană 'gluhende Kohle' (= cărbune aprins, care arde), 'gliihende 
Asche' (= cenuşă aprinsă, mold. şper lă), urmează cea în latină, anume 'pruna' 
(= cărbuni aprinşi, jar, jăratic) şi 'Iavilla ' (0= cenuşă caldă care arde aco- 
perit, tăciune nestins). Este clar că Cioranescu a confundat lat. prutia ccs: 
sensul menţionat, cu rom. prună, care provine din forma de plural, pruna, 
a lat, prutium 'fructul prunului'. In dicţionarul etimologic maghiar eitat mai 
sus se aratăeămagh. parâzs eslede origine slavă, fiind comparat cu bulg. 
părza, prazâ, elI ser. p,.tziti, eu slov, pl'âZiti, eu slovat. jJl'azif'. Se vede ime- 
diaţ cădill aceea.şi familie face parte şi rom. a prăji. Cît priveşte latura for- 
mală, Ciorall(',seu nu spune cum a devenit magh. parâzs (rostit pâl'az) rom. 
perjă (transformat de el în pe/je, sg., după rostirea munteneaseă eu jmuiat ; 
tot aşa, coqjă e transformat în coqje). 

Neconsiderîndu-'le satisfăeătoare, Lajos. Tamils, Etymologisch-hisio 
rischesW firterb uc/z der l1ngarischenElemenl e Im Rumiinischen (EW U R), Bu- 
dapest, 1066, llupreia etimologiile propuse de Seriban şi de 'Cioraneseu. Cu- 
vîntul perjt! lipseşte, pehună dreptate, din acest dicţionar1. 

Apropierea rom. perjă de cuvintele slave menţionate mai sus (sîrb; 
pr'âziti, v. sI. praziti 'urere, frigere'), fără ocolul prin limba maghiară, a fost 
făcută mai demult de A., de Cihae, Dictionnaire d'Ct!Jm%gie daco-romane, 
lT .. p. 252. Motivarea, Cît se poate de întortocheată. şi, din această eauză, 

lÎn mod riecritie,etitnologia maghiară csterepetah'i de Alexandra Morarll, .Note 
lc;x;[eale şi elimologice, în SCL. XXXIV, 1983, nr. 4, p, 351. 
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neverosirnilă, ar fi că din acest fruct se face rachiu prin "ardere", prin "prăjire". 
Etimologia lui Cihac a rămas fără ecou. 

O nouă încercare de explicate se găseşte în Scurt dicţionar etimologic al 
limbii moldooeneşii, de N. Haevschiî, M. Gabinschil şi alţii, Chişinău, 1978, 
p. 309. După ce se arată că originea termenului perjă este "neclară", urmează 
ipoteza că el ar fi un împrumut din limba ucraineană, şi anume primul ele- 
ment din expresia peda (s!iua) '(prună) devreme'. Sînt menţionate, în conti- 
nuare, şi cuvintele ucrainene per si! 'prim' şi per siria 'trufand a (despre Iructe 
sau legume)'. Noua contribuţie etimologică este consemnată şi În introducerea 
lucrării (p. 3). Ea nu poate fi Însă acceptată din două motive. Primul este 
acela că soiul de prune numit perje se coace nu devreme, ci cel mai tîrziu. 
Perjele sînt fructe "de toamnă", "tîrzii", iar prunele sînt "de vară", "timpurii". 
Precizări în acest sens au fost făcute de nenumăraţi informatori ai Noului 
Atla« lingvistic al României. Moldova şi Bucovina (N ALR. lv1old. BlICfm.) şi 
de cei ai Ailasulu: lingvistic român (ALR 1 şi ALR II). Deşi faptul este bine 
cunoscut, în paginile următoare vom prezenta mai multe explicaţii de această 
natură date de suhiecţli anchetaţi. Ele coincid eu datele din tratatele de pomi- 
cultură, astfel că în această privinţă nu poate exista nici un fel de dubiu. Al 
doilea motiv, strict lingvistic, moi bine zis fonetic, este tratamentul ea -lj- 
(-ri-) în română al grupului -rS- din etimonul ucrainean, pe care autorii îl 
Iasă neexplicat. Cum se va vedea mai jos, trecerea lui -rS- la -1'2- nu este deloc 
un fenomen fonetic normal în româneşte, Dimpotrivă, româna (grai urile 
populare, în primul rînd) realizează şi menţine o separare netă a grupului e11 
şuierătoarea sonoră de grupul consonantic eu şuierătoarea surdă, respectînd 
şi păstrînd situaţia din corpul sonor al etimonului, Co ncluz ia care se impune 
este că explicaţia prin ucraineană este lipsită de temei. 

In articolul despre acest cuvînt din DE R, ti28'1, Al. Cioraneşcu a 
prezentat în mod denaturat, respingindu-Ie apoi, nu numai explicaţia eti- 
mologică a lui A. Scrihan , ei şi pe cea a lui H. Tîktin. Acesta, În Dicţionar 
român-german (D RG), II 1, p. 1146, sub per) (este consemnată şi varianta, 
păr) 'Pîlaumenbaum ' (Prunus domesticai, serie la etimologie: "p;oln. perz 
'Flocken , Wolle am Pflanzen' liegt begriff'lich zu Iern. VicII. mittelh. lat. 
(matumş persicum 'Pfirsich''', adică: .Polon. peI'Z 'floci, lînă la plante' este 
prea îndepărtat din punct de vedere semantic. Poate indirect lat. (malum) 
persicum 'piersică" ". Din acest text, Cioranescu a înţeles că T'iktin explică 
rom. perjă din poloneză; "del pol. pet z 'pelusilla de las plantas' (Tiktin) ", 
Partea finală. a citatului din Tiktin conţine însă adevăratul punct de vedere 
al acestuia. Iar acest punct de vedere merită, Întradevăr, eurn se va vedea, 
toată atenţ.ia. 

în "Ducoromania" V, 1927 -1 )28, p. 400 -401, la eîţiva ani de la apa- 
riţia explieaţiei lui Tiktin (1925), C. Lacea a identificat şi limba care a servit 
drept intermediar pentru etimonul laLiuese preconizat de Tiktin: limba ger- 
mană u saşilor transilvăneni. în dialectul vorbit de aceştia, spune C. Lucea, exis- 
tă cuvîntul SIS. Pierscb, variantă a germ. literar (Nhd.) Pfirsich, care are 
sensul 'piersică'. Aeest cuvînt este etimonul rom. pCl'jă. C. Lacea nu vedea 
nici o dificultate în faptul că etimonul săsesc avea grupul -d-, în timp ce 
reflexul său românese are -['i-. El crede chiar că apariţia lui j în locul lui§, 
după sonanta r, ar fi un fenomen destul de frecvent În fonetiea limbii ri)mâne. 
Vom vedea Însă că silua'ţia in vcrsă este eca adevărată. 
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De origine săsească am. considerat şi eu acest cuvint în lucrarea Die 
deuischen Entlebnunqen in den ram ănischen Mundarien [tiacb. elen Angaben 
des R um ăniscften Spruchatlussee } (Dt. Enllelm.), Berlin, 1971, p. 45: "Ans 
der letzten Form her aus [anume din săs. de sud pÎăd] erkl ărt sich einwandfrei 
mold. per] 'Pflaumbaum", perjă 'Pflaume' '', Dar, ca şi în cazul propunerii 
etimologice făcute de C. Lacea, afirmaţia de mai sus, care a fost acceptată 
şi de G. Ivăncscu, Istoria limbii române, Iaşi, 1980, p. 436, nu a fost susţinută 
cu argumente suficiente. Din această cauză, îmi propun ca În continuare să 
aduc probe mai numeroase pentru a dovedi că ultima propunere etimologică 
este singura justă, punînd astfel capăt unor controverse şi incertitudini care 
dăinuie de mai hine de o sută de ani cu privire la etimolcgia cuvîntului mol- 
dovenesc perjă. 

Geografia lingvistică românească din ultima jumătate de secol ne oferă 
date noi, numeroase şi concludente, cu privire la ariile de răspîndire alte 
cuvintelor perjă şi perj. Este vorba de materialul (nepublicat) adunat de S. 
Pop, în ALR I, Întrebările 871, prun ,şi 872, prună şi de E. Petrovici, în ALR 
II (nepublicat), Întrebările 6082, Felurile de prune ca descrierea lor, şi 4151, 
rachiu de prune. Se adaugă materialul dialectal din Noul Atlas Litupiistic al 
României: ALRR. Maramureş, II, Bucureşti, 1971, hărţile 455, prună, şi 
456, prun; NALR. Transilvania, NALR. Moldova şi Bucovina, NALR. 
Muntenia şi Dobrogea, întrebările 1157, prun, şi 1158, prună (materialul din 
ultimele trei atlase nu a fost încă publicat) 2. Ariile celor două cuvinte cuprind 
teritoriul întregii Moldove, de la Carpaţii Răsăriteni pînă la Nistru. In anu- 
mite cazuri, ariile depăşesc limitele acestei provincii. 

Astfel, la sud de Milcov şi de Siret, în NALR. Muntenia şi Dobrogea, 
aria cu perjă şi perj înglobează trei localităţi şi anume: pct, 722, Vîrteşcoi; 
pct. 723, Poiana Cristei, ambele din jud. Vr ancea ; pct. 799, Nămoloasa-Sat, 
jud. Galaţi. 

Marginea de sud a ariei cuprinde şi cîteva localităţi din nordul Dobrogei. 
După S. Pop, ALR 1/872, perjă a fost înregistrat în pct, 677, Beştepe, 679, 
Enisala, şi 684, Niculiţel, toate în judeţul Tulcea. In N AL R. Muntenia şi 
Dobrogea, în afară de ultimele două localităţi, termenii în discu ţie au mai 
fost atestaţi şi în pct. 873, Luncaviţa, şi 877, Frecăţei i-- Cataloi, tot din jud. 
Tulcea. 

Limita de vest a ariei Întinse cu perjă, perj trece şi peste versantul transil- 
vănean al Carpaţilor Răsăriteni. După cnm vom arăta mai departe, din această 
zonă va iradia denumirea în discuţie înspre răsărit, pînă la limitele extreme, 
nordice, estice şi sudice, ale graiului moldovenesc. 

Lucrările de geografie lingvistică menţionate consemnează în nenumă- 
rate localităţi din aria descrisă, alături de răspunsurile perj, perjă, şi sino- 
nimele mai vechi prun, prună, moştenite din latină. Tendinţa însă, care s-a 
realizat În cea mai mare parte, este ca per}, perjă să devină termeni generici 
(sau hiperonime), iar prun, prună să treacă în categoria termenilor specifici 
(hiponime). Un exemplu din ALR 1/872, din pct, 652, Sadaelia, jud. Tighina, 

2 In adunarea datelor dlalectale din unele materiale nepublicate am fost ajutat de colegii 
ieşeni Adrian Turculeţ, Ion Nuţă, Ion Florea şi Stelian Dumtstrăcel. Datele din NALR. Transilu, 
mi-an fost puse la dispoziţie de colegii clujeni Viorel Bidian, Dumitru Loşonţi şi Grigore Rusu, 
iar cele din NALR. 1\11unl. Dobl'., de colegii bucureşteni Paul Lăzărcscn şi Nicolae Saramandu. 
Tuturor le exprim aici mulţumirile melc. 



5 !l'IIPHTJJV!UTCHt 

ilustrează perfect acest raport. Sintagma ţ.i cr]« de cele prune denumeşte arcr 
un soi de prunc acre, în timp ce pentru soiul de pnme dulci se foloseşte o alta, 
pierje de cele bune. Ultimul răspuns a fost inregistrat în numeroase alte locali- 
tăţi pentru soiul numit perj, perje. Se poate spune că lexemele În discuţie carac- 
terizează graiul moldovenesc. 

în destul de multe puncte anchetate, alături de răspunsurile perj , perjă 
şi prun, prună, iar uneori chiar ea prim şi singur răspuns, au fost notate cu- 
vintele pom 'prun' şi poatnă 'prună'. După cum se ştie, lat. pomus însemna 
'pom fructifer, în genere', iar lat. potna, etimonul rom. poamă, avea sensul 
'fructe În genere' (pOl1l11 era neutrul plural al lat. potnumş. Subst. poamă (Iem , 
sg.) şi-a relăcut un pl. poame. Pe plan semantic, poarnă a căpătat în graiul 
moldovenesc sensul 'struguri, fructele viţei de vie', sens care s-a generalizat. 
Cu toate acestea, În mai multe localităţi din Moldova, mai ales în partea ele 
nord-vest, şi din Bucovina, întîlnim răspunsul poamă eu sensul 'prună' şi pom 
cu sensul 'prun.' Această accepţie specială se întîlneşte şi Într-o arie compactă 
din nord-estul Transilvaniei şi din partea de est a Maramureşu lui, de unde apoi 
s-a extins peste Carpaţi, spre răsărit, prin migraţiile ardeleneşti din secolele 
precedente. Specializarea semantică "poamă' -+'prună' Il avut loc, probabil 
în mod independent, şi în dialectul meglenoromăn, anum e În pct, 012, Lium- 
niţa (vezi ALR IIjfj082). 

Răspunsul poamă, pl. poame, cu sensul 'prună', 'prune', a fost notat de 
S. Pop. ALR 1/872, în pot. 212, Şanţ, În pct, 217, Poiana Ilvei, în pct. 218, 
Mureşenii Birgăului, în pct, 268, Năsăud, În pct. 269, Tîrlişua, în pct. 360, 
Rornuli, toate din judeţul Bistriţa-Năsăud. De asemenea, el apare ŞÎ în jud. 
Maramureş, în pct. 347, Ieud (alăturide prunc) şi în pct, 361, Borşa -- Gura 
Fîntînii. 

Date privind aria nord-est transilvăneană cu poamă 'prunii' se găsesc şi 

în ALR 1116082 (E. Petrovici). Sensul acesta a fost notat în pct, 219,!rundul Birgăului, şi în pct. 260, Beclean, jud. Bistrij.a-Năsăud, CI. şi ALR1t SN, 1, 
h. 152, intitulată Sensul cuvîntului POAJ\JA ; aici, alături de punctele men- 
-ţionate, sensul 'prună' apare şi în pct. 362, Borşa , jud. Maramureş. 

Cuvîntul poama, pl. poame, eu sensul 'prună', 'prunc', a fos;t înregistrat 
şi În ,4LRR. Maramures, II, h. 455, prună, în pct, 323, Roz avlea, în pct. 233, 
Ieud, în pct. 234, Dragornireşti (în sintagma poamă l!ÎJtiftă; poame vinete), 
În pet. 235, Sfwel (alături de pmnâ, de dată recentă), în pct. 237, Gura Fîn- 
tînii --- BOI'şa. Pe harta 456, pn!ll, răspunsul pom 'prun' apare în aceleaşi 
cinci puncte de mai sus. în restul de 15 puncte ale reţelei maramureşene, alcă- 
tuită din 20 de puncte, s-a răspuns cu termenii prună şi pran. Cuvintele perjli 
şi perj nu sînt cunoscute În graiul maramureşean. 

Datele oferite de NALR. Transilvania coincid, În linii generale, cu 
cele din materialul S. Pop şi E. Petroviei. Intinderea ariei cu pom 'prun', 
poamă 'prună' este cam aceeaşi, numai că reţeaua de localităţi anehetate este 
mai deasă. Din această cauză, reuLlllţăm la înşirarea tuturor localităţilor. 
Unele eazuri speciale vor fi menţionate mai jos. 

Din aria nord-est transilvăneană, poate şi din cea est-maramureşeană, 
cuvintele poamâ şi pom, cu sensurile 'prună' şi 'prun', au fost duse de emi- 
granţi peste munţi în Bucovina, În Moldova şi în Basarahia. Densitatea mai 
mare a atestărilor se află în nord-vestul Moldovei, dar mai ales În Bucovina. 
Peste Prut, sensul 'prun' al cuvîntului pom este mai rar atestat. 

10 ,-- Lingvistică 
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în ALR 1/872, S. Pop a înregistrat răspunsul poame (pl.) --- poamă 
(sg.), cu sensurile 'prunc' şi 'prun', în pet. 378, Capu Cedrului, jud. Suceava, 
şi în pet. 542, Tătăruşi, jud. Iaşi, precum şi în pct, 572, Corhu şi În pct. 5n, 
Bieazul Ardelean, ambele din jud. Neamţ. In ultimele două localităţi, precum 
şi în pct. 401, Larga, jud. Hotin, S. Pop a notat şi pom, cu sensul 'prun'. 

In materialul E. Petrovici, ALR II/6082, răspunsul poame 'pruue' 
fost înregistrat în pet. 551, Pipirig, jud. Neamţ. 

Mult mai numeroase sint atestările cuvintelor poam ă şi pum cu sen-- 
surile 'prună' şi 'prun' În materialul NALR. Moldoua şi Bucovina. În ultima 
provincie, anchet.ată de Adrian Turculeţ, răspunsul poamă (pl. poame), cu 
sensul 'prună', a fost înregistrat în următoarele puncte: 462. Coşna --- Dorna 
Candrenilor ; 463, Cîrlibaha ; 484, Doroteia - Frasin; 492, Găiueşti v- 
Slatina; 49(-;, Zvoriştea ; 554, Preuteşti,; 563, Săcuţ a -- Boroaia, toate din 
jud. Suceava. Se adaugă punctul 555, Tătăruşi, din j ud. Iaşi, cu un grai 
bogat În elemente ardeleneşti. Uneori pl. poame este însoţit de determinante, 
ca în sintagmele: poame grase, cu sensul 'prune', uneori şi 'goldane', atestată 
În pct. 492, Găineşti -- Slatina, în pct. 486, Cajvana, În pct. 488, Grărn eşt.i 
şi în pct, 563, Săcuţa -- Boroaia, toate din jud. Suceava; poame albe, din 
pct, ;,)54, Preuteşti şi pct. 563, Săcuţ.a- Boroaia; poame roş, din pct. 56:-3, Săcuţ.a- 
Boroaia, Celălalt cuvînt, pom, cu sensul 'prun', a fost notat în pun ctele : 
467, Argel -- Moldoviţ.a ; 46H, Ciocăneşti -- Iacoheni ; 48<1, Doroteia -.- 
Frasin; 486, Caj vana ; 402, Găineşti --- Slatina; 4%, Pătrăuţi ; 554, Preut.eşti 
şi 563, Săcuţ.a -- Boro aia, toate din j ud. Suceava. Adăugăm că poom ă, în 
sintagma poamă ţierj ă, de care ne vom ocupa imediat, a fost notat. şi în pct. 
462, Coşna - Dorna Candrenilor, jud. Suceava, localitate în care se vorbeşte 
un grai care are de asemenea multe trăsături ardeleneşti. 

In zona anchetată de Ion Florea, aflată la sudul celei precedente, răs- 
punsul poatnă cu sensul 'prună' a fost înregistrat în pet. 571, Tarcău, În pct. 
574, Farcaşa, în pct, 576, Poiana Grinţieş, În pct. 577, Bicaz-Chei şi în 
pct, 578, Huisurez - Dămuc, toate din jud. Neamţ, De asemenea, acelaşi 
răspuns a fost primit În pct, 575, Lungeni - Broşteni, din jud. Suceava. 
Cît priveşte pe pom cu sensul 'prun', el a fost notat În punctele 574, 576 şi 
578 din jud. Neamţ (vezi mai sus). 

Am lăsat intenţionat la urmă atest{lrile din toate sursele de geografie 
lingvistică menţionate care conţin cuvîntul poamâ însoţit de determinalltul 
perjă, deoarece în sintagma poamli. perlă se ascunde cheia pentru descifrarea 
etimologiei cuvîntului per}i1. Funcţia de determinant adj ectival al acestuia 
din urmă, exist.entă şi în sintagma prune pelje, s-a păstrat în puţine graiuri. 
Exemplele care urmează vin să completeze, totodată, datele privind aria 
ardelenească a termenului perlă, arie de unde acesta a iradiat spre răsărit în 
toate graiurile moldoveneşti. 

In extremitatea estică a Transilvaniei, există UI'f\lătoareIe latestări 
ale cuvintelor perjă şi per} şi ale sintagmelor poamli perjă, cu sensul 'soi de 
prune numite şi "de Bistriţ.a" " şi pom per} 'pomul care face astfel de prune' : 
în /lLR 1/872, pe/jă 'prună', În pet. 578, Făget; în ALR 1I/6082, 
poame perj, 'in pet. 219, Prundul Birgăului, jud. Bistriţa-Năsăud, şi în pct. 
574, Mihăileni - Livezi, j ud. Harghita; în "4,R II/4151 (rachiu de pranC) 
şi în ALR SN 1, h. 211 (sîmbure de fructe), pTerjă, în pct. 574, Mihăileni 
Livezi, jud. Harghita. 
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[1 fost inr egistrată în NALR. 
şi in pct, 2fJ2, Tiha Bîrgăulu! 

Năsăud , iar denumirea pom p er] 'prun 
ii a fo:,1 notat şi In pct, n 7, Mihăileni i-- 

a fost înregistrată 
Iar A. Turculeţ a notat 

prunc pelje,in pct, 
462, Coşna -- Dorna 

eav a. 
PII1U acum, se" poate spune că zona din 

reprezentat punctul de plecare înspre 
poatnă 'prună.' şi pom 'prun', cit şi al 

ii are nevoie încă de alte precizări, atît 
mantie. Totodată, vor trebui aduse în 
exicale din care fac parte cuvintele în 
ti acordată si vechimii acestora (prima 
li diseularea' laturii fonetice. ' .. 
'[lriantele. fonetice înregistrate sînt Icar- 
'i sint chestiunile de Ionetică de primă 
Prima se referă. la reflexele în graiurile 

-1:-. A dona, ia caract erul sonor 
i de după r : sau -{Ş-, 
1'1 în privinţa vocalei acoentuate este 
.errn enu 1 ar fi fost vechi în Iim bă, -e- 
cyţlr, cum se 'va vedea, în mai 'multe 
iiz are Iouetică. Dar, anticipînd, t.n'hlll{' 
e cu mi are nimic: comun 

aduna! de S. Pup (ALR 1 , 872) a 
.vcncsti o variantă. în care in locul lui 
î- : ,oi tiri li şi pl.), pjii.?) {sg.. şi pL). 
ir], pe care, cum am arătat, o consern- 
iL Turculct a notat-o In pct, ·185, Mii- 
ibcle localităţl din jud. Suceava.) 
" Petro vici, nici înNA.LnMoldovt1 
in loc de ·11- m ai ad esea un. care 

opiat ele realitatea fOllCLidl dialectală 
I exagerat în aprecierea caracterului 
.ntru discuţia etimologică, noua reali- 
.eres. 

laşi sens. este şi (} altă variantă, anume 
 o vocală apare un diftong, al cărui 
şi pje.iă sau pirJljli). CEL schimbarea 
sporadică, rezultă şi din faptul eri în 
.stări nu CI fost notată o variantă eu 
in urmă rezultat printr-o dif'tongare 
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4. Foarte des a fost înregistrată în anchetele recente din Moldova şi 
Bucovina (dar şi În cele mai vechi ale lui S, Pop şiE, Petrovici) varianta În 
care -e- apare ca --, eventual-e- (pl:iă). Acest -e- pare a fi o realizare mai nouă 
a unor variante anterioare cu -iâ- sau cu eâ-, mai apropiate de etimonul săsesc. 

;;. Diftongul -ja- în locul vocalei -e- a fost notat după cum urmează: 
piarj (sg. şi pl.) 'prun', în pct. 538, Cosmeşti, jud. Iaşi; pjarj (pl.), Iaţă de 
pier] (sg.), în pct, 492, Vorniceni, Lăpuşna (vezi ALR 1/871); piarli (sg.h 
pilil)! (pl.), în pct, 451, Cuhureştii de Sus, Soroca ; piârjă (sg.) AJ pjiÎ1jă (pl.), 
în pct, 492, Vorniceui, Lăpuşna ; piârji ; piârjî (pl.), în pct., 504, Costuleni, 
Lăpuşna ; aceeaşi variantă în punctele 506, Leuşeni, Lăpuşna, 508, Grum e- 
zoaia, Vaslui, 510, Lipovăţ, Vaslui, 512, Dăneşti, Vaslui; pjârjli (sg.)  pierjt 
(pl.), În pct. 532, Miron Costin, Neamţ; la fel în pct, 556, Ceahlău, Neamţ; 
piârş: (sg.) N pjiÎr,"i (pl.), în pct. 594, Nist.oreşti Ogoare, Vrancea; plarj; 
(sg.) "" perji (pl.), în pct. 679, Enisala, Tulcea (vezi ALB 1/872). Forma 
piârjâ (sg.) '" pierjâ (pl.) a fost notată de E. Petrovici, .4LR lJ/6082, în pct. 
455, Saharna, Orhei, 

Varianta cu -iâ- a fost înregistrată şi în materialul, nepublicat, al 
NALR. Mohlona şi Bucovina, Întrebarea 1157 şi 11[18, după cum urmează; 
piârjâ (sg.)  perjâ(pl.), în pct. 493, Horoduiceni, jud. Suceava; pjarjâ 
(sg.) "'. pier} (pl.), în pot. 501, Dumbrăveni, jud. Suceava; piârjâ (sg.),... 
pierjă (pl.), în pct. 589, Miron Costin - Trifeşti, jud. Neamţ; pj6rjâ (sg.) "" 
perjă (pl.), în pct. 590, Băluşeşti --- reuşeşti, jud. Neam!:; aceeaşi variantă 
în pct. 595, Gioseni - Tamaşi, jud. Bacău; pbji (pl.) ,.... pjâ.rji (sg.), în pct. 
658, Păuneşti, jud. Vrancea. In unele graiuri, alături de diftongul -iâ-, apare 
şi grupul consonantic -rş- ; pjarşă (sg.)  pjerşă (pl.), în pct. 661, l\lera, jud. 
Vraneea; pjârşî (sg.),..., perşî (pl.), în peL 668, Nereju, jud. Vrancea. 

De asemenea, aceasUI variantă cu -,(6- a fost de mai multe ori notată 
de participanţii Ia ancheta indirectă din Moldova cu Chestionarul dialecfal, 
trimis în urmEi eu două decenii în satele şi comunele din această parte a ţ,ă.rii 
de către Centrul de Lingvistică, Istorie Literară şi Folclor din Iaşi. Semnală- 
riIe provin din judeţele Botoşani, Suceava şi Iaşi. Varianta eu -rş-, pidrşă, a 
fost înregistrată în satele Lungani şi Cosleşti, jud. Iaşi. 

6. Diftongul -fa-în loc de -e- a fost înregistrat de S. Pop, AIJR 1/872, 
în următoarele variante fonetice: p§!arjii (sg.) '" perjt1 (pl.), În pcL 456, 
Cuizofea, Orhei; P!;!âljă (sg.) "'" pilÎrjă (pl.), în pct. 461, Peresecina, Orhei; 
Pfarjâ (sg.) "" perjî (pl.), în pct. Leuşeni, Lăpuşna; p§!arjî (sg.)...., peIj: (pl.), 
în pct. 502, Corneşti, Bălţi. Din NALR. Moldova şi Bucovina, provin urmă- 
toarele atestări: p§!drjî (sg.) ...., perjî (pl.), în pcL 562, Brusturi, jud. Neamţ; 
pţ6.rjî (sg.) "" perjî (pl.), în pct. 569, Cracăul Negru, jud. Neamţ; pţarjâ (sg.) .- 
perjâ (pl.), În pct. 592, Măgura, jud. Bacău; Pfclljâ (sg.) ,..... perji (pl.), în pct. 
601, Mărăşti - Filipeni, jud. Bacău; aceeaşi formă în pct. 604, Godilleştii 
de Jos, jud. Bacău; p!;!6rjâ (sg.) '" perjl (pl.), în pet. 608, Dăneşti, jud. Vaslui; 
PfG.lji (sg.),... perjî (pl.), În pct. e11, Corodeşti -- Ghergheşli, jud. Vaslui; 
aeeeaşi formă, în peL 623, Grmuezoaia, jud. Vaslui; p§!arjă (sg.)...., perJi 
(pl.), în pet. 669, Soveja, jud. Vrancea. O variantă eu grupul consonantic 
-rş-, perşâ; p!;!arşâ, a fost înregistrată în pet. 667, Nistoreşti, jud. Vrancea. 
Varianta cu "!iâ- a fost notată şi în NALR. Munienia şi Dobrogea, anume în 
trei localităţi din nordul ultimei provincii. Este vorba de pct. 873, Luncaviţa, 
cu forma p!;!ârjă (sg.) "" per)t (pl.); de pct. 875, NicuIiţel, cu pa]'je (sg.) ..... 

i':X§': 
:;,j'{'(:'yi' 
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perjf (pl.) ; de pct. 883, Sarichioi, Enisala, eu pf{uje (sg.) N per) (pL), toate 
in jud. Tulcea. Varianta pr;ârjă (pl.) apare şi ln pct. Poiana Crist.ei, Vrancea; 
la fel, în Căiuţi, jud. Bacău, am notat forma Pfarjii (sg.). 

7. În mai multe graiuri moldoveneşti a fost întîlnită o variantă cu -â- 
în loc de -e-, parjă, în ALB 1/872 : pari (sg.) "" piârjâ (pl.), în pct. 400, Tără- 
săuţi, Hotin ; parjii (sg.)  pirlrjă (pl.), în pct, 403, Clocuşna, Hotin: parjă 
(sg.) ...., pi/irji (pl.), În pct. 440, Plopi, Soroca ; pârj« (sg.) "" picu:jl (pl.), 
în pct, 552, Baia, Suceava; pârjt (sg.) ,..., pierj; (pl.), în pct, 554, Broşteni, 
Neamţ. în ALB II/()082: pârjă (sg.) '" pi1'jâ (pl.), în pct. ;'\65, Ciocăueşti, 
jud. Suceava. în NALR. Moldoua şi Bucovina: paljd (sg.) M pU/rjd (pl.), 
În pct. 485, Mănăstirea Humorului, jud. Suceava; parjâ (sg.) N pcrjâ (pl.), 
în pct. 491, Capu Cadrului - Păltinoasa, jud. Suceava; parjâ (sg.) ""' pţrjâ 
(pl.), în pct. 492, Găineşti - Slatina, jud. Suceava; pârjă (sg.) M pieTji (pl.), 
in pct. 493, Horodniceni, jud. Suceava; pârja (sg. art.), in pct. 5G4, Baia, 
jud. Suceava; pârjă (sg.) N pierjâ (pl.), în pct. Poiana Mărului v- Mălini, 
jud. Suceava; pârjâ (sg.j-, pierjâ (pl.), în pet. 575, Lungeni - Broşteni, Suceava; 

'" .• () '. . ( 1)' ",. '-7 B' (' 1 .' . 'N· ' fJurJa sg. ""'PUjl fi., m pc(.OI, lcaz- . leI, JUG. 1 eamţ. De asemenea, III 
Chestionarul dialeclal menţionat (cap. Viticultură şi pomicultură), a fost notată 
varianta parjâ în localităţile Dersea, Şendriceni şi Săveni, jud. Botoşani. 
Ea este discutată de J. Byck .... - A. Graur În "Bulletin lin.guistique", 1, lfJ:33, p. 
16. Asupra expliea!iei propuse de autori vom reveni mai jos. 

II. 1. tnrnarea majoritatI:' a eazurilor , :materialele dialectul.e folosite 
consemnează existenţa grupului consonantie -1'j- (-rz-), fapt eare a fost ilustrat 
sufieieIlt chiar numai eu exemplele nu prea numeroase de pînă acum. Caracte- 
rul sonor al celui de al doilea elen1ent necesită o explicaţie, pe care o vom da 
mai departe. 

2. Mai puţin răspîndită, dar foarte importantă pentru etimologia de 
care ne ocupăm, este varianta eu grupul eonsonantie -rş- (-r!i-). Ep a fost 
înregistrată dUp{l cum urmează: în ALB. 1/871, peljlş (sg. şi pl.! (pomul), 
În pct. 470, Chiţeani, Tighina ; perş1' (sg.) ....., perjlş (pl.), în pet. 5\)0, Muncelu, 
jud. Bacău; perş (sg.),... perş (pl.), în pei. 594, Nistoreşti - 'Ogoare, jud. 
Vraneea. Tot numele pomului, cu finalul -J'Ş, a mai fost înregistrat în NALR. 
l\101dova şi Bucollina, intrebarea 1158, după eum urmează: perş (sg. şi pl.), 
În punctele 661, Mera, 602, Vidra, ()fi6, Negrileşti şi 668, Nereju, toate din 
jud. Vraneea; perş, (sg.) "" per:;; (pl.), în pet. 667, Nistorcşti, jud. Vrancea. 
în numele fructului, -rş- a fost consemnat n eazul unor variante prezentate 
mai sus, sub 1, 5, 6. Ad{wgăm încă o atestare, în eare elementul al doilea 
al grupului cOllson3ntie este un sunet intermediar între Ş şij, adică este un Ş 
lenis: perşfjd (sg.)  per)li. (pl.), în pet. 666, Negrileşti, jud. Vrancea 
(N ALR .• Wold. Bucov.). Forma perşli este consemnată şi în dicţionarul lui 
Polizu (vezi DLR, s.v.). 

3. Foarte rară şi lipsită de importanţă pentru discuţia etimoiogică de 
mai jos este varianta în care -r- din grupul -rj- a dispărut sau se aude foarte 
slab: pejâ şi pl'jă, În pc1. 5·18, Tansa, jud. Iaşi; pe'jă, În pct. 570, Pipirig, 
jud. Neamţ. Fenomenul apare şi în derivatul pe'jal'Îi (pl. art.), pentru perjal'ii, 
In pct. 548, Tansa, jud. Iaşi (peI:jar 'cultivator de perje'). 

In sursele dialeelale menţionate au fost consemnate o serie de carac·· 
teristiei ale fructului În diseuţ.ie, mai rar şi ale pomului. Este vorba de forma, 
culoarea, timpul de coacere, utilizarea, calitatea etc. fructului numit perjli. 
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a lal.u rii semantice a 
clarificarea etimologici 

cara (' t.eristici : 1. Per.i e 1 te 
b li r i. Această a fost 

cii. 111.;\1 
nu se !ine 

. fi12, Iii\neşlL 

Aceste not.e sint utile pentru o m ai }HU:[t 
termenului şi, într-un anumit sens, chiar 
In i. 

Vaslui; 

IJiIl ./lJJ? J i 
se desfac mai 
notată în ALB [ 

; în ,1LR 

nu se de Ceahlău, net, 
Gîrcina , toate în jud. , uel. Bacău: pct. 50:1, Nist.o- 
reşti Ogoare, jud. Vrancea. 2. Per I e I a 1 Il n git ă, 
1 u n l rea ţ i\ (1 u n 11 i ii ! [1). Accast caracteristică a fost notată 
în 1/871, (u pct. jud. iar in ALB în pel. 
:182, Colincăuti r Hotin : Tudir-eni , Botoşani; pd. J8fi, 
Gura Galbină, Tighiua: "rnai mni ia carnea lor"; pete 
50;1, Costuleni, Lăpuşna ; pct. , Vaslui; pct., 518, Trifcşt.i, laşi; 
pet. 5·J2, Tătăruşi, Iaşi ;,succa ; pct, [582, Văsieşt.i, 
Bacău ; pct. 502, Cîmpuri, Vrancea; peL. 618, Stoiseşti , Vaslui, :3. Pve r j e- 
les e coc m fi i t î r z i 11) sîn t d e t o am n ă tom n a l i c e. Această 
insuşire a fost consemnată de AL U 1/872 în pct, C);Q, N cam! şi .in 
pct., 540, Cepleniţ.a -- Vîrîti, Iasi. 4. Per [ c I c s e n () t U 5 C fi P e Il tril 
iar n ii, s î Il t :m ai h. 11 e": Preciz[II'Îlt provin dil pel:. )Og, Gnunezouia, 
Vaslui şi din pct. 522, lVIădirjac, laşi. Alte note: ele sînt ,.mai uscate şi au 
pieliţ.a mai groasă" (pet. ;))8, Ibăneşli, ; sint mai vîrtoasc",IIlai 
eurcu.bMoase" (pct. 502, Corneşti, Bilţi). La pcL (ilO, s-a notat 
soiul numit per:je moldoveneşti (ALB 1j872). 

Tn materialul adunat de E. Petrovici în ALI? n;f,082, găsimiHLI1ătoarele 
precizări cu privire la soiul de prunc nurnit pe!:}e ({JCl:je a devenit şi tennen 
generic pentru 'prune'). ExisUi perje bârdace (pet. 414, Cristeşti. Botoşani; 
pet. 463, Oniţcani, Orhei), perje aurame (pd. ,114, Cristeşti, Botoşani), per.ie 
goldane (pet. :399, Boian, Cern[mji; plOi. 405, TrehisiîuIi, Hoi.În; pct. 431; 
Hecea, Bălţi; pct. 463, Oniţeani, Orhei; pet. 478, Căuşanii Vechi, Tighina 
pet. 520, Larga, Iaşi; pet. 531, CăJugăra, BaeL'lu, i'U varianta fonctiei'i flioldâni 
(de toamtl'i). Acest soi mai este numit perje vinele (pct. 537, Mireeşti, Iaşi), 
prune pel:je sau, simplu, poame 'perje' (pct. 5EiI, Pipirig, Nemnţ). 

1n NALH. Moldova şi Bucovina (l'ntrebarea 1157), reapar multe din 
notele consemnate anterior. Astfel, in 11 localităţi S-;J făcut precizarea ef\ 
perjele sînt "lul1găret,e", şi anume în 530, Larga-Jijia, laşi; pet. 537, 
Boroseşti, Iaşi; pc!. 558, Huginoasa, Neamţ; pct. 571, Fareaşa, Neamţ.; 
pet. 606, Ivăneşti, Vaslui; pet. (i21, GhcrrnfmcşLi, Vaslui; pet. e18, Lipov{t!, 
Vaslui; pe!. G27, Făleiu, Vaslui; pet. (\;33, Oancea, Galati pet. 659, P[ll1neşti, 
Vrancea; pe!. 663,Pralea, Baeău. Dimpotrivă, prunele sint "r[,tunde" şi au 
pulpa lipită de sîmbure (pet. 530. Larga-Jijia, Iaşi). Perjele sînt "mai bune" 
(pet. ;)31, Luceni, Iaşi; pet. ()l8, LipOV[lţ, Vaslui), mai "dulci" (pet. (510, 
Muntenii de Sus, Vaslui), mai "efmlOase" (pet. fi;-lO, Larga-Jijia, Iaşi), sînt 
de culoare "albastră" (pet. 618, LipoviL Vaslui) sau sînt "cernelii" (pct. 02/1, 
Vuteani, Vaslui), dar există şi perje albe (pet. 53G, COl'opceni, Iaşi; pet. [)40, 
.Erbieeni, Iaşi; pct. 600, .Pungcşti, Vaslui), în ultimul eaz, trelmie avut în 
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vedere Însă şi sensul generie, de 'prună", al cuvîntului peljii, din graiul moldo- 
venesc. In acelaşi material a fost consemnată şi denumirea perje bisiriie, 
în f)22, Stănilesfi, Vaslui. Sintagma perj« moldouetieşti, perj e din care se 
Iace pouerli (povidlă), a fost notată în pct, 537, Boroseşt.i, Iaşi. Tot aici, un 
alt soi poartă numele de perje unqureşii ; acestora li se mai spune şi coâdeşe 
sau bardace. Prunele sînt "grase", iar perj ele Slut "slabe" (pct, 623, Grume- 
zoaia, Vaslui). În ultima localitate s-a făcut şi precizarea că prunul şi perjul 
sint pond diferiţi. în cazul fructului numit peljâ, sîmburele se "dejghioaeă" 
sau se "desface" uşor de "pulpă" (pct. 5(}7, Gîrciua, Neamţ; 670, Hirja, Bacău) ; 
perj ele sînt "eu gît", se precizează În pet. 648, Tălpigi, Galaţi. Pe cind prunele 
se co c "lUai devreme", perj ele sînt "de toamnă", s-a spus în pct, 647, Priponeşti, 
Galaţi şi In pct, G48, Tălpigi, acelaşi judeţ. 

Demne de reţinut sînt determinant.ele din sintagmele perje bistriie, din 
Stănileşti, Vaslui, şi perje unqnreşii, din Boroscşti, Iaşi. În ultimul caz, deter- 
minantu I unguresc, cu sensul '(român, -esc) din Transilvania sau din Ungaria' 
a mai fost înregistrat şi în "Şezătoarea", V, 5 -6, p. 69, în îmbinarea, tipică 
pentru grai urile româneşti din zona Blstriţa-Năsăud, poame uriqureşii , cu 
sensul 'prune»-", adică perje. Perje llllgureşli şi prunc unqureşti au fost C011- 
semnate şi in răspunsurile la Chestionarul de pornicultură al Centrului de Lin- 
gVifltică, Istorie Li terară şi Folclor din Iaşi. Pe de altă parte, Ion Nuţă, În 
ancheta personală de pomicultură, a înregistrat În judetele Neamt; şi 
Bacău sintagma prune ardeleneşti, care pare a denumi tot soiul de care ne 
ocupăm. Acelaşi sens ar putea să-I aibă şi denumirea prune nemţeşti, pe care o 
găsim în Pomologia R.P.R., I, Bucureşti, 1963, p. 273. 

Referitor acum la prima sintagmă, determinantul adj ectival bistrit, -ă 
este înregistrat în Dicţionarul A cademiei Române (DA), s. v., eu sensul eronat. 
'(prunc) â cre, acide', în combinaţii ca prun bistriţ, prunii lii sir!ţ ă, VI. prune 
bislriţt. DUprl datele de care dispuneau autorii acestei lucrări În momentul 
publicării (anul H)] 3), expresiile respective erau cunoscute prin IHaţeg şi 
Bihor. Despre sintagma prun bistriţ se spune că este egală eu f:ea bl Moldova 
prun pel). Etimologia propusă În DA este de asemenea eron'ată. Autorii 
in ventează "un tip slav *b ystricl (din b ystrli 'iute', cu schimbarea înţelesulu i : 
'pişeăcios'. Cfr. numele de rîu Bistrita = torent de munte, apă care curge 
repede')". Se observă îndată intenţia de justificare a scnsului iuventat 'âcre, 
acide', pe cînd în realitate soiul respectiv este caracterizat tocmai prin nota 
[j ntonimă 'dulce'. 

In ciuda faptului, pe care îl vom arăta imediat, că etimonul just al 
acestui adjectiv fusese între timp dcseoperit (de altfel nu era o etimologie prea 
complieată), Al. Cioraneseu, DE R, nr. 891, repetă erorile din DA, atît în pri- 
vinţa sensului adjeetivlliui bistriţ, -11 ('aeidlliado, agrio ; se dice todo de una 
variedad de ciruelas'), cît şi Îll privinţa etimologiei. Alţi autori de dicţionare, 
mai vechi sau mai recente, fie că nu înregistrează adj. bistri{, -il, fie eă-I 
definesc neprecis sau îl Iasă fără etimologie. în prima situaţie sînt L. Şăineanu, 
DU, H. Tiktin, DRGI (la fel şi în eeL a II-a), Scribal1, Dieţ. In DLRM, sin- 
tagma pmne bislriţe este explicată, neprecis, prin 'prune brumării', iar prun 
bislriţ, prin 'varietate de prun care produce prune lmlmării'. Etimologia adj. 
bisll'i!, -(1 nu este menţionată. Cele spuse In DLRM sînt preluate aproape 
cuvînt cu euvînt În DEX, inclllsiv expresia "Etimologia necunoscută", Hezer- 
va ultimelor dicţionare faţă de explicaţia din DA şi DER este, fireşte, jus- 
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tificată. De neînţeles rămîne însă faptul că autorii lor au neglijat definiţia 
ireproşabilă şi etimologia corectă din L-A. Candrea, CADE, s. v.: .bistriiă 
adj. Băn. Tt atis. numai în prună N, varietate de prunc de toamnă, ele formă 
Iungăreaţă şi al cărei sîmbure se deslipeşte uşor de partea cărnoasă". Et.imo- 
nul propus de Candrea este numele propriu Bistriţa. privinţa sensului, 
se observă indată că el coincide cu cel al mcld, perjă. Etimonul propus de 
Candrea, singurul just, a fost, fărăindoială, de lexicografit ulteriori 
din cauză că. nu a fost deloc de cel care l-a intuit. 

Dar referirea la un toponimie precis, anume la regiunea Bistrita din 
nord-estul Transilvaniei, celebră zonă pomicolă a ţării, fusese de mai multe 
ori făcută pînă în 1975, anul apariţiei dicţionarului explicativ (DEX). 
Astfel, în 1967, Ştefan Binder, în lucrarea Contribuţii la studiul elementelor 
germane din lexicul grailll'ilol' populare româneşti. III. Denumiri de obiecte 
casnice, de bucătărie, de alimente, b ăuiuri, coloniale eic., apărută în "Analele 
Universităţii din Timişoara", Scria Ştiinţe filologice, V, la P: G2, după ee 
explică sintagma prunii bisfriţă prin 'varietate de pruIle de formă lungăreaţă , 
care se coc toamna şi ai căror simburi se desprind uşor de partea cărnoasă', 
iar sintagma prun bistrii prin 'prunul care produce aceste prune' (expresiile 
sînt cunoscute în corn. Vîlcele, j uel. Cluj, în corn. Belinţ , jud. Timiş şi în .,între- 
gu 1 Banat"), propune ea etimon eu vîntul săsesc liislriţăr, din săs. bislriţăr 
(pclzăn). Mai înainte, se spune în continuare, H. Todoran îl considerase calc 
după magh. beszterce (szilua). Atît adjectivul săsesc, cît şi cel maghiar, au ea 
punct de plecare numele Bistriţa din nord-estul Transilvaniei. In cazul cuvîn- 
tului românesc, modelul săsesc propus de Şt. Binder trebuie neapărat avut în 
vedere, cum vom arăta şi mai jos, căci în limba română derivatul adjecti- 
val normal de la numele propriu în discuţie ar trebui să fie alcătuit eu sufi- 
xele -ecn, -ă, sau -enesc, -etiească, aşadar bistriţean, -ii sau bistriietiesc, -icnească, 
derivate care într-adevăr există. în numeroase graiuri populare chiar în com- 
binaţii care denumesc soiul de prunc în discuţie. Etimologia săsească a adj. 
bistrii, -ă este mai precisă decît cea a lui L-A. Candrea, 

Dispunem acum de un număr mult mai mare de atestări ale sintagmei 
al căreia al doilea element este un derivat adj ectival de la numele regiunii 
şi oraşului transilvănean Bistriţa. In A.LB Il !(3082, E. Petrovici a înregistrat 
prunc bistriie (sg. prună bislriţă)in următoarele localităţi : pet. 27, Glimboca 
jud. Caraş·-Severin; pet. 47, Vă!ea:ni, jud. Timiş; pct. 64, Ineu, jud. Arad; 
pct. 76, Chiză1ău, jud. Timiş; pct. 95, Gîrda de Sus, jud. Alba; pd. 105, 
Dobra, jud. Hunedoara (ai ei li se spune şi prunc de toamnii) ; peL 260, Petrcştii 
de .Jos, jud. Cluj; pet. 279, Boeşa, jud. Să.!a,j ; pet. 284, Sînmihaiul Almaşului, 
jud. Cluj; pet. 325, Voievozi (Chiniz), jud. Bihor; ]Jet. 334, .Moftinu Mic, 
jud. Salu-Mare. tn pet. 310, Roşia,şi În pct. 316, Slnnieolaul Român, ambele 
din jud. Bihor, a fost înregistrată varianta el! metateză bl'istit, -li. Provenienţa 
de Ia numele propriu Bistriţa, pe terenul limbii române, a determillantului 
(adjeetival) este neîndoielnieă în sintagme ca :prune de bislriţă, din pet. 228, 
Topliţa, jud. Mureş; pnme bistriţăneşti, din pct. 260, Bedean, jud. Bistriţ:a- 
Năsăud ; prune bistriţene, din p.ct. 272, Boit! Mare, .iud. Sălaj şi din pct. 349 
(....,bd'islrîNiIe), Groşi, jud. Maramureş. în această situaţie, în dicţionarele 
rOluâneşti trebuie sfi fie Înregistrate adj. bistriţean, -â şi bistriţenesc, -ească, 
cu acelaşi seIlS ca şi adj. bisll'iţ, toate de hi'numele propriu Bistrita, dar 
ultimul din adj. să.sesc bistl'itzaT. În materialul ALR lIj6()82 a fost înregistrată 
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in pct. 346, Negreşti, jud. Salu-Mare, "prIme mldslrUâ", eu sensul 'prun e 
bistriţe'. De asemenea, Gheorghe Iordache, Ocupaţiile tradiţionale pe teri- 
toriul României. Studiu etnologic, 1, Craiova, 1985, P: 307, consemnează sin- 
tagma prunc misireie "hunc pentru legvari" (adică pentru marmeladă, magiun), 
în localitatea Valea Seacă din Sa1:11 Mare. Avem a face, poate, cu o variantă 
modificată prin etimologie populară (apropierea de cuvîntul mistreţ, -eaiă, 
adj.) a cuvîntului bisirii, -ă, fără suport lexical în graîurile din această parte 
a ţării. Adăugăm că. primi bistriii (brUslriţ) a fost atestată şi de S. Pop, În 
ALB. 1(871, în localitatea Fundătura, din jud. Cluj, pot. 255. 

Despre soiul denumit prune de Bistriţa sau prunul de Bistrita se gă- 
sesc date complete În tratatele de pomologie, româneşti şi străine. în tra- 
tatul Potnoloqia R. P.R., 1, Bucureşti, 196:-î, p. 273, este mentionat soiul 
pTllne grase româneşti de Bistriţa. în aceeaşi lucrare, cu titlul schimbat, anume 
Pomoloqia R.S. România, vol. al Iv-lea, Bucureşti, 1965, p. 17 -18, după 
ce se dă numele ştiinţific al speciei numitii perj, Primus domestice L (sau uineie 
româneşti), se arată că există mai multe subspccii, printre care subspecia 
oeconotnica Borkh, al cărei fruct este alungit, iar pulpa este neaderentă Ia 
simbure, şi subspecia (varietatea) pruneauliana Ser. aptul D. C. în acelaşi 
volum, la P: 197 ----1 98, vorbindu-se despre "vinetele româneştiv.c are-s totuna 
cu perjele, se spune că sînt de două feluri: a) prunul De Bistriţa, mai puţin 
rezistent la secetă, cu fructele asimetrice, mai slab hrumate şi b) primul 
Brumăriu, mai bine adaptat la condiţrile de secetă, cu fructele mai mult sau 
mai puţin asimetrice şi mai puternic hrumate. Ambele varietăţi sînt apreciate 
ca foarte bune, cu un gust excelent. Pulpa nu aderă Ia sîmbure. Fructele se 
coc tîrziu, au un conţinut de zahăr apreciat ca "mijlociu", sînt acidulate şi au un 
procentaj ridicat de t.anin. Sînt bune de marmeladă şi de uscat pentru iarnă. 

Originea solului numit perj ar fi prin partea de est a Asiei Mici, prin 
Iran şi Siria sau regiunea Caucaz. Peninsula Balcanică a devenit a doua 
patrie a acestui soi. In altă lucrare, anume Dicţionarul enciclopedic român, 
III, literele K =P, Bucureşti, 1965, p. 886, se spune despre prunul de Bistriţa 
că este un soi "originar din Transilvania, cu fructul de mărime mijlocie, cu 
adincitura Iongitud inală de culoare mai închisă, Pulpa fructului, tarc şi ze- 
moasă, nu este lipită de sîmbure". Iar în Dictionar etnoboionlc, de AI. Borza, 
Bucureşti, 1968, P- 138---139, suh aceeaşi denumire savantă Ptunus dom estica 
L (rom. Prun, PeI]), sînt menţionate, printre numeroase alte soiuri de fructe 
ale acestei suhspecii, şi denumirile prune bislrtţene, bislreţ (atestare din anii 
1937 -1940), bisfriţe, bistritii (fără accent; probahil bisll'iţii, pl., de la un sg. 
În sufixul il1, *bistriţill). Apare şi varianta eu metateză, semnalată şi mai sus, 
brisliţe (prune ",), precum şi cea cu modificarea lui b- + i în d' -, transcrisă 
însă distrite. Soiul mai este llumitîn literatura de specialitate şi vinete româ- 
neşti. Echivalentul german pentru pom, dat de AL Borza, este Zwefschlcenbaum. 
Ident.itatea dintre această varietate şi cea denumită în graiul moldovenesc 
perjll. este în afara oricărei diseuţii. 

Denumirea cu determinantul derivat de la numele zonei Bistriţa, în 
afară de semnalarea de mai sus, mai apare pe teritoriul graiului moldovenesc 
în îneă mult mai multe puncte. Afirmaţia se bazează pe datele eu prinse în 
răspunsurile la Chestionaml pomico[ al Centrului de Lingvistidt, Istorie Lite- 
rară şi Folclor din Iaşi, în care se întîlnesc denumiri ca prunc brumării de 
Bistriţa, pl'llne de Bistrita, prune bislritene, prune bistriţe. Ultimele două 
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sHltaglill.C, preeum şi expresia prune de Gh. Iordache, 
:308, nu JlUHlDi prin vestul Moldovei, de 

în jud. Bacău. ul tehnic al cu lti- 
vatorilor de pomi Iructif'eri. Din această cauză, in Io art.emu lte cazuri.trehuie 

admitem o preluare În vorbirea pulară a termenului tehnic pOfejcoI. 
Vrnhirea Iară moldovenească ele cuvintul mai vechi, tot de 

,Ul"«Hd. cu m perj, 
Pornicultura din zona S·-:1 bucurat de o foarte mare 

aten Ia populaţia de [tiei. C8 şi în alte centre 
Transilvania, eu multe secole în urm ă se nr,,," li' 
sălbatici pentru crearea de noi soiuri. Un rol îl aveau in acest sens 

Liv ad a lor trebuia să fie un enoriaşi, ea era tot- 
soiurile cele mai valoroase. Pentru inf'orm atfi, 

iu Sicbenbiil'qisch·siichsischesW ortertnuih SW), 1,p. 12P, 
sub Bautn. În 'Uuumyarfen (in săs, de sud .E5011gerl. in săs, 
de nord sau năsăud. Drznqerr'), care erau livezi de porni îructif'eri situate în 
aîara localităţ.ilor, în cimp, şi EU:"i uri li!' SSW 1, p. 432 --434), 
T}ree,UIn, şi in grădiJJi.tc din create in secolele 
multe soiuri de pomi prin alt.oire, soiuri care s-au răspîndit 
Transilvania şi chiar şi dincoace de Nivelul foarte ridicat 
culturii In regiunea Bistriţ.a-Năsăud rezultă şi din terminologia pomicolă 
neobişnuit de bogată, pe care a inregistrat- o In graiurile săseşti de aici Friedrich 
Krauli, În lucrarea NosnerUindische Pflanzenrwmen.h:inznrn 'W ottschatz 
der Siebenb iirqer Sachsen, (N ăsn. Pţl.ş, Bistriţa, 1 D4:l. Introducere. p. IX, 
lexicogr aful sas face următoarea apreciere; vorzuglich geeignctes 
Obstgehiet hal d as Nosncrland Iilr clic verschied enen Ohstgattungen und 
deren mannigIache Arten eine Fiille VOI! Bezeiehnungen hcrvorg(hracht". 
Spre exemplificare, llleIltiouăm cii în această lucrare au fost Înregistrate :318 
denumiri ale unor varieUtţi de pere, cărora li se adaugă. încii sute de denumir.i 
ale multor soiuri (p. 332--:3(11); au fost apoi înregistrate 419 feluri de mere, 
cu sute de alte denumiri de variante şi soiuri (p. :362 --113). Foarte mare 
este şi numrHui denumirilorpentru prunc (p. 445 Demn de remarcat; 
este faptul cii în terminologia ho laIlică populară a saşilor de la Bistriţa- 
Năsăud nurnărul imprumuturilor lexicale de origine Jnaghiară, dar mai cu 
seandi de origine lormlnească, estc exLrem de ridicat. Acestea din urm[l au o 
rD.are ci['culaţic în vorbirea sTlsească, constituind totodată o dovadă a unor 
contacte strînse şi îndelungate intre membrii celor două comuniUiţ.i lingvislice. 

Heferitor Ia prohlema pe ea re o urmărim, se poate constata că numeroase 
soiuri de fructe caraeteristiee regiunii au fost denumite în dialecLuJ săsesc cu 
ajutorul unor sintagme În care determinantnI este adj. bi.sll'itzer. Astfel, 
un soi de mere este numit biislerzill'aplYJ! ( BistritzerapIel) (l(rauL\, N (isn. 
Pfl, , p. :3(7); un soi de eireşe dulci esLe !lumit bistrit:ur;lâtsch (== BisLritzer 
Kirsche) (KrauH, LV osn. Pfl., p. 140 ; id., Treppener W {irlerbllch. Ein Beitrag 

:; Din acest cuvint s,lsesc provine rom. bllngar, 'gr[ldină de pomi', 'livadi',', din pet, 260, 
Beeie,Jl1, in ALT? SiV 1, h. 201 (vezi şi V. Arvinte, Dt. Enllc.hn., p.1f\6, 11')4), cuvînt neînregistrat 
In dic\ionare. N-ar fi deloc exelus ca varietatea de prunc numite Imgarci (sg. bl.lgârcii), înregis-- 
tmtă In NALB. Ol/enia. III, !VIN 1157(1'1. 7), în pet. %3, OstroVLl :\'[a1"c, jud. Mehedinti 
varietate caracterizată. prin aceea că fructele sînt lunguieţe, de clIlo(lre vlnăL1 'şi se coctîrzi;/ 
811 fie dCllumi.tăcu un cuvînt In al c:1rui radknl să se afie ,iis. bll(n)qar-}-suL -că. ' 



zuui Nurdsiebenhiil'qischen IV(iI'!erbueh Trep p. ;VI;. 
\'. lit.era te, p. 1/J8. sub un d" 
Bistri (zer Birne) (Krauti, IV {isn. 

in soi ul de prunc nurni t în 
care este identic eu ceea ce 'În A.loldo\'a se cheamă P 
cu ceea ce se cheam ă!n Bosnisclie 
Pru nelc aparţinînd acestei varietăţ.i urai sînt 
Ia si 131::1ue .. -, Haus- 
N i.isner-, St ădt.erbilse", săs. 
sînt denumite besziercei. eziloa 'Bistritzer 
m erate (vin ete, de toamn ii, slabe Ia carne sau 
sînt proprii şi perjelor moldoveneşti, o dovadă în 
soi. Varietatea numităîn săseşte Regner 
şi adică 'prunc vinete', esle identidi cu variet: 
La denumirea ntsrorpelz (. adică 
Năsăud.', are aeei sens ea şi dermmirea hi·,;ll'iI7arflpi 
aceste prunc se mai cheamă în ::l biarun 

N ăsn. Pţl., p. 4/H3 
In lumina celor de mai sus, conchide ( 

În cele nwi multe grai uri româneşti din Transilva 
Maramureş sînt denumi te prin prunc 
bistriicne, rv bisiriieneşti etc.), respectiv pruni 
graiurile rornâncsti din estul si nord-estul T""lllsi!v;,n 
inlreaga Ylol(lovă' denumirile '[!el)!:, respectiv perji. 
u naşi aceeaşi rcalit.a le. Soi ul în cau ză a I 03t creat, 
zonă. pornicolă din nord .. estul Transilvanlei. 

Întrebarea care se pune in mod normal este cind ci- 
Un răspuns sigur nu putem da. Singurul mijloc de car: 
este stabilim cît rn ai bine posibil vechimea cuvintelor 
pci n găsirea primei atestări. 

Deocamdată, cea lnai veche atestare a ('\1'/lnt 
numele propriu Perjlll. Acesta apare într-·ull cloeum.en! 
brie 25 .. din laşi. Este o carte de vînzare dată de PA 
Tării de Sus, lui "Portar şi frat·ii lui, Grigore şi Toma, 
şi Gorcea şi PerjuI, fii lui Oancea, nepoţii lui 
lor din satul Ioniişeni pe Jijia, la eapiîtui Stîncij 
Ca nuHle de familie, Ştefan Fel'jnl este JI1(:n\101Iat 
!GUH, februarie 25, care este o carte deintărire a lui Al 
către comisuI Ilie Cartargiul, pentru diverse moşii, uni 
tratie Dahija Vodă. Se spune acolo: " ." giumăLat.e de 
la ţ.inutu! "l'ecueiului pe apa Bîrladului, ... ci au cum 
la Lazar şi de la Şlef'an Perjul, f(\('.eo1' Lupului de 
lor Gavril" (Arhiva geneologicâ. II (191:3), Iaşi, CiG). 
şi în secolul urm.ător. Astfel, un CllirÎac Pel',iul, prc 
nile.5ti, din ţ.inutul Teeuciului, este men\ionati.n anul 
C. Stoidc, Dowmenle tewcene, Bîrlad, 1 \1:38, p. 70); 1) 
Nieoreşlii de Sus, este pomenit În anul 1777 (ibid .. p. ;; 
sîut menlionaţi "feeiorii lui Timircan Per.iului (iMri.). L 
al XIX .. lea, ÎJl 1801, () parte din moşia BăIăhăneştHol' a 
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răzeşi, anume Perjăştii (1. Antoriovici, Documente btrl ădene, IV, Birlad, 
1924, p. 251). 

Numele fructului apare pentru prima dată lot ca nume propriu: 
Perjă, intr-un zapis din 1662, iunie 1 9 : " ... pe un bătrîn din Ciorăşti, cumpărat 
de Ia Irirnia, de Iiciorul lui Isarie şi Nast.ii şi de la Necula şi Toader, feciorii lui 
Perjă". Citatul provine dintr-o carte de judecată a divanului domnesc din 19 
iunie] 814 (vezi I. Autouovici, Documente ale [ocstelor schituri Grqoeşlii, Bogdă- 
tiiia, Pirueştii, Cîriiboşii şi Minzaiii din judetul Tulona, Buşi, 1929, p. 11). 
In DLR, per} este atestat în anul 1712 (în Uricariul, XX, 87), iar perjă în 
1792 (Urieariul, IV, 133/7). Numele pomului mai este atestat şi în anul 1781 : 
,,(tisa) ... se poirioeşte la floare el! lenuui perjului" (vezi C. C. Giurescu, Istoria 
pădurii româneşti din cele mai vechi timpuri pitiă astăzi, Bucureşti, 1975, p. 
129;' este vorba de Ortnduiala de p ădui e, din timpul împăratului Iosif al 
II-lea). 

Dacă la începutul secolului al XV II-lea numele pomului ajunsese nume de 
familie, trecînd prin faza poreclei sau a supranum elui, atunci putem presupune 
că pătrunderea în graiul moldovenesc a cuvîntului in discuţie avusese loc cu 
siguranţă În secolul precedent. Prin urmare, apariţia soiului de prun eu însu- 
şirile cunoscute (culoarea vinătă a Iructului, forma lunguiaţă, tomnatic, dulce, 
se desprinde uşor de sîmbure, se păstrează pe iarnă uscat sau făcut magiun 
etc.) trebuie plasată cel puţin În secolul al XVI-lea. Cum şi cine a creat noul 
soi nu vom şti probabil niciodată, Atîta doar putem spune că perjul sau pru- 
nul histr iţean este considerat de specialişti ca făcînd parte din aceeaşi varie- 
tate care în limba germană este denumită Zwelsch(g)e, Quctscl<e, Zuieischke, 
în dial. săs, tr ansilv. măischs , iar pomul mătsciie-bom (Kraull, Trepp. Wb., 
p. 659). Denumirea ştiinţifică este Prutius dotnestica. Acest soi a fost adus în 
Europa (Ungaria) din Turchestan pc la anul 1500 (Aleyel's Lexikoti, 7. Auflage, 
vol, IX, Leipzig, 1928, p. 339--340). Etimologia cuvîntului german Zwelsch (g)e 
(eu variantele menţionate) pleacă de la cuvîntul mediogrecesc damâsketion, 
folosit în latina savantă în sintagma (ptunumş domascenum 'Pflaume von 
Dam askus ', FI'. Kluge, Elymologisches W srterb ucli âer dculschen Sprache, 19. 
Auflage bearheitet von Walther Mitzka, Berlin, 1964, p. 898 (Kluge, 
EWDS 10) face precizarea că dialectele germane de sud şi de vest operează 
o separare între pruncIe timpurii, eare se coeîn august, şi cele tîrzii, de toamnă. 
Acestea din urmă se coc în septemhrie, sînt mai lunguieţ,e şi se numesc 
ZWelsch{y)e. Pătrunderea soiului din spaţiul pontic spre centrul Europei a 
avut loe prin Transilvania şi prin Silezia. Cu toate acestea, soiul denumit 
în săseşte mălscha, cuvînt care provine din acelaşi etimon ca şi Zwelscll {g le, 
nu este aeelaşi soi eu cel pe care îl denumeşte ultimul cuvînt. Matsche denu- 
meşte în dialectul săsese o 'prună rotundă care nu sc deslipeşte de sîmbure 
şi din care se faeeţuica' (vezi Siebenbiirgisch-Deutscher Worlatlas, herausge- 
gehen von Kurt Rein und Reiuer Hildebral1d auf Grund tIeI' Vorarbeiten, 
von Kurt Hein, bearbeitet von Hans-Henning Smolka, I, Marburg, 1979, 
p. 18). Situaţia este, prin urmare, lncureată şi nu este niei datoria noastră de 
a o clarifica. Putem Însă faee presupunerea că soiul importat în secolul al 
XVI·-Iea dinspre regiunile ponticc sau din Orientul Apropiat a putut fi modi- 
ficat, prin altoiri şi înerueişări, de vesti ţii pomieultori saşi din nord-estul 
Transilvaniei, pînă s-a ajuns la soiul numit prim bistriţean, iar în estul Tran- 
silvaniei, În Bucovilla, în Moldova şi în Basarabia, pej. Că asemenea trans- 
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plantări de pomi fructiferi erau practicate în secolul amintit SUl mărturie şi 
faptul cii tot acum, in secolul al XVJ."Iea, a ajuns în Europa zarzărul (Pru- 
nus cerasiţera, germ. Kischpflaume). 

în intervalul de aproximativ cinci sute de ani de cînd au pătruns În 
limba română cuvîntele perjă şi per), vorbitorii au avut vreme să derive de Ia 
ele cîteva cuvinte noi şi să le îmbogăţească latura semantică. Astfel, cu aju- 
torul suf'ixului -ar , fi apărut derivatul ţierjcr, care Înseamnă: 1. 'cultivator sau 
posesor al unui loc cu perji'. în l'\FALR. Moldova şi Bucovina, In pct, 548, 
Tansa, jud. Iaşi, a fost înregistrată forma de plural cu -a-: perjârii eli la Tonsa. 
2. 'poreclă dată unui locuitor din regiunea de dealuri a Moldovei de către cei 
de la munte' (sinonime: gîrtan, cojan, jărpan, jarcă) (vezi V. Arvinte, Termi- 
nologia exploatării lemnului şi a plutăritului, SCŞt., VII, Iasc. 1, Iaşi, 1957 
p. 159), 3. 'nume dat de către plutasii de la munte, de mai sus de Piatra- 
Neamţ, plutaşilor originari din satele situate pe Valea Bistriţei mai jos de 
acest oraş' (ibidem). 4. 'perj, pomul care face perje". Ultimul sens, neinregis- 
trat în DLR, s.v., a fost notat de S. Po p, ALR 1 /871 În pct, 445, Cosăuţ i, 
in pct. 454, Stroeşti, de peste Nistru şi în pcL. 456, Cuizovca, Orhei, Cuvîntul 
perjăr cu sensul 'pomul care face perje' a fost înregistrat şi III NALR. Tran- 
silvania, in pct. 317, Mihăileni, Livezi, jud. Harghita (Ia întrebarea 1158). 
În aceeaşi sursă dialectală, a fost notat cuvîntul persecar , cu sensul 'piersic, 
pomul care face piersice", În pct. 405, Cerhăl, jud. Hunedoara (la întrebarea 
1178). Funcţia specială, în aceste cazuri, a suîixului -ur a fost discutată de 
G. Pascu, Suţi xele româneşti, p. 85, unde se dau exemple ea ţrăqar 'dud', 
aquridar, scorumbor , smeural'. Aria transilv ăneană (în sens larg) a sufix ului 
-ar cu această funcţie, în caz ul cuvintelor pomilor (pomniţar) şi j'riîgar poate 
fi văzută în ALR SN I, h. 21G, dud. în graiurile de pe Valea Nistrului, 
cercetate de S. Pop, avem a face, desigur, cu una din trăsăturile lexicale ar- 
deleneşti, foarte numeroase, caracteristice acestei zone. 

In seria derivatelor, luai trebuie menţionat şi perjărie 'livadăjde perji'. 
Derivatele, atestate recent, perjoaică, perjoate, perjulică, cu valoare' de deter- 
minant în sintagme al căror prim element este cuvintul poamă 'struguri', 
vor fi prezentate mai jos. Pe lîngă folosirea lor ea nume de persoană, cuvintele 
perjă, per] apar şi în toponimie (vezi Iorgu Iordan, Toponimia românească, 
Bucureşti, 1963, p. 97). 

In ciuda valorii economice foarte ridicate, din motive Încă necunoscute 
nouă, perjă a intrat în nişte sintagme eu conţinut depreciativ : expresiile 
(vulgare) rahat cu perje 'nimic, fleac, lucru fără importanţă' şi a fi bun (de 
pus) Cli perje 'despre un om care nu-i bun de nimie'. 

După ce ne-am familiarizat, în urma unui mare ocol, ahsolut necesar, 
cu cuvîntul, cu latura lui semantică, cu istoria lui şi eu realităţile la care se 
referă, revenim la chestiunea cu care am început: etimologia cuvîntului 
peljiî (şi perj). Din cauză că etimologîa, eorectă, a cuvîntului perlă, propusă 
de C. Lacea, anume din săs. Piersch 'piersică', nefiind deloc argumentată, 
nu i-a convins pe nieÎ unul din lexieografii care i-au urmat, considerăm nece- 
sar, În eontinuare, să aducem cît mai multe probe În sprijinul ei. 

Mai întîi ne vom ocupa, pe scurt, de cuvîntul germ. Pfirsich şi de echi- 
valentele lui în dialectul saşilor transilvăneni, pentru a vedea dacfl nu cumva 
diferitele variante dialectale româneşti, prezentate anterior, au vreo legătu- 
ră cu reflexele dialectale săseşti ale termenului german literar menţionat. 
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G există atît varianta Plirsich(e), L, cît şi 
uruind fructul pomului Aln!Jgdall1s persu:u. ExisUt 
n asculin Pţirsich, care ia inceput denum ea pomul, 
roapelot teritoriul de limbă germană, şi Iruc- 
III s;' cuvîntul Pj'irsichhaum sau Pţirschbaum. 

poni în lumea mediteraneană, Îneă din 
baza deuurnirii germane pent.ru pom SUl adj, 

olllru a adj, phs/I"us, din sintagma malum Ţi ()rslcurn, 
.\ din germană, care denumeşte fructul, din 
Cl piirsica, el in sin tagma mala perslca, pI. neutru de la 
,le persicum şi ph'sica, împreună cu realit.ă- 
intrat în spatiul germanie: înainte de a doua mutaţie 
le nart.icină la schimbarea lui p-in pj'-. Cu toate 
lat:;3z?t ahia din secolul al XII-lea: mhd. pldrsich. 
ne şi în unele limbi germanice se păstrează lotuşi 
·zi!.', ags. persic, pe'r.soc, sued, persica ; norv. şi dan, 
este atcst.ată din 1482, cea eu finala -schltu; (pfir- 
dialecte în care grupul consonant.ic apare ea -I'S··. 

i s (astfel este situatia si în limba germană literară), 
rel;Uzeaz[i ea au 'chiar -fi·· (:a În S:1S. transilv, 

p. ;;,B[)44; FI'. L K. \Veigalld, Dcuisches 
'>.H't:.U'CCH, HJOn (DI, Wb.5), II, p. 410). Despre ultim a 
ar-g In ai .i os. 
i iniţial, constatăm că în dialectul săsesc din Tran- 
rrte în care cea de a doua mutaţie conson.ant.ică a 
t şi variante în care această trecere nu s··a petrecut. 
rtă de exemplele următoare: săs. de nord sg. [earscli 
ht N [easchin 'Steinîrucht des Pfirsichbaums ' 
runus (=C piersic). in regiunea Bistriţa- 
»p: ws., p. 730 şi N ăsn. Pf?, p. 45,t, a inregistrut 
Iz în 6 localităţi, iar feadl Într-o localitate (J'aad, 
nea, au fost consemn.ate şi variarrtele ju care grupul 

ea -Ti· (transcris uneori de Iexicograîil saşi prin 
că şuierătoare sonoră absentă, de regulă, 
n germana lit.erară) : fu'.clliil1k, f'idchUink. fi.\:chănk. 
',' 380). Varianta săsească năsă udean{l t'Iri (in 
1, Siedlungs!Jeschichfe und Sprachgeogtaphie de]' 
i Sicdlungen in Siebenbiirgcn, În yoI. SiebenbiirgiscJw 
, p.J::l. Numele pomului este în săs. FlrSc!lânkbam, 
lUa mutaţ.ie consonanti.eă (eu P- p[lstrat) este cea 
seul:icl etimologie{, de fală, Men!ionăm următoarele 
ud.) Piarscb, atestat de Fr. Krau{l, N 6S11. Pfl" p. 
p. 7;O)in 8 localităţi din partea de sud fi regiunii 
'd beOm, Piersc!td beum 'piersic', iVosserpiersch VVas·· 
rsic' (Fr. KrauB, N(jsn. Pf'l., p. 465). Păstrarea h1i 
 e:(crmane săsesti din partea de sud a zonei Bistrita .. 
r oraşul Hegllinul-Shsesc. FI". KrauB, N 68n. P/'Z., 
eh-Hegene.r C;'elăndc ist vvestmd. p gegeniiber ostmd. 
ten wie in Pfirsich (Piarsch : Fzal'sch, Fîr.lJchiink uud 
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Pfeff'er"). In cazul ultimului forma Iără m ut.aţ.ia consonantică Piep;Jt 
« mnd, peper 'Pfcffer'), din de sud;] regiunii, se opune formei cu 
1'-, Fâf"[ etc" din graiurile săseşti nordice (FI'. Kraufi, cii .. p. 
este menţionat de Krauf şi în Introducere, p. VIII: ,. uonosnerrscnes 
Pi edem, Peiir, Pten 'Pîehc', 'Melone, Piarscli 'Pf'irsich ' d.eutet aui westrn it- 
teldeutsch en Fetui und Fiarsch, Firsch ăn): mit ostmit.tel- 
deutschem 

Varianta eu P: a fost şi în dialectul săsesc din sudul Tran- 
silvaniei: piâd tE.. K. Klein , op, cit.; IJ. 13; Ingehorg Hudler, Allronuuii- 
sclies Lelinqut im W esien urlllOsten, III vot Luxemburg und Sicbenlnuqen, Koln- 
Gratz, 1 see, p. 2(0), Pierscliebttm 'Pfirsichbaum ' (SSW, I, B, p. 

Porni n el dl la datele oferite de grai urile săseşti din Transilvania, putem 
explica satisfăcător variantele formale ale m old. perjă, perj, 

Mai întîi, toate atcstările dialect.ale, prcz.ent.at.evrnai sus, ale acestor 
cuvinte conţin la iniţială sunetul p-, fapt care indică originea lor din acele 
graiuri săsesti In care nu s .. a netrecut fenomenul celei de a dOUiI con- 
onantice. Dad punem în cor-elaţie acest fapt eu zona în care a apărut soiul 
de prune de care ne ocupăm, atunci graiul săsesc preconizat trebuie căut.at 
mai ales în partea de sud a teritoriului săsesc din regiunea Bistriţ.a-Năsănd, 
unde FI'. KrauH a consemnat circulaţia variantei săs, .piorsch, Nu poate fi 
complet exclusă nici posibilitatea îruprurnutării cuvintelor româneşti din 
dialectul săsesc vorbit în sud-estul Transilvaniei, care cunoaşte de asemenea 
forma cu p- pUid. Datele pOlTlieole )1U converg însă spre această soluţie. 
Demn de remarcat este faptul cb varianta eu mutaţia cOllsonantieă nu el 
avut nici un reflex în graiurHe româneşti. 

În al doilea diftougii -iri-o şi din variantele romi'uleşt) prezen-· 
tate mai sus, sub L, 5 şi (i, îşi au punctul de plecare în varianta săseascli cu 
-ia- (plod) din nord-estul Transilvaniei. P reclzăm elI reflexu I -iti- )li lui -c- 
din radicalullatinesc pcrslcus (perslca) nu se mai întîlneşte în alt dialect german. 
Faptul constit.uie o Două probă că limha din care a avut Joc Yn1'prumutul a 
fost cea a saşilor transilvăneni. Prin fenomenul denumit "adaptare bruscă", 
diftongii săseşti -iâ-, ·ik- au devenit In româneşte -iâ- sau -r.:â;-. Healizările 
dialeetale de acest tip, prezentate mai sus (sînt În llumiir de aproximativ 
30), nu formează arie, ci ele, adeVftratc arhaisme fonetice, sînt diseminate pe 
tot teritoriul dialectului lllOldovcllcse. .Faptul constituie o dovadă că. nu 
avem il Iaee cu un fenomen [onctie petrecut în interiorul limbii 
adică cu dHtongarea condiţionaLii a vocalei -(;- în pozilie r1 (melafonia). Pen- 
tru aceasta, cuvîntul În era urea recent. Dar influenta unor cuvinte 
asemE\năl:oare ea structură foneUdi (analogia) nu poate fi h; toate cazurile 
exclusă. 

Tn al treilea rlnd, referindu-ne la varianta dialccl:ală românească cu 
pe care anchetatorii N/1LR.Z'v101dova şi Bucovina au inregistrat.-o destul 

de des in partea de nord şi l]ord-vest a regiunii allchetate (pirjă), ea poate fi 
interpretată fie ca un reflex romi:ll1ese al rostirii săseşti cu -c- (ii) a vocaJei 
accentuate (piii!' fie ea rezultatul unei reveniri la { a unor foşti dHtongi ]'omd 
Ileşli -iri-o, -('â .. , aeeştia din unn{t provcni[:i la singular din săs. -76.-, ··iii-. Schim 
h:uea a trebuit sh fi avut loc mai ales Ia formele de plural, În care diftongii 
-ia-, -!(â- erau nrmaj.î în sBaba următoare de c. De la llJural, ca a trecut şi la 
forma de singular. 
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Mai neobişnuită este varianta românească dialectală cu -d-, parj(l., 
atestată de 110i mai sus de aproximativ 15 ori. Raportul ei cu perjă nu-l 
prea clar. După J. Byck - A. Gram, InFluenta plurolului asupra sinqularului 
subsiontinelor şi adjeciiuelor în limba românii (citat din J acques Byck, Sili dii 
şi articole. Pagini alese, ed, Florica Dimitrescu , Bucureşti, 19G7, p. 52), prin- 
cipala dificultate provine din necunoaşterea et.imonului, Dacă ra dicalul va fi 
avut un -a-, spun autorii, atunci pluralul a putut fi perje; după modelul masă, 
pl. mese, pară, pl. pere. în acest caz , sg. perjă este ref'ăcut (este nou). Dacă însă 
etimonul a fost cu -e-, perjă, atunci "porjă ar fi forma ref'ăcută" după aceleaşi 
modele. Dar, cum s-a văzut mai sus, Iorm a primitivă, adică radicalul săsesc, a 
avut -iâ-, f6-. De aceea, varianta pâljă a putut rezulta foarte bine prin vela- 
rizarea lui f (sau i) din diîtongul -t;â- (-16-), preedat de labială şi urmat în 
silaha următoare de vocală velară : pfârjâ .> *p6arjă > pârjă, ca în cuvinte 
de tipul sară, iat ă, pradă < lat. sera, terra, praeda. Un fenomen asemănător se 
întîlneşte şi în varianta ptllj (sg.), atestată sporadic (pct, 403, Clocuşna, Hotin, 
în ALR 11/871). Velarizarea apare apoi în numeroasele variante notate de S. 
Pop părje (mai bine ar fi fost transcrise perje). În toate cazurile, ea b-a pro- 
dus numai după ce mold. Ş şij (ş şij muiaţi) au început a căpăta timbru velar , 
aproximativ de prin secolul al XV l-lea Încoace. Fenomenul velarizării prin 
lahiale, condiţionat, în acest caz, de timbrul velar al şuierătoarei sonore (even- 
tual surde) din silaba următoare, s-a produs în mod neunitar, atît în spaţiu, 
cît şi În tim p, pe vastul teritoriu În care se află aria cuvîntului perjă. Astfel, 
de pildă, dacă pluralul pfarje avea un j' muiat, atunci diftongul -fa- a putut 
trece, prin faza eu -e-, existentă pînă astăzi În unele graiuri (vezi mai SUS), 
la forma eu -e-. După ce j a căpătat o rostire dură, pluralul a ajuns să sune 
perjă (în loc de pel:;' eţ. Totodată, această formă de plural a fost transferată 
şi la singular, explicîndu-se astfel sg. perjă, forma cea mai răspîndită. În 
acest sens, putem vorbi de un singular reîăcut, mai hine spus, transferat de la 
plural, dar nu după modelele presupuse de Byck >- Graur, ei din cauză că la 
numele de fructe pluralul este mai mult folosit. Un eaz asemănător ni-l 
oferă cuvîntul cireaşil, care, de asemenea, posedă, prin eLimon, diftongul 
-ţ;6- urmat în imediata vecinătatede şuierătoarea ş, a cărei rostire muiată sau 
dură a variat În timp şi În spaţiu. Fără a intra aici în detalii, pentru că lucru- 
rile sînt hine cunoscute în fonetica istoridt a limbii române, vom menţiona 
numai variantele consemnate în Ald( SN I, h. 208, cireşe albe. Aici există 
numeroase exemple de sg. cireşă (eventual eu -e-, cireşâ), formă în mod cert 
preluată de la pluralul cireşe, şi care a înlăturat forma de singular etimologică 
cirfaşă (cirjaşă) «lat. ceresia), care însă este şi ea atestată. Evoluţia cealaltă, 
de tipul sg. parjă, nu este nici ea ahsentă. In pct. 182, Cernatu, jud. Braşov, 
a fost notată varianta ceraşe, .atît pe harta menţionată, cît şi pe harta 209 
(ceraşe petroase). 

Tot către etimologia săsească a cuvintelor peljă, perj ne trimite şi ana- 
liza atentă a comportamentului grupului consonantic -rs- din etimonul lati- 
nese perSlCZlB, perslca. Păstrate necontenit în română din latina populară, 
aceste cuvinte sună în română piersic, piersică. In graiuri1e care cunosc pala- 
talizarea labialelor, p- + i (acesta din urmă provenit din diftollgarea lati- 
neaseă populară a lui ii) a trecut la K (kersic, Nersică). Pe de altă parte, termenii 
maId. pojă, perj sînt, în ultimă instanţă, reductibili la aeeI ea şi etimonuri lati- 
neşt.i. Dar aspectul lor fonetic, datorită împrumutării lor, de fapt, din limba 
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germallrl a saşilor transilvăneni, este atît de diferit la nivelul gralurilor populare 
(li:(>rsfcâ,. faţă ele ţierjă, Kf.rslc, f8ţil per), iar diferenţa semantică este şi ea 
atît de remarcabilă, încît nici unui vorhitor al limbii romane nu i-a trecut vreo- 
dată prin minte că aceste cuvinte ar avea acelaşi dimon îndepărtat. în timp 
ce. în limba română, alături de alte fenomene, grupul consonant le latinesc 
-rs- a rămas, de regulă, neschimbat, dialectL!I" acest grup (realizat 
în germana literară ea -1'.2-, pfi1'zix ; -z- este spirant a dent ală sonoră) a devenit 
fie -rs-, fie In unele cazuri, el a pierdut pe r. 

Pentru a proba această afirmaţie, vom prezenta în continuare mai multe 
exemple, după care vom reveni la cuvintele de a căror etimologie ne ocupăm. 

Astfel, în dialectul săsesc transilvănean, cuvîntul Hirse 'mei', din ger- 
mana literară, esl.e realizat ca hid, hlrS, de cele mai multe ori, dar şi ca hiri 
sau hit sch (Seh = z: "Das stimmhaîte scb. wird durch scl: bezeichnet", 
SSW, 1, p. XLV, Prefata). Ultima realizare, ca a grupului ·-rs-, este foarte 
im portan tă pentru et.imologia cuvintelor pe!} ii, PC]). Acestea cunosc aproape 
peste tot varianta cu şuierătoarea sonoră, nu cu cea surdă, a grupului CO!lSO- 
narrti c în discuţie. Iată o serie de exemple săseşti cu grupul -rZ- în cuvîntul 
Hitse şi în unele din derivatele sale, (după SSW, IV, 11 -J, p. 222 --225) : 
hlari (de 3 ori), hdiri, hlrz (de 5 ori), hoiri , hiri (de 3 ori). în cuvinte compuse: 
hlriow,J [li (=Hirseabend) 'N achfeier am zweit.cn Hochzeitstag in engerem 
Kreis, m an înt u.a. Hirsehrei"; hierzemeiis, liirianmaliş , hfrianmalix 'Hirse- 
brei' (= terci de.mei); hir'idkiiXdn 'Hirsekuehen ', 'Hirsesuppe"; hir{:ama.;d 
'Hirsemttsche' (=, Feldsperling, Fringilla montana); adj, hlriig 'hirsig", 'h ir- 

seăh nlich.' (despre un soi de mere cu coaja aspră, care-creşte în zona Bistriţa- 
Năs[iud,)lUmitşi.HJrseapfel). Foarte numeroase sint apariţiile variantei CII 

În toponimie:. WrzJ.l(etimqnul estefie.HiTse, mhd. lmrst) ;. Hirzr'bas 
(-bas "- Bllsch) ; .. HiziJlsoanlwilt.(= HiSJlsonnhalde); Hirzq, Râ HirZa, en 
dZlr Birz", .en .dn.llierzdI', toatcdemunind loeuri pe care s-a cultivtlt altădată 
mei.{ef. rom .• Hirja,.care ar putea .pus in corelaţie, eventual, cuqi[;este topo 
nirue s?,seşt,) ;H'JÎr;zabiis, JIir:EJ.bâ.(Jruewen (= Hirsebuseh); (HzrzJgl'uawan 
(atestatd.e 3 ori) ; Hlrza,9l'6t(Hirsegrat) ; ar Jm flll'zafll'ăi<IJlts (= Hirsegrienz) ; 
H;;lrZcurrwt ("'" IJirsegrund) ; HlrzJldn, am Hlrlalden (de 2 ori), HirzdlrlJr, am 
Hiria ln (= Hirschalde) ;. Ilirid Ide{!1'Lld wa n (de 2 ori) (=Hirsehaldengraben); 
Hirzalden'x (= Hirsehaldcnrech); Hirzaliin! (= l-lirseland); Hirlaralx (Hir- 
seri.ick); RirM (J lTl I-lirseteile). 

în mai multe cazuri, grupul -r1- s-a redus la -2- : hlzeipl 'ApfeIsorte' 
(, soi de mere cunoscut în regiunea Bistriţa-Năsălld, vezi KrallH, N osn. 
P[l., p. 381); topan. HoizZlil; topon. IlizJbas; topon. Hoize[urt Hirscfllrt). 

Prezenţa şuierătoarei sonore -z- în grupul consonantic 'in eazurÎ În 
care germana literară are Jie -rS-, fie -l'S- (=" -f;Z-) , se întîlneşte în foarte multe 
cuvinte ale dialectului săsesc transilvănean. Astfel, alături de varianta hirs, 
cea mai răspîndită, ident.ică din punetul de vedere al rostirii eu germ. }iL 
Hirsch, în dialec,tul săsesc există şi cu -rz-, în exemple ca : heirl, 
Ilirz, lzirzbik;) (= m1innlieher Hirsch, ccrh), hirlbok (= Hirschbock 'id.'), 
hirzqszelt, lzirZiinls;l!t (de 2 ori) (=0 Hirschtalg 'seu de cerb'), hir!Jdusz, hlrzeus 
(= Hirschochse), topon. Oirzanhoift Hirsch(en)haupt) (SS'W, IV, H -J, 
p. 222--223). 

Grupul -f1- apare în zeei de exemple adunate sub cuvintele KDrsche{n) 
'cojac din blană de oaie' şi I<.iirscfmer 'hIănar, eojoear' din SSW, V, K, p. 

11 .,- Ling-v lstică 

â ...... -------------- 
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kirss n, klducr). De asemenea, grupul -I'S-, din germ. tit. Motser 
este reflectat ca -I'i În toate cele 51 de graiuri săseşti incluse 

corespondenţe fonetice din partea introductivă a Dictior.ornlni 
, I, p, LVI, coloana 53). Din această cauză, observăm În treacăt, 

dialectală românească mărjor 'piuli(:ă de pisat', faţă de mojar (care 
n"ln71np din mozsâr), are grupul-ră- nu din forma literară germ. Mtirser, 

de autorii DLR, ci din realizările cunoscute în dialectul german al 
saşilor transilvăneni (el'. S{lS. Muerior, Meoieriet et.c.). in cazul altui cuvînt, 
Kirsche « lat. pop. cet.esia « cerasl1s) > ahd, kirso), trecerea grupului -rS- 
la -rz- este în dialectul săsesc mai rară : săs, kirien (pl.}, "mit stimmhaft ge- 
worderiem -s-", lf/z, 1(0/1, cu trecerea grupului -ri- la -2- (SSW, V, J(, p. J47). 

Exemplele de pînă aici ni se par suficiente pentru a dovedi faptul că în 
dialectul săsesc grupul co nsonarrtic -rs- este reflectat fie ca -1',<;-, cel mai adesea, 
fie ca intr-o măsură destul de import aută. De aceea nu ne mai surprind 
acum reflexele în acest dialect ale etimonurilor latineşti pe1'sf WTTl, pereica: 
săs, piars, piârS, pierschcbtull sau (ears, ţearst, [iorsch, flrziink, fiiiink, {lriănk' 
băm etc. Grupul consonantic -ri- din rom. perjă, perj, alături de grupul con- 
sonantic -rş-, atestat mai rar, din variantele p erşă, petş, provin În egal it 
măsură din graiuril e săseşti. 

Din această perspectivă, trebuie revizuită acum afirmaţia lui C. Lacea, 
DR V, p. 401 : "Apariţ.ia În locul lui -Ş-, după sonanta 1', IlU e rară în 
tonetica limbii Dimpotrivă, cum vom arăta imediat, româna păs- 

dintre grupurile rş şi rj (= 1'i), atît în interiorul, 

excepţie uDeIeeuvintee origine onom ato- 
şi a .hlrjii). tn Diciioiuir invers, Bucureşti, 1957, 

cuvinte .car.e corrţiu grupul 1'Ş, .cum ar .fi· marş, 
, a săvÎrşi,a cerşi, a covlrşi, a (se) zborşî, hirşic, obîrşie, 
eu gnipu17j, ea de pildă marjc1, coarjâ, şarjă, birjâ, 

a şal:/a, a codrja, a forja, a ogirji, a lndirji etc .. În ambele 
numeroase v.ariante fonetice dialeetale, nesemnificative însă 

discuţia de faţă. De asemenea, nu pot fi luateîn eonsideraţieunele 
variante rezultate prin fenomenul numit "despiearea" consoaneloi, în. cazul 
de fap_ a eonsoanei Ş în rş şi a consoanei j in l:i: marşinil < maşină; farşÎn, 

de ctimollul gerrnan Faschine; arşlc, faţă etimoIlul turc. aşic; harşa, 
ture. haşa; v. rom. hc"irjale 'table la jocul cu zarurile', fală 

'Wiirfcl',; '\Viirfelspiel'. Tot aici intră şi coarjă, pomenit mai 
v. sI. Iwza). 

cele d.ouă categorii de mai sus, putem spune că regula res- 
pee.U.lltl de ",n.rhilrwii limbii române este neamestecul formelor cuj (i) cu eele eu 
Ş (.). Separarea aceasta, foarte clară şi conseeventă, păstrează situaţia din 
etimonuri. etimonul a avut grupul ri, de exemplu fI'. [orgc; fI'. charge; 
fI'. marge; serge; rus. birza « germ. B6rse); v. sf. kryzl, kriil; v. sI. 
dur.zalo; v. sI. dul'ianie, atunci şi În româ.nă vom întîlni acelaşi grup eu şuieră- 
toarea sonoră ca al doilea element : {mjâ, şarjă, ma1'}t'l, serj, birjă, cîrjâ, dîljd, 
dîrjcnie. pe de altă Pilrte, în eLimonuri este grupul rS, ea în v. sI. SzlU- 
n1Sili < unli!!'l; v. sI. slluri1.§enie; ueL-rus. borSc; v. sI. obl'iHati; v. sI. 
*Vl'lgl1g; v. sI. * vrU;Il, atunci în echivalentele româneşti vom avea tot rS 
(rş) : Il slivlrşi - Il sfi'rşi, a coo!',.şi, a desăvîrşi, borş, a (se) zborşi, a obîl'şi, 
hlf'şag 'vreascuri', vlrşâ. 
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Unele realizări dialect.ale ale exemplelor de mai sus pot fi urm ărite pe 
hărţile .AL11. 4. Astfel, în ALR IIi!, MN '1202,p. 61 şi MN 392G, p. 148, unde 
sîni date variantele din graiuri ale cuvintului clrjă, nu există nicăieri un răs- 
puns care să conţină grupul ·fŞ- in loc de -1')-. Aceeaşi situaţie se întîlneşte şi 
în cazul dlijafâ (dÎljea, dirjau ă, lndtrjea, indÎl:jealu1), odirjâ (odi1')), [h] odirjauă ] 
(vezi ALB S'LV t . h. 71) ; ALB R. Maramures, t tt , h , 828). La fel de statornic 
este şi grupul I',. In ALB SN IV, h. 11()f'), aria termenului borş cuprinde Mol- 
dova. Dobrogea, Muntenia, Oltenia şi Transilvania propriu-zisă (in ultimele 
două provincii at.estările sint miii rare). Peste tot. cu o singură excepţie, a fost 
înregistrat grupul -rş. Excepţia, anume Iorm.a buorj", a fost notată în pet. 
8·48, Strehaia, jud. Mehedinti, unde Însă ,.ohiectul" nu este cunoscut, cum 
precizează anchctutorul. în ALB SN Il, h. :182 (curcanul) se umţlă În pene, 
a fost notat vh. a (se) zbol'şi, înrudit din punct de vedere etimologie eu borş 
(vezi A. Scrihan , Dici., s. v.), În două puncte din Bucovina: ;)65, Ciocăn eşt i şi 
386, Marginea, jud. Suceava. Grupul consonautic în discutie este intact. 
Aceeaşi situatie se găseşte şi În AL R SN ITI, h. G78. (ursul) se zbtrleşte. în 
ultim ele localităţi menţionate. precum şi în pct. 414, Cris teşti, Botoşani, 537, 
Mirceşti, Iaşi, 551, Pipirig, Neamţ şi 57,1, Mihăilcni, Harghita, a fost notat 
răspunsul (ursul) se zborşesie ; în ultima localitate Însă d erivatul conţine pre- 
fixul ÎIl- (im-] : să-tnborşeşte. In rest, în toate punctele grupul rş este notat ca 
atare. Totuşi, o singură dată, S. Pop a Înregistrat 'in 'il LI? 1,11. 6ii, pet.542, 
Tătăruşi, Iaşi, varianta cu rj: ZbOl:ÎÎl 'zhurfit.', o rostire accidentală, necon- 
cludent'ă. 

Păstrarea neschimbată a grupului TŞ din etimon este .prezerrtă în toate 
Înregistrările cuvîntului. di alect a! barşon 'catifea'. <: magh. barson(y), . a 
cărui. arie cuprinde MUTam ureşul, Crişana şi cea mai. mare part.tl a .Transil 
vaniei, cum se poate ved ca In A L.U SN 1 V, b. 1207, catifea. De asemenea, 
cuvîntul maghiar !;orso 'ulcior' a pătruns în unele graiuri romanesti depeste 
ll1unti sub forma corşoLl, .' avînd peste totgrllpul consJnantic -rş- 
păstrat, cum se poate vedea din ALB II!!, MN 3924, p. 14.7 şi din ALLR. 
llIaramul'eş, lf, h. 1:13_ : 

Concluzia la care am [ljnus <st() că în grailll'ile populare româneşti (în 
genere, În limha romană) grupul -l'Ş nu cunoaşte fenomenul de "acomodare" 
la sonora l' a spirantei surde ş, preconizat fără argumentare de C. Lacea. 
Totodată, celălalt grup, -lj-, este la fel de rezistent la schimhă.ri. 

în lumina acestor constatări, explicarea variantelor pelji1! perşă· şi perj; 
perş (cu toaLe celelalte variante ale lor daie luai sus) ea fiind fenOln..ene fonetice 
dialeetale l'muâneşLi trehnie definitiv părăsită. Singura interpretare cores- 
punzătoare. adevărului este că cele două. realizări. au fost preluate. ca atare 
de vorbitorii limbii române, În urmă. cu cîteva sute de ani, de la vorbitorii gra- 
iuri/or săseşti din Transilvania, foarte probabil de la cei trăitori in zona pomi- 
eollt Bistriţa-N{tsăud. Aceştia cunosc în egală măsură realizările fonetice 
-rS- şi -rZ-, În euvintele ale eiî.rOl' etimolluri aveau grupul -1'8-. O eventuală ori- 

4 Datele privind hăr\ile din ALB şi NAl.H In eare apar cuvIntele de mai jos mi-au fost 
date de eolega DoinH Hreapcă, preocupată de mai multă Vl'enlC de fenomenul sonorizării în 
grailll'ilcpopularc l'omâ.neşti; vezi studiul din ALIL, XXIX, 1()83·-1984, A. Lingvistică, 
p, 175-·215: Sonorizatea fricaLlvcIur şi oc/usioeloJ' surde (s, ş, f ; Il, t, p) urmate de sonallta 
nazală n, o tenc/intii activ{l În gra/urile dacoromâne. Ii adue şi aici mulţumirile mele. 
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din limba maghiară nu este posibilă, deoarece, în afară de dificultatea 
semantică insurmontabilă, pe care arn, discutat-o mai sus, termenul maghiar 
perzsa nu poate explica variantele româneşti eu -rş-. După cum, et.irn onu l 
ucrainean preconizat de, autorii Scurtului dicţionar al limbii moldoveneşti, 
anume ucr, persa (sliua), în afara dificultăţii de netrecut de natură semantică, 
nu sta la baza variantei cu şuierătoarea sonoră j (1'), care, pe deasupra, 
cunoaşte şi ce[ţ, mai mare răspîndire teritorială şi frecvenţă. 

Amjnenţiouat mai sus faptul că, sporadic, În unele graiuri româneşti, 
grupul rj, din perj ă, perjor , se reduce la i. după cum. acelaşi fenomen a fost 
semnalat şi intr-o serie de cuvinte săseşti (hlzeipdl'Apfelsorte' etc.). În ultimul 
caz se constată şi reducerea grupului -d- la -.- : Fiescli, alături de Fiersch, 
faţ.ă de nhd. Perse (SSW, II, F, p. ;35(;). fapt care nu are loc În română. De 
aceea, între aceste fenomene, asemănătoare, din cele două limbi, nu există 
nici O legătură cauzală. 

Tot astfel nu există nici o legătură Între reflexul -1'$- al grupului lat.i- 
nesc -1'8-, din pers/cam, pers/ca, în dialectul german al saşilor transilvăneni, 
şi aceeaşi realizare sonoră care ap;zre sporadic în unii continu atori dialect.ali 
româneşti ai aceloraşi etimonuri. Într-adevăr, pe cind În cea mai mare parte 
a graiurilor populare rnmăneştigrupul consonant.ic -rs-, moştenit din lat.ină, 
se păstrează ca atare În aceste cuvintejvczi şi ALR,SN 1, h. 210, piersic), 
constatăm că în cîteva graiuri izolate din Maramureş, nordul şi nord-estul 

Transilvaniei şi deprin Moldova cercetările dialect.ale recente au dat la iveală 
variante fonetice caracterizate prin existenţa grupului consonant.ic -fŞ·-, Îriaint e 

de, a da ocxplieaţie acetui Ienomen, vom prezenta fa.ptele. 
în ALRR.Maramllfcş, 1I,h. 469,.piersid (pl.), a fost înregistrată,vl- 

ria']tape1'şite (t'tjl'Şi!(I) 'pjersici' '(pl.) ,2:31, ShîmtuI'il ,şi în ".' 232, 
Rozaxle:.;. Numele, pomului, în, ultima localitate" estperşit «(r!,rşÎ{, sg, şi,p!.), 
vezih. j70, piersic. 1;1 pct, 240, Bona • Jos, numele pomului prş(terş 
sg.şi pI.),îptixnp ce aIfructuluiestepersi/(t(frsli, şi pl.) . 

.în' l"fALit. 1'ranWoa.nza, ,. ',întteharea, 1177" piersic/i :,varial1ta perşiţă 
(ferşiţă) a fost notată În pd. 242, Utpuş, jud. Maramureş, în 1'ct., 245, Tîrlişua, 
ju.d . .şistriţa-Năsăud(aicii'rşită şi ptCl'şică). N'um,ele pomului (întrebarea 
117::l) este in pet. 242 peJ'şiţ (tCrŞi[llSg,  terşi! pL şipf'rşft)"iar În pcL 245, 
i'crŞÎţ. De asemenea, numele pomului este cers (sg.)  f:erş(pl.)ÎIl pd. 284, 
Subcetate, jud. Harghita, iar numele rructului, tot aici, i'arsă. Ultima formă 
a mal fost notaU! şI.in pcL. 315, Voşltiheni, Harghita şi îripcL 31G, Izvorul 
MureşlIlui,Harghila (fâ1'sâ). 

în ancheta pomieolă specială, Ion Nuţă a notat O formă de plurell 
'Kerş'piersici' faţă de un sg. Ners (dar, şi IfersÎc), in satele Goeşti --Lungani 
şi VIădeni,jutL Iaşi. Num,ele frueLului, Nersă (sg. şi pl.), în, afară de aceste 
10caIiUtţî menţionate, a mai fostînregistr9t şi în Sireţel şi În Costeşti - Tg. 
Frumos, jud. Iaşi. La VIădeni,pluralul este Ners. 

în fonne!q de mai sus auac1iQl1ut mai multe fenomelle româneşti. Mai 
întîi, în cazul numelui pomului, terminaţia -ie, confundată eu sufixul omofon, 
a fost înlăturată, asUeI că piersic (realizat În grai uri şi pieI'see, piersÎc, piersăc, 
piersă,q"pierslq, chiar pier8âd) <1. devenit piers (ters, cers, Ners). După, modelul 
llrs (sg.)  urşi (pl.) ,s-a cre<ţt pluralul pierşi (15 eIş, t aş, Herş). în cazul formei 
reliş, constatăm că ea s-a răspîndit, În pct. 240, şi la sg. Plecîndu-se apoi de 
la sg. piers, s-a creat oformă nouă pentru numele fructului, piersă (sg.) .,,.,. pierse 
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(pl.) (dialect.al : Klirs Il , tersă, târsă, (:ârsâ etc., forme identice pentru ambele 
numere, eu excepţia unui punct în care pL este Rers). Reducerea volumului 
soncr.: atît în cazul numelui pomului, cît şi al numelui fructului. a putut. avea 
loc şi prin analogie eu numele mono-i şi hisilahice ale. altor pomi fruetiferi, 
respectiv ale fructelor acestora: păr  peti şi ţuuă.>: pere; prun c- pruni 
şi prună  prunc ; Pf(Î  perji şi perjă - p er]e etc. Mai departe, prin substi- 
tuirea Lerrninaţi.ei -ică prin sufixul-i{ă, de la pluralul nou pierşi S-;J nume- 
le nou al fructului pieJ'şiţâ (sg.)  pierşi!e(pl.), cu realizările dialectale de 
mai sus. DarvIutr-un caz, finala -ică menţinîndu-se, a apărut o formă şi mai 
neobişnuită, piersică (plrşică). Apoi, s-a trecut din nou de la numele fructului 
la Cel al-pomului, Astfel au apărut formele pierşif 'piersic' (sg.)  pierşi[i (pl.), 
eu variantele dialect.ale de mai sus. Se poate. constata U.E ni perma- 
nent transfer de la numele.pomului la cel al fructului, şi 

Toate schimbările sînt rezultatul unor fenomene în cadrul 
sistemului fonologic şi morfologic românesc. Rezultatul pentru 
lucrarea de faţă este apariţia, în interiorul cuvintelor în discuţie, a grupului 
consoriantic -rş- ,care,cum 8-·3. văzut, nu are nici .0 legătură .cu acelaşi grup 
sonordin echivalentul săsesc piiirS etc. Observăm, totodată, că in graitlrile 
populare româneşti nu a apărut niciodată reflexul -Jj- (--12-), aUt de frecvent 
îngraiurile germane săseşti din Transilvania, De aceea, putem conchide că 
pentru istoria cuvintelor perjă, pe;) variantele dialect.ale româneşti cu 
grupul-rş- ale cuvintelor piersic..piersică nu.prezintă-niciun fel de im·1)(wt.:nIEi 
Este un rezultat negativ, dar clarificator. 

După ce amanaIizat amănunţit aspectele de natură.tonetică, cuvintele 
m old. perjă, per} necesită acum explicaţie satisfăcătoare a laturii semantice. 
Căci, în tim p ce săs, piar S, pi ăd, ţear s, firi iutk etc; denumesc iru ctul piersi- 
eului ('Steinfrucht des Pfirsichhaums.') şi pomul Prunus persica 'piersic' 

(FI'. KrauB, Năsl1: vP1l., p.464; Trcp,P- 1Vb., p. 740), cllvintelpl'OmâneşLi 
dellumese o anumIta spceJc de pruneşl pomul eare le produce. ) 

Din păcate nu disDunem de o atestare săsească, mai vccheisau mai nouă, 
a sensului din romană. De aceea, sintem. nevoiţi recurgem la' o cale ocolită, 
invocînd un argument mai general: transferul metaforic al!dcl1umirilor de 
frude, procedeu foarte productiv în acest eî.mp semantic. :El va fi ilustrat 
În realizfuile lui concrete, lingvistice, atit in română, cît şi în german{\ (săseşte), 
cu convingerea că el apurut funcţiona odată şi În cazul dcnumirii de care l1.e 
ocupăm. 

În romanii, prOt>cdeul a fost amplu ilustrat şi analizat pentru denumirile 
din terminologiavitieoIăde Ion Nnţ.ă În studiul Aspecte ale maiaf'orei înter- 
minologia viticolâ romrlnească, în ,,}'I,n U(H: de lingvistică şi istorie literară", 
A. Lingvistică., tom. IX (Jp. 217-263 .. Ne interesează în 
nrimul. riud acele cazuri in eare genericii este. însotită. de undeLer;- 
• Ia rîndul său, fUllcţ.ionează ca hiperO(lin1. (lermer; generic) . pentru 
un cu totul alt soi de fruei:; după care, .acesta din UJ'mă poate devenLel 
însuşi termen 

cft1:nl terminologiei viticoIe populare din Moldova (dar $i din alte 
părţi), procedeu este hine repr ezentat. Cuvîntul po(]mă,eare>în. graiul 
moldovenesc înseamnă 'struguri', })oate fi însoţit de o sumedenie de deter- 
lU!lIE!lVi.e, ca re nu sînt, la rînd nI lor, ! decît denumiri de. alte s.oiuti. (hfructe. 
Transferul metaforic a avut drept In otivaţk anurni.te cC\ra.cteI'istici comune 
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determinatului şi determinautului. Astfel putem înţelege denumiri populare 
ea : poamă agrişă, poamă agudâ, poemul alună, poantă căpşiină, poamă piersică, 
poatnă cireşă, poamil coac (IZ ii , pocmă coarn.ă, poamr'i curciuiuşă, poamc1 fragii, 
poamăgoldanâ(ca goldanele galbene), poamn quiui«, PO(WUl hatlut z, poatnă 
parii, poamă perjă, poatnă uişin«, poantă sarsăr«, poatnă zmeură. apoi poal!Hl 
eiipşunică, poatnă cireşică, poatnă cornişocră, poantă liarbu zească. poam.li per- 
joaică, poami'i perjoaie, poamă ţierjulică ele. De multe ori, termenul eu Iunctie 
de determinant devine termenul propriu pentru soiul respectiv: alunică. căp- 
şunică, coortiă, lragiJ et.c., putînd fi, la rîndul său.vîuso+it de noi determinant.e 
tconrnă grasii etc.). 

Fenomenul se petrece şi la alte soiuri de fructe. Astfel. un anumit soi 
de mere care se aseamănă În unele privinte cu perjele este numit mere-perje 
(Flămînzi, Frum usica Botosani, Siretel Iasi), Alt soi se cheamă mere- 
cireşe (jud." Iaşi şi Botoşani): altul mre-z(1rzi1;' (jud. Vaslui), altul mere- 
uişine (jud. Botoşani). Există apoi şi pere-cireşe (jud. Iaşi şi Botoşani), pere- 
zarzăr e (jud. laşi), pere-qutui (jud. Iaşi şi Vaslui) chiar pere-mere (jud. 
Iaşi). Un soi de cireşe este denumit cueşe-ntşin» (jud. Neamţ). Datele din 
urmă provin din ancheta pomicolă intreprinsă de Ion Nuţă în Moldova. 
Îmbinarea mere-pere a fost înregistrată şi în "Şezătoarea", V, :},42 şi XV, 
70; 72, iar pere-mere încă în 1844, la s. Vaillant (veziPomo!og;a F?P.R. 
p. 82). 

Dar denumirea măr gutui 'gutui' (pomul) şi 'guLuie' (Iruct.ul), at.estată tn 
Transilvania, Crişana şi Maramureş (ALI'? SN 1, h. 207; ALRH. Moramureş, 
h, 47::\,474) lluintrăî,n categoria de rnaisus, ea fiind un calc după 111 agh 
bir.ţallt!llfll (birs 'Qllitte', birsalma 'măr gutui'. la 'BauJn'). 

11ărlJle lingvistice fi e oferă date eare arată existenia unor confuzii in 
mintea anumitor vorbitori atunci Cind e vorba, de pildii,defrllel:elenumile 
cai se, respectiv piersici (vezi ALR SN 1, h. 20/1), sau de caise, wl'zr'ire şi 
w/'wrll1şe. Pentru problema noastră î.nsă acest fenomen este fărfl prea ma!'e 
importanţ.ă. 

Procedeul deLerminării prin transfer metaforic îl întî!nirn şi în dialectul 
săsese din Transilvania. Cele mai multe exemple care lIrrll(az[, provin din 
dialectul nordic. de la Bistrita.-Năsăud. 

în termim;logia soiurilo'r de struguri întîlnim denumiri ca: ial'[Jiilnwai- 
mJJ' (,= Erdbeerweinbeere) 'soi de struguri eu gust de fragi' (Era.ul.\, N6sn. 
P/l., p. (iII); kirbaswaimer Kiirhisweinbeere) 'soi de struguri mari, eu 
hohiţa grasă, mare' (se face o comparaţie oarecare cu dovleaeul) (KrauH, 
1\1 ()sn. Pfl., p. 616); pelsnwaimer (= Bilsenweinheere) 'soi de struguri Cu 
boabele ea pruna' (KrauB., N(isn. Pfl., p. GI1). 

Dintre soiurile de pere menţionăm: ea]'!!;) f3blrnErdiluf3hirne) 'soi 
Cu coaja aspră, brună (ca alunele americane)' (KrauB, N riSti. P{l., p. ţ28; 
Ttepp.Wb., p. 251); hoabJrblr (== Haferhirne) 'soi de pere care se eoe la 
recoltatulovăsuh1i' (KrauH, N6sn. Pfl., p. )32; Tl'epp. H'b., 405); kornblr 
(= Kornhirne) 'soi de pere care se eoe elnd se seeer{\ grîul' (KrauH,N 6sn. 
Pfl.,p. 342 ; Trepp. Wb., p. 563); kil'biiSblr (= Ki.lrhisbirne) 'soi de pere 
care seamănă eu dovleaculsau care se coc înaeelaşi tim peudovleeii' (KrauB, 
NlJsn. Pfl., p. 34:3; Trepp. iVb., p. 587); klr.SJlblr (= Kirschenbirne) 'soi 
de pere' (desigllJ', care aueeva comun cu cireşele) (KrauB, NOSTI.P!'I., p, 
3111; SSW, V, IZ, p. 149). 
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Foarte numeroase soiuri de mere sînt denumite cu ajutorul tutui deter- 
minant care este el însuşi un nume de fruct. Aşa sînt următoarele nume: 
oruuiasap psl (Ananasaplel} ; birnappsl Birnenapf el) 'soi de mere'; d enu- 
mirea are mai multe motivatii: 1. fructul are formă de nară, 2. fructul are 
gust de pară, :1. pomul creşte în Iorm a părului (I:\T8.uB; NiJsn. Pfl. p.367); 
ecrtn» f3appdl (Erd nuflapfel) 'soi de mere ca alnuele americane la culoare 
(Kraufl, Nosn. PI'., p. 373; Trepp. wz., p. 251); hiJmpar(n)appJI Him- 
beer(en)apfel) 'mere cu gust de zmeură' (Knmn, NljSf/_ Pfl., r- 370); buannrap- 
pel (Haferapfel) 'soi de mere care se coc la recolt.atul ovăsului' sau 'care se 
păstrează iarna În O\,{lS' (Krauâ, N ăsn. FIl., p. 379); hlr;;app;;l (= Hirseapf'el) 
'soi de mere cu coaja aspră, de culoarea m eiului, eu carnea uscată' (KrauH, 
N osn. FIl., p. 381); klrschnappsl (= Kirschenapfel) 'soi de. mere care se coc 
vara' (KrauH, N6sn. rţi., p. 385; SSlV, V, K, p, 148); kirbiJsapp;/l (= Kurbis- 
apf'el) 'soi de mere ca dovleacul, numit astfel după mărimea fructului' (Kraufl, 
N6sn. Pfl., p. ;387); melăns napţ»! (== Melonenapf'el) 'soi de mere eu gust de 
pepene verde' (Krauâ, N ăsti. Pţl., p. 389); oran scheap p» l (Orangeapîel) 
'soi de mere care seamănă cu portocala', nume nou (Kraufs, N 68n. Pţl., p. 
:m2) ; peisnap pel (== Bilsenapfel, Zwetschenaplel) 'soi de mere care seamănă 
eu prunelc' (KrauB, N6sn. Ffl., p. ;)G7); pitsrsilichappe] Petersilicnapîel) 
'soi de mere mici, ascutite, care se păstrează bine ne iarnă, colorate ea frunza 
de pătrunjel' (KrauH: Ntisn. Pţl., p. :5H4); pid;nnappel Pîebenapfcl) 
'soi de mere cu gust de pepene verde' (Krauf}, NaSIi. Pţl., p. 1!l4) ; pcmsrânzn- 
«n»! (Pomeranzcnapfel) 'soi de mere asemi'inătoare cu portocala' (KrauB, 
NaSI!. Pfl., p. 395); zitr6nappJl Zitronenapfel) 'soi de mere dec:uloare gal- 
henă,ca Jămîia' (KrauB, N(jsn. PI'l., p. 413; Trepp. Wb., p. 1176). 

Am lăsat la urmă denumirea săs, parsJl'app;;1 'Gerippter ApEeI mit gel- 
hem Fleisch' măr ripsat eu carnea galbenă), apoi pars;'irappa,lb6m 'pomul 
care face aeestsoi de mere' (KrauB, Nosn. Pfl., p. ))3), din eaLlză. di primului 
clement nu i se CUIlo<1şteetimologia. Ne întrehăm dacl'i nu C\lm,Ta elementul 
pars('I.( r) este acelaşi eu euvÎntul dialeetal romanesc transil\'ăhean pe eare 
l-am înregistrat mai sus: parsă, cu realizările dialeeLale cârsă, ;t'.âtsii 'piersică', 
deei o denumire eu elementele 'măr' + 'piersică'. Aceste variante româneşti 
sînt În uz chiar în zona Bistriţa-Năsăud. 

Denumirile soiurilor de prune creale după procedeul ilustrat mai sus 
au fost lăsate în mod intenţionat la sfîrşit, 

Denumirile româneşti sînt următoarele; pnwe-pere, Dersea, jud. Boto- 
şani, Prisăcani, jud. Iaşi; pnlIle-caise, prin jud. Bacău; prune-cireşe, prin 
jud. Iaşi şi Botoşani; pr1111e-gutr1i, prin jud. Botoşani; prunc-cartolele, prin 
jud. Iaşi. Denumirile de mai sus provin din ancheta pomicolă întreprinsă de 
Ion NuFl. 

In dialeetul săsesc Lransilv[Ulcan ; bîrnpelz (=7. Birnenhilse) 'soi de prune 
denumite astfel' din cauză că frudul are o formă ea para' (KrauB, N osn. PlI., 
p. 449); kidbelsJn, klr.1inpclsdll (= KirsehCllhilsen) 'un soi de. prune rotunde, 
asemănătoare cu cireşele', 'miraheIă' (Krauf.\, Nâsn.Pj'L., p. 452 ;SSW, V, 
K, p. 149); klrsnkrăiX (0== Kirschenkrieehe) 'un soi de prune', care au, desigur, 
aSCJlliinări eu cireşele (KrauB, Ni'isn. Pfl., p. 452; SSW, K, p. 149). 

î:n lumina exemplelor enumerate mai sus, putem f,lce presupunerea că 
termenii mold. perjă, per), proveniţi din 8[IS. piar2(e), piâls(e) 'piersică', 
'piersic', au putut fi folosiţi iniţial drept nişte determinantepe lîngă cuvintele 
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prună, prun sau poamă, pom, ultimele cu sensul celor precedente. Expresiile 
prunc perje 'un anumit soi de prunc', poame perje 'id.", apoi prun per} 'un 
anumit soi de prun', pom per] 'id.', au fost înregistrate în anchetele dialeotale 
pentru ALB si NALR si prezentate de noi la incenutul lucrării de Iată (vez i 
P: 146 -147).beosehit de important este faptul că intagmele acestea e referă 
tocm ai la prunele care peste sînt denumite bistriiene, bistriiceu:', iar 
la est deCarpaţi perje, respectiv la pomii care Iac aceste fructe. Iniţial, sin- 
tagmeleau putut să apară chiar În dialectul săsesc din zona Bistriţa-Năsăud, 
anume în partea de sud a acestei zone. Se va fi simtitatunoinevcia de a denumi 
un soi nou creat de prunc, a căror pulpă se desprinde uşor de sîmbure, iar 
fructul la exterior are o dunga. de culoare mai închisă, care se crapă uşor la 
apăsare. Asemenea însuşiri le posedă şi piersicul veritabil, comun, care se 
coace mai tîrziu, toamna, şi a cărui dcnumireşt.iintiîică este Prunus pers/ca 
Stokes, Mctivarea noii a fi d'eci : o prună a cărei pulpă se 
desprinde de sîmbure la fel uşor ca pulpa de piersică poate fi numită prună 
piersică (săs, *piărS (en)pels), aşadar prună perjă (poamii perj/î).Foarte 
prohabil că simultana luat şi denumirea pentru pom. Determinantul, 
în virtutea procesului arătat mai sus, s-a desprins ulterior din sintagmă, il 
devenit independent, fiind suficîent el singur pentru a denumi soiul de prun 
în discuţie. Mai mult, cum s-a văzut, el tinde să ia locul vechiului cuvînt. 
prună, iar pe alocuri procesul acesta chiar S-ti şi petrecut.· Cu toate acestea, 
vorbitorii graiului moldovenesc menţin trează în conşttinţa lor lingvistică 
diferenţa semantică dintre şi perje, 

Mai putem presupune şi un alt mers al evoluţiei semantice, şi anume 
că în coltul nord-estic al Transilvaniei propriu-zise, acolo unde, cum am arătat, 
se află aria semantică pom 'prun' şi poemul 'prună'şi de unde au plecat 
de-a lungul ultimelor secole nenumăraţi români peste Carpaţii Hăsăritenl, În 
Bucovina, Moldova şi Basarabia, au apărut la nnmoment dat,prin secolul al 
XVI·lea, sintagmele pom per] şi poam.ă perjă, pentru a denumi soiul de prune 
bistriţene, iar cînd valurile de emigranţi au luat contact cu moldovenii, în 
graiul cărora poamă avea demult alt sens, anume pe acela de 'strugure (de 
vie)', sintagmele pom perj şi poantă perjă aduse de noii veniţ.i au pierdut primul 
element, rămînînd ca cel de al doilea S2, denurn ească singur noul soi de prun 
şi noul soi de fruct. 

După. ce a devenit o denumire independentă, termenul ţrerjă a intr at în 
circuitul folosirii metaforice la care participă toate denumirile de fructe. 
Alăturat cuvîntului poamă 'struguri", el formează sintagma poamă perjă, 
iar În derivatele cu sufixele -oaie, -oaică, -ulică. el intră în componenţa d enu- 
miriIor perjoaie, poumă perjoaicii, poomll pajuliâi, care, desigur,denu 
mese de struguri eu însuşiri (gust, formă, culoare etc.) asemănătoare 
cu cele ale. soiului de prune numit pClje. Există, eum s-a văzut, şi un soi de 
mere llumitemere-perje (nedefinit un-d îndeaproape). 

Răspîndirea teritorială a tmui element de origine la răsărit 

de Carpaţi nu constituie un eaz singlllar. Aria cuvintelor Pf}ă, perj se aseamănă 
foarte mult eu eea a cuvîntului dialectal moldovenesc (şi transilvănean de 
est) ravilă, de care ne-am ocupat în lucrarea citată la p. 141, nota (vezi şi Dt. 
Entlelzn., p. 60 Ca şi în· eazul aeestlli putem sEt atribuim un 
allumit rol în euvintuluisăsese nledieval şi populaţiei germane din 
oraşele şi popul<xţie care s-a oeupat intens şi eu 
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cultura şi pomicultura. Dar de dovezi istorice În acest sens nu dispunem. In 
orice caz, faptul că graiurile populare rom âueşti pot păstra (şi păstrează) 
unele cuvinte, sensuri sau realizări fonetice medievale germane (săseşti) a fost 
probat de noi în lucrările citate Adăugăm la acestea şi Etimcloqio cuoinielor 
şanţ, deşanţ, deşănţat, în "Limbii şi literaturA",;) Bucureşti, 1984, 327 -3:35. 

Factorul cel mai important în realizarea exapansiunii spre răsărit atît 
a denumlrii, cît şi a realităţii denumite, au fost Însă miile de ţărani romani din 
nord-estul Transilvaniei, nevoiţi să migreze, în secolele precedente şi pînă 
la începutul secolului al XX-lea, dincoace de Carpaţi. din cauza condiţiilor 
economice şi sociale nefavorabile. Împreună cu nenumărate alte cuvinte şi 
fenomene lingvistice de provenienţă nord-transilvăneană, au fost difuzate 
pînă în extremul estic al dialectului dacoro mân şi termenii perjă şi per}. 

EMPRUNTS D'ORIGIl'!E ALLEMANDE (SAXONNE»)';N ROUM.AIN. III. 
],'ETYMOLOGIE DU l\lOT PEIUi\ 

RESUME 

Mot dialectal ele ia Muldn vie et de ]'Est de la Transylvanl e, per jâ "espeee de prune:' 
"prunc. 011 general" (tout comrne de I'arbre truttier respectlr, petJ) li etc expllqu« par l'hongro!s, 
le slave ancicn, le scrhu-croat.c, I'ukraînlen, Tallcmand (saxon) el le Iatln du Moyen-Age. Beau- 
coup d'auteul's de di ct.lonnarrcs roumains font appe] il la formule "etymologie lnrounuc-'. 

Eu reprenant I'analyse des ancl ennes explicatlons ct en rnettant en dlscnsslon un riche 
materieJ Iingulstlquc, dia lectat el histor+que (concernant ausst bicn le mot que l'objet qu'Il 
dcnomme), I'aut enr demont re son origine ullcrnande-saxonne : sax. piărs (piarsch), avec de 
vartantcs cornme {ead, fil'iiink, etc. Une attentlon speciale est accordee au cote scmantlque s 
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