DOUĂ TRANSPUNERI AHOMÂNEALE GLOSSEI LUI EMINESCU
DE
ŞTEFANGIOSU
1. Opera poetică a lui Mihai Eminescu s-a bucurat, cum era şi firesc,
de atenţia unor poeţi aromâni, care au transpus-o, în parte, în dialectul lor.
începutul l-a făcut George Perdichi în 1940 cînd a publicat o plachetă cuprinzînd Luceafărul în întregime şi ultima parte a poemului Călin (File din
pooeste)».O culegeremai amplă de transpuneri, cuprinzînd 23 de poeme, publică în Hi80poetul Ioan Cutova-. Un an mai tîrziu apare un volum colectiv
de transpuneri, Puizii».Pentru preţuirea de care se bucură Eminescu în rîndul
1 GeorgeI. Perdlchis-anăscutIn191:3.
In oraşulPerivoli,dinMunţiiPlndului.Şcoala
primarăa făcut-o11]localitatea
natalăiar liceulla Grebena.
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unvolumdeversuri,CllJ'lma
IOl1mnăl'ei.
Are în pregătireun volumde
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3 Vezimaisus,notanr. 1. VomfolosipentruacestvolumsiglaP.
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poeţilor aromâni sînt semnificative şi cele două poezii in titulate, ambele,
Al Eminescu,semnale una de Hrist.u Cândroveanu-,cealaltă de Kira Iorgoveanu".
Cîteva poeme ale lui Eminescu au cîte două transpuneri in dialect.ul
aromân, Am aminti aici Luceafărul, Gloss«,Sara pe deal, La steaua, Lacul,
în transpunerile lui George Pcrdichi şi Ioan Cutova, Sunt ani la mijloc, De
vorbiţimă fac că n-aud, Dupâ ee ulita vreme,transpuse de Ioan Cut.ovaşi Kirata
Iorgoveanu. Lectura paralelă fI acestor variante arornâne este foarte instructivă, cititorul putînd să-şi dea seama mai hine de valoarea fiecăreitrauspuneri
În parte, de efortul poeţilor aromâni de a exprima în graiul lor matern, arhaic
şi eu un lexicmai sărac, mesajul poetic,eminescian.Poetul Ioan Cutovamărturiseşte de altfel: "Ştiam că iast.e greu, că grailu nă iaste Itoh tra-s poţi s-Iu
nveşti pri cama marle puet român tu str-altearmâneşti..."6. în legătură cu
caracterul arhaic al dialectului aromân, şi, implicit, cu posibilităţilede exprimare în general pe care le oferă acest idiom, ni se par foarte semnificative
ultimele două strofe din poezia Grailu armânescudin volumul Steauă di dor
de IOra Iorgoveanu (p. 8 -9) :
"Surărliarneal
l, adzt-avdzttl-ş
mări,I:t\u caîtuningavois-mi-arldtpsescu
!! Avetmuşi
slranÎhrlsusrtt,
-şthărl,/10,ntca-,[CC1'i
strarilril-allxescu
/1Ş-di-aoa
şi-ncloio nicava-ril
li porture-aşiili-uscrisatu-ameagreauăsoarti :/ T'i-ameadurreauă
ela.rută s-hiui]
Cimeaşea
ei tii nurntă,ma ş-dimoarti!,.7,
2. In comentariile care urmează vom avea în vedere Gloss« lui Eminescuaşa cum apare ea în P, în ambele tr anspuneris.
Poemul acesta a apărut însă în transpunerea lui Ioan Cutova şi în L.
Este firesc să ne punem, mai întîi, întrebarea dacă există vreo modificare la
republicarea GlosseiÎn P. Sub aspect ortografie, constatăm trei modificări.
Cuvîntul tol din prima strofă, din versul Tuie-s oedi ş-nou tot uisie (L 38)
devine acum, ca în alte locuri, lut (P 227), formă mai IrecventăIa aroruâni
decît prima. în strofa a doua citim în L 38 "î-ured] »tzură multă,înP 227
Tuurecl'i vîzllrămulM, eu o silabă în plus. Numai prima formă aparţine lui I C.
In L, în prima strofă apare te şi ţi tfe-i arău... ; Ţi i chimă..,). In P se folo':'
seşte numai forma (e. Dacă avem în vedere toate tral1spunerile,eonstatăm
destul de multe diferente între L si P, o dovadă d nu există Îneă norme
ortografice stabile: ateale,steale,vrdareete. in L 22, aţeali, sleaU,vreari în P
179. La fel, necă, macă (L 29), caftă, tră (L 32) au în P 195,203 formele mei,
maei. caftî, trî.lngrijitoarea volumului de PUlziil-a păstrat Însă pe e neaccen-tuat în Glossă,întocmai ea în L. In schimb, în ultimele sUMe din poemul
Luţialirlu, de exemplu, apare nu numai i, cum am văzut mai sus, ci şi e
4 Veziilnlologie
liricâal'omână,
selecţiedetexte,transpunere
şi cuvintInaintedeHristu
Cândroveanu,Editura
"Univers",
Bucureşti,
1975,p. 268-26\),
6 VeziKiraIorgovea!1u,
Slwll!ldi dor,Editura"Minerva",
Bucureşti,
1983,p. 4:.
6 Vezi!,u!iafirlu,
Editura"Litera",Bueureti,1980,p. f),Vomfolosipentruan'::;!
"ulum
sigla1..
; Suroriale mele,azi renumite
şi mari,I Ku cautSllnUlaşeZlîngăvoi!I Aveţi.urltlla;
straieauriteşivirtuţ.i,! EuÎneămăJrnbl'ae
euveehistraie/ / LevoipurtaşideaîciIncolo
I C[ld
aşastă serisin gr-ealla
measoartă:/ în lumeameavia!atotatăsa fiu: I Cămaşaei de llllll{il,
dar şi de moarte.
a Vomfolosi
.•adesea,cindnCVOlll
referila acestedowltranspuneri,
siglele(;1',le.

(plearc, amare, moale,goale" P 18:l),Revista "Zborlu <1nostru", care apare in
H.F.G" preconizeazăorganizarea, cu sprijin lJNESCO,aullui congres "tri
scrierea armânească?".Nici pulilicnţiile"Fara armânească","Frkîndzavlahă",
prima editată in Franţ,a,cealaltfl în S. U,A., nu folosesco ortografie unitară.
Singuramodil'ieare esenţială IăcuLil de Ioan CutovarIa republicarea
GlOSSel
în P este In versul 1/1JlTczenile-avi'mpe toate; căruia îi corespundein
1, :9 '1'11stigbnda·acstă-ac/'edşie
iar în P 229 TII ulinH1Haestă'·ilcreaşle.
In dialectul aromân "cuvîntul prezentnu arc eetlivalcnt", precizează Ioan Cutova:
în dialectul daooromăn prezent este un meologism
latin [praesens; -iis} sau
francez (presCJll).'Notiuneaaceasta este exprimată curentîn dialectularomăn
prin minut, minuiă « it, minuio]: Se mai foloseşte şi slighrnie .nnornent"
« gr. cr'nywf;).Este vorba, aşadar, nu de vreo schÎIrîbatedin motive semarrtice, ei de renuntarea la lin greeism ln favoarea unui cuvînt de prove
nierrţă latină.
In ceea ce priveste Glossaîn transpunerea lui GeorgePerdichi, este necesar să înlăturăm. mai întîi, cîteva erori strecurate la corectură. Versurile Tineoratea-ti.minduire/ Ca năzujb.ă... S-I1U
si-tidină au Sensclar numai dacă citim
ţine În loedefinc (c= Tine recea-ţi gîndire! Ca o balanţă... să nu se incline).
Versul Te dispune ş-ie s-alinti trebuie citit Te dipune ş-ie s-alină, adica "Ce
urcă şi ce coboară". De altfel, în dialectul arornân nici nu există cuvlntul
dispun. La fel, Va ti-antreobălottia-orăili trebuie citit Va tiantfl)al'ă toinaalrăili. În sfîrşit, apare urdzăse în loc de urdzăsc: Te ş-lll'd'lăs{şulundă vană
Care-şi fac o viaţă mizerabilă).
3. Celemai multe diîicultăţila transpunerea în dialectul aromăn a Glossei,
de altfel ca şi a celorlalte poeme eminesciene,sînt de ordin lexical. Particularităţile fonetice, gtamaticale nu constituie impedimente pentru cititorul
dacorornânmai ales dacă este familiarizat cu limba veche. Să reproducem,
sprcexempliîioare, strofa a patra, mai întîi în-transpuuerea lui George Perdichi :
. ;!
.,])zld·ti-aflila untl1eatru
! Ş·f'a\.i
sirghiane
cu l11utrita-!
S-gio[lcă cufăţitrei-patru)
TinetuLva-li\,cdzîursitaI V-alcdzî.
hăriş-cusuridi.a omluijPllllg,arls,
tiJlie,-arşinc!
Ş-vati-a,llvcaţă
limba-a1l00nJui
i VreiIt-arărl,ureibuntri tine".'
Heţ.inem,astfel, cuvintele sirfihianc "distracţie" (ef. gr. (l€;PY&vc
"plimbare"), rrwtritâ"pl'ivire"(vezi 11ll1lrcscu
< Y.al. ma/fiti ,,8.privi"), hare "farmec,
virtute" «gr.).cepc,;;),fill;c "onoare"
gr. T(,l+'),nom "Iege"«gr. v6[J.o<;).
lată aCUllltranspunerea lui 10 an Cutova:
"Mlrilldallli
ea la thealruj Si-tUti vedztu lumeaIllare;I S-gioa(ăunJuşi pri patru!
:-\f1<1-1
Unialui hare.!.Şidiplln[iU
i S-:lt<t
I.i'"! T1ne-tl'tu
cohetine,I Ş-dittnrlialor anvea\il!
Te-!(uliui !e i ,qhinc".
Aieisîn t de semnalat mlrescll"privesc"1o,din nou hw:e,apoi .cohe"colţ"
« gr. :drj:r;),turUe ,Jel" «te. fliI'1u).
lnIUrlu,d,iil
ne-acolJWIl)c;·L,·o
poetulIODn
Cut,J\.u,
Cihltelefiirilvreoreferirebibliogmficusintdin.{Tbnd!e
pc carele..anlprituÎlde la poet,C:Irt'.a Ilviitbun:lvoinţa
si!.ne deaşi
uneledalelJiugrafice
şi bibliografice,
folosite
de !loila reclactarea
Ilotelornr. 1 şi 2.
10iVI/rindalui
(gerullziuJ
dela mlresClI)
esteo formăsincopah'i
(VezimaiSUs11l11lritâ),
foartefr('cvcntii
!n aroJm1na
sudidl.

Cititorul poate constata, înaintea oricărui alt comentariu, că varianta a
doua este mai apropiată de original.
Cîţiva dintre termenii folosiţi în cele două transpuneri ale Glosseine
retin atenţia in mod deosebit. Să începem cu titlul poemului. Ambii poeţi
au păstrat cuvîntul qlossâ, inexistent În dialectul aromăn. El trebuie considerat, aşadar, un dacorornăntsm,Deşi cuvîntul acesta este, la origine,grecescul
'(/JDcrcrrJ.,
el "n-a pătruns în literatura greacă". în dacoromănătermenul a putut
pătrunde din latină, germană, franceză sau italiană.
Din primul vers al poemului lui Eminescu reţinem cuvîntul vreme,unul
dintre acei "termeni.fundamentali pentru universulliric eminescian11"• Cuvintulacesta, care face parte din vechiul fond lexical românesc,nu este cunoscut
în dialectul aromân,încît versul amintit este transpus astfel de cei doi poeţi:
Oara treaie, oara Sine (GP), Cairo ireaie, chiro 0ine (lC). Pentru noţiunea de
"timp", alături de chiro, termen foarte des folosit, dicţionarelemai semnalează
oahie« tc.llaqi).şi vâcîte« te. uaqui), Acestedouă cuvinte sînt însăi.aproape
necunoscute de marea masă aromânească", O(1ră« lat. hora) a dezvoltat
În aromână, singur sau în anumite locuţiuni, numeroasesensuri. Tache Papahagienumeră Hlaccepţii : oră, ceas (pendulă),timp, moment, în curînd, uneori,
niciodată, devreme, atenţie etc.>, In ciuda vechimiisale, termenul oară "nu-l
poate înlocui pe chin!", probabil din cauza polisemantismului său. Chiro
< gr. XIXp6<.;)
înseamnă "timpI:l, vreme'": "nu-i ebirolu di nă oară" ("= nu-i
timpul de altădată) ; "ca tr! chiro urît" (= ca pentru vreme rea)H. Cbiro a fost
preferat în cea de a doua transpunere a Glossei.deoarece este cunoscut peste
tot şi este cel mai potrivit echivalent pentru a exprima "curgerea veşnică a
timpului"l',,,desfacerea de vremelnic">, succesiunea continuă, inevitabilă,
infinită a "fenomenelortr ecăt.oare"!" şi deci "coIlştiinţ,ainconsistenteilumii"lB.
GeorgePerdichi preferă termenul oară "pentru a ocoli un cuvînt ele origine
grecească", El îl foloseşte Însă eu formă articulatii deşi, pentru a respecta
întreaga semnificatie a versului eminescian, pu Lea spune Oară treaie oară
,Jlne.Eminescu însuşi a renunţat la varianta, prima de altfel, în care apărea
uremea": In toate celelalte variante poetul a folosit numai vreme2GForma
chird (nu cbirolu 1)este, aşadar, Întrebuinţată în primul rînd pentru păstrarea
întocmai a ideii din versul eminescianşi numai în al doilea rînd din necesităţi
prozodice.
.
Versul Ce e val ca valul trece apare în prima transpunere cu forma Te i
uimi, ca v/miu (reale.., în cealaltă Te i chimiIca ea treaie. în dialectul aromăn
nu există cuvîntul, de origine slavii, val. Dintre termenii existenţi pentru a
II DumitruTrtmia,
Limbajulpoeticeminescian,
Editura",Jullimea",
Iaşi,197!J,p. 254.
12TachePapahagi,op; cii.,s.v.oară.
13Inrllalectularomânnu s-apăstratcuvintultimp,de originelatină.S-apăstratInsă
timpuriu« lat.* temporiuusş,
avindIuncţ.ieadjectivala
şi adverbiala.
14TachePapahagi,op. cii., s.v.kil'O.
16GrigoreScorpan,MihaiEminescu,
Sll!(liişi articole,
ediţie,bibliografie
şi indicede
llUme
deVirgilAndriescu,
In/rodl/cac
de G.IvănesGl1,
Editura",Junimea",
Iaşi,1!J77,
p. 168.
16D. Caracostea,
ArlaC!lvinflliui
la Eminescu,
Institutulde IstoricLiterarăşi Folclor,
Bucureşti,
19;38,
p. 255.
17GrjgoreSCOl'pan,
ibidem.
lRGeorge
Popa,Spala!lpoeticeminescian,
Editura"Junimea",
Iaşi,1!J82,
p. 8a.
19VeziL. Galdi,Sti/1l1
poetical lui Eminescu,
EdituraAcademiei
Republicii
Populare
Române,Bucureşti,
1964,p.3!i3,
20Elaborarea
GloNsei"a
trecutprinpatrufaze"(L. Galdi,ibidem).
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denumi această noţiune, le s-a oprit ia chimâ « gr. xO!L1Y.),
cuvînt "foarte
viguros în aromănă", sinonimele undă, iălaze, dalgă « te. dalglw) fiind
considerate nesatisfăcătoare aici. George Perdichi a apelat la un cuvînt de
origine latină, care Însă avînd sensul de "vînt", diferit deci de cel al termenului val, modifică ideea exprimată de Eminescu.
Versul ClI un cîntecde sirenă este transpus astfel: ClI cîntări [ţ;-anng
eu niare (GP), Ca lIT!ciniic eli bUfldllnli(ic ). Htuţdan.ăÎnseamnă ,,(fată) ehipeşă, mîndră". Termenul sirenă "nu există în aromână sau cel puţin n-a fost
niciodată folosit În scris", Cuvîntul, la origine grecescul aEcpv7., este În
dacoromână un neologism(lat. siren, -cnis,fI'. sirene, ital, sirena). O mărturisire a lui Ioan Cutova este semnificativă,căci poetul aşază oarecum cuvîntul
sirenă alături de termenul qlossă: "Acum însă, dacă aş tr anscrie Glossa,l-aş
folosifără teama de-a fi considerat greeismsau dacorornănism, ei pur şi simplu,
un împrumut firesc, fenomen ee se petrece în fiecare limbă".
Alt cuvînt care reţine atenţia este mască din transpunerea lui George
Perdichi : Cu soi-soi eli făţi ş-d: tnăşti (= Cu fel de fel de feţe şi de măşti).
La Eminescu: Pentru masca fericirii, Versul acesta este transpus astfel de
Ioan Cutova: Tr ă a bantl'ei ghincaţii (= Pentru a vieţii fericire) Cuvîntul
mască nu există În dialectul arornân. Folosindu-l, George Perdichi a făcut
un îrnprumut din dacoromână.
Să ne oprim şi Ia cuvîntul qamă (din versul Alte guri, aceeaşigamă), care
lipseşte În dialectul aroniăn. De altfel, în general, terminologia muzicală
aromănă este săracă. Cuvîntul gamă, deşi răspîndit in mai multe limbi (în
romana literară el vine din Ir. gamme,ital. qammaetc.)21,nu a fost împrumutat
în nici unu din cele două transpuneri, Cuvîntul a fost evitat, precizează Ioan
Cutova, din cauza omonimiei cu grecescul'(O:[1,C(
(imperativul de la '(iXP.0"V,
cuvînt obscen=), cu numele literei greceşti '( (gamma), poate chiar şi cu
cuvîntul aromân gamă "fă.lcare",deşi acesta nu are circulatie, /.gei doi poeti
transpun, de aceea, versul amintit, astfel: Alte boţi, a noastră-iţ.xeană . GP
(= Alte voci, a noastră-i străină), Alte quri, ulghia [luiară-: ILC (.= Alte guri,
acelaşi fluier). îndepărtarea de versul lui Eminescu se datoreşte necesităţilor
de rimă: xeană > banli, [luiană aspară. Să reluăm verşurile, două CÎte
două: Alte boţi, a tv.asiră-i xeană... ; j ••• Ssnu-ni nădii, ne [rică-n bană ;
AlteYllri, idghia {!zIiarli.. 1 ... Dip ţi/Ia şi nu ti-asparâ.
O dificultate, sub aspect lexical, a prezentat., la transpunere, şi versul
La izbîndâfâând punte. Nici termenul izbîJldănu există În dialectul aromân.
Cuvintele aZlJindzire,llllixire, Insemnind "învingere", şi unul şi celălalt, "sînt
palide" şi nu acoperă sensul lui izbîndădin versul lui Eminescu iar niche "victarie", Întrucît a intrat într-o pnteruică coliziune omonirnică cu niche"chirie"
uiei "uu mai este folosit de aromani", Dificultatea este soluţ.ionată în chip
diferit În cele două transpuneri. La GP citim, astfel, OamiIii ţi la greu ,,,-fac
ş-pllnle.Poetnl foloseşte,în mod surprinzător, cuvîntul greu, schimbînd, astfel,
în1;elesulversului, căci Între greu şi izbîndănu există nici o legătură semantică.
21Acesteuvint îşi arc origineaîn numele.litereigreeeştiy cUcaremuzicianul
italian
Guidod'Arezzo
(secolul
XI)a denumitprimanotămuzicală
şi careapoi,prinextensiulle,
va fi
folositca numepentruÎntreagaseriede note(veziPaulRobert,Diclionnaire
alpllabetique
el
unalogique
dela langue
fram;aise,
CasablancaParis,1957,tometroisieme,
p, 2:H,s.v, gamme),
22In greceşte
"gameimuzicale"
i sespunexHf1.";'}
"scară".
.
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Aşadar în versul din varianta aromână amintită numai poate fi vorba de
"vaJUtatea poftelor romeueşti">'.În cealaltă transpunere versul acesta devine
Că fac la mîril'e puni'e, substantivul mîril'c"mărire"acoperind în chip satisfăcător sensul lui i 7hîndâ.
4,. G[ossa,lui Eminescu, "testa esemplare" cuprinde ,,0 filozofiea
omului şi a hmlii".5. Ea este "UI,1[el de monolog interior, este .meditaţia
poetului" 2". Glpssa este, mai mult decît alte poeme ea Odri.in In,etnlantic,
Cu mîne zilele-ţiadauţli, transpusele asemeneaîn dialectul arnmân, o "satiră
filpzoficătristă" 2., un poem de maxime şi precepte, o capodoperă a "elasicisll1uluinornic" 28.In plus, poemul are şi o anumită formă. De aceea transpunerea eiîn arornână a impus recurgerea, adesea, la noi mijloace deexpresie,
la.unele modificări, adause, omisiuniete Ne YlTl:Opri,în continuare, la unele
dintre aceste procedee,folosite de poeţ.iiaromâni.
. -,
". ' Cum.am putut constata şi pînă acum din exemplele la care ne-am
referit, a)11beletrarispuneri au.Ia bază ideea de a i e da Glosseiun echivalent
poetic, autorii lor vrînd să.pună in valoare "vîrtllţie expresive"29ale dialectului aromân..Dtranspunere care să fie un simplu calc ar lipsi acest poem, unic în
liţratura noastră, de forma sa, de armonia sa interioară, Glossaa fost, aşadar,
pentru poeţii aromăni o adevărată piatră de încercareDesigur că,o traducere
într-o limbă străină (germană, francezăetc.) care să,respecte conţinutul de
idei şi, totodată, forma acestui poem.este şi mai difici1ă3.
a) Din necesităţi prozodice apar în transpunerile aromâne adaosuri de
cuvinte, dar care nu modifică sensul versului. Astfel, Multe trec pe dinainte
este;transpus de GP prin 1'/1
ulie lRf"'!'trec năinie, cu radaosul substantivului
lucre "lucruri".'La le: Mulie trec pri ditiăinie, întocmai ca la Eminescu.
Transpunind versul Nu spera şi nu ai teamă, GP este obIigatde rimă să
adauge cuvîntul bană : Ssnu-ai nădu, ne [rică-n bană (= Să nu ·a1 speranţe,
nici frică-n viaţă). La le versul estesimplificat datorită ritmului: Dip iiua
si nu ti-asparăi = Nimic să nu te sperie, deloc). Eliunnindu-I pe a spera,
poetul aromân suprimă unul din termenii "a.ntitezei"din versul lui Eminescu.
Versul Tu aşează-tedeopartecapătă următoarele forme aromâne: Tine
sUl-ţitu-un loc cltpondu (= Tu stai într-un 10e ea solitarul) la Gp, Di-uz:tă
parti Uziti-alasă la re. în prima transpunere s-a adăugat ca pondu spre a
rima cu vrondu,fără afecta, desigur, ideea expriIllată de acest vers.
23AlainGuillerl11ou,
GcnfwinlfTioară
a poezii/ar
llliEmllescll,
CUun cuvintalautorulu,
cătrecititoriiromâni,tradUcere
de Gl!.Bulgărşi GabrielPlrvaD,Edit.ura"Junimea",Iaşi,
1977,P.132.
24HosadelCoute,Milw(E'miJlcSCll
o dcll'A.s801ulo,
Modeua,
1962,11,407.
20AlainGuillerll1on,
op. cii.,p. 436.
.
26IuriiKojevnikov,
NlilwiEmincscll,şi
problema
romantismului
ÎlJ.,
,fi/era/ura
I'Omână,
traducere,
prefa1ă
şi indicide,)ul.orÎ
deArilol1
Vracin,Editura"Junimea"
Iaşi,1979,p. 2\11.
27G.Călinescu,
Opere1:\.OperoluiJIUlUi
Emincscu
(2),Editura"Minerva",
Bucureşti
1\170,p. 4,'l.
28G. C;llinescll,
ibidelJl.
zn,jrjanKohu,Virlufilecompl'II,mlorii
oiI'limbiir(,nlline
In traducere,
Editura"Facls/',
Timişoara,
1983,p. 6.
30In legătnrăcu"pierderile
inevitabile
sllferitede operaliterară,maialesde poezie"
la traducerea
într-olimhiisll'MniiaJe vede;)ImiliE.ohl,op.cii.,p. 5.
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în ambele tr anspuueri semnalăm adaosuri, de aceeaşi natură i.ca în
exemplelede mai sus, şi în-versul Tol ce-afost ori o sa tie: Tui te fu, ca-nvis,
ş-na hibă la GP, Tul te fu ş-uahibă poatela le, uneleca-ri Visse justrîică; prin
respectarea numărului de silabe din vers iar cuvîntul poate şi din necesităţi
de rimă, versul pereche.fiind lida dintreaqa oitâlate (la Eminescu: Dar de-LI
lor zădărnicie),în care poetul aromân înlocuieşte pronumele personal lor cu
adjectivul titreaqa, trisilabic, spre a respecta ritmul.
Ne vom opri şi la următoarele patru versuri: De le-ating, sli feri 1Fl
laturi, r De hulesc,sii taci din gUNI;/ Ce mai vrei cu-a tale sţaiuri.] Ilacă ştii
alormăsutâ. Dăm, mai întîi, varianta luiGP :Ma di tine da,-at'lrea:le,
Ma ti-onqiură, nciidi-n gura!! Ţe vre! c-urnămii muşate / Ma. ştii huile-«
lorş-misurat Poetul arornânadaugă adjectivu1muşaie(deci "sfaturi frumoase")
şi huile "nărav". Varianta lui 1C : Di-t dau qoade,fudzi 'In vie, / Di zburăsw
s-laţi ditguri]; I Te orei.ccu-ala .urnimieţ Macă ştii a lor misură. în Ioedt>.
feri În laturi, pentru care poetul ntna găsit în aromânămn echivalent strict,
a folosit expresia[uds: Înbi e, însemnînd,stnicto-sensu,"fugi în grabă, repede".
Versurilesînt, ca şi cele ale lui GeorgePerdichi, apropiate de original. Singura
observaţie care s-ar;putea face este că.sburăsciiacoperă numai parţial sensul
dacoromănesculuihulesc. Oricum, soluţia ni se pare mai potrivită decît folosirea verbuluiangillr.
b) Cu acestecultime cobservaţiiajungem la un alt procedeu.folosit; de
poeţii aromăni, înlocuirea unor cuvinte din versul Iui Eminescu, ceeace duce,
uneori, la schimbări de conţillut, chiar daeă. acestea nu sînt' întotdeauna
importante. Iată mai întîi versul In. (lUZne sună multe, transpus· aproape
Întocmai de GP La uredi multe asumă, lC înloc.uieşteverbulsuniieusubstantivul oiiură : T-lll'edi -vlzu.l'ilmul!â(L= în. urechi mult zgomct);: Versul
a fost astfel conceput.spre a rima eu Şi va sta ha s-liascultă.,
Versul Tu le-nireabă soeoaie,transpus întocmai de le fline-antreabâ
şla!JhllrSe(lşte),
ia la GP forma Ntreab.(/.-ji
l.l.linWa
ş-I'ia nă mlle,,tuidese adaugă
substantivul minteaşiseînloeuieşte Iloţ.iuneade "a soeoti"eu "a'luHohotărîre".
Versul pereche în privin(:a rimei este Tule-s vedi Ş-tlltlh llfIle.
în versul S'unl a rilei douafele le În]oeuieştefilă (in aromână trÎndul)
Cu hană. "viaţă" : .,SuBlll-aba!!}','j duaull {ii!. Folosind baml;....
poetul rămîne, In
.fond,la ideea exprimată de Eminescu. Ela evitat, probabil,{rzndztl datodh'i
sensului "frunză" pe eure îl mai are. Termenul este Însă întrebuinţat. de Cl':
Sunt doau' j'ăţidi idrJhiafrlndzli.A.daosul.eliid,qhia ale' aceleiaşi)s-aimpu8
din nou, elinnecesităţi de ritm.
Am aminti,tot aic.işi versul CiI!e ştiesâ le-nveţe,transpus de re prill!JHal'l'l
ştii li tei inlleţ( Dacă ştii al ei ÎIlV{t})
iar de GP prin Cal'e-i.omcllcapş-cuarîndză
Care-i om socotit). Alegerea exprcsiei cu capş-cu-arlndză, dqi
"puţin cam forţată", se jusLifieliprin celălalt.vers, Sunt doall' (liţi di idghia
ţ'rÎndzâ.
c) Alt procedeu Jolosit la transpunere este reelaborarca unor versuri,
eu toate COIlsednţ:ele
care decurg de aici.
In această privin!:ă,GeorgePerdichi şi-a luat mai multă libertate decît
Ioan Cutova, a cărui transpuJlereeste, în limitele posibilului,luai apropiată de
versul lui Eminescu.
.
Să începem cu versurile Amăgit aiii de-adesei IVu spera şi nu ai leamfl
elela sfîrşitul strofei a şasea. Daeă la le echivalentul lor este Daima pUnusit
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pri Ioc] Dip iioa şi mi ti-aspară (= Totdeauna înşelat pe pămînt I Nimic
să nu te sperie, deloc), la GP modificărileprimului vers sînt esenţiale:..\1.ahii ars, ma ibunlu ghialru-iI Ssnu-ai-nădii, ne frică-n bună (= Dacă te-ai
ars, cel mai bun doctor este! Să nu ai speranţe, nici frică-n viaţă). Aici hi!
ars "este un calc după dacorornânul le-ai ars", aparţinînd poetului George
Perdichi.
Motivuli.cantus Sirenum"31ea şi motivul "theatrum rnundi' 32se deosebesc de la o transpunere la alta. Să ne reamintim, mai întîi, cîteva versuri
din Eminescu: Cu un CÎntecde sirenă, f Lnmea-niindeIueii mreje; f Ca să
scbimbe-ocicrii-nscenă,f Te momeştetnotrieje. Transpunerea lui lC este. din
nou, mai apropiată de original: Ca nn cintic di buqdanii/ Lumea-ulaţlu fi
lu-arucă ; I Alt tiieolrinila eoru si-onoană] CIIzbordulfevor e-Le-aducă
(= Ca
un cîntec de fată chipeşăI Lumea laţul ţi-I aruncă f Alţi actori se-nghesuiela
horă f Cu vorbă dulce vor să le ducă). Cealaltă transpunere este, de fapt, o
nouă elaborare şi, credem, destul de izhutită, a acestor versuri: Cu ciniărl
ii-aunq eu niare f Inima-ţi, âuneaua-i puscă ; I Tinde pohi ca patuţul.care I
S-da şi-acaiă-n-cornuir muscă. Să le transpunem întocmai în dacorornână:
Cu cîntări ce ung eu mierejInima-ţ.i, lumea-i [acră ca] oţet rni] ; f Intinde
mreje ca păianjenul care! Se dă în colţ. să prindă vreo muscă. In ambele
transpuneri versurile sînt de cîte opt silabe iar rimele- perfecte, chiar dacă
nu pot coincide, datorită particularităţilor dialectului arornân sau felului
cum a. fost concepută transpunerea, cu rimele din versurile originale.
In strofa a treia, una dintre cele mai dificile, dar nu "obscură" cum
credea Alain Guillermou=,poetul GeorgePerdichi introduce, spre deosebirede
original, stilul de adresare la persoana a doua, ca în celelalte strofe. Astfel
versurile Nici încline a ei limbă] Receacumpăn-agindirii devin Ţine araiea-ii
mittduiref Ca nă zighli... S-JllZsi-nciină. La lC: Nec/i limba ei u-ndină !
Mituluireaiea di greaţă. Surprinzător este eu adevărat versul penultim (Pentru
cineo cunoaşte)din varianta lui GP: Vrei dori lucie, orei li-urăşti (= Vrei
iubeşti lucrurile, vrei leurăşti). La lC: Tr ă aţel te are minie (c= Pentru celce
are minte), vers mai apropiat de original.
Chiar dacă nu in aceeaşi măsură, surprinzătoare este şi soluţia dată. de
GP versurilor Zică toţi ce /Jorsă zică, f Treacă-Illume cine-o trece, transpuse
astfel: Mascur, iheamin,ttic, bittrnu... f Lumea-nireaqăca bis treaţe... (= Bărbat, femeie, mic, bătrîn I Lumea-ntreagă ca visul trece). Poetul a avut nevoie de bit'lrnu pentru a rima cn vzrmldin versul-pereche(Macă vrei S-nlHl
pati di vîTnu= Dacă vrei să n-o păţeşti de la nimeni; la Eminescu: Casă
nu-ndrăgeştinimică). Transpunerea lui IC nu mai necesită nici un fel de
comentariu: Dzică lut le vor si-asplină, f S-lreacil-nlume cari îşi treaţe.
5.N e vom referi, pe scurt, şi la structura prozodicădin cele două transpuneri.
Modificărica cele specificatepînă acum se datoresc, in bună măsură, aşa
cum am precizat, unor necesităţi prozodice, Glossa prezentînd, sub aspect
:lIVeziMihaiEmineseu,l'oaii I C'armillu,
editiobilinguadacoromana
-··Iatina.
L,\tillC
reddita.
a TraianeLăzărescu.
Ptaefalioah AureleMartinc,
Editura"Minerva",
Bucureşti,
1980
p. 261şi L. Galeli,
op.cit.,p. :372.
32VeziL.Galeli,
op.cii.,p. :371.
38AlainGuillermoLL,
op_cii" p. 437.
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formal, mai multe dificultăţi decît alte poeme eminescienetranspuse în dialectul arornân : strofe de opt versuri, versuri de opt silabe, rime incrucişate,
repetarea primei strafe în ordinea inversă a versurilor la sfîrşitul poemului,
reluarea la sfîrşitul fiecăreia din celelaltestrofe a unui vers din prima strofă3'.
Singura particularitate care nu a putut fi respectată întru totul este numărul
de silabe. în prima transpunere două versuri din strofa a treia au cîte şapte
silabe: Cu soi-soidi f'ăţiş-di măşti ; Vreidori lucre,vrei li-urăşti.In transpunerea
a doua există patru asemenea versuri, unul in strofa a cincea (Afacăştii a
rei Înveţ), două în strofa a şasea (Alte rât, ulghiul aqioc; D'aima pllnusii pri
loc)şi unul în strofa a şaptea (Nu ti tia cu-aeşiăsoţ). Are loc o uşoară modificare
de ritm, care însă nu.distoneazăin ansamblulpoemului,aşa cum nu distonează,
de fapt, nici rimele asonante sau uşor asonante, mai puţine în prima transpuere (treaţe -- arate, scinieaîe,- nule, neale ----cale, dunealul harallli), mai
multe in eea de a doua (iaste-llly/w/'seaşle,amintâ - minie, diniseaşteeasie,acaiă - anueaiă,[ât -- lnuei,paşte - taste, oara -- ambarăţ. La Eminescu
însuşi există două astfel de rime: piesă ,,- adese În strofa a şasea, iarăşi --touarăş în strofa a şaptea.
Rima compusă apare, cum se ştie, mai rar. Eminescu a cultivat-o cel
mai mult, folosind-ode vreo patruzeci de ori: vesel")ese-l (P 48)35,cliţiă-i -pipăi (P 76), arai-o aâoraio (P 122), iată-l - tatăl (P 136), mÎntlli- cuoinlu-i (P 170) etc. în prima transpunere Glossa are trei asemenea rime:
dZI-le-- dsile, alocuii -- Iocu-ii, aţirea-le - muşate. Exemplificăm doar una
dintre ele: .';)-ţi-afireşticU poţi di-oiocuii.: ! ... Nil li mină di la locu-ii. Mai
notăm, din alte transpuneri alehri GP: bal -- ia-l (P 317),nu-i -- sili (P :124),
dă-tii - băn! (P 325), tia-li - beau (P 32:").Este evidentă influenţa versificaţiei eminesciene=.La Ioan Cutova semnalăm o rimă compusă în poemul
Luiiaţirlu : nu-i -llli (P 201). Mai notăm una la poetul Costa Gtţ,n,în Amiră
şi oarîăn (= Irnpărat şi proletar) : niribarea - floare-a (P 45). Asemenearime,
mai greu de realizat, sint o dovadă în plus nu numai a cunoaşteri! graiului.
ei şi a folosiriiresurselor acestuia în scopuri artistice.
6. Am vrea să mai observăm, dacă mai este necesar, cÎ!tde importante
sînt totuşi deosebirile,sub aspect lingvistic, intre textele aromâne analizate
aici, pe de o parte, şi versiunile Glosseiin limbi romanice ca spaniola, franceza,
pe de altă parte. Ne vom referi, spre exemplu, la sLrofaa treia, din care vom
nota numai rimele.
(1)Traducerea spaniolă făcută de Omar Lam: aguja -- empll;a,pensar -felicidad, nacido -- conacido,vez es37•
3 In treacătspus,Glossalui Eminescueste,sub aspectformal,maicomplex,'i
decit
celedin litel'atnruspuuioli1
de exempluundeaccastiispecielîterarăaparepcntmprimadată
suudedt CeledinliteraturagerrnHlul,
carei-Hupututservipoetuluinostruea model(trebuie
amintiţi,ustfel,l'\'Iig'uel
de Cervantes,
LudwigTieek,August\Vilhelm
von Schlegel,Ludwig
Uhland).Vezi,In aceastăprivinţă,D. Caracostea,
oJl.ciI.,p. 243--245
şi M.Eminescu,
Poezii
.•
III, ediţiecriticăde D. Murăraşu,
Bucureşti,
Editura"Minervu",
1982,p. 290. Vezişi I'-crnandoLazaroCarreter,EvaristoConca Caldcr6n.Comose comentaUll lexloliterar!o,
EdieirJtles
Ci\tedl'u.
Madrid,HJ7(i.p, 191-192.
5 în volumulPuiziicstereprodus,
spreeompanqie,
pe paginiledin sUnga,şi textul
original.
36Astfelde rimellUexistă\nii În volumul
Gtaillla gialliui(/l'.ai
elimoarti(Poezii).
a, VeziMihaiEminescu,.
Powws,Edici6nbilingiierumano-cspRflola.
Tl'udueeitÎ11
de
OmarLant.Pr(J]ogo
deAUl"eI
Martin.COl!
palabrasdeIlradudol',Editorial"Minerva",
;Buc!trest.
1980,p. 317,319.
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b) Traducerea francezii a Veturiei Drăgănescu-Vericeanu: incline·mine, balancc _. clumee, tiaiire .- connaiire, minute - toules"8.
Vom reproduce acum şi rimele din cele douătranspuneri arornâne.
OE: mimluire -- hlrsire, ncli.nă •..
_.alină. măşti urăst),scinieole- nule. le:
nclină »: ouină, gl'eaţi1 qhineaiă, aminfâ ._-minie, diniseaşie- easie.
Cuvintelestrăine, minduire etc. necunoscuteunui dacoromăn, sint, ca
peste tot, perfect Încadrate în sistemul limbii române.
'Este evident, fie şi dacă ne limităm numai In astfelrle exempIe,eă aşezarea de către autorii Bi.bliograf'ieiconsacrate operei lui Eminescu (vezi mai
sus, nota nr.l). a transpunerilorJn aromănă iale versurilor marelui nostru
poet În subcapitolul intitulat Ediţii în limbi s{rââm este o eroare şi poate
provoca derută în-cercetarea-uneivariante regionale fiid de caremu se poate
studia cum se cuvine evoluţia limbii române In general.
In duda ..unor modificări, a unor "pierderi":)9deci, dar mai puţin importante decit cele semnalate în general în traducerile în limbi străine care
respectă şi ritmul şi rima Glossei,cei doi poeţi arornâni, primul mai original,
celălalt mai fidel textului eminescian,au reuşit să dea poemuluilui Eminescu
un echivalent dialectal artistic iar ..cititorilor arornâni transpuneri care reflectă
atît "muşuteaţa,măghia şi armunia stihnrilor" cît şi "ahindimea eli minduire
şi sîmţire'.'.ale"aţîlui le-i cunuscut ea Luţiafirlu puiziil'ei româneşti" (1,5).
'I'ranspuneriredin Eminescu făcute în dialectul'aromâu, alături devolumele de versuri aromăne-originalecitate mai înainte, dovedescaşadar c.ă
dialectul arornân este capabil, în ciudamnor dificultăţi, mai ales .de ordin
1exical, să dezvolte varianta sa artistică reprezentată pînă acum doar de
cîţiva poeţi (Nuşi Tulliu, Marcu Beza, Geol'geMurnn etc.), Chiar faptul că
uneori la transpunerepoc(ii GeorgePerdiclu şi Ioan.Cutova reelaboreazăunele
versuri eminescieneconstituie o dovadă a resurselor poetiee. ale dialeetulrii
arornân.
TWO.AHOMANIA;-.,'
TRANSLATIONS
OF EMINESCTJ'S
"GLOSS"
ABSTR{\:C'I"
TIIepaperaualysea
the trnustatluns
of Eminescus,.,(;108""
umdeby George
Perdiehi
(1913-;-19G7}rtIldloiln(utovfl
(lJ.1919),
givlng,at thesnLrJetlme,
somehiographieaJand
bibliogl'uJ)IIical
dataabOlitttletwopods.
T/te
papertoshows
that
lllost
importanldiffituHlesin
tl'allsJaling
the."Glo5s"
are
h\xieul.
In Ol'del'
follow
tlletiu,
rhythm
and
the rhymeof [heoriginal,
theAromClnian
pOdslllld
somctimes
to nddwonls,to tirleleothe1'5,
al1flsometimes
to l'cwriteline,.Sudlehangesah'
morennmerous
in GeorgePerdiehi'slralls]atioTl,
IoanCutova',heingnearer1.0the originaL
Tlle"loss{'fs"
of thesetranslatiol1s
inlotlIe.Al'omQnian
clialectarc)gencrally
·speaking,
smalle!'
thanthosesceuin thetraJlslatiolls
oIthispoemintoţ'ol'cign
/IUlIJuages,
,uel!as Spanish,Fnmch
:mdotlters.
Theallthol'coneludes
th,ttthe twi>Arotl!anianpoets
!uivesuceeeded
_..onebeillgmore
origitlal
andtheothernea!'e!'
to thcoriginal- in givingEminescu'.s
poeman 'lrtistiel'.quivalent,
whicllprovesthattheAromaniall
dialectiscnpable,
in spiteofBIeahovemelltiolled
diHicultics,
to develop
an artisticva.riant,
illustratcd
lmtil110W
by a relatively
sma]]numberofpoets.
Facullalca
.eleFilologie
laşi, Calea23August,
nI'.11
38V[!zIMîhaiEminesclI,
Poezii.poerns.Poesics.GI.:didik
Cmuxu.Poesias.
Echivalcnţe
ctnilli;lscienc
In
limbile
engleză,
franceză,
germană,
rusii
şi
s].hUlioIă
..
EdiţiCseleclivă
şi cuvint
Introductiv
de'ZoeDumilrescu-Buşulenga,
Editura"Albatros",
BnclIreşti,1!J71,
p.429'i30.
39VeziIoanKohl,0[1.cii.,p. 6.
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1. Cod e-s w i t e h i n f.jÎn eomuniearea orală fi bmllgvi!or
1.1. Despre cod e - s w i te Il i Il g se afirmă, în majoritatea studiilor
asupra hilingvismului,că este o particularitate a vDEbiriibilingvilor,determinată nu numai de factori de natură extralingvistică,situaţională, ci şi de factori
de na tură lingvistică'.
La această afirmaţie generală, verificată în diverse studii asupra comunicări În comunităţi bilingve",se adaugă, În ultimul timp, Încercări de a
analiza mecanismul,cauzele şi efectele alternării codurilor (c ode - s w i te 11ing) de către bilingvi, din diverse perspective de cercetare»,
De asemenea,s-au studiat "catcgoriile"sau formeleori tipurile de c ode s w i t c li ing, depăşindu-se afirmaţiile rigide asupra hilingvulul "ideal"
care alternează cele două idiomuri numai în funcţie de situaţi'e,niciodată în
aceeaşi situaţie ele comunicare (nemodificată)sau în cadrul, aceleiaşi fraze".
Dintre clasificărilepropuse în bibliografia asupra bilingvismului, explicit sau
numai prin consideraţii asupra factorilor care determină schirnbarea codului,
le vom aminti pe cele mai importante. Discutînd bilingvisntul, ca particularitate de bază a ccrnportamentului individual, Titone- menţionează două tipuri
de cornutări ale codurilor: rigide (comutări operate odată cu modificarea
Oversiune
mainmplăa acesteicomunlrărl
ilIostpu.blieată,
Inlimbaengleză,
In.Hevue
rournalne
de Hnguistique",
t , XXX,nr. 1,1985,p. 31···42.
1 ShanaPoplack,Sometimes
L'llstarta Sentence
inSponish
utenntnoenespaitol:
touiatd
a l!lpolo!!!!
oţ codc-stoitcbinq,
in "Lillguist.ics".
vol.18,1980,7/8,p. 5812 .JohnJ, Gumperz,Lanquaqe
in socialgrollps,StanfordUniverslty
Press,Stanford,
1971; .Ian-Petter Blcmaud.Jolm.J. Gumperz,
Soeial meaninţ)
inlinqntslic
structure
: code-surilchinqin Norunuj,
în voi..JohnJ. Gumperz
, DellHymes(eds.),Dil'eclions
in sociolingllislics.
Theellmogrophy
ol cOllllmmicl1!ioIl,
NewYork,19'72,p. 407-434;EinarHaugen,Theeeology
ofIl1ngrwge,
Shlllford,
1972;Al1dree
Tabol1l'cl-Keller,
A conlriblltion
lolhe sociological
sludy
o!'1l1ngua,qe
mainlcnunce
aud languoge
siliti, in vol.AdvanccsÎn Iilesociolog!!
of langlloge,
ed.by J.A.Fishman,II, Mouton,
Paris, 1972,p. 3G5-376;S.Poplack,op.cii.;RitoLJerena
Yillalobos,
Alcuno,\'
((speclas
c/l1olingiiislicos
delaCOIll1111icacilÎn
euSanAndreslslas,In "Lingiifs·
tim y literatura",Colombia,
an. 3, 19111,
nI'.4, p. 10'7--119
etc.
a P6n(lopeGardner-Chloros,
Codc-swilching:
oPPl'oches
principule.el perspec/ives,
In
"La llnguistiqnc",
voI. 19, H)83,fase.2, p. 21·-5:3.
4 U. Wcin!'eich,
Languugcs
in contacl,Mouton,Londra,1964,p. 73.
&R. Titone,Bilin,rJllismo
precoce
c edllcaziolle
bilin!Juc,
Roma,1912,p. 40.
17- Lingvistic,) 212
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contextului) şi variabile (fără constrîngeri contextuale, datorate absentei
reguliio limbă o persoanei,în învăţarea limbiia doua).In alţi termeni. aceleaşi
tipuri sînt prezentate şi de Biom -- Gumperz" şi Fishman' : situational suntchinq (alternarea codurilor este condiţionată de modificarea situaţiei de comunicare, de dorneniu=-în accepţia sociolingvisticii)şi meiaplioricolsioitchitu;
(ulternarea codurilor este implicată de modificareatemei, fără schimbări În
ceea ee priveşte participanţii la comunicare, situaţia dată). Trebuie subliniat
faptul că singurul tip avut în vedere în multe studii de sociolingvisticăeste
siluaiional switehiny, interesul pentru meiaphoricalswitching fiind ahsent".
Poplack"stabileşte altetipuri de c o d e - s w i t ehi n g pornind de la analiza
enunţurilor rezultate în urma acestui proces de alternare a codurilor: pe de
o parte, determină trei tipuri de c o ele - s w i t c hin g în funcţie de integrarea în codul de bază (de ex., În bilingvismulspaniolă-- engleză, există
e o cie - s w i t c h j Il g pentru enunţuri în engleză: eu sintaxă spaniolă;
eu pronunţare spaniolă; respectind, la toate nivelele limbii, normele englezei),
-iar pe de altă parte analizeazăacest proces În Iuncţie de două tipuri, considerate astfel în ipoteza studiului: iniimaie code-swilching(intra-sentential] şi
emblematiccade-suiiichinţ;
(determinat de cuvinte care nu au echivalentîntr-u
nul din coduri-- fag switches-- şi de necesitatea de a le integra în enunţ
in codul originar).
1.2. Aspectele de c o ele- s w i t c 11ing relevate în bibliografia problemei explică,prin corelatia dintre variautele lingvistice şi variantele sociale,
cauzeleproducerii tipului numit situational swilching: modificări intervenite
in situaţia de comunicare prin schimbarea participanţilor, a loculuietc'v.
Dintr-un asemeneapunct de vedere, ni se pare interesantă cercetarea tipului
numit în generalmeiaphoricalstoitchinq,în care alternarea codurilorse produce
fără să se fi modificat situaţia de comunicareîn sensul menţionat mai sus.
Ipoteza noastră este că, în acest caz, pot fi stabilite mai multe tipuri de cod es w it c hin g, forme de manifestare a acestui proces prin care emitătorn1
urmăreşte, printre altele, adaptarea la partenerv-.
Desigur că "situaţ,ia" de comunicare este o expresie cu conţinut larg,
în care poate fi inclusă şi "adaptarea la partener" ; de altfel, în general srtuaţia
de comunicare este implicată în toate tipurile de e o d e - s w i t ehi n g.
Ihr sint de presupus şi alţ,i factori care ar permite identificarea mai multor
tipuri (sau forme) ale alternării eodurilor,fără o modifiearea sitllaţ,ieiiniţ.iale
Îl}sensul de schimbarea cadruluieoncretal dialogului,a membriloracestuiaetc.
;;!.Cereeta.i'ca(' o d c" s w it e 11i Il H: tipuri
J. în determinarea tipurilor de cod e - s \v i t c h i il g am pornit
de la înregistri'lriefectuale cu 55 de subiecţi bilingvi (aromâllă-daeoromână):
dia log uri (480 minute de Înregistrare) într-un cadru menţinut uniform,
GJ.P. Blomand J.J. Gumperz,
op. cii.,p. 424-426.
7 J .A..Fish.man,
Laflilllaile
in sociocultural
cJwllile,
Stanford,
1972,p. 6.
8 B.Bel'Dstein,
11sOCiO!illilllislic
approacll
tosocializalion
; wilhsome
re{erence
iaedlIcabt/ily,
în ,J.J. Gumperz,
D_Flymcs,
op.cit.,p. 494;DeniseDeshaies,
LallillIcs
encon/aci:
lIneana/yse
sociolinilllisUquc,
in "Bulletill
de l'ACLA",
voI.5, '1\)8:>,
nr. 2, p. 61--88.
9 S. Poplack,ofJ.cii.•p. 584-585şi 58H-5\lO_
10J.I'. Blomand J.J. Gumperz,
op.cii.,p. 40\).
11H.Jakobson,
Essa/sdelinguiliiiquc
generale,
Minuit,Paris,1\)63,p. 147,
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informal, şi n a r aţi uni o r a I e. Aceste date au fost completate de un
chestionarşi de numeroase experimente(vezi inţra, 2.:1.). Subiecţii sînt din
Bucureşti,28 femeişi 27 hărhaţ], între 2 şi 82 de ani. Subiecţii de peste
44 de ani sînt născuţi în Greciaşi Bulgariaşi au ca idiom dominant aromâna;
ceilalţisubiecţisînt născuţi în România,avînd dacorornânaca idiom dominant.
O parte dintre subiecţi a părăsit recent mediul rural, ceea ce explică gradul
de conservare, în comunicare, a arornânei vorbite de aceştia (corelaţia repertoriu verbal, obişnuinţe lingvistice, domenii de comportamentlingvistic
este verificabilăîn aceste condiţii, după cum propune Hymcs--).
2.2 Un principiu metodologiecare ne-a condus a fost, aşadar, limitarea
ariei cercetării de Iată la discursul mixt rezultat in urma alternării codurilor
în cadru informal, fără o modificare a situaţiei de comunicare- în sensul
precizat Ulai sus. Alt principiu metodologiea fost înregistrarea comunicării
şi analiza datelor pe baza metodei dinamic-contextuale". Conform acestei
metode, limba este studiată în comunicare,în actul realizării acesteia, iar mesajele produse sînt explicate prfn culegereatuturor datelor necesare.cu privire
la emiţător şi la receptor, la starea psihică a acestora, la detaliile situaţiei
ele comunicare (amhianţ.a fizică etc.], precum şi la elementele nonverbale
care apar
q în cursulcomunicăriiorale.
2.:1.Bilingvismular-omână=-dacoromână (dialecte ale limbii române)
Începe -- cu excepţia unor cazuri izolate de hilingvism individual - În a
doua jumătate a secoluluial X IX-lea, o dată cu înfiinţarea şcolilorromâneşti
în Macedoriia; el se află în prezent, în mediul dacorornân - mai Cu seamă
pentru vorbitorii sub 20 de ani, datorită, în primul rînd, restringcrii utilizării aromâneila viaţa familială - într-o fază în care dacoromăna este idiornul
dominant. Concluziileanalizei efectuate de către Caragiu-Marioţeanu>suhliniază, mai cu seamă În ceea ce priveşte sistemul lexical al vorhitorilor care
i-au furnizat materialul lingvistic, puternica influenţă a dac6românei (în
varianta standard) asupra aromânei vorbite de aceştia. ;,'
Trebuie să subliniem, in orice caz, faptul că finalitatea bilingvismului
(cui prodest?) este fundamentală pentru formarea motivaţiilor În învăţarea
şi utilizarea unuia dintre idiomuri'>.
!
După cum a rezultat din a n ali z a p fel i rn i n ară a datelor sociale
şi lingvistice ale vorbitorilor bilingvi anchetaţi, există mai multe grade de
stăpînire, de cunoaşterea a arornânei în raport cu dacorornâna (sau invers).
determinatede apropierealingvisticădintre celeledouă coduri, care favorizează
numeroase interferenţe - la toate nivelurile limbii (fără a se pune problema
"of non-reciprocialintelligibility" corelată cu alternarea codurilor, aşa cum
12D.H..Hyrnes,
011comtnunicatioe
compeience,
in voJ.M.J.B.Prideand.JanetHolrnes
(eds.),Sociolinquistics,
Selected
rcadir.ţţ«,
PenguinEd.,Middlesex,
1974,p. 290.
1'1Tatiana Slarna-Cazacu,
IntroducereÎn ţistholinqotstic«,
Editura Ştiinţifică,
Bucureşti.1\)68,p. 121-128.
]4Matilda
Caraglu-Marloţennu,
Influenţa
dacorotnănă
asupraţnaiuluiunei[omiliiaromâne
din R.P.R.,In "Fonctică
şi dialeetolcgie",
voI.r, 1958,p. 79--111.
15TatianaSlamll"C<lZaCll,
Bill1WllZU
deliaconcezione
sulbilinguismo
precoce
perl'idcnlif'icazionc
deiraI/orichene{actlitano
10SVilllPPO
ollimale,
în voI.JUlide!convegno
Inlernazionale:
L'apPl'endtmenlo
precoce
deliaseconlla
lillgLla
(Bolzano,
1:3--15nmgglo1\l82),Bo]zallo,
1983,
p. 151 152.
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susţine Pride-"). Astfel, în urma aplicării a două chestionare (unul pentru
determinarea atitudinii vorbitorilor faţă de bilingvismşi faţă de fiecare cod
în parte, precum şi pentru obţinerea unor date indirecte despre uzul celor două
idiomuri; celalalt pentru determinareagradului de cunoaşterea fiecărui idiom),
ca şi după efectuarea cîtorva experimente (asociereverbală simplă şi continuă,
traducere simultană), au rezultat următoarele date privind, în general, gradul
de biIingvism al vorbitorilor anchetaţi :
IX)toţi vorbitorii pot produce şi recepta mesaje corect în a mbele idiomuri, în enunţuri mai mult sau mai puţin complexe;
) hilingvii în vîrstă preferă aproape întotdeauna, Într-un cadru informal, arornâna, dar trec eu uşurinţă la dacoromână, în anumite condiţii (de
pildă, cînd au interlocuitorl tineri);
y) copiii şi tinerii preferă, în orice situaţie, dacoromăna: multi dintre
ei pot ficonsideraţi bilingvi pasivi, dar în anumite situaţii, coercitive, utilizează corect aromâna,
204.Vomprezenta o serie de fragmentede dialo!JurP7, luînd in considerare,
în analiză, toate componentele procesului comunicării, cerinţă :1 metodei
dinamic-contextuale.Ne propunemea, pe baza analizei,să identificămtipurile
de cod e- s w i t c hin g care apar In comunicarea orală intre subiecţii
bilingvi incluşi în cercetarea noastră, Într-un cadru informal.
Exemplu 1. Situaţia: seara, În familie, după aplicarea chestionarului,
dialog cu temă liberă; participă: Nica, 5718,care povesteşte o întîmplare,
iar ceilalţi membri ai Iamiliei ascultă, aprobă cu o mişcare a capului, cornpletează rareori.
N : pi d6t!ăşâple
nOiembri(e19
aveâmnumtă la Constanta
/Ia lâl-tuC6ta/ nu dusimcu
t et-tad6i/(ud6itinerininti/I-{inNlclo\ittUâ
s6jacums-adună/la
numtă/durnântcâ
tahlnă
pregătiTă
cumaşiizli
sâ-nţem
s-lcmii-veasta
di Slohozf
ia/1n-alnămtu tuaşiî:catutâhunea/
ajunslmla Sloboziţa
1do {ţâ/lmobicejurllcum s-Iâcu-armânesţâ
(..pe douăzecişi
şaptenoiembrie
aveamnuntăla Constanţa
ylaunchiu-tăuCosta/ ne-amduscumătuşă-tu
arnlndol
jcu cei doi tineri inainte/ In fine acolo tot neamulcum se stringe/
la nuntăJ duminică
dimineaţă
au pregătitmaşinilesă mergemsă luămmireasade la
Slobozia
// ne-amurcatIn maşinica toatălumeaf amajunsla Slobozia
Incoloam Iăcut
obiceiurile
cumse fac aromâneşt
e").
Prima abatere a codurilor se produce prin enunţul pi do!]ăşâpfenOlembriie (unde apare arom. pi, calchiat după drorn. pe / VS.arom, tu pentru exprimarea datei) şi indică timpul In care se petrece faptul povestit. Subiectul trece
Ia xlacoromănă pentru că formele numeralnlui compus În aromănă sînt
abandonate de aproape toţi vorbitorii, care preferă formele din dacoromănă,
pe care le utilizează în mod curent în contactele cu dacorornânii. în acest
exemplu se poate nota, pentru exprimarea funcţiei sintactice a cornplementului circumstantial de loc, o oscilaţie între construcţia aromănă (fii SloboziiaI
vs. drom. de]a Slobozia)pentru punctul de plecare, şi constructia dacoromână
lfl,LB.Pricle,Thesocialmeanillg
of langullge,
OxfordD.P.,Londra,1974,p. 27-28.
17Laprimelelnregistrări
a asistatT.Slama-Cazacu,
can\ne-adat instrucţiunile
necesare.
18Cifracarelll"lTlează
dup;lnumeindicăvirsta.
19FormeleIn (!aeoromână,
uneoriadaptatefoneticla aromână,s1ntdate cursiv,In
fiecareexemplu.
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(la Constanta, la S'loboziia
/ vs. arom. Cust ăni«, S'[obozia) pentru punctul
de sosire. Faptul că vorbitorul el pierdut, sub influenţa daco-romănei, deprinderea construcţieifără prepoziţieÎn exprimareapunctului de sosire, explică
alternarea codurilorÎn această situaţie. Se poate observacă subiectulare intentia
s ă utilizezeexclusivarotnâna, dar în acelaşi timp este constrîns - pe de o
parte de lipsa unor termeni în fondul aromănei (pe care, prelulndu-idin dacoromâni],subiectul ii adaptează fonetie şi morfologic: ma:;;f/Î,
maşinii "maşini,
maşinile"), iar pe de altă parte de iqnorarea (absenţă, adesea temporară, din
repertoriul subiectuluir-"a termenilor din românii (drom. lumeaI vs. arorn.
dun âua "lumea, oamenii", drom. obir!t'iuri!vs. arorn. arfi!,]
, ade! "obiceiuri
tradiţionale") să recurgă Ia slacoromână, In cazul locuţiunii adverbiale
i'n fine (cf. fr. enfin) este vorba despre un clişeu al exprimării orale în dacoromână, fără echivalent în arornână.
Exemplul2. Situaţia ; înregistrare într-o familie cu trei generaţii, scara;
l'orn, 80, explică o reţetă culinară, adesindu-senumai anchetatorului, M. Bara --, în vreme ce restul familieis-a retras la oarecare distanţă În aceeaşi încăpere; Dan, /1, întrerupe înregistrarea, nerăbdător.
T .cur"combar
i ! t;!itsapng'inl! u prăjescu
/ i bagU
ş-ui<!i
/li b<1gU
/ i.itrebui-la mâcărlr
[(Iti/ bagI II'arhl
D ,(ţiplnd,spre latăl său)tâiă CÎnd
...
l' : (continuă)
dupuţi h'arbid\(apq,'!ia
(D i1w,eare{1
dinnousă tntreheceva,tHtăl11tragespresine,îi facesemnsă tacă,ducind
degetulla buze)
fi : (spreD)PP'-anărga-ncei(se
Întoarceiar spre l\!B):dapQilia1!"asc6t/d(IPUţi
h'!irbij
lJ_ilsc6t.c1apa
(1':"curăţ.cartofii/tui
bineceap:l/o
prăjesc/ii
punşi ulei/ijpUll/ce
trebuie
la mincare
i toatei pun/ fierbe"D: (ţipind,sprelatăIs:1n).,tată elnd.. '."r: (continuă)
,,(lup{!
cefierbe,dupăaleea"(Olncenrc,1
dinnonsă Întrebeceva,lutij;lIl trage spre
sine,ii facesenm5,1taeă,duelnddegetulla huze)r : (spreD) "lncet-h!ret"
(seintoarce
in!"sprenUl).,dupăaceeao seot/ dupăcea fiert!()scotdupăaceea"(
Acest fragment ilustrează ° realitate lingvistică (sesizabim şi în primul
exemplu şi anume: subieeţii în vîrstă, buni eunoseători ai a!româl1ei,ahandonează de foarte multe ori - în dialoguri eu bililigvi tineri forme lexicale
şi eontrucţ.iigramaticale aromâne, utilizînd echivalenlelelor din daeoromână.
Cauzelepot fi: 1) dorinţa de a se adapta receptorului,care de multe ori eunoaşte
totuşi formele din arornână (ex. : arom. ţârgâsescll/ vs. dram. prăjesc, arom.
şirligan", llllllllemnl1
I vs. drom. lilei, amm. va, liPSfaşti + snbiect I vs. drom.
trebllie (la) + obiect indirect) ; 2) trecerea în vocahularul pasiva formelor
lexicale din aromână prin eontaelul zilnie cu vorhit.oriitineri, care, regulat,
reeurgla formele din daeoromână: P!i-anârga-ncetesle astfel un exemplu
revelator pentru situaţ.iileîn care un cuvînt din aromână (aiei adverhuI
]Jt;-anarga) este reluat prin echivalentul din dacoromână(încet).Şi din acest
exemplu se poate deduee că freevenţa e ode - s w i t c h i Il g din aromână
spre dacorornână.este mai scăzută pentru hilingvii in vîrstă decît pentnt
cei tineri.
'-oIgnorarc'a
acestortermenieste,de celemaimulteori-- ca 1ncazuldefaţă--, numai
de moment
(putlIidfi explicatăşi prineventuala
adaptarela parteneri,maitineri.,
desprecare
emitătorulcredecă llUar cunoaşteaceti termeniIn arornâllă),
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Exemplul8. Situaţia: dialogîntre Nelu, 57, mama, şi Magda27, fiica (măritată cu un dacoromân, Nicu); ambele vorbesc un grai aromânescdiferit de
cel al anchetatoarei,şi anume graiul fărşerot21; dialogul are loc după ce
Magda s-a întors din oraş şi se pregăteşte pentru o excursie Ia munte.
1\1: eramla magazin
la Obor/ cuNicuI vrums-acumpărrim
rzrn
plovăr/ frumos
aşelpentru
munte/ maigros/ acumpărăm
N : cu cât îl Igaşi?
]VI
:treisutefill'!:cdelei (N aprobăcucapul)şi/ vrems a13f4ăm
ş-nisteg'Clc
I n-af'lăm
I
vrurns-ăcupărăm
nişteg'eLe
I n-âflăm/ fQurte
[rumotisc
(M: ,.amfostla magazinla OborI
CIlNicu1am vrut să cumpărăm
un pulovăr/ frumosaşa/ pentru munte!mai grosI
amcumpărat"
N : "elta costat'l" M: "trei sute cincizeci
de lei"(Naprobăel! capul)
"şi/ amvrut siîcăutămşi nişte ghet.e/n-arn
găsit/amvrutsă cumpărăm
niştegheteI
n-arngăsitI foartefrumoase").
Locul din context unde se produce cod e - s w i t c hin g în acest
exemplu relevă două aspecte interesante: pe de o parte se produce alternarea
aromână ! dacoromână(ex. : erâtn la maqazin}, iar pe de altă parte, se produce
o alternare .între două graiuri ale aromânei: Iărşerotj grămostean (ex. : echivalentele acumpărămI acupâram"cumpărăm"). Acest din urmă aspect poate
fi explicat prin intenţia Magdeide a se exprima ---la nivel lexical t--eu ajutorul unor forme din graiul grămostean, al anchetatoarei (M.B.). în afară de
aceste alternări, se poate observa utilizarea numeralulni în daeoromănă (vezi
exemplele anterior discutate), precum şi utilizarea unor forme dacoromâne
pentru care există echivalente în arornână (magazinI vs. arom. duliâni, luuii
"magazin, prăvălie", foarte t'1'l11l10S
j VS.arorn. multu m (LI)şâtu etc.), Preferinta
pentru dacorornână,cel puţin în cazul formelorcitate, poate fi explicată prin
dorinţa de a marca neutral, din punct de vedere stilistic, enunţul (utilizarea
unor forme ca Iuini,multu m(n)şafUpare bilingvilortineri arhaică, deci oarecum
emfatică).
Exemplul4. Situaţia: dispută între bunic, Goga,81, şi nepot,I'orvi, 28, pe
o temă meteorologică,
G: maiave],patrw;hlţ
di \lrfleiarnăbunălamăi-dap?âa işiţ tu pril11varâ
... j se serite
pI'imăuaJ'ă
r : fiicluva pmî-Ilmaiva-sfâţ.emfoc,, .
G: enervat,reia,bătlnd.acc.entele
cupalmapemasă)ioţ.!azbur[scu
?!I sescrieprunauarâI erivafi are'!ariI căvafi niGrI căvafi zripddă
f căvafi fur/dudjsescrieprimăvard!
d6lăşumlmârlie
r: (semndeacceptare
eucapul)daf calendaristic
(G: "malsîntpatruzecI
dezilede iaru;,
bunăiarnă şi dupăaceeaieşiţiînprimăvară.
, , I sesedeprimăvară"T
: "focultrebuie
(f,k)1t)
plnăîn luaitrebuie5ăfacemfoc... " G : (enervat,
reia,.bătîndaccentele
cupalma
pe masă)"cucevorbesc
'!! seserieprimăvară
I C\va fi fdgI căva fiînnoratI eă .va fi
zăpadă!e,lva·fifurtunăI seserieprinHlvară
/ douăzeci
şi.unu,martie"
r : (semnde aeceptare eu .capul)"daI calendaristic").
:1IAromâna,
cO!lsidemtiî.
în generalca dialectunitar,estede fapt un eonglomerat
de
graiuri,determinate
de spaţiulgeografic
largpe caresevorbeşteIn Peninsula
Balcanică
şide
diferitelecontadc
cualLelimIli.Graiulsubiecţilor
studiuluidefală estecelgrămostean
(cxem-,
plele2,5),darşi cel'pinde3Il
exe:lnplelt;
(1,4)şUărşerot
(cl'elUplul
3),
'
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CODE·SWITCHING
IN BJUiNGVISlvHJL
AHOMANA--DACOHOMANA.
2.63

In replica a doua a lui Goga se poate sesiza procesul gradat de trecere
de la enuntul În arornână la demonstraţia în dacorornână prin intermediul
unor enunţuri ritrnate, În care -- la început - unul din termeni este încă .în
arornână (arcQari,,frig", ni or "nor, înnorat").
Exemplul (), Situaţia: Mica, 65, povesteşte o întîmplare unei nepoate,
Hrisa, 20 ; ambele vorhitoare utilizează arornâna în dialog.
IVI:carati mărtaş'alâ la Coca/ s?{lţâlit-a-l)k'lzl11w;â
ţi tihe-avuş'
H : (o intrerupe)
ţi ?!I cumâseşi 9
1\-1
(znnblnd)
: a I nu ştii ţi âsU--0k'izmus0âri
/1că.. , / adicăcindCinevate-Y)k'izmaseaşli
insetunnăcăte inuidiază
/1nk'Ieâs
iş'? (M: "dupăeete-aimăritataicila familiaCocea
I
prietenele
te tnvidlau
eenorocaiavut"II : (oÎntrerupe)
"ce?!/ cumaizis,?"M:(zîmbind)
,,3I nu ştiice Inseamnă
y)k'izmus9ari
1/că,.. / adicăatuncicîndcinevate-nk'Izmuseăşti
lnscamnăcă te invidiază
1/ai înţeles'1"),
In înregistrările efectuate, am pu Lut observa - într-un număr destul
de mic de cazuri totuşi --, Iaptul că intre cod e - s w i t c hin g şi realizarea unor comentarii eu caracter metalingual există () relatie care nu trebuie
ignorată. 'In fragmentul de la exemplul5,'explicaţia dată pentru aram. Cl'f)k'izmuseori .,a invidia", necunoscut receptorului, se realizează in dacoromână,
deoarece: un sinonim aromânesc al termenului nu există, iar parafrazarea
în arornână ar fi fost greoaie; receptorul este mai familiarizat cu dacorornâna,
de aceea emiţătorul explică utilizfndacest cod - care, Între alte particularităţi,
are şi avantajul de a marca mai bine conţ.inutulexplicaţiei (daeoromâna fiind
cu precădere selectată, de către vorbitorii în vîrstă, pentru contactele formale
şi semiforrnale, extraf'amiliale),
:1. Censideraţiifinale
1
:U. în bilingvismularornână dacorornână,datorită ,:apropierii structurale a celor dOU{1
idiomuri, alternarea lor se face tu uşurinţ.ă. Din analiza
celor cinei exemple au apărut următoarele tipuri de e o d le- s w i t ehi n g :
a) e o cie - s w i Lehi n g determinat de necunoaşterea"de către emiţător
a unor elemente lexicale din unu] dintre coduri, de obicei idiomul dominant
(vezi exemplele 1, :3); b) cod e - s w it c 11ing determinat de trecerea În
vocahularul pasiv al vorbitorului bilingv a unor termeni din aromână, in
cazurile studiate (vezi exemplele 1,2) ; c) e ode - s w i t c hin g determinat
de lipsa unor termeni echivalenţi în unu] dinlre coduri (vezi exemplul 1);
d) cod e - s w it c hin g de adaptare la diferitele eomponenle ale situa!;iei
de eomunieare,continuu, fără ea situatia !410ba1ă
să se modificeîn sensul modificăriilocului,intervenţiei altor interl(;cutori (veziexemplele2,3) ; e) c o d.es w i t c 11ing pentru realizarea unui efect stilisLie: autoritate, ironie, distanţare, culoare etc. (vezi exemplele:i, Il) ; f) e ()de - S 'Ni te 11ing cu caracler
metalingual (vezi exemplu fl). Aceste tipuri, analizate diferen1;iat,cu titlul
de exemplu, În vederea demonstraţ.iei,llU se manifestă separat: cocxistâde
celemai multeori, astfel încît analiza rămîne o problemă deschisă a cercetării
fenomenului, cu atît mai mult cu cît bilingvismul prezintă particularităţi
lingvistice,sociale,culturale specifice,cu dificultăţj de identificare şi de separare a formeloraparţil1îndu-i fiecărui idiom în c o ele - s w i t c h i TIg.
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:J,"J.In analiza prezentată ne-am limitat la planul uuiioidual al bilingvismului pentru determinarea c a II zel () r alternării codurilor în situaţii
concrete,ati Il uri lor şi a uno ref e c t e în planul enunţ.ului lingvistic. Rămînînd în acest plan al cercetării noastre, putem afirma - pe baza
materialului relativ bogat- faptul cii, In acest caz, bilingvismul modifică
structural dialectul arornân vorbit În Bucureşti, mai eu seamă prin tipurile
a, b, , d, care ilustrează, în acelaşi timp, gradul de cunoaştere a arornâncide
cătrebilingvi, Sensul şi frecvenţa alternării codurilorÎn acest stadiu al hilingvismuluistudiat (ea şi rezultatele analizei lingvistice pe nivele de limbă) îndreptăţesc afirmaţia că acest hilingvism evolueazăspre monolingvism,prin
abandonarea arornănei,
TYPESDE CODE---S \V1Te II 1N G
DANSLE BILINGUISME
AHOUMAIN
- DACO-Hot_'o\IAIN
RESUME
Parttcularlte
duparterhilingue,
le cod e- s wi IcIzi 11g (CS)estcond
lt.innne
e.galement
par des Iacteursextratingu
istiques(socinux,psycholcglques)
el lingulstiqnes,
ayantrapport
au type deslangucsen contact(l]Ia structuredesdeuxcodes).On conna
it deux varietesde
GS: situaliOIWI
stuiichitiq
et rnetaţ.hot
ictilswilclzillg.
Dupointde vue dela psychollnguisttque,
notrehypothr
se estqu'ily a plusteurs
types
identifiables
de CS,outre le typcg('nemlrment
EOITlITlt:
situational
su-itchinţ),
Celui-ci
a et.einvest.igue
surtoutdu pcintde vuedela soeiclingui,.iique.
Notre rechcrchc
pourra
it eOIltribuer
ilunemeilleure
aurareness
("prisedecCllsdeDce")
de.eOl1ditiol1s
actuelles
dubilingutsrne
eturlie.
NOU8
avonsdetermine
lestypcsdeCSpar I'nIlnlyse
d'uncorpuscnregistre
(provenant
de 55sujelsbilingues
de BUC1lrest
-- 28fCll1l!Jes
el 27lJOlI1mes
-'-,âgesde2 il 82ans)et qui
COl1siste
endialogucs
el fn ecurtesIlHrrDtiom
oraJc;.LesdOl1nees
cut etecompletecs
par celles
obtcl1ues
il la suHede deuxquestionnHires
eLde quelqll('g
exp{;rimellt'1.
Le cadredesenregistrementsa ete maintenuuniforme,
informc1.
Conformement
il la methodedynamique
ct cOlllcxtuelle,
!leusavonspu expJiquer
les
messagcs
il,l'aidede l'inLerprlotation
psycholinguistique
des inJormations
complcxes
sur les
parten3
ires;sur la situationconcrete,
elc.
L'analysedesfragmentsde dialagllesIn diversthemes,el1cadreinform
el,a requi,:
I'explicatioll
dese!lonces
mixleset descausesquiprcduiscnt
]'alternallce
descodes; la justificatiandesfo!'mes
hybricles
issucsdesinterf(,rences,
.dcscalquesscmantiques
el syntaxiques
:
la miscen evidence
desformesles plusfreqnentes
(parfX.CS(](,termine
par l'occurcncec!u
Tlumeral).
NOllS
"vons6tflbH
les lypes8lliv3nts
de CS,provemwt
de: a) ]'insuffisante
maHrise
par l'emettet:r
de l'lll1desclellX
('.odcs
: il) le passoge
dansle ,'ccabuJaire
passifdu bilingue
des
termesarolllnains
; cl ]'"bselJce
desequivalents
; ci)l'aclaptaticl1
continue
auxdifft'rents
eomponentsde la situatiol1
de communicaUon,
dansle cadrede 18memesituationgenerale;e)
l'intelltioll
de realiseI'
un cHetstylistique
; f) la realisation
dela fOllctiOll
mCtalingllistiquL
Les(;auscs
du CS,lestypcsdeterm.iues,
de 11l(IDe
qlleles dfds du CSdallsle plan(le
J'blOl1Ce
l.inguistique,
mencn1.
il la constatatioTl
quc,dansles conditil;])s
Ctudiees,
011rcIDarqlle
le passageversle rnonolingllislne
011
faveurdu daco-]'ollmaÎn.
Lapresente
rccherehe
peutCO)1tribucrl Ctablirleseonditiont!'lll1e
mciilcure
il1tegmtion
et d'uneIl1cjj]cure
interaetion
sociale
desbiIingucs
de celtccategorie.
Licwl Indus/rialil1'.2
Găeşli

CONTRIBUŢIA LUI IOAN CARAGIANI LA CUNOAŞTEREA
DIALECTULCI AHOMAN
IONPOPESCU-SlHETEAl'\t:
JunlmtstulIoanCaragianl,
fost proferor de limbaelinăla Universitatea
din Iaşi,
s-anăscutInlocalitatea
numităde arorr.âilDămaşidinThcssalla,
la 11februarie
1841,
dupăDictionarul
Junitniide Iacobl'\egruzzi,
sauIn 1840,dupăun caietde noteal lui
Caragiani,
din1858,citatde Per.Papahagi
în Viea(i1
fuiIoanCuraţjion!(prefaţăla Ioan
Caragiani,Studiiistorice
..., 1,1929,p. III).Preferăm
tnformatta
dinDiciionurnl
Junimii,
intructtaceastaprezintădata pe careînsuşiCaragiani
a trebuit să o deala intrarea
în suclctatea
ieşeană,
la virstadeplineisalemat.urrtătl.
IacobNi'.gruzzi
menţ.iunează
1:1
ianuarie1921ca datăa morţiicărturarului
aromân.
Familiasa coboraIn Tirssallain fiecarean cu turmelela iernat,dinAvela! Avdila,
vestităaşezare<lromâncar;n'i
din muntiiPindnlul.A Început8:1inveteÎn Dămaşişi in
AvelaClIînvăţători
pe careîi plăteaulocalnicii.
A continuatstudiilede,greacăvecheîn
Gurean\il
şi InVlahn-Clisura
cuApostol
MilrgăTit,
apoia devenitstudental Unlverstt
ăt]!
dinAtena,oraşincaremaitrăiaumulţidintrearornânll
careau luptattn1821i în 1828
împotriva
stăpîniriiturceşti.Dorinţalui Caragiani
de a serieo isto!'ie"a
arornânllor
,-li
născutînaceştiani,sub puternlcaimpresie
a povestirilor
despreIupţaaromanilor
pentru
constu.ulrea
unuistat creştiuescin Balcanii
stăplnltlde otomani.
El doreasă vorbească
nunumaidesprevitejianromănilor,
cişidesprerornanltat.ea
lorşidpspre
primejdia
deznatiollalizăril,procesinceputdemultăvremepringreciza
reaunorIocal
ltătt aromăneştt.
Chiarrnarueroiarornânlerauprezenta
ţi ca grecişi cu numegrcclzat.e
în unelescderi,
faptcarel-adeterminat
peCaragiani
săinsisteasupraoriginii
româneşti
a multoradintre
ceicare,cupreţulvieţiilor,auIăcutsăfietnlăturată
putereaturcească
insudulPeninsulei
Balcanlee.
Cu gîndulla VlahiaMaredin evulmediu,IoanCaragianivisacreare'!unul
stat arornănesc
în Pindşi in părţilepopulatenumaide arornânl.
După terminareastudiilor,soseşt.ela Bucureştieu o caravanăaromăncască,
se
împrieteneşte
eu arornânitrăitorimaide multîn ţarii,devineprofesor
la un liceudin
capitalăşi,dupăscurtăvreme,
profesor
la Universitatea
dinIaşi.A rostmembru
alAcademieiRomâne,
undeîi repre'l.ent8
pe a!'ol1li'lni,
de la infiinţare.
Per,Papahagi
a scris in
prefaţacitatăcăIoanCaragumi
"esteiniţiatorul
dicţ.ionaruJuÎ
academic,
prindeterminarea
Juj Zappadea donaacestuiinaltaşeziimlnt
()Slll1l:'i
pentrususţinereaclici!.uicli!or
cerut.e
de tip:lrireaacestuielicli;)!!ar".
JnJ,ckgclIl
\'ilc"teo exagemre
(dJIardacăinfolTuaţja
vine
din notelelui Caragiani),
Întrucitnecesitatea
111fîînţărIi
une!8.cudenJU,
caresă aibă In
obligaţie
intocmirea
unuidicţionar
şia uneigramatiei,
estelnscrlsă
ÎncăinprefatagramaticiiluiHeliade
Rădulescu,
din1828.Contribuţia
luiCaragiani
s-aconcretiza!,
cumreiese
chiardininformaţ.ia
citată,il1uşurareaeheltuielHor
de publicare.Dar,ca memhrual
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Academiei,
s-anumărat,in chipfiresc,printreiniţiatorii
şi sprijinitorii
muncitde redactarea dicţionarului.
El, însă,a rost Iultlatorulideiide pregătireintelectuală
a unor
tineriaromâni,caresăfieretl'imişi
inPeninsula
Balcanică,
undeaveaumenirea
sădevină
luminătoriai neamului.
Este ştiut că Ioan Caragtanlera consideratun marepovestitor(IacobNegruzzi,
Amintiri
dinJunimea,"Minerva",
Bucureşti,
1970,p. llH; G.Panu,Amintiri
dela JunimeadinIaşi,.,Minerva",
Bucureşti,
1971,vol.I, p. 88).Dincauzaaspectului
său,a fost
poreclitdeV.Pogor"bineuutrilul"
(Ncgruzzl,
op.cit.,p, 142)sau"binehrănitul
Caragiani"
(Pariu,op,cit.,I, 162),în Dosarul
Junimii,altfelţinutcugrijfldeIacobNegruzzi,
numele
lui a fostInscrisabiain ziuamorţii(veziNegruzzi,
op,cit"p. 370),
Intîia scriere a lui Ioan Caragiani privitoare la aromăni este intitulată
Româniidin Mucedoniuşi poezialor poporali1şi a fost publicată în "Convorbiri
literare", II, 186H,numerele 21 --24. Prima parte a acestui studiu cuprinde
o prezentare a arornânilor,a originiişi numărului lor (el dă cifra de 1 4500(0)
şi cuprinde un apel adresat dacorornânilorde a-i ajuta pe fraţii lor de peste
Dunăre, supuşi deznaţionalizării.
La 1868, cînd a fost scris acest studiu, Caragiani susţinea ideea ca m
Peninsula Balcanică se vorbeşte un dialect al limbii române şi credea că cel
mai potrivit nume al vorbitorilor acestui dialect ar fi cel de rumelioţi("Numele
cel mai nimerit pentru ei ar fi rumelioiide la Rumelia, nume actual al provincielor ce locuiesc"; "Convorbiriliterare", II, 4(9); el IlUadmitea numele de
macedoromâni,întrucît aromăniinu locuiescnumai În Macedonia.Dar, dintr-un
motiv similar, nici numele propus de Caragiani nu a fost acceptat. Pe de altă
parte, cum observa Th. Capidan,în Aromânii, 95, el greşea crezînd că numele
macedoromânsau macedono-român
ar exista numai de pe la 1860; acest nume
apare încă la scriitori ea Mihail Boiagişi GheorgheConstantin Roja. De altfel,
în Studii istorice,Caragiani însuşi a folosit termenul de macedoromân,renunţînd definitiv la cel propus în lucrarea din 18ml.Caragianiarată că "dialectul
rumelioţilor este foarte interesant pentru aeei care se ocupă cu istoria limhei
române, pentru că acest dialect a rămas şi pănă în ziua de astăzi aşa precum
a fost şi cind unii din rumelioţi trecură Dunărea, iar ceilalţi veniră din Italia.
El n-a fost cultivat, ea să păşească Înainte, nici nu s-a alterat, pentru că.elementele cu care a fost în contact au fost eu totul eterogene...." ("Convorbiri
literare", II, 42D).Despre Iărşeroţi spune că "sînt renumiţi Între rumelioţi
pentru limba română ce o vorbesc neamestccată eu vorbe străine şi plină de
cuvinte latineşti curate...." (reu. cii., II, 4i)4). Ioan Caragianiconsidera,cum
vedem din citatul rcprodus mai sus, că unii arornâni au coborît din Dacia
şi că alţii au ajuns În Peninsula Balcanică din Italia, Într-o epocă îndepărtată.
El vorbeşte chiar de o tradiţie a originii italice a Iărşeroţilor.
Sînt prezentate apoi "cele mai principale [sic Il diferenţe dintre dialectul
rumeliot şi cel de aici" (reu. cii., II, 430), adică cel dacorornăn. Diferenţele
constatate sînt grupate în funcţie de particularităţ.i fonetice, gramaticale şi
lexicale.Cu privire la acestea din urmă, autorul arată că "există_multc cuvinte
latineşti la rumelioţ.i,cari lipsesc aici", adică la dacoromâni,iar între exemple
citează mulă "catîr" (nu ştia că mulă este păstrat şi la dacorolŢlâni);sarw
"sănătos" (acesta, însă, imprumut italian, elin sa/lO, după Tache Papahagi,
Dicţionarlll dialectlllllia['omân, ediţia a doua; în continuare: DDA); viglia
"loeulunde vegheazăcineva"(în DDA,vigliaa fost înregistrat cu sensul "gaură
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in meterez", mai nou decit sensul înregistrat de Caragialli,şi explicabil prin
acesta). Cuvîntul adă dintr-un vers, explicat prin "brad", este tot ncinregistrat
în DDA, unde găsim că arornânii au dzadă şi zadă, iar meglenoromâniizadă (desigur adă poate fi o variantă fonetică a lui zodâ). Cuvîntul măndilă
,.basma", din versul Vetii măndila-ţi se dimică
Vezi, basmaua ţi se rupe)
este înregistrat în DDA numai în varianta tnlndllă, cu sensul "năframă, haListă". Caragiani citează supranumeleNoienari şi Notenuşi,<dateunor oameni
voinici, explicabile prin nolenari şi noienuşi, derivate ale lui noaten. Facem
observaţia că in DDA este înregistrat derivatul nutinar, dar lipseşte un derivat
nolinuş sau nuiinuş.
După mai vechile contributii ale lui Heliade Rădulescu; lucrarea lui
Ioan Caragiani a readus în atenţia unui public destul de larg unele aspecte
importante ale dialectului arotnân şi a atras atenţia asupra creaţiei populare
aromâne. Este, după cîte ştim, prima apariţie de folclor aromăn În presa
românească. Celor 10 poezii populare, de fapt cîntece populare, induse În
studiul lui Caragiani, li se vor adăuga, în n ceeaşi revistă, abia peste 14 ani,
În 1883, culegerile de bocete aromâncşti publicate de '1'11.
.Burada şi peste
patru decenii, înl 909, studiul lui Marcu Beza, Obserouiiuniasupra poezie
populare la aroituini.
In monografia
"1romrinii;
Th.Caplrlan
seocupădeaceststudiual luiIoanCaragianl
mentlontn«particularităttle
dtalcctaleusupra
căroras-aopritautorulsău,
Dinnota: "Despre
dialectulrumeltotilor
cinevreamaimulte[informaţli]
poatedti Grotnaticamuccdona-romăn.ă
de Boiagi,tipărităla Vienala 1813,S3U,
o alta elaboratăde
domnul
L G.Massirnu,
intitulatăRăpedă
ideadeGramaicca
tnucerlonoromânrască,
Bucureştl,
1862",aflămcareau fostsurselede documentare
aleautorului,
lnatarăqepropriile
sale
cunoşt
inţc.
A doua scriere În care Ioan Caragiani s-a ocupat de dialectul aromân este
intitulată Studii istorice asupra românilor din Peninsula Ba,lctll1ică,lucrare
rămasă neterrninată. Prima parte a fost publicată În 1891, ba supliment la
"Revista pentru istorie, areheologieşi filologie"a lui Gr. TociIcpCll
şi repuhlicată
în 1B2fJde către Per. Papahagi, nepotul lui Ioan Caragiani,iar partea a doua
a fost publicată pcntruprima dată .în 1941 tot de către Per. Papahagi şi
cuprinde 2D1 pagini mari. Amîndouă volumele au apărut sub auspiciile
AcademieiHomâne, al doilea cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la naşterea
autorului.
DinprefalaJuiPer.Papahagi
la parteaI a luerăriiaflămcă cele272paginireprezintă
..începutulnneimarilucrări.In careautorulvoiasă aratetreelltulşi viaţaromânilor
dinPeninsula
Balcanică
in secoliitre('uti",Sespunecil.,scrierea
seredael:a
încursultipăririi"şi cii ,.mijloacele
au lipsitca tipărireasă poatăfi continuată(, . ,J. O parte din
continuare
a rămasredactatăIn manuscript,
iar pentrucealaltăau rămasnumainote
şi extrase
..." Materialul
eurestăla bazaintregiilucrăria fost adunatintr-untimpindelungatcu unefort.greudeimagin<1t
daei;avemin vederefaptulcăautorula făcutmulte
călătorii
destudiiinregiunile
şila oamenii
despre('arcvorbeşte
încondiţiile
unei rezistenţe
mţişea aulorllăl;ilor
lecale.Noteleşi extrasele
la careserefentPer.Papahaginu seaflă
la Biblioteca
Academiei
H. S. l'1.o111ânia
şi nicila Biblloteea
Centrală,.Mihai
Eminescu"
dinIaşi,darla j\·1uzeu]
deLiteratură
al Moldovei
dinIaşi se găseţ;te
scrierea
in manuscris
Aromliniişi CÎntecele
popularegl'eceşti,
de 218pagini.
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IoanCaraglani
a scrlsucesteStudiiistoricedintr-omaredragostepentrupoporulsău
şipebazauneiamănunţite
cunoaşteri
a situaţieirealedupătradiţiişidupăizvoare
străine,
analizatein marepartecritic.O partedin materiala fostobţinutăprincorespondenţă
de la intelectuali
din diferitelocalităţiaromâneşt.l.
Ideeacarea determinat
elaborareaacesteiscrieria fostexprimată
încăInBomtlnii
din
Macedonia
şi poezialor popora/ă
unde,vorbinddespreeroifărşeroţiprecumBoclari,
Cacloni,
Caciandonl,
Giavelaetc.,Caragiani
spuneacă "numele
dovedesc
că au fostromâni"(ref).cii.,II, 464).
Lucrareaeste scrisă"maimultpentrustrăini,cariIl-aunicio ideedespreImportan'ta românilor
din Peninsula
Balcanică
şi [despre]istorialor" (Studii,1, 84).Valoarea
lingvistică
a acestorStudiia fostsubliniată
dePer.Papahagl
şideTh,Capidan.
Per.Papahagl,Inprefatadela parteaa II-a,p. V,foloseşte,
pentruaceastăoperă,caltftcativul
gruIldioasăşi spunecă ea "ilva facenemuritor
printrearomâni",
arăttndcii"autoruli-a consacrattoatăenergia
sa,uneorichiarprtmeţdulndu-şlvlata''
(p.VIII).'I'h,Capidan,
reterlndu-senumaila partea1,din1929,spuneacă "pre?jntă
o 1nsemnătate
deosebită
pentru
studiuldialectului
arornândinpunctuldevedereal onomasticel'',
că "bogăţiade nume
cu careoperează
autorulesteimpunătoare,
iar multedin elearată o evidentăorigine
românească"
(Th,Capidau,ArollliÎJlii,
96).In Dicţionarde linglJiş/i
şi filologiromâni
de JanaBalaccluşi HorllcaChlrlaccscu,
p. \H..,92,seafirmăgreşitcă Studiiistorice
de IoanCaraglanl
reprezintă
1111
"ampluşi detaliatstudiuetnografic
asupratuturorcomunltăttloraromâneştl
dinPeninsula
Balcanică",
pe cind,în realitate,estevorbadeo cercetareistoricăpebazaouomastlcel.
Ioan Caragiani nu-şi propune să facă o analiză a unor cuvinte aromăneşti, dar cercetarea numelor de botez, a celor de familie şi a poreclelor pe
care le are În vedere l-a obligat să se oprească şi asupra unor apelative, mai
ales din graiul Iărşeroţilor. Unele dintre acestea lipsesc din Dicţionarul dialectuluiaromân al lui Tache Papahagi. Ne propunem, prin urmare, să atragem
atenţia asupra unei surse prea puţin utilizate a lexiculuiaromân (deşi lucrarea
Siudii Lstoriceeste înscrisă în bibliografia DDA, cu sigla CSt, p. 1 386).
Cuvintele aromănesti b ă r d e n 'i e, bă r dus 1 e, b ă r d UIl 'i e denumese "nişte plante subţiri şi nalte" care cresc "dee una lîngă. alta, numite
şi ele astfel de la asemănarea cu fireleb ărdilor de la război sau stative, Din
cauza mulţimei acestor plante, şi multe locuris-au numit Bărdenie,Bărdtişieşi
Bărd.unie.Astfel de locuri [careJ se a:rIămenţionate în cărţi [sînt] pe Parnas,
În Peloponez şi aiurea, unde sunt români. Nişte triburi fărşeroteşti din Peloponez, turcite, se numeau C(paO\)V6lTo:.t
Înainte şi În timpul revohiţiunei
greceşti" (1, 55). In DDA, 264, este înregistrat bărdiize "lumînăl'ică?", cu
trimitere la burdefte,fără menţiune de sens. T. Papahagi prezintii cuvintul
bărdeilefără etitnoloie, deşi soluţ.iapropusă de Caragiani merită să fie luată
În seamă. Celelalte două euvinte, bărd!ln'ieşi bărdlfşie, nu au fost inregistrate
în DDA. In legătură cu cuvintele discutate, Caragiani pune numele Bardă,
are are şi formeleBîrdea,Birda, Bardea,Barda.Bardă nu are sensul din dialectul dacoromfm,ei, dupăîl1formaliileprimite de cereetător, pe aecla de "brlglă",
pluralul avînd,desigur, sensul "brlgle" (1, 50, 55). Se precizeazăcă albanezii
au cuvintul bardecu sensul "alh" şi eă acesta nu este înrudit cu cel aromâncsc.
Dela bardă au fost derivaten. pers: Bărdaşlu, Bărdeş'iu, Bărdac, Biirdacă,
Bărduşfu, Bărdonlu, BărduIlIu, BurdunZu, Burdulll (1, 55). Bărduşfa este
nume de munte, iar Hifrdunll1este llUlIlede provincie în Peloponcz(II, 281).
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Avind În vedere faptul că bllrdunii sau bărdunioiii erau oamenii cei mai războinici din Peloponez (II, 278), credem că intre numele acestora şi cel al
botdonilor din nordul Dunării, care au mers în ajutorul lui Petru şi Asan,
ar putea fi o legătură, dar lucrurile trebuie cercetate cu cea mai mare atenţie.
Vorbind despre porecla Bică, Ioan Caragiani (1, 2!))spune că apelativul
btcă.(eu varianta bică) înseamnă "pînteee"; de la bică a fost derivat adj.
băcat"pîntecos", iar de la acesta, cu suf. -el, a fost creat diminutivul b ăcăiel.
Bică, băcal şi băcăţe! nu sînt; înregistrate în DDA, iar despre bieă "burUI"
se spune că "aparţine mai mult graiului copilăresc",
S-ar părea că aromânii nu au cuvintele bombă,bomba, butnbu, dar informaţiile prezentate de Ioan Caragiani modifică în mare măsură această
părere. El scrie: "Bombăşi Boambă şi Bumba şi Bumbusunt familii româneşti
cari poartă aseminea nume"; .Bumbu este dat ea poreclă la maeedoromâni
din cauza glasului tare ca bubuitul tunetului, care se zice bumbunuizore",
Şi mai departe: "Bombllşi bumbuÎn dial. macedor, se zlce şi un fel de căriiat
gros; de la bombuşi bumbuse Iace bumbâr, tot îl1sensul lui bombaşi bumbu,
Yori-bombu,nori-bombă,uari-botnbi(mase. sing.)însemnează ci/mal greu, prea
mult umplut". Despre oari, Caragianiscrie: "acest cuvînt nu este alhanezescul
uârri, oorri, care înseamnă groapi'i [ ... }, ci cuvintul grecesc r3IXpu
C;făcut în
compunere cxpu (varl), cuvînt des utilizat de macedoromăni ju compunere
eu cuvinte româneşti în sens de greu, tare. Vari-bombeştiidar sunt cei cari au
glas tare ca tunelul" (I, 49). Botnbuşi bambuÎnsemneazăşi "membru genital"
şi "puf la membrul genital bărbătesc" şi "cărnat". Un derivat al lui botnbu
este bumbor: "De la bombuse face şi bumbâr, un cărnat care se frige.învîrtit
pe berbecul care se frige întreg la frigare". în alt loc, Caragianiaduce precizărj
privitoare la bombuşi bumbar: "Macedoromâniiciobani, cînd frig berbeci la
frigare, iau intestinul gros al berbecilor, îi umplu cu maiu sru eu ficatul,
inima şi altele tăiate în felii lungi şi, făcînd un cirnat, îl Învîrts{' de berbece
şi, prinzînd mărginile cu suliţe supţiri de lemn, îl frig imprclJn;5eu berbecele.
Pe acest cîrnat îl numesc bombuşi bumbarlu (articulat)", rar în continuare
prezintă detalii privitoare la cuvîntul rumani, cu varianta .atutttani : ",.. apoi
mai fac un alt cîrnat umplut cu maţe şi-l frig ea şi bllm[;arlll1:pe acesta umplllt
cu maţ:c îl numesc rumani sau al'llmClni".De la a('este cuvinte sînt create
poreele: "Mulţi ciobani români sunt porecliţi Bombu, BumM, numbârilii,
BUlIIbrild,Bllmbărilăetc, [ ... ), asemenea RlImani sau a Hllmoni" (1. 187-188). Cuvinteleb6:mbal şi bombal "Îllsemneaz[\membrulgenital bărbiltescşi
uneori pllber/as". "Sensul lui bombal. bombal'il are şi bam/mla"; "Bambrilă
este de la bambarilăşi în loc de bambalilă"(I, lOJ). In această situaţie şi numele
Bombl'ilă(1, 101, 103) se explică prin bombarilâ,nesemnalaLdeCaragiani.
Tache Papahagi nu înregistrează înDDA cuvintele bombi'i,bomllll,
bumbu, boambâ, bumbă, bombar cu sensurile semnalate de Ioan Caragiani.
Nu sînt înregistrate nieÎ bambal, bombal,pe care le socotim variante ale lui
bămbar, bombar (acesta neînregistrat); nu sînt înregistrate nici bămbarili/,
bambrilâ/ bombarihl.,bombrilă.Este interesant că aromânii au poreela Bambâlă (şi apelativul bambuli1,1, 10], 1(3), cuvi'nt pe care îl cunoaştem din
graiul nostru natal (Mănăstioara,oraşul Siret, jud. Suceava), unde se foloseşte
tot ea poreelă pentru un "om prost", un "prostănac/'. În DDA nu se lnregistrează nici rumani, eu varianta arllmani, despre eare s·-a vorbit mai sus.
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Tache Papahagi cunoaşte cuvîntul boţI eu sensul "cartofi", dar cel de
"bol" lipseşte din DDA. Caragianisemnaleazănumele de familie Boţi, Boieri,
acesta din urmă şi eu forma Bu/ara!!, ea nume de grup. Autorul spune că
numele derivă de la bot, care are varianta bociu.şi augmentativul baţar ."boţ.
mare". Un argument pentru justificarea numelui este că .Boţaraţii erau
scurţi şi groşi". Ca porecle,bot şi boiar se acordă unor "oameniscurti şi groşi",
Despre bociu, spune Caragiani, unii învăţaţi arornâni cred că derivă de la
boace"voce, glas" sau de la un joc de copii, în care unul întreabă cucutnboci
hod, iar altul răspunde boci. Şi bocişi cucumbocilipsesc din DDA. Din hod a
fost derivat Bocior, Este importantă precizarea: "Homânii Iărşeroţi zic boţ
şi bociuşi bo{fşi moţ şi mociuşi moîi; de aceea Boior se zicea şi Boţrar şi Hodar", prin urmare boţ are variantele fonetice bociu şi boîi. Botar, Bocior,
Boîiat; ca nume proprii, se pronunţă şi lVIâ!ar,Mociar, Mâţlar" 1, 30-<51).
In DDA este înregistrată int.erj. moţ cu sensul "domol", adresată Îndeosebi
catîrilor, explicată prin alb. mos "non", şi porecla motan, cu varianta mrcean,
care se acordă unor arornâni din nordul Macedonieişi care s-ar explica prin
actnoti"acum". Dar moţ cusensul "bol", cuvînt existent la fărşeroţi, nu apare
în DDA.
De la botau fost derivate dirninitivulhotie,cu Iem. boiică, neinregistrate
în DDA.
Aici avem prilejul să subliniemcă există şi la aromăni o corespondenţă
b- I tn-, fenomenfonetic interesant, care la dăcorornânise întîlneşte în cuvinte
precum bondoc- moiidoc, boni moni, boiocliuiă- tnotochină, bilclllliemăciulie etc. (vezi alte exemple la Al. Graur, Elirrzologiiromâneşti, 21--22).
în DDA, 283, breami are sensul "mînearede post; dovleac cu ceapă şi
orez", dar Ioan Caragiani îl semnalează din Leşniţa eu cel de "vas' de ghiu·,
veci" (II, 105),
Briscă are sensul "broască" şi este nume care "se dă des la cişmele"
(1, H7); "MtIlte cişmele la macedoromânisunt numite Briscă, poate de la
bară, biirişcc/,bărlscă. briscă" (II. 52). În .DDA nu se înregistrează briscă.
Carou este "un fel de rac ClIopt picioare". Caragiani cunoaşte şi .o poreclă Căruic(II, 54). Nici carou şi nici diminutivulcăruicnu figllreazăîn DDA.
Cuvîntul arornânescc<'ilemi
denumeşte"un fel de batistă neagră colorattl
eu flori roşii şi galbene, cu care se leagă la cap românii peste o căciulă albă
de lînă"(I, 224).Taehe Papahagi nu cunoaşte acest cuvînt.
Clon, elOm!înseamnă "privighet.oare"şi este "poreclă care se dă la cei
vorbăreţi" (1, 37). tn DDA, 440, c16nâînseamnă"vrabie",iar dâftl ii "vrăbioi".
In legătură cu porecla Cionga, Ioan Caragiani (II, 75) serie: "Această
poreclăse aude şi Clonfa,Şlonta,Ciontu,Şionill, Ciondll,Şionda,Şiondll, Şunda
şi nu-i totdeauna cu sensul de "ciung", ci de multe ori este un patronimie al
numelor clon, eioană (= privighetoare),ciWl(c= lemn lung şi ciolan), în formele Cionca,Cionfa.CionclI,Ciontu,Cionga,Cionda, Ciunca, Cillnla, Ciunga,
Ciunda etc." Numele Cionga este menţionat documentar în sec. al XV-lea
(1, 32, nota 3). Aceste porecle atrag atenţia asupra apelativelorcare stau la
baza lor şi pot, Între altele, să .orientezecereetările cu privire la originea lui
cionlşi ciunt.
Fărşeroţ.iifolosesc euvÎntul ciorclzinli(ciorclzinâ.deauă), pe cînd ceilal\i
aromâni auarapulle (aI'aplll!ede al/li). Un eomandat militar aromâl1 avea
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numele greeizat Cerohinis,adică Ciorchinis (după Caragiani), eu terminaţia
greacă şi se numea astfel "pcnlru că era mie şi negricios".Numele Ciorchină
îl aveau, în secolul trecut, vreo 00 de familii din Mesenia (Peloporiez). Tot
Ciorcbină era numele de familie al lui Iani Colocotroni,erou aromân de la
1821(I, :n -:32). Cuvintul ciorcliinănu a fost înregistrat În DDA, unde găsim,
pentru noţiunea respectivă, termenii ar tipun, ar âpune, căl ărus î), cărtnăstâr,
gâlarnuşă.
"Circel/Il(pronunţat iirteliu şi dzirdzetfu)are doauă sensuri provenind
sau din cercu,de unde se Iace Circeîiu,care se zice şi Cărcheîiu,sau din dzerdzel,
care este z.arzărulIa macedornmâni"(1, f3]). în DDA, 1223, se Inregistreaz.ă
tiriei şi tirţeîiu, eu varianta dzirdeeiiu(D])A, 524) "eercel".Irzerdzel.z arzăr:
lipseşte din dicţionar, dar este glosat dzirdzeâle.z arzăre" (ODA, 525).
Despre riuri, Caragianiscrie (1, 37) că "este o prăjină lungă şi subţire,
pe care se întind hainele spălate ca să se usuce"; are şi sensurile"lemn lung"
şi "ciotau" (Vezisupra, Cionga). Fireşte că "lemn lung" se apropie mult de
"prăjină", dar sensul "ciolan" nu a fost înregistrat în DDA.Ciull a devenit
poreclă Ia arornănii din Peloponez.
Cicluare sensul"asin". De la ciclua fost derivat augmentativul căcioniu,
iar de Ia acesta s-au creat formele cu afereză clon/li şi şioniu (1, :37).Cuvîntul
cici.uIigurează şi în DDA, :"358,
cu pl. clei şi decani, cu următoarele precizări:
"Apare ca poreclă în onomastică (de ex. la Avdela, ca nume de familie). De
fapt, astăzi .nu i se mai cunoaşte sensul acestui cuvînt care e şi foarte puţ.in
în circulaţie. Circulănumai ca nume de catîr masculin".T. Papahagi crede că
avem a face ClIun Împrumut din te. qylch"partie du derriere de toute chose;
derriere d'homme, d'animal; croupe", dar sensul cuvîntului turcesc nu sprijină solutia propusă. Este posibilăo legătură de origineÎntre cuvintul arornăn
şi int.erj. Clici,clei (moriosilabice)eu care în Bucovina se alungă·riţeii, mînzii.
In forma căci, cu varianta cici,interjecţia a fost semnalată din nordul Moldovei
de V. Arvinte, D. Ursu, M. Bordeianu, în Glosar regional,;22. T. Papahagi
nu Înregistrează augmentativul căci0111
LI.Forma cu afereză d anili apare în
discuţia despre şailiil "măgar" ; nu este semnalată nici variapta ş'[âMli.
GI/dub, pl. Clldllbe,are În DDA sensul "buştean" ; un alt cuvînt wc/ub,
pl. Ctlc1ughf,
Înseamnă "ciung"; iar ctlclubâ,pl. Cllclllbe,înseamnă "buturugă".
Ioan Caragialli cunoaşte eL/dubiieu sensul "rădăcinăgroasă de copac mic,
scoasă de sub pămînt". Este, deei, vorba de un alt sens. Atît Tache Papahagi
cît şi Ioan Caragiani cunosc forma eu afereză clubil (la Caragiani, 1, n:j), dar
lipseşte din DDA cuvîntul clllbec,derivat diminutival al lui clll{;(1.
Caragiani (I, (j 1--2(2) semnalează cuvîntul cunâvi eu sensul "jclet";
T.Papahagi, în DD1\, 40(), înregistreazrtwnâ/le "dihor".
Asinul este numit şi danga "pentru că se aude sunetul danga··danga
dud îşi bate urechile", "Di1ngliatşi dt/Ilgiianatînsemnează urechial (= asin).
[N. pers.] Danf}lieste prescurtat din dângliat. Asinul se zice şi llrechial şi,
după analogia acestui cuvînt, şi din danga s-a făcut dângliat" (I, 28). fn DDA
nu se înregistrează interj. danga-danga,ei doar di'ng; dîngă are sensul "asin".
Se înregistrează adj. dîngl'eâl, dlngl'inâl, dar lipsesc variantele danf}u,dânglial, dânglianat. Sugestia etimologicăa lui C:aragianieu privire la oI'iginea
lui dany(((în DDA dîngă este fără etimologie)poate fi Inattl in consideraţie,
substantivul avînd probabil o origine onomatopeică.
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Dres se foloseşteîn sintagma sînt dres şi are sensul "sînt curat de inimă
şi bărbat viteaz". Despre cei dreşt se credea că nu-i prinde glontele pentru că
erau dreşi ca farmece(I, 250, 251). Cuvîntul lipseşte din DDA.
Ioan Caragiani spune că ciuli [achi este "un gioc copilăresc cu arşicii'
(I, G). în DDA, f)10, dut: are înţelesul "om", "partie convexe d.un osselet,
dosse",iar laki (p. 723) "eote de I'osseletqui est creux", "gaură (la arşic)", dar
nu se precizează că cele dOUi'1cuvinte luate împreună reprezintă
numele unui joc.
"Eptt Însemneazăcal, de unde femininuliapil ; epu ( eal) se aude foarte
rar" (1,75). Toli-Eţn: era numele unui bărbat din Avela, în 1824 (1, 41). Epu
eu sensul "eal" nu este înregistrat în DD:\.
"Supuşii celniculuisau domnului se zic:şi astăzi: flilcarea sau [ătnelile
sau [umelile, [ătneilcsau [umeilecutărui celnicsau domn.Fămealie şi [umealie,
[ămeoie şi [umeai« este cuvintul {amiiie din România" (1, 51), prin urmare
aceste cuvinte au, la daeoromâni, sensul "familie". Constatăm,efi din DDA
lipsesc[ătncalfe, [ămeaie, [utueoie. Caragiani continuă : "Cînd zic macedoromănii : [umeiilesau îămelile lui Alexi Bardă nu arată familiile din casa sa, ci
numărul familiilor peste cari este .dorun. O altă espresiune este şi aceasta:
În loc să zică : mă. duc la căliue sau Ia cătun, zic: mă duc 1:,[umdi".
Adj. [lor este prezentat În DDA eu sensul"alb-auriu".Caragianiîl cunoaşte ca sinonim aproximativ al lui roşiu şi qrui, eu precizareacă {lorse foloseşte
pentru a indica culoarea roşiea iezilor,·a caprelor şi a ţapilor, spre deosebire
de griu, care denumeşte culoarea roşie a cailor roibi (1, 18, 226). În DDA, griu
are sensul "sur". Nepotrivirile dintre informaţiile din dicţionar şi cele prezentate de Caragiani se pot explica prin ariile diferite din care a fost recoltat
materialul lexical,
Caragiani(Il, 227)semnaleazăcuvîntul galu "negru"în localitatea Lacă şi
tot acolocuvîntul glilai"idem". Din gillai s-ar fi creat lai "negru" prin aîereză,
iar prin suf'ixare gâliiiţu "negricios, negru de tot". În DDA se înregistrează
gal, galt1"negricios; nume care se dă catîrilor negricioşi(şi mari)"; "nenorocit,
nefericit" şi gilli/ilu "negrui", dar nu se eiteaz[l, mflear eu titlu informativ,
explicaţia lui lai· ca fonn{l aferezată a lui grIlaf.
Pentru Hal',gdUl!Tache Papahagi, în DDA, <Illsensul "chior",iar Ioan
Caragiani(1, 178)"orb", Deosebireasemantică poate fi explieaţă fie prin diversitatea surselor de informare, fie printr··o evoluţie a ÎnţelesuJlliilustrată şi de
corespondentele sale dacoromâneşti.
In Leşniţa, cuvîntul gObllcirculă cu sensul "strigoi, vîrcolac, care îşi
mănîncă rudele după ee moare". Este folosită şi formula lai goabecu sensul
"sărmane" (II, 1(5). Nu este înregistrat în DDA.
Nceunoscut a r[unas şi cuvîntul fJul"gttliancare, din aceeaşi localitate,
a fost semnalat cu sensul ,.rosmarin" (II, 105).
"Poreela Lalwri Însemneazăun fel de şal de legat capul la femei, dar eu
care îşi legau capul şi mulţi bătrîni ea cu un turban turcesc ; căci, după cum
am apucat şi noi, UluIţibătrîni purtau un turban pe care l-am văzut purtat şi
de căpitani. Acest.turban Însă n-a fost turcesc, ci poate hizantin,şi nu-l purta
orice bătrîn, ci numai cei bogaţi, cei de familii mari, celnicii [... ] şi mulţj
dintre căpitani. Turbanul în chestiune se numea de români şervelil,care astăzi
nu mai există. De la această şervetâfăcută din şalul numit Zahari,şal foarte
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preţios, p()att că i-a provenit lui GheorgheLahuri porecla". Dar Caragianise
lndoieşte de această explicaţie, pentru că "la macedoromâniexistă o poreclă
Plaluir, Plahllrcll,Plahur! care se aude şi Laluiri şi Lahur şi care însemnează
animal eu urechilelate, mari şi atlrnat.e jos, poreclă dată la animalul urechiat,
la cîini; cai etc. şi de aici şi la oameni" (1, 22;). în alt loc (1, 57), Caragiani
spune că "Plahllri şi plaliur este o poreclă care se dă la cai, de unde trecu şi la
oameni şi la cîini şi însemneazăanimal cu urechilate şi aiirnaie jos. Se află
şilalwfşi iahuri, aserninea şi plahurcu'', în DDA sînt înregistrate liiiuiră,
l ăhur«, ferihlll'li, plahitrcu, p['eahlll'eu, dar lipsesc formele pl.altur, plahuri,
lahtu, lahuri ; nu este înregistrat nici şerueiă. Intormaţ.iîlelui Caragiani sînt
importante şi pentru etnografia aromăueaseă.
Prin lnriişi Inrie se denumeşte() curea (l, HJ3).Tache Papahagi cunoaşte
tură cu sensul "nuia", iar luris ă, pl. Iurulz,cu cel de "fîşie(de pieleetc.)". Lurie
nu este Înregistrat În DDA.
Mciarattqa (citeşte lVllitărîngci)
era nume al unui senior român expatriat
la venirea turcilor În Peninsula Balcanică: a intrat în serviciul Republicii
Veneţia (1, L18)
; apelativul are sens obscen,ea şi nari-botnbi(1,49). în alt loc se
spune eă mătărinqă este "cuvînt al cărui sens este strîns legat de acel al cuvîntului plalH1rl.plahur; Ialuu, laluiri şi gulemi,.g[aua,adecă sensul de urechi
mari, cari eleşteaptă noţiunea de urechiat sau asinvşi tot ce se raportă la
el" (1, 227). J\!Icitârzngă
nu este inregistrat În DDi\..
Cuvîntul meal,care în DDA, 792, are sensul "eoclaură", este semnalat de
Caragiani,elinLeşniţa, ca "pămînt negru".
Muceliuse numeşte .Jocul-umedşi mocirlosde la cisrncle"; "cine se feşteleşte ori se tid'ă ori se umple de apă sau de glodul de la cişmele se zice că
iie face muciale" (II, 52; la p. 5 este citat numele topic Muci.ale], în UDA
nu este muceliu,iar mll(;eâleare doar sensul .Jeoarcă" (s.v. muceară»},
Prin muşiuiiiă aromânii. "înţehg'mllşunoiul sau mica. rJUlcătură de
pămînt ce fac cirtiţele'. .Multelocuri, pe unde se văd muşunoaie,:f)Oartănumele
1Vluşllniţe,
La 1\1uşl/flile"(II, 523); "lVIzzŞll1101ll
şi Aluşllniţăseştie că Însemnează
'ridicăturile dep{lInÎntfăcute de cîrtiţe'. La macecloromâni,pe lîngă cuvintele
mUşl/nOlll
şi ITlllş/miţci,
există şi : lTwşl1OnZ1Z
(= muşuroi),mllşllnolIl, şlImllrofl'i
u,
appi şuburonlll,şlllmlolllll,şubulac.Toate acestea Însemnează'eîrtiţ,ă' şi 'tumul
de pămînt ridicat de cirtite'" (II, 89). AromanÎi au şi cuvîntul mllşlll de la
care sint derivate diminutivele mllsull, mllsoll, iar de la acesta din nrmă
coStederivataugmcntativuI Illl1şo[a!l
.. Despre.rllşolan, Caragiani nu crede "să
fie acelqşi cu şllIlllllean,şubolan"(1, 103). Un. sinonim al lui mllşw'Ollllleste
mllşlzTicâ(II, 53). Nu. sînt prezentate sensurile lui mllşlll, muşllll, mllşoll,
llIuşolan,d.ardeelucemcă este vorhade sinonime ale lui mllşo[an,mllşl.ltonlu,
rrWŞIl
llOlllLI.. Tache Papahagi înregistrează numai muşllrUflili "cîrti({l" şi
şun,lw'6/(ln"id." Lipsese, Hşadar, toate celelalte, prezentate mai sus.
Cu sensul "un fel de ţesătură groasă", Caragiani(I, 97) prezintă cuvîntul
pânurâ, lleînregistrat În. 1)DA.
CuvîMul aromânesc.pap înseamnă "bătrîn"; articulat are forma paplu.
de .la ,care s-a.format diminutivul pi'ipleacu,neînregistrat în D1)A. Din acesta
a rezultat, prin .afereză,pleac (Caragiani,1, (4). Tache Papahagi scrie cftpleacâ
estesubsL'nvariabil, ,,folositmai mult la vocativ singular", şi că ar fiexplicabiI prin alh. plak "vecchiQ",dar euvintul treh LI!econsideraLaeelaşi ClIplecle.
lE- Lingvistică203
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Precizări importante a făcut Caragiani În legătură cu cuvintul pll!icar,
care aresenslllpr.opriu "degej;mare de.la mînă", "poliear", moştenit dinlaL
pollicaris"undeget .(;a unitate de măsură)" (din pollex,-icis "degetul mare
de la mînă, .de la pie'or'.'). La arornâni pălicar esteşiadje.ctiv şi are-sensul
"vQÎllic",neînregistrat în ,DDA. Piilicaru], la aromâni, ea. termen militar,
era mîna.dreapHI,adică adjunctul unui căpitan, administrator al unei regiuni.
Pălicarul era "cel mai tare şi cel mai viteaz sol(}at",sells care se explică,
metaforic,prin cel..de."degetrnare", care este cel mai.puternic. dintre.degete.
Caragiani semnalează.i.din Leşniţa, cuvîntul puşcaricu ".balereămită"
(Il, l(5),neînregistrat .în DDA.
" Rinqao, rinqaciu la macedonomăniÎnsemnează 'armăsar pe jumătate
castrat.': (I,J{,)7). .La dacoromâni găsim rincaci, derivat.al lui l'Încăl (acesta
euetimoJogienecunoscll la), după cum .sespune În .DLH, dar mai curînd
derivat al lui ttnc- ,,(animal)rîneaei",,,om Iără copii,steriI,sterp",cu varianta
rîng(şi acesta cu.etimotogionecunoscută).Dacoromăndau numele.de familie
Răncâu, Rincu; Rincaciu. In DDA nu sînt înregistrate rinqociu, rtruşa»,dar
este .arllngaclu "rînelleÎU".
"Lamacedoromânise aud porecleleRuca, Ruga, Ruqea,-Ruqiu,Ruquzeii,
Hugsau arllg la ei se ·.numcştepapllraşi siuîăr!« de la bălţi sau de .la 10curi mlăştinoase.văpoi la unii din ei se numeşte astfelşimâri'icilla". "Rugti
sau aruqă [... ] se zice la eîşi uşa pe unde trebuie să treacă; oile la ocolul
de la stînă, ea să fie mulse de ciobanii aşezaţi acolo .ÎIlacest scop. Rugă sau
arllgă se zice şi simbriaee se plăteşte la o slugă ce se bagă la stăpîn, .şi arugal
sau .argat seziee .oriq1reSe lagă In.stăpîn cU aruga. Me-afllghez.însen1llează
mă bag la sWpÎn; ce arll!7('i/fr([
?însen1lleaz.{l
: cesinbrie sauleaf(l (li ? Lastini
totdeauna eştelocmit un băiat c;i\lbănaşiu,care, pe lîngă altele, are şi fUllc!.il.lnea
de a face să treacă oile pe hlarugă, adierIpe la uşa oco!u!l.lisau, cum zic mace",
doromflnii,<lel/tarului, sprea fi mulse. Cîndoilenu vor să meargflla arugă,
ser.viWrlllaleargă eu caţa d upă {ly, indreptîndu-Ie.spre rLlgăşi cu diferite
ameninţări lestrigi-î aruga, aru!l(J,adică l.afugă (mergi sau mergeţi la rugă).
S-a observat un lucnt, că servit.oriieei noi, care pentru Intîia dată intră. în
qeest serviei\J,strigăamga, al'Llgape .la începutul fondări stînei primăvara.
ACystLIl'llga,arll!la îl strigă;nr,ell .în. ţoate zilele la mulsul de la prînz şi. de
SffW;:t.şianlga,tl/'Llya npetîIldll-setoaUl vlFa, pe la toamnăajllugeama,
W'Ha.Dad acelaşi.?eI'viLor eontill.uăşi .a.1lUlviitor. cu aeelaşi servieiu., pe la
primăyară nu mai zieeal'llga,.nieiarua,a'Ll([,((il'lla,nw, l'L1l1,.
adică i se ostenesc
orga.nele\lcalice şi llulllaiwollunţă nici.pe., nici pe g. Ciobanii cei vechi
rîdqe cei novici, eari în loc să zicărlla'J(l' ma zie fllga,arzlga sau ruga, ruga
şi te d.HU
porecla fHgHsauAnlg.ade lmdte ori":"Aeest.rua, ra. nu . î.semneaă
la eidedt : la HŞrl,mergeţila r1şâ.(:iobaIliistrigăla oi ma, nza, nw şi CÎndîndealnn[\ oile să.treaeă vreostr}mtoare.sau vrelIllpîrîu. Apoi ma, Tlla,<Tria este
şi ;un strigat deindemnare la eeva. Soldapi ciobaniai armatoliIor, cînd erau
în lupte şi făeeau asalturi, În loc de urasan alt euvînt de îndemn, strigau
totdeauna unii alLora şi mai eu seamă eăpitanul lor îi îndetn.na. rua,nUl,
l'llagioni". Soldaţ.iiMăIăeaşi,la1378, dud atadl lanina, strigă ma', rzw(după
Cron.icaepirolicr1)
(II, 1:)[\).luDDA Huse înregistreazărugşiarug eu sensurile
"papură.",,,stufrrriş". Separe eăelenis tul aroHlân a făcut o legătură inge
Ilid.ăsăîntre aruyiJ.,arugai şiargal (în DDAaI'yal), de eareartrehui: să se
ţîIlăsearnă. Niei interjeeţiile anUl şi rua nu sînt înregitrate în DIJA.
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Matei Sfrillzi a fosI un şef Iărşerot care a II]pta t în Peloponez, împreună
. eu venetienii împotriva turcilor, în secoleleal XIV-lea - al XV-lea.Numele
Sţrinz: ete explicat astfel :.,Ia Iărşercţi sprincenilese zic suţrănieale şi sîrinteale şi porecla sfr/nll se dă la cei cu sprînceneleunite" (1, ti). Cuvîntul sfrinţI
1111
este înregistrat în dictionarul citat,
Sciltu, .cil!(JînSeml1(ză "ceva încurcat, întortocheat, diform" (II, 1(Hi).
DDA nu nregistrează aceste cuvinte.
Din Leşniţa, Caragiani(II, 1(5) semnalează cuvîntul scitpi "surcele", la
plural. DDA, 1On7,înregistrează pentru sârpă doar pl. seirpe.
Pentru şerlldă, vezi lahuri, supra.
"l'rIueedoromâniiau următoarele forme pentru ouvirrtulşobolan, cu cari
înţeleg şi diferite specii de cîrtiţ.e: şubul.ati,şuburan, şumuroniu, tnuşuroniu,
muşurică"(TI,53). Vezişi tnuşuniiă,supra. Din DDA lipsesc şubulac,şubtilan,
subuloniu, suburan, suburoniu.
,
TaW'şi şţală sint nume ale sucitorului, folosite ea poreclepentru eopiii
ncast.împăraţ.i(1, :37).În DDA nu este înregistrat (alei.
Ioan Caragiani (I, 268) glosează: "zarCllşi zârcMii glugă, gluguliţă".
Tache Papahagi Înregistreazăîn DDA, 1292,numai diminutivulzărctilă"glugă";
zarea i-a ['[1
mas necunoscut,
*
Din iuformaţ.iileprezentate se vede că Studii istoricede Ioan Caragiani
reprezintă un important izvor de îmbogăţire a dicţionarului aromân cu material lexical culesîn secolultrecut, concretizatîn cuvinte, variante, sensuri şi
sintagme neinregistrate în marele dicţionar al lui Tache Papahagi, Valoarea
acestui material este asigurată de originea aromânească-Iărşerotăa autorului
şi de anchetele pe care acesta le-a făcut la românii din Grecia şi din Albania.
Cele două volume de Studii istorice si volumul !IlS.Aromânii si CÎntecele populate greceştiîl aşează pe Ioan Caragiani printre marii e.reelători ai
dialectului aromăn.
LACONTlUBCTION
])1,:IOANCAHAGrANI
ALACON;\iAISSANCE
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CONTHIBUŢII LA CEHCETAREA MEGLENOROMĂNEI VORBITE
IN DOBROGEA
DE
ELENASCĂRLĂ
TOm
" După aproape o jumătate de veac de la ancheta.efectuatăde Th..Capidan
şi Sever Pop (cf. prefata lui Capidan,.Mgl. III) la .megienorolllâniioriginari
din Liumuiţia(actuala localitate Sera din Grecia)şi stahiliţi după anii 19;23.-1924ÎIJ.comuna Srehărua, situată in nord-estul BulgarieIde astăzi, se impunea
actualizarea investigaţiei. Şi aceasta, nu numai pentru că intervalul. de timp
ce s-a scurs de la acea datăpină acum este apreciapil,.ci .şi.pentru alte raţiuni
de ordin ştiinţific. $t';ştie că, după lH4Q,[iurnniceanii,ca şi ceilaltimeg1enoromâni plecaţi din Grecia si aşezaliîn .comune învecinate cu Srebărna, au
venitIn România (în COll1UI{a
Cema',jud. Tulcea). Aici aueul10scut noi realităţ.icare, . in ehip firesc, şi-au găsit reflectarea 'în limbă; aici au. cunoscut
marileprefaceri alesocietăţii româneşti, progresul e.conomicşi cultural al
ţării, ee şi-a pus pecetea pe Întreagalor viaţă materială şi spi,ritu'-\/ă.Au fost
astfel create premisele pentru apropierea de limba stal1dardull' numai a
graiurilor daeoromâl1e'.fişi a dialectelor aromânşi meglel1orontân1.,
•.
O cercetare similară a făcut Beate \Vild din R.F.G. la"meglenoromanu
dinG-reeia2•
'
La baza anchetei noastre a stat .chestionar'ulpentru ALR II, vol. 1,
preeu11lşi cel publicat l FD pentru NALR (chestionarul general şi chestienarele speciale)".Atunci cînd am considerat necesar am introdus şi întrebări
suplimentare..
1 Cuprivire..Ia J)rocelJlde apropierea graiurtlordacoromâne
de.limbastandards-a
scrtstn ultimavremefntara noastrădestulde mult.Lucrărilepe carele-amconsultatpentru
aceastăproblemă
slnt: B.Cazacu,
Despre
dinamica
limitelor
.dtalectale,
InFD,V,1961; acelaşi,
Despre
noţiunea
de.interdialeci,
.lnŞCI..,
XVII, 1966; ValeriuRusu,Observaţii
asuprapătrunderii
ncoloqistnelor
ingraiuldepe ValeaLalotniţei,
InFD,III, 1961; 1.Cotoanu,
Aspecte
alelimbajului
popularactual,in L11,XII, 1963,nr. 1 ; SI. Dumlstrăcel,
Neologisme
tu terminologia
agricolă
pe
baza
ALB,
in
.Anuar
de
filologie",
Iaşi,
XV,
1964;
acelaşi,
L'inţluence
de
la
lnnque
litteraire
sur lesparlerspopulaircs
roumains.
Premisses,
in RHL,XXXIV,1970;1011
Ionică,Elemente
recenteiti
Lexiculţjraiuluîde
Pe ValeaBisiriţei(Btcaz),
în LR,XV,.1966,
nr. 3 ; PaulLăzărescu.,
In legăturăcuraportui
iledintrelimbastandard
şi {Jraiurile
locale,in.SCL,XVIII,1967,nr. 2 ;
Gh,Pop,Elemente
ncologice
i'ngraiulmaran!ll/'eşall,
Cluj,1971; Ion Ionică,Paul Lăzăresr.u,
:Magdalena
Vl1lpe,'ClI
privirela raporturile
dintrelimbaliterarăşi {JtaillrÎ,
in FD,VIn, 1973.
2 Beate\Vild,111eglenorunlăniscl!en
Spracl!atlas,
KOln,1983.
a VeziFD,V,1963,p. 157-271.
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Ancheta am realizat-o la liumniceani stabiliti În Cerna pentru a
putea compara situaţia prezentă cu cea găsită de Th, Capidan ._--dar, în
acelaşi timp, am extins-o şi la reprezentanţi ai altor comune meglenorornâne
tLu, O», Ţr)4.
Scopul cercetării noastre a fost dublu: pe de o parte, aşa cum arătam,
actualizarea anchetei lui Th, Capidan şi Sever Pop, iar pe de altă parte,
urmărirea relaţiei ce se stabileşte Între graiul meglenoromănilorşi transIormările socio-culturale,politice şi economicesurvenite în viaţa lor.
pe. pildă, aşezările meglenoromâne.păstrau numele. vechi,. * origine
traco-iliră, căllin (RllSSU)
; aceeaşi denumire s-a păstrat şi în Srebărna şi în
comunele limitrofe; în Ce nu Se mai foloseşte decît în relatările bătrînilor
privitoare la traiul pe care-I duceau în ţinutul Megleniei,Termenul a fost
înlocuit cu dr. sat, care denumeşte şi în graiulmeglenoromfllliloro localitate
rurală mai mică; dacă localitatea este mai mare şi are în jur sate aparţinătoare, cum este şi Ce, aceasta poartă numele însuşit din dr. : comună (ALB
s.n, III, h. fJOO).Explicaţia se găeştc în răspunsurile informatorilor: În
regiunile pe care le locuiseră odinioară, aşezările omeneşti erau mici,C'u case
puţine, iar numele lot era cel 'pe căre-I ştiau"din moşi-strămoşiv.rluBnlgaria
au stat puţin timp şi au folosit ?enumir:eaveche (012 : ALHS.Il.. III, h.\)OO);
abia În C,în care locuiescde mai hine de patru decenii, au început să "burvească".(să .amestece) cu"intele, au părăsit denumirea ciilun şi au . adoptat-o
pe acee de s,af. Sate mai mari nu aveau, de aceea nu.a existat În dialect nici
corespodenttildr. comună,înslşit de către vorbitori abia în Ce.
JAoclIiuţ;i
.pn)I)fiu-zisăse construia in Tnncţiede posibilităţile fic(;ărei
familii...Cînd cineva îşi.făceao .eqsălllai frumoasă se spunef: âJl. dârâi lilUI
câsii ubi'ivll(Lllln) sau ilJ1dt'irâi zinacâsă bânli (La, Oş), forma!ia 11-anlf(d
lină câstLLÎbqvă(012: ALB.II, h. 21\)),în loc de ăii dăr âi':... este necunoscută
meglenoromânilor.}n .pet.. Ol:,2şi în s;:ttelelimitrofe, rprezentîndpul1(te d
anchetă necart()graUat, (OIOlliştiis-illl)nstala! In cilselc.care le-au fost puse
la dispoziţ.ie; în Ce, înafară deeîteva,.blocuri e0l1s1r1)iterecent1qlse noi
Il-au mai fost ridicate: meglenorom3l1ii
şi le-au amenajat pe eele vcchi, astfel
încît gradul lor de confort a sporjt, îIltr-advrir. Nefiilld Jnsă Iwşiîn situaţ;iade
(jollstruidin temelii o e,ţsă, vOl'pitoriis-all artt surwir1şide intnbarea
pe care le-arn PUHl (ALE)I, ;) 757) şi au răRPunş{.hJpezitări:"am fă.cut O
cash frumoasă".
in Megleniae a iia era de două tipuri: caseipuzimalli,fărh"etaj" şi CrisiI.
CllpulâUi, cu, un fel de.taj,-- aceasta din .yrmă fiind mai des.întîlnită în .Lu
şi Oş,unde terenul prezenta un grad mare de umiditatţ'dal;oJ'ită nutnero"selor
izvoare şi ape freatiee. în. oriee cătun meglenoromun.ease zidea din hloeuri
mari de piatră (fapâ, roâpâ), aceasta fiil1dun matel'.ialde cOllstrucţieleSIH
de găsitîn regiunenrespectivă. Z
1(ALE II MN, 3
.,(Ii: id; 0l2=zid,
pl. z{d.ur;a.p. :.zid ;Cc: 012'·=c ; Lu, Oş, ŢI"
pereii "depinde cui
te adresezi")se înălţ.ape tern e tie (ALR II, h. 223; Al: timetă; 012 timel:6.;
a.p.:lime!'â; 012': ti1111!ie,timWe
eli rariptI; La,
:timel'â- femez[e
4 CeimailnllUeroşi
sinieeidinLll111,
La şi Oş.DinI'r nu VenitfO!1rtc.·puţini;
la felşi
dinCuşi 111'.
Ultimulreprezclltantalloealităţii
Huslabilitinlaran()astriisastins,âinviaţă,
bCpare,cn mailUul!illniIn urmă.
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"depinde cu cine,.stăm de vorbă"), era Lot;din piatră. 111.coruuuele111car;e
sufla vîntul de miazănO,<jptenumit
bo âri.,de pildă În Lu.Dş, 131',.
a.c o .pe ri Şu 1
(M : eupiri1n(nt; B :cl.lpirim{nt;eupirfş 'Ce: cupiritnitd acoperfş"depinde
cui ne adresăm" ; c.ăcllla.eâsii)trebuia
fie greu, de aceea se făcea numai
din dale de piatră .nnmit.eploC (i)g.ploace).. ţn celelalte cornune casa, se acopena cu budiU de pămînt ars: kirtuiz(sg. kirmfdii)(Lllln),kirmfţ (sg, kirmidă)
(ŢI') ;.ta v .aIl e nu existau: din încăperese privea acoperişul.,Ahiadupă primul
război mondial unii megleniţimai înstltl'Îţ.i mai puţin conservatori şi-au
amenajat iauane (tâ.11arU;,
sg. tr1ulÎn).Plnă în. aceeaşi perioadă nu au existat
decît În rare cazuri fer est r e(pingerţ, sg. pinfJerc(1).
Lumina se prÎrpeaprill
bagâ, un fel de ,luminator" aflat pe .acoperiş. Casa era construită' dintr-o
singură Încăpere,rareori din două, rezultate, de fapt, din despărţirea aceleiaşi
unice odăi drept.unghiulareprintr-o împletitură de nuiele (p(lnnăc(olÎc),mai
ales În .Lu şi Oş.Exceppe făceau casele ţîrnăcoţilor. Pentru pct, 012 şipentru
cele Îllvecipate,.neanchetate de '1".Capidan, ca şi pentru Ce, vom inregistra
altă, situaţie, pentru eăşi tipul de casă, şi materialul de construcţie diferă.
De exemplu, acoperişul din ţ ig 1e (ALR n,h. 223) este mai răspîndit(012 :
kirmi.z;sg, kirm{cZâ
;a.p. : kirmiz, sg. kiI'midâ;Ce: 012', Lu, Oş, Tr ---kirmiz,
(ifllâ,olrlne);nici eel din t ah 1ă (ALB II .MN 3(76)nu lipseşte în Ce: 012'=,
tinileiir1 "tahEi subţire", lămâI'inâ "tablft groasă,ea UIl aZb?eiment".Ambele
material, deşi .rar întrehuinţate, erau cunoscute şi în Ai cu aceeaşi.denumire.
Ziduldin .că r il..mi dă, dar mai ales din c li i rp ici (ALB II, h. 242)este răpîndit .în Ce: 012', Lu, Oş=cârâmidâ,p1.cr1râm{z
"cîndsînt arse În cuptor" şi lizlă,
p!. llÎlc "cînd ,sinL nears",; <':âl1111r
"iut amestecat cu paie" (din acelai
material am o!Jservatcă sî!lt confecţionateşi cărămizile.nearse din caresînt
făcute unele ease ale meglenoromâllilordin Ce).
.
Pen,tl'uaI,teelemente ale casei, mai notăm: pod ea (ALH II, li. 237; Ai:
piminlu pentru că podeaua era lipită eu pămînt; 012: duşri1mea;a.p.
.' "pentru că nu era eu scînduri"..; Ce: 012', Lu,
.·1, Oş, .Ţr-- pimint ---dllŞllpimint
me c- c[uşumeâ,parchet); se a r il Ia pridvor (ALB Il, h. 272;;J.Vl: bâsămac;
s6fi1? ;012: sr;ar([; a.p. : blisămac"seara era numai la casa cu, etaj"; Ce:
012',Lu, ().'j,.'1'1' .,car/l· treâpfă); va tI' ă (AL11II MN 386$; ]V[:
..uganişli;
012 ; Ce: 012',
ugn[ş!i(eu b.âl'eIÎ,= cu horn) : "minearea se făcec pe
ugnişti la pirostijii"; In aşi n ă ele g il t it (ALI'1II, h. 286; AI--; 0]2 -; a.p. :
pci::eâ;Ce' 012,'=","peccă;Lu, Oş,012'"sâbil de fllit[l; ara!J.âz).
MolJiliel'ulîn M era aproape inexistent. Se dormea pe ,jos, pe nzgllzlnă,
peste care BeaŞterneao pătură ţesută din lînă,(paM); drept Învelit0ctreservea
o a!Utpătură.(pL!Crâll).
Capul se rezema pe o pernă umplufiî eu paie (clipi/fÎn,
câpitorlJ1).
M.a s a ,joas[l,cu trei p.icioare,din lemll'sc llUlnca.sini!â, iar s c ă uIleI11I(A..LH
II MN, :3DOi)pe care se şedea:scand sau scând[şC/l(012:ALH Il MN,
;-\H04),În toate comunele,cu exceptia comunei ŢI', în care se numea .bă('im6c,
dacă era scund şi slol, dacă era înalt. Termenul .'leal/cZ
s··a generalizat Însă şi la
"tinerii" tîrnăcoţj din Ce. Astăzi, În localitatea pe care am anchetat-o, locuinţa
meglenoromânilora ajuns la un grad de eiviIizaj;icşi confort comparabil cu
cel al locuinţei din mediul rural le pe tot cuprins.ulţării.. Lipsa ealalizărji
înloealital:e faee Însă ca numai o mieă parte din populaţia comunei să beneficiezede apă curentă sau de alte instalaţii dependente de existenţ.a acesteia.
în schimb, încăperile (cel puţin 3, dar şi cîte 5 -6) sînt mobilate eu pieşţ
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moderne.De la p lit li 1de pămînt (]leddi pimfni),pe care l-au găsit în Ce, construit în jurul sobei mari de piatră sau de la cel de scînduri (crival, 012: ALB
II MN, :3894) din B, meglenoromâniiau evoluat la patul cu somieră - dormezii--, şi la studio. Bătrînii mai păstrează cite o ladă veche: slndcîk[(012 :
ALB II MN, 3892) în care-şiţineau cîndva îmbrăcămintea, dar au şi şifonierToţi informatorii au aparate de radio, iar unii dintre ei şi ieleoizodre.Astăzi
nu am văzut fereastră ({ireastrii,rÎam)in Ce fără plreli (012 :.perde, ALB II
MN, 3 (03) sau pirde«. După posibilităţilefiecăruia, mohilieruleste completat
şi eu alte piese: uilr[ni'i,bura, bibliotecii,mâsi1(de sufragerie)(sintflla dispărut,
rămînînd numai î11sintagma la sinii ă ,, la masă), scaune iscăndi sau sesiuni,
rar), tapisate sau simple, fotoliu,canapea (extensibilii)etc. Masa (de bucătărie)
este acoperită cu muşăuui,iar cea de sufragerie cu fliţii eli masii,measii (012' ;
La), iriiţiezni.c(Oş).
Deosebit de interesantă este şi evoluţia pe care.a suferit-otermluologia
u9rilolă meglenoromână şi aceasta cu atît mai mult cu cît indeletnicirea
principală a vorbitorilor săi a fost şi a rămas pentru mulţi plugăria (urliCloac).
Ne vom referi foarte succint la numele cîtorva unelte agricoleeu care se executau. principalele operaţiuni, în 1\1se ara cu lariia' sau cu aratul (termen
păstrat numai în Huş, un plug uşor de lemn, cu br.ăzdar (pi1Uşn{c)
simetric,
doar cu un. rudiment de cormană, un fel de aripioară laterală a aratrului 1'0man", ee purta numele de ureâcl'ă. După primul război mondial, locul lariţei
a inceput.să-I ia pltuţu],Diferenţa dintre cele două unelte consta în fapluld
cel din urmă, avînd corrnană (ALB S.I1,1, h. 18) -- peâni'i (Lu) sau laban
(Oş) -- şi hrăzdar asimetric, un săpa, pur şi simplu, pămîntul, dindu-! în
lături, ci tăia şi răsturna brazda. Veniţj în Ce, meglenoromâniiau continuat
să are eu acest tip de plug, la care era Înjugat, de regulă, un bou sau un eal.
Se semăna eu mîna şi se nivela pămîntul cu grapa de nuiele numită btână
sau eu grapa di fer. Cerealele păioase se recoltau eu secera (seâţiri). După
colectivizare, agricultorii meglenoromăniau intrat in CA.P. "cu inventarul
viu şi mort". Cooperativa :l fost dotată eu tractoareC11plllgllri. tractoare Cl1
discuri, combinaioarepentru pregătit patul germinativ, sem(lnători(de tipul
SU, SUB, SPC 6 eLe.),culiiualoarepentru prăşitul.culturilor prăsitoare, combine auicprcpulsăie;cositori,oindrouere(nemţoaice)pentru recoltat furaje ete.
Termeni ca l âriţâ saI] brâncIau icşitc1il1uz, odată Cll realităţile pe care le
desemnau, trecind În vocabularul pasiv al vorhitorilor vîrstnici ai dialectului,
locul lor luîndu-I termenii neologicirăspîndiţi pe Întreg teritoriul 1;ării.
Din domeniul culturii materiale ne cleplasămîn eel. al. relaţiilor sociale
şi al societăţii in genere, cu privire specială asupra numelor de categorii sodale şi asupra denumirilor folosite in administral.ie7,în ideea de a aduce la
zi ancheta lui T11.Capidan şi, în acelaşi timp, de a eviden1:iarelaţ.ia amintită
dintn ·lloţ.iuneşi dcnUIllireaei.
" CLIlella Seărlătoiu,
Jllznoslrwjanskaja
zemledel'i'cskaja
lel:sikai eja rasprcclelcn
il'.
na ballwnskom
aua/e.în "nOIl13noslavi.ea",
XXI,1983,p. 52 58.
6 Aceeaşi,
Onthelexical"model"
in ilieslaulelang[wges,
in HESEE,1982,111'.
:el,p, :1l9-,--325.
7 eli privirela dispariţiaunortermenidin aceastăcategorie,
eL S. Pop,Cllmdisp(lI'
t trmenii l>echi
adminis!rlll(ui
şi cumsefncclâtcllesc
ceinoi,în ,,[)acoromanla",
VII,pc61- 66:
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in 1\1 terminologia aceasta era în majoritatea ei de origine turcă
rezultat al multisecularei dorninaţii otomane În Peninsula Balcanică; ea s-a
mentinut o vreme şi în B, pentru ca În Ce să dispară sau să se conservenumai
în vocabularul pasiv al unor vorbitori. De pildă: ar gat (ALRs.n. IV, 4882;
Al: iunikuir; 012: orqoi, izmikiar , a.]).: izmikicr ; Ce-); jandarm (ALH
s.n. III, h. 884; AI ; (jăndt'irmâ;012:. găndiirmâ; Ce: .!/ăndăI'mâ j((ndarm
[ieşiţi din uz _. mili{iân); boi e r (ALH s.n. III, h, 886; 1vI:beg; 012: --;
a.p.: coI'biî'!Jo/ii;
Ce i '! chiolun-,tnuşiet "azi nu mai există"); ţăran (ALR
s.n. III, h. 898; TII: cătunean; 012: căiurtecn: a.p.: cătuneân; Ce: 012',
Lu, Oş=eâllllleân·-s/ilean); P r i măr i e (ALH s.n, III, h. 901; 1\1:? cun âc;
012: cun.ac; a.p. : cunâc, primărie ; Ce: 012', Lu, Oş, ŢI' ==prituărie : Sfat
Popular, iar acum Consiliu Popular); p ref ee t OV1 ; B: prefect; Ce: 012',
La, Oş, ŢI' prefect,preşedinte,primar "care este şi primul secretar al Comitetului de Partid al comunei,oraşuluisau judeţului"); s 11b P ref e c t (ALB s.n.
III,h. 8H3; M ; 012- ; a.p, : subprefect;Ce : 012', Lu, Oş, ŢI' 07.subprefect;
oicepresediniede SFat Popular; vicepreşedintede Consiliu Popular).
Analiza materialului pe care l-am cules pînă la această.dată şi din care
am descris în paginile comunicăriio. mică parte, ne-a permis dţga,iarea unor
concluziiprivitoare.laperspectivadialectuluimeglenoromânvorbit.în România.
După opinia noastră, acesta se integrează fărdifieultate în sistemul
limbii standard datorită, pe de o parte, "niveIării",care se constată.la nivelul
întregii arii lingvistice româneşti, consecinţă a prestigiului limbii literare
(standard) şi a intervenţiei permanente a mijloacelor de informare În masă
(presă, radio, cinematograf, televiziune), iar pe de altă parte, datorită conştiinţei apart.enerrţcila aceeâşi limbă.
Cea .mai conservatoare este generaţia. vîrstnică, ..mai ales femeile care
nu au lucrat-şi care nu circulat mai-puţin. Dar şi aceasta a renunţat Ia o serie
Întreng{lde cuvinte, merrţinindu-ledoar În vocabularul ei pasiv:;
Generaţia de mijloc este mai receptivă la nou, datorită f[iitoril6r menţionaţianai inainte, cît şi datorită şcolii sau diverselor profesjirpe care le-au
exercitat sau le exercită vorhitorii ei.
'
Cei mai tineri dintre informatori sînt şi cei care vorbesc mai puţin
dialectul, l1Unumai datorită contactelor profesionale permanente cu limba
s taudard ci, Îll muiLe eazuri, datoritft căsătoriilor mixte.
In ce priveşte meglenoromânavorbită În Dobrogea, ca şi cea vorbită
Îl] alte zone ale prii noastre, Lrebuiesă arăUtmcă uu este vorba de o "părăsire"
il dialectului, cum credem că ar fi cazul celui vorbit în Grecia ori în alte ţări,
('i doar de o integrare lingvistică fireasc[\a unui dialect istorie al unei limbi,
În varianta ei literară.
AUHEVIEHI
ŞI SEMNE
CONVENTIONALE
8.P. altepuncte.
deanchetăînvecinaLe
culoealitatca
Srcl!tlrtla
(pet.(12)- anchetată
de Th.Capidan
-', reprezentînd
aşez:1J'i
populateeu JIleglcnoromâni.
11
l1ord-eslu
J Bulgariei
aduale, in care se află localit:lţ.iJe
Srcbărna,Bazarian,
Dragalina,
DUl"ostnr,
in cares···au
aşezat,după1.92;1···1\)24,
meglenoromâni.
lIr
Berisla
v
CUj}iduII,
Mgl.IIIo",'1'h.Capidan,
Meillenoromânii.
III. Dicţionar
lIlcglenoJ'omân,
Bucureşti,
1937.
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Ce
Cerna,jud. Tulcea
Cu
Cupa
Hu
Huma
I.n
Lugunt»
Lum Liumnitn
M
Meglcnia
(j
Oşan:
Hussu-,LI. HUSSll,
Etnoqene:«
românilor,
Bucureştî,
1981.
Ttrnareea
Tr
012' cecpct.,neear!.ografi(l!.
: Cernacu reprezentanţi
(Iicomunei
Liurnnita.
CONTRIBLTIOt\'S
A L'E:TCDE
DUMEGLÎNO·HOUMAIN
PARLEDANSLA
DOBH.OUD.JA
Descireonstances
htsturiques
que IlOUS
n'ignorons
pas out determinel'etahlisselucllt
dansle Nord-Est.
dela Bulgaric,
deslesanneesJ92a,·lH24,
puis d('s1\)10dansla Roumanie
-villageCernadeI'actucldepartcmcnt
de Tulcea- d'mlimportant
nomhredefamilles
meglcnoroumainesoriilinaires
de la regionde M'3glime
8Jt1l6e
au norddu Salonique
(notamrnent
des
localites
Llumnlţa,
Lugun
ta,
Oşnni,
Cupa,
Ţirnareca,
Berislav,
HUl11a).
Ledialectedes
nHghl1o·rollrnaiIls
etabllsdansla Dnhroudja.
a sul»d'impnrtantes
t ransIormatlons.T.a
.murlcmisation
dela societerouruainr,
a condu
it aI'Int.egratlou
sncioculturelle
et,
implicitcment,
lingujstique,
desmegleno-roumatusr
ruitquise ref'let.e
tant dansle vocabulaire
quedans
latcur
phonetique,
la morphologte
et lasur
syntaxe
du dialecte.
L'au
a coneentre
sonattention
le vocabulatre.
Dans ce domalnc011pent
constatr-r,c!'llllc!
part,la dispnritron
decel'taiJls
motsou biend'uneseri«de motstoinbeseu
dcsuetudc
il.cot(,desrcalitcsqnilsd('signaient
el, d'autrepart,la ptmetration
de terl1Jes
nouvc,all
x, proycnantsmtolltde la languestamlarcl,
L'approchp
desdoublelslexi<:aux
eonstitue
UllalltJ;e
aspe,ctque
eommunicatioJJ
s'estfIpropos6
ele
eu(j1IC
valel1r.
L'amdyse
desla
faita
'de]anguepermet
l'nulellr
delUeUre
eonC]ure
cetlialedh!'ouJ11s.in
subit
un processlIs
d'înt(gratioll
lingllistique
assezrapide.TouleUlleseriede faeteul's
: gelJeraUOI1,
sexe,fonnatiolJ
professiollllellc,
ete.,exercent
UlleinJluenec
sur ccproccsslIs
enlui imprimant
unrythlnemodere,.
oll]lipn,
au cQul.rairc,
plusaee6lere.
Insliluiulde StudiiSud-EstEuropene
Bucureşti,
bd,Republicii,
nr. 13
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V. !Jli\LBCTOLOGlB
ISTORIC,{

Ll;;XICONULIfEPTAGLOT DE LA ()XP01W CA IlS,A.DE
INFOHMNfII ASUPf-{AGHAUJIULORDACOn.OMANEDIN
SECOLULAL XVII-LEA
DE
ANDREIA.VHAl\l
Cu ciţiva am 1Ilurmă, am atras atenţia asupra impor-tanţeipe careq .<11'e
pentru dialect.elogiaistorică CIlimbiiromane şi pentru istoria (sau "preistoria")
dialect.ologieiromâneşti Lexiconul hcptaglolde la O:el'ord(LHO), manuscris
anonim nedatat, probabil posterior anului Hi05.şieu siguranţă canterioranului
.1f>6i'1'.Aminsistat asupra semnificaţiei faptului eu ultima dintre cele şapto
coloane ale dicţionarului (corespunzătoare limbilor latină, greacă modernă,
tureă, tătară, .armeană, ucrainean;'!şi română) este intilulal{\\Valachice seu
]\1(){d,al!icf.--·
ceea ce vechivalcaz.ăeu recunoaşterea apartenenţei la aceeaşi
limbă a celor două idiomurl v- şi, totodată, am discutat cele cîteva cazuri în
care a IltOI'U
1 (ori autorii) dicţionarului sa11posesorul acestuia pîpă in 1(367
(inv[iţ,ltulolandezJ akob Gol) indică, prin literele w şi m ( Wr/lachice,respectiv., .i'lJoldavice),ariile de răspîndire ale termenilor unor perechi de sinonime .de. tipul lir1rzrfşi curechi.
..
..
!
. .MuILmai numeroasesÎnt articolele de dictionar în care fi[ureazăd(}uă
sau chiar trei corespondenteromâneşti ale unui 'cuvînt latinde. fără. a fi însă
înso!Île indicaţiile IIişi m. Vommenţiona, În continuare, eîteva dintre aceste
flrticoJe,.considerînd că, deşi ele nu contin informaţii asupra repart.izării pe
provineii a unor cuvinte sinonime din dacoromâna secolului al XVII-lea,
11u este lipsit de interes simplul fapt că În LHO sint consemnate echivalente
ca următoareles: aluiarius ..• pielar, labacul (21); aluus = burdub, oenire
(21); aniceium=c anason . (cris anson), (lll.isul(23); apaue. da-te, pasă
(25); pes "' stup, musca (25) ; arbor pom (scris bom), copaci(7) ; arca =
1 VeziarticolulnostruCel»mai necliimcnţiunireferitoare
la deosebirile
'dtatertnlcdin
cadruldacoronutnei,
In"Studiişi cercetări
Iingvistiee",
XXX,1979,nr.6,p..54BE)50
(cuindicaţiibibliograJiee).
Dicţionarul
(181defile,scrisepeosingurăfaţă;2 722dearticole)
sepăstrează
la BodleianLibrnry
(Oxford),
cota'1S Marsh187.Ne-amservilde un microfilm
obţinutprin
lJunăvoillţaprof.
J.S.G. SillllllOIlS
(Oxford).
2 In generaJ,
cuvintele
româneşti,
scriseculiterechiriliee,
sînt reproduse
denoiîn transcriereinterpretntivii
(decelemaimulteoriam aplicatInsiitrauslitcraţia
In cazullui a, care
poateaVCil
valoareade [a] S"1lele[ăI); În unelecazuriintel'pretal'canoastră
esteurmatăde
Indicaţii
asupragraficidinoriginal.
Cifl'eJc
careînsoţesc
exemplele
trimitlafiIeJemanuscrisului.
lu listaurmătoare
exemplele
sîntdateîn ordineaapariţieilor InI,HO.
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seCTie,[acra, arca (27) ; aroeniarius zaraţul (scris soraîul}, argintarul (28);
armarium -zzz
armar, dolap (28); ariocreas burechi(scris burecr;sau placiniă
cu carne (29) ,aurcus = galbân, nqhi (scris llg\ cu ultima literă suprascrisă;
34) ; cadus , putina, bute(41) ; capitaiio dajda de cap, bir (44); ceniuriaius-«
cape/anie,iuzbaşie(47); cosmeia,= copil den casa sau aprod «(i0); ecdicus=
şoliuz, oornicsau judecator (76) ; [acies "'. [aia, obraz (82); [tlius c.=fiul, ficior
(84); [ilia fala, [ia (84); iocus= şaqa,joc (10:3);lucerna oponceaua(scris
opanceava''),cabaniia (105)';; libra =, o Iilru, un (unt (109); liceo= titquire,
iocmire(10H);, mata = ,mama, imma (11/1); miles = caiaraş, darabaIl (115);
mtluuii = malai, pasat (115); nix:= otaăt (scris umet),zapada (120); noctua
cucunaui,puhace(scrispllgac; 120); obrumpo= [ruiqere,rurnpere(123); pastor
=,.păcurar (scrispocorarţ,pastor (1'29);pensio = dabilâ (scris labila), bir (131);
perludo= şuquire, jucate (scris jocare; 13(1); remaledico0.=iară (scris iare)
jurure, suduire (149); siiula =, cofa sau vadra (HH); sponsus==de mirele, nou
(scris noo] ginere (163); suiores= ciobotari, cizmari (1(7); taurus = faur,
bie (169); uulius = fa/a, obraz (181).
în unele dintre articolele dicţionarului echivalenţele nu sînt reale (de
c.xelnplu,stup şi mască) sau sînt numai aproximative (eora sau vadra) ori
stabilite între cuvinte care puteau să coexisteîn acelaşigrai (mama şi îmma).
Hărnin, totuşi, în discuţ.iceîtevaperechi formaLedin termcni între care, după
toate probabilităţile, exista un raport identic sau asemănător cu cel indicat
prin literele lVşi 111
În cazuri ca fCl'edeu,baie (35) sau curechi,varzl1(3H).Mai
exaet spus, c? şi atunci cînd se illdieăprovenienţa din "valahicl't"sau din "mo)david" îl.unuia saua tUtuiadintre termeniiroinimeştialăturaţi În acelaşiarticol,
grâiilrilede sud şieele de nord sînt reprezentate împreună în articoleleîn care
figllrC[lZa
perechi de .cuvinte ea (ll'marşi dolap,faţâ şi obraz,şâiJâşi/oc, omillşi
'Ulpadâ,[dire şi ginerc, CÎobofarşi cizmar, laur şi bic.
în fondul de :uviI1Leeu caracter dialeetal, grupul graiurilor dacoromâne
de nord este reprezentat mai ales prin elementeearacteristice,astăzi, Moldovei.
Iist[l\nsă în LIJOşi cuvinte care, cu signranţ.ăsau foarte probahil, circulau
şi .în ,alteregiuni (de exemplu, mire, omăt,şagâ) sau mai eurînd în alte regiuni.
C;C19PElxlp
l1pH,I:<,-rialLlllli
lej(iealînregistrat în LHOpwvinc din graiuride tip
nordie altele decît ,ptle moldoveneştipare să rezulte din ceea ee ştim despre
răl:ipţndirca,
actuală a uuor cLlvinteca bic?sau socaci"bucălar"8 (în sintagma
3 interpretarea
ultimeiliLere
Cflet;hivalel1t
al palat.alei
[k'Jsebazează
pefaptulcăaceeaşi
literă,
apare
la
fi,nala
cuvintelor
ueclli
(102)
şi
pezevenchi
(107),
suprascrisă
în ultimul
caz.Nu
esteînsăexcluscaultimaconsoană
a cuvintului
săfi fosto velară: forlllaburre
esteinregistrată
In SDLl\(,= AugustScriban,
Dictionam
limbiiromâneşti
..., Iaşi,1939); vezimaijos.
4 ef. notaprecedentă.
o,PentruÎtllel'pretarea
lui.u"eaechivalent
al semiconsoauei
[li]vezilUaijos.
a Dacăforme)c
opanceaul!
(105)şi oponccalla
(o lat. pcnula131)au existatcuadevărat
şidecinuau fost.purşi simplu,"preluate"
dincoloana
preeedelltă
a dicţionarului
- Inambele
locuri,uel'.oponca. avema'facecu donăvariantencîl1l'egistrate
în DLHale'luiipil1(lea.
Cu
privirela pieseledt;îmbrăcăminte
dCl11Jluite
ipingwşi cabaniţâ
veziZamfiraMihail,Terminolo,qil1
porlulni
popular
românesc
inperspec/iuâ
clnolil1guislicâ
comparată.
slld-est
ellropeanâ,
Bucureşti.
1978,p. 1:30,respectiv,
121_-122.
7.Bal1at,Oltcnia,partca
elesuda Crişanei;
veziALHIl SK,vol.2, harta 298"Laur
tînăr";
8 Ariade răspîndire
indicatăîn SDLR:Transilvania.
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masa de socaci.v-»
lat. abacus, uel'. stol kuxarski»]. Nu putem rexclude însă
posibilitatea existenţei, în trecut, a acestor cuvinte În zune în care ele nu mai
circulă astăzi.
O serie ele termeni regionali înregistraţi în LIrO prezintă interes prin
data ia care sînt atestaţi. Inainte de a da cîteva exemple, precizăm eli
re g i o fi a J, in acest context, nu se opune lui li te r a r,ci desemnează
doar calitatea unui cuvînt dea circula numai in anumite regiuni (deci nu
în toată aria lingvistivă dacoromână}". Iată acum exemplele:
burechi(29). Pe baza unei surse de la sfîrşitul secolnlui al XIX-lea, cuvintul (scris bureehiu] este înregistrat în DA s, v. bureteşi este glosat "un fel
de mîncare (nedefinită)". Intre burecliişi buretenuexiată Însă.nici o legătură.
ce] dintîi fiind un împrumut din turcă sau (şi) dinneogreacii (ture. berek,
ngr. bureki), cum se arată în SDLH, unde el este înregistrat sub forma
bnrecşi glosat "trigon" ; tot acolose-indicăşi aria de răspîndire a cuvîntului:
.Dun ţărea.]de jos" (s. v triqon,în acelaşi dicţionar, se Iacernentiunea "în sec.
19 şi but ee").
luni (109). Cea.rmairvechesursă indicată În DA este un text publicat
în 18H,.
găzdoi (scris qazdot,»:lat. stabularius, uel'. bospodar 1(4). După DA,
cea mai veche atestare este de la sfîrşitul secolului al XIX-lea
gigher (= latiewr 93). Acest sinonim al lui [icai este ounoscut .ast.ăzi
În unele graiuri din estul şi sud-estul domeniuluiJingvistic.dacororaăswuprovine din ture ciger).. Este unul şi acelaşi cuvînt cu ciqlu«,înregistrat în DA
eu sensurile "partea Incnetită a măruntaielor .larniei"şi "loc:ătUT{tfăcută
din ficat, plămîni şi maţe de miel" (aşadar "drob") ; cele mai vechi:izvoare
citate sînt din secolul al XIX-lea.
pezeuenchi(Iat. (eno 107). Cea mai veche sursă citată înDLH este un
text din 1780,unde cuvîntul apare sub forma pezăuinchi,euacelâşi sens.caîn
LHO ("proxenet").Giuseppe Piccillo= semnalează prezenţa ;vb.rianteiscrise
posouenoheîn glcsarul lui Silvestro Arnelio (171H). Atestarea din LHO este
singura anterioară secolului al XVIII-lea.
puliace (=clat. bubo39 şi noctua 120).După cum se raenţioneazăÎn SDIB,
cuvîntul apare, eu sensul dinLHO("cucuvea"), şi la Di.Cautemir,De remarcat
că etimologiepropusă în SDLH -- turc.. buha r-r-nu este plauzibilă; cuvîntul
În discuţie provine, desigur, din uel'.plllwJ!,care, dţ altfel,j'igurează.în.LH 0,
ea echivalent al lat. bubov,
UIn translltera
ţla cuvintelor
dinparteaucraineană
a LIrOam luat ca bază formele
datede editorulacesteipărţi: V. Svoboda,
Slov'jans'ka
castYlla
Oksfords'klJlw
Heptah/ota.
Uktlli'ns'ko-latYlls'kyj
slOlillyk
palia/"polo/Jynţj
1'1-110
s!Oriccja,
\Virmipeg,HJ56.
1 Facemaceastăprecizareurmînd-o
pe i\1irela
Teodol'escu,
Elcllwnle
regionale
In Lexlconullaij1,lal'darie
Cozialllll,
în StudiidelimbăliteJ'al'ăşi
filologic,
voI.II,BlIClll'eşti,
1972,p. 78.
11VeziALBI, voL1,harta4fl"ficat"; B.Cazacu,
LesdtmOln!lla!iolls
romnaines
du(oie
eldespawnolls
d'apr€s['ALB:Eftule
de/Jotabu/aire,
in "Bulletin
linguistiqne",
IX,1941,p. 83-94.
12Elemente
ICJ'ieale
regionale
-- primealeslări-- În glosal'lll
lui Silvestro
Amelio
(1719),
In "Studiişi cercetiiri
lingvistice",
XXXI,1980,111'.
5, p. 611.
1:JDeşicuvîntulpc carel-amtranscrisJ.>lll!ace
estescrisrănIe Hnalîn ambelelocuri,
preSU]lU!WIl1
cii.el se terminaÎn [el,nu Intr-oconsoană
aJl'ieatii.
Presupunerea
noaS!
ră se lutemeiazântlt pc eXiste]]
ţu 1ni !Juhoce
întl'-oaltă SlI1'să,
cit şi pe faptul ct1litera finală
estesnprasi:ris:\
şi,lnpllls,în articoluldelap. 39estefinalâşisllpraserisâ
şi litcrar dinpastlr,
formăcare,lleîndoielnic,
trebuiecitlHipasăre(aşadar!Jugul:,
()pa!iâr=' puhace,o pasăre).Vui
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Prezintă un oarecare interes .şi cuvintele româneşti din LHO care nu
se întîlnesc decît rareori În alte texte din secolul al XVILlea. De exemplu,
singura atestare a lui ai "usturoi" cunoscută pînă în vremea din urmă era cea
din traducerea Istoriilor lui Herodot, text de pe la 1G50H•Termenul apare
în LHO însoţit de meriţiuneaIn (=c l\JoldauÎce); cum am arătat eu alt prilej15,
este de presupus că el circula, în epoca avută În vedere, şi În Moldova,în re
giuni In care, ulterior, a fost înlocuit de usturoi.
In partea românească din LHO Întîlnim o serie de particularităţi, mai
ales de grafie, dar şi de altă natură, care dovedesc -- cum a ohservatGrigore
Nandriş-" - că autorul dicţionarului (sau, eventual, informatorul de la care
provine materialul înregistrat În ultima coloană) nu stăpînea pe deplinIimba
romană. în aceste condjţii, după eliminarea din discuţie a grafiilor care în
mod evident nu au acoperire Ionotică de exemplu, () gaine domnesc.pentru
() haină domneasca(= lat. abollu5) - se impune prudenţi) şiin interpretarea
unor grafii din LEO care în alte texte reflectă trăsături Ioneticeproprii diverselor graiuri.
De exemplu,prezenţa literei a în prima silabă a unor cuvinte ca spalat.
spalare (-4),varsare (G5), sarac (7G),malai (115) ar putea, În principiu, să ref1eoteun fenomen fonetic dialectal (trecerea la [a] a lui [ă] protonic), dar
această interpretare nu este sigură, întrucît aceeaşi Iiteră iapare şi în spal
(4),iar, pe de altă parte, În conjuncţiasau apare de două ort.ierul mare(" ă},
În locdea: săli (99, 10f».
Vocalele Ii], re] corespunzătoare vocalelor [î], [ă] din limba literară
apar, după consoane labiale, în poziţie "dură", În unele graiuri actuale. Nu
putem f'iÎnsă convinşi că literele i şi e notează vocale anterioare în uint (!i'9,
175),vind (174),oves(:32),per (Gl, lOG),adeoer(78,17G),ma (112),din moment
ce în LHO se întîlnesc şi grafii ca uimitor (= oinzăior; 113), plîngere (138),
o qain«(= o haină ; 5) ; iare (==zarii; 103, 141).Pe de altă parte, dat fiind că
grafia a apare în cazuri ea demuiala (72), dol ( deal; l(37), nu este sigur că
bai (=Clat.ebriu8 7G)trebuie citit [bat], şi nu [bţat].
In ee priveşte grafia v în forme de tipul lUIJaTe(3,5, ;31,33, 44), T/()V
(25;148), .zÎva·(==ziua; 72), aluoal (114), deşi foneLismul[v] pentru [v1 se
întîlneşte în unele graiurP7,este mai probabil că avem a face eu aplicârea unei
reguli ortografice ucrainene (notarea eu ajutorul Iitereivchirilic« transliterate
asemiccnsoanei'] w]sau a consoaueiîricative asemăuătoarej=.
DiomidStrungaru
, Contribuţit
la interpretarea
grafieichirilice.
1.Criteriile
suptascricriilttereloi
,
IIl.Limbaromână";
X, 1961,111'.
5, p. '182: .Loatevocalele
finale(neaccentuatn)
pot fi nmise
In suprascrierea
princontracţlc''.
14DomMihăeseu,Une.
versioll
l'oumaine
d'HCl'odoft
aliXV11( si('cle(IJ),In "Hevuedes
etudessud-esteuropeennes",
XVI,.1978,
nr.4,p. 74577(); Cl!privi)'{,la
aiautorulmcnţionCaZ[I:
,;r<iOIJS
nedispoşoIlS
pasd'autresattcstations
pourleXVII"si(cle"(p.7.2).
J[,.Vezip. 546a articolului
DostrudtaLÎUDota1.
1"Rlemcnle
aromâne
îlll,lxil'oJJul
hcptaglot
(linOxford
..ExtraselinNOIII
AlImIl1
MaccdoROmân,
Frelhurg(Germania),
1959,p.. 5 (amlăsatla o parteprohlemaeventualeiprezenţ.e
111
LI!Oa unorelemen
learomi\ueşti,
problemă
carenecesită
o ecreetare
aparte,mn
1apl'ofulldntii
deciteeaînt.reprinsă
de autorulcitataici).
1f Vezi,de exemplu,Ion Ghe\
..ic, Bazadialccla/â
a romiÎwi!ilerare,Bucureşti,
197;',
p...118.
18CI.Ilie Ehhbules{'u,
Curenl/Jle
literarela româniin perioadaslavonismultli
.cllltural,
[Bucureşti],1928,p. )7. 98.
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Există însă şi grafii care nu pun probleme ele.genul celor discutate mai
sus şi care, în acelaşitimp, prezintă interes din punetulde vedere al foneticii
graiurilor dacoromăne elin secolul al XVII-lea.
Menţionăm, mai întîi, aspectul Ionetic.rparticular al cîtorva cuvinte.
In LHO apare varianta coorjăa lui coajă(în SDLHse arată că (a este cunoscută
astăzi "în est") : coarjă (scriscorja) de copaci(o, lat induuâum96.); după datele
de care dispunem, este cea mai veche atestare. a acestei variante. Putem face
o afirmaţie asemănătoare cu privire la forma scrisă maframa.(lat.mantil e =c
o maţrama 113),care trebuie..citată maţramăsau măţramiişi care este o variantă
mai apropiată de etimon (turc. mahrama) a cuvîntului devenit maramăşi
năţrarnă în graiurile actuale [maţromă IlU figurează in DLfV9, iar pentru
măţramă, înregistrat s, v. năţramă, nu se citează nici o sursă). Varianta miinică
(lat. monica ce,,"
miiuica 113).a substantivului tninecă,neînregistrată În DLR,
ilusl.reazăun fenomen pentru care se citează de obicei cuvintele eline, miine
şi piine,
în al doilea rind, se cuvine să fie amintită o particularitate Ionetică
nordică cu circulaţie restrînsă după J ti0020•Este vorba-despre vibranta lungă
(sau forte) Fi-].redată în LI-IO.- ca şi 111cele mai multe dintre textele romăneşti vechi în care apare această particularitate prin grafia rr : Iar/re (2),
urresc (5), rreuiaie (5), rriie (1/14,15G),f1'CII riu, pronunţ.at, probabil. [flllll;
151), rre (ce,rea; 162, 171)21.
Menţionăm, în sfîrşit, .fenomenul palatalizării vlahialelor,
Faptul că în LHOeste atestată palatalizanealui [f] nu.prezintă, în sine,
un interes particular, întrucît exemplede tipul a hi se găsescîn numeroasetexte
din secolul al X VII-lea (şi, după cum se ştie, şi in texte elinsecolul precedent.
De remarcat doar că în citeva articole de dicţionar formele cu fi] şi eu [It'1
apar împreună şi că prezenţa indicaţiilor tn şi w în cazul perechii [ter : ltier
(84)22ne îndreptăţeşte să presupunem că fiecare dintre cele dou variante
corespunde cîte unui suhdialect şi în alte două cazuri: [ierbere, liierbes«(sic;
84); lire, IUre (85)2:1.
.. "
Grafia lIf'ire (7f:i)ar. putea să fie interpreLatfl ca dovadh a faptului
diautorului îi era mai "la Înde,mînă."varianta cu [h'] şi cii,dinj,r-unmotiv sali
altul, npreferat-o pe (macu [T].eorectindu se ({[tri)a şterge ÎllSrtlitera scrisă
iriiţial)H.
lUVal'iant.'l
aceastaaparelntr-ul1riispunslaehestionarui
lingvistic
nllui B.P.Hasdeu;
VeziZarnfiraMihail,oJl.cii...p. 14:L
20Cf. Ion Gheţie,op. cii.• p. 155·_·156.
21GrafiaITnnapare('ueOllsecvenţă
; vezi,deexernplu,
reulale·
(8),l1rite(124).De1I0tat.
Pl de altiiparte,.că eanu estejuslificatăîn canal(." lat..PUI'liS
144).
22.Indicaţiile
sînt,În acestartieol.
de dicţionar,
greşite:ffer-li!,hicr-w(vezip. 545(lin
articolulnostrupreelLat).
2:1Variantecu [h'JneÎnsotite
elevarianteeu [il aparÎn !lIaimultearticole.:vahi (71i),
lIire(174)etc.; înalte1Q(llri
aparI1llmai
variantecu [f]: fire.(82).{ierbinle
(84)elc.Înlegătun1
eu citevapartiCUlarităţi
foneticeale româneireprezentate
în 1.110(printrecarepalatalizarea
lahialelor)
şi eu 1'e1'ori1'c
la autoruldieţionarlilui,
OlexaIIorhatsch,
ZllrGeschlâlle
der ukrainischcnLexikograpliic
1m]6.' 17.Jk, în "DieWeltdcrSlaven"IV,1959,llf.4, p. 428,scrie:
..Seinerum. Spruehewcit heiHIniah tindzn llloldalli.<wl!elllullc!ar[liche
S1erknmle
...•weIIll
HuehdanebenclicwaJachisehen
Forll1en
[lllftreteu".
Vezişi GrigoreNnndriş.op. c.if.,p. 12.:
"Surprindemearaeleristicedialedale
moldov(meşLi,
mnnlcne.ti.transilviiljCllC".
24el'. billlloi
(:1\).probabllrezultatal "conl,uniMlrii
grnficc"
billOl b!vo[.FOI·llJtl
btlml
prcziultîtrceercnlui [v]Il!fh] Înainteauneivocalerotunjite(caîn llOlbllrâ,
fIU/pe).
DupăDA,
ceamaivechesursăin careaparebitmlesteo scrieredatoratiiilliD. Cantemir
..
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Foarte probabil, într-uu-mod asemănător se explică grafia nimiel (lat.
aqnn«,=onimiei,berbece2'19).Dacă presupunerea noastră corespunderealităţii
(decidacă prin n este redată palatala [Ilj), Înseamnăcă aici avem a face cu una
dintre puţinele-ateatări ale palatalizării lui [m] în dacorornânadin secoleleal
XVI-lea şi al XVII ..lea26•
Cea de atrcia lahială pentru-care LHO ne oferă exemple de palatalizare
este [vI ; iată aceste exemple: ina ("" lat. delicituu66) ; zabaiiin: lat. diiator
72); iţel(lat. tiorâa = vacacu ite!91); itia $au(scris Săll) vina (= lat; iusunulaiio 99); iie, vitele (c= lat. uunenlum 104); zabau:e(lat. perâuro 134)%7.
Ion
Gheţie2Anotează că "palatalizarea lui/). este atestată în puţine documente,
toate posterioare secoluluial XVI-lea" şi adaugă un singur exemplu (anterior
anului 1605) la' cele trei date de Al. Besetti= pentru secolul al XVIIlea
(din'anii 1621,1637,W40).Aşa stînd lucrurile,este evident eă atestările ---şase
la număr-- din LHO prezintă' un interes deosebit.
In concluzie,este de retinut, În primul rînd, că multe articole din LHO
ilustrează deosebiri de ordin.rlexicalşi fonetic existcntetnure'.două mari arii
dialectale corespunzătoare,în linii generale, subdialectelor muntean işirmoldovean de astăzi. In al doilea rînd, merită atenţie faptul că în dicţionarul de
care tie-am ocupat sînt înregistrate cuvinte regionaleşi particularităţi fonetice
dialect.aleeu privire la care alte texte din secolulal XVII-lea nu ne furnizează
decît puţine date, precum şi cuvinte neatestate În alte surse din aceeaşi epocă.
Partea românească din LHO ne oferă aşadar-Intorrs'aţii.care îmbogăţesc cunoştinţele noastre asupra graiurilor daeoromînedin secolul al X VII-lea.
LE LBXlQUB l1EPTAGWT'l'E
lYOXFQlW
EN TANT.QUE
SOUHCE
D'!NFOHMATIONS
sun LESPA.HLEHS
DACO-HOU."dAINS
DUXVII'
SIŢ':CLE
nBSUME
I(eLHO,
(latin,grec,
turc,
tatar',armenien,
ukralnlen,
rou
iu)-- mnnu
sei-l!unonyme
rMigetrcs
probablement
apres
1605
et eertainement
avant1(;68
etma
conserve
aujourd'Iml
dansla
"BodJeian
Lihrary"- nousottre,entreantres,<lesJnîurrnattons
surIcvocabuînfrcct
despart.lculartt.es
phonetiqllcs
desparlersclaco-ronmains
du XVII'si(ele.
Dansun gramlnomhl'e
d'articlcsdu LHOla derniereeoJonne
contientdeuxOJ1rIlClllC
tl'oismoLssynonymes.
Parfois(parexemple,
dansI'articlebl'l1ssica
0=rO\!111.
curechict lJllrză)
laproYen:iI1ce
dialednledesmolSCll
questionyestinfliquee
ilI'aiele
deslettresmet w(O"Alolrlavice,respectivement,
Walachicc)
; maismemeJOI'sque
cesindii:atiollS.
manquent
il est.dail'que
25Ultimaliteră il\ transliteraţie,
C estesuprascrisă;
cuvintul;CHre
poatefi citit
berbece
(vezimaisus,110ta
13)SilUberbeci
(pl.),reprczinll1,
de fapt,traducerea
uer.barandin
coloanacarepreced:lcoloanaromânească.
26Ion Gheţie;op.cii.,p. 122,lHldă niCiun exernphlpenh'u
seeolulal XVII-lea,dar
menţionează
'prezenţa''fonetismului
[mII]Intr-undocument;'din
Bucovinascl'is
lnsecolulpl'e,
cedent; estevorbadespreforma!ocmnim
(15!l2
; veziIonGheţie,
Al.Mareş,Graiurile
dllCOHJInane
insecolul
al XViclea,
Bucl1I'eşti,
1974,p.121).AI.Rosetti,Istorialimhiiromane.
1.Dela origini
pinâÎllsecolul
alXlIII-lea.Ediţiaa d01la
l'evăzlită$iaclăllgită,
[Bucureşti],
1978,p.'.524,H92.c•
H9j,estedepărerecă grafialocmIlim
nu reflectăpalatalizarea
labialeinazale,ci un fenomen
de ([·iferentiere.
27î;l ntnnCl'oase
artieoleapar1I11111ai
variantecu [v]: vile(3),zabavil'e
«(;7),nevinovat
(99) etc.
28Op.cit.,p. 128.
29Op.('il.,p. 523(înediţiaanterioară
a cărţii.,la caretrimiteIonGheţie,p. 510).
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lesdeuxlypeseleparIers- moldaves
et valaquss- sontrepresentes
dansdesmiiclesOllapparaissentdespulresde lllotscomme
arma]'et dolap"armoire",
omă/et zăpodă"neige".
Quelquesarticlesrettennsnt
notreattenttonparle Iait qu'ilsllOUS
offrentlesplusftnciennes attestationsdemotsregionaux
(exclllples
: burccht,
[unt,gâzdoi,
gigher,peuvenchi,
pultaceş
ou de certalues
vartantes
de1II0ts
deIaIungur,comrnuna
(exemples
: coarjă,tnaţramâ,
lI1Îinecâ).
Hnl' particularitephon{tique
des parlersseptentl'iOnHUX
rarerrn-nr
aUesteedansles
textespost(,rieufes
au XVI' si('cle-- la vibranteforte 11':]-- est n,pl'esent('e
dansplusleurs
arlidesdu LIlO: urriro,rreuiaie,
ele.ParmllesIllotsdontl'aspeetphOlletiqlle
refh'tele phenorneueelela soi-disanl:
palatalisatioll
deslabiales,eesontceuxqui contenatsnt
un [v]qu!presententun interetpal'ticuliel',
vu la raretedescasdepalatalisatiof]
dt,cetteconsonns
rencontr('Sdansd'autrestextesdu XVII'siecle:iuă(= vină),ifei(= vitel),etc.
Institutulde Cerce/il!'i
EtllOlogice
şi Dialeclola!lia,
Bucureşti,
sir.NikosDeZOlanT/is,
lIr.25

I"

19- Lingvistică 204

OHIGINEA, VECHIMEA SI DIFUZIUNEA LEXICO-AHEALA
A FORMELORDE lJERFECT SIMPLU iN ·-8Ef
C. FnANCU
O. Părerile cercetătorilor în ceea ce priveşte ongmea sau provenienţa
morfologicăa formelorslabe de perfect simplu de tipul zisei, care au înlocuit
Iormeletari etimologicede tipul ziş(u ] <: lat. dixi sînt discordante. Ipoteza
că persoana I singularar fi fost refăcută după persoanaa II-a singular, susţinută
de unii cercetători, este respinsă de alţii, cărora li se pare greu de admis o
influenţă exercitată de persoana fi II-a singular,În general mai puţin frecventă,
asupra persoanei I. Aceştia din urmă explică introducerea lui -e- şi a lui -sprin influenţa altor persoane (a III-a - a VI-a), neţinînd seama de faptul că
la acestea -c- nu este întotdeauna accentuat".
Pe de altă parte, formele slabe de perfect simplu care au inlocuit vechile
forme tari nu au fost cercetate în detaliu din punctul de vedere al ve c h imi i
şi d i f Il Z i uni i a re a 1o - J e x i c a le în limba literară şitn graiurile
populare.De aceea,scopulinvestigaţieide Iaţă este dea stabili, pe.baza textelor
vechi româneşti, geneza Iormelor în -sei, cronologia înlocuirii(formelor tari
de tipul ZiŞ(Il)eu formele slabe de tipul zise) şi de a urmări apoi difuziunea
lexicală şi areală a inovaţiei în limba literară şi în graiurile populare, căutînd
prin datele de diacronie şi de geografie lingvistică aduse în discuţie să dăm
o explicaţie fenomenului cercetat.
1. Prima constatare de diacronieşi de geografielingvistică ce se impune
este că, întrucît formele de tipul zisii sînt absente din dialectele româneşti
din sudul Dunăr-ii(dialectele aromân şimegienoromân au conservat formele
tari etimologicede tipul (el[zis [u}, iar din dialectulistroromân perf'ectulsimplu
a dispărut), fenomenuleste o caracteristică a dialectului dacoromân, apărută
după perioada numită "I'oma.uaprimitivă", nu În această perioadă - cum
s-a susţinut uneori",
2. Cînd şi unde au apărut formele de tipul zisei în dacorornâuă? La
aceste întrebări răspunsurilecercetătorilornu sînt precise.Astfel, la întrebarea
c î n d au apărut şi s-au răspîndit formelede tipul ziseis-au conturat în răspunsuri două tendinţe; unii au încercatsă împingăcît mai devremecronologiaIeno1 Penlruisturlcu
l acestorcuntroversr-,
veziC. Frâncu,Din istoriaperfectului
simplu:
formele
detipulzisei,in LH,XXXlII,198:1,
nr. G,p. 426-·,-427.
Sigl;;le
folositeîn articolulde
faţ.ăsint aceleaşi.
" CLCi,Ivăncscu,
Istorialimbiiromâne,
Iaşi,1980,IJ,342.
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menului(în româna primitivă- sau în dacoromâua vechedin secolulal XVI-lea'),
În timp ee alţii, cit mai tirziu (a doua jumătate a secolului al XVIII-lea şi
Începutul secolului al XIX-lea)" La intrebarea II Il d e au apărut aceste
forme, răspunsurile sint sau vagi sau lipsesc din literatura de specialitate",
a. Cercetareaatentă a textelor din secolulal XVI-lea ne-a dus la constatarea că ele conţin numai forme tari în -ş (Il) la persoana 1 singulara perfectului
simplude la verbelede conjngareaa III-a şi a II-a care astăzi au forme în -sei",
Verbelea li, a avea,a vrea,care şi-au creat tîrziu şi o paradigmăsigmatică
ală turi de cea asigrnatică,nu au decît forme în -1./
i la perfectulsimplu".Prezenţa
in textele din secolul al XVI-lea numai a formelor tari in -şi u} şi absenţa
formelorÎn -set duc la corectareaaîirrnaţiei, neilustrate cu fapte, a lui Al. Graur,
că "încă din secolulal XVI-lea găsim la pers, 1 sg, şi -sei analogiedupă pers. 2
(şi, desigur, şi după conj. 1 şi a IV-a)'".
3.1. Primele atestări ale formelor în -sei le-am întîlnit În cîteva texte
din secolul al XVII-lca scrise în Tara Românească: "şi zisei cătră Adam"
(1600-M1625,Călătcria lui Sitli la raui, CE, r, 63/27), ".ziseillcu" (Biblia,
Bucureşti,W88,,1,118/
11, coloanaI), dar ziş (ib., '1-18/18),
m ăîntorş(ib.,1148;36,55),
irimiseiu (1696,N. Iorga, Scrisoride boieri,ed. a II-a, Bucureşti, 1925, p. 96).
Un fapt demn de menţionat este accentul pe rădăcină in prima atestare
citată (31kfH),
ceea ee poate fi un indiciu că inovaţia nu a pornit sub influenţa
formeislabe de persoana a II-a, cu accentul pe Ilectiv (ziseşi), ci sub influenţa
formelorde la persoanele a III-a -- a VI-a, toate tari, sau chiar a formei tari
de persoana a II-a singular t.ziseşi}, atestată încă din secolul al XVI-Iea
alături de forma slabă: d.ziseş(PO, 157/22), dar d.ziseşi(pa, 157/17); ziseşi
(ep, 243'/20), dar ziseşi (pa, 111/13), aduseş! «n, 31/34) etc. Deşi multe
texte nu notează accentele sau le notează în mod capriciosşi inconsecvent,
se poate afirma că Încă din secolul al XVI-lea exista o întreagă paradigmă
forte10,căşi persoana a H-a singular îşi crease,sub presiuneacelorlalte persoane cu forme tari, o formă forte, care a înlocuit în unele regiuni vechea formă
slabă de tipul ziseş! <lat. dixisti, Datele de care dispunemnu ne permit încă
consideraţiidetaliate privind repartiţia areală a acestor Iorrne tari de persoana
a II-a singular, create sub presiunea formelor de la celelalte persoane, dar ne
lndreptăţesc să spunem că formele tari se foloseau, alături de cele slabe, în
textele reprezentînd graiurile sudice şi în cele din zona Banat c-Hunedoara
(ea dovadă poate fi adusă atestarea lor în PO, ES şi în unele texte coresiene
eu stat lingvistic hănăţean-hunedoreanj-".
3 iua., p. 342.
4 CLALGrall(',Tendinţele
actualeale limbiiromâne,Bucureşti,
1968,p, 228.
fiCI.Al. Hoset.t
i, B. Cazacu,r.. Onu,Istortalimbiiromaneliterare,Bucureşti,
1971,
p.594.
fiVeziC.Frăneu,art. cţt.; p. 420,nota7.
7 Pentrua.testărl,
veziOv.Donsuslanu,
HLH,II, p.218c""
219;C.Frâncu,0p,cit.,p. 427.
CI.C.Frânel1,
Dinisforial1eTbelor
neregulate
: per{ec/u/
sigmalic
al verbe/oI'
a Ii, Ili\vca
şi a vrea,ln LH,XXVI,Hl7G,nI'.1, p. 55"···1'\5.
9 eL Al. GrallI',op. cii.,p. 228.
10Primullingvistcare remarcăparadigma
tare de tipulziŞ,ziseşi,zise, zisem,zisei,
ziserăîn texteleveehiesteAl.Lambrior,Carledecelire,Iaşi,1882,p. XXXII;d. şi Mioara
Avram,AccentU(Jrea
{orme/or
deperÎedsimplu,in Ln, xxvn, 1978,nI'.2, Jl.181-188.
11De pildă,în eL şi 1nCP,
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,
,- de prllna atest
'Il'la (le la 1688)
Spre
deosebire
a es .are, cea de a doua (di.n 131)
lai
. (,3IlCf,'
') fii
1 o ventbll.a
'"
'1pusa
fi L
are ae,ceutulpe fl.eell:
.1!U(
forma slba,. m"
ut, fără
tirziu in normele limbii literare ŞIBlullele graiun populare. Ea a apar . (jura
indoială, sub influenţa formei slabe de la persoana a II-a singulr, slUn
din paradimă care avea î unele r.egiuni.accentul pe flecti: (ZiStiŞl):e slabe
Mentionam ca tendinta de mloemrc a formelor tari cu foun. 1 u
lfest. a ŞI.•111altă
li t'·· pnn crearea sporadica
. v a' forme1or cu suf1Xll
- -,
se mam:
'a mrecue
' .• telegui
sub influenţa prfeetelor slabe de la conjugarea a II-a şi a III-av·.\{wi2l,
(1648,VarlaamşzIoasaţ, CH,1, 132/H),inţelegzl
(CT,2'1f/3,174'/18,1\)0
/6,
formă de pers. a III-a sg.)..
mai
Textele din Moldova, Ardeal, Maramureş, Crişana, Banat 1ază
în
mare parte a texelor din Tara Hornâneascăşi Oltenia nu înregl.IC(u) :
tot cur.sulsecoluluil ::::CYI.I:Ia
forncle în -sei,'ci numai pe,celeVCChl15)',scriş
duş (1677, Botoşani, SD, 22.1; VS, apr. 1,65), put ce; (VS, apr: 1: l 'alai
(cea 1650"Moldova, G'CR,.. 1, 146), uciş (1678, Bucureşti, CizeLam,: e;epre
1(6), dziş(DPV, 71, 264, D,247; Cl, 1, 305,288)etc. De fapt, În texe e intării
zentînd graiurile nordice se face sImţită tendinţa de limitare a întlebl! d'u-se
perfectului simplu la persoan.ele1 şi a II-a singular, în locul lui foloSIl1
III-a
perfectul compus.Perfectul Simplu se foloseşteîn special la persoana a
ca timp al "lumii narate"(erzăhlte Welt)12.
, •
.'trate
Prin urnar, În.cursll .secoluli .al XVII-lea. llleep să fie lllreliască.
formeleanalogice!Il-se!,tari ŞIslabe, 111
texte proveninddm Ţara hot1l ice si
Inovaţja are o difuziunelexicalăredusă, afectînd numai două leXClllCia';ea Ce
a f:-imite,toate celelalt.e.ve)e menţillindu-şifonnele ::cchi î?- - (). , :; :tă sub
pnveşte accentul, lUaImlll este aLeslata.f?rrna are III..:..sel(lsez), _CIde tipul
mfluenja
tuturo,r
tan1 (mehls1v
a- fpersoaneI
" l)usă
"
t'a IJecelorlalte
d' m seeo
, persoane
'\u1 aI X\I
. aJOlorma
1 baa .'I!.
lsel;' ologice,
I,n
;olseşl,
atesta.
,L"
:ea),
Iar
sa,
1Ilnormele hmlm lIterare moderne ŞI ereaUI.sub mfluenLaformeJetlIn
slabe, de persoana a II-a singular (zise\ii<:dixisli).
'
l " " lt din
,'1. în prima jumătate li seeolului al XVIII-lea formele îlll-sl, Slal1o
ce în re mai frecvente în textele provenind din Muntenia şi ,;Olten_a{16/37)
difzill}e lexicală mai lrg, C\lprillZndşi alte lexeme : a.dl!i[1 (LC, 116/37):
lnţalesel(1735, M-rea Blstnţ,a, Oltema, DHA, 1, 348), sfnnsrw ,L0'". (1723
dar slrinşll (ib., 1Hi!12,in altă varanUI.lnai veche a textuhH),tnllS(II 27)'.
Ţara Homâneasefl.SD, XII, 22), rllnisei (1724,Ciineni--Oltenia, S:D,,,tă i În
De pe la începutul secolulUIa! XVIII-lea inovaţia este înreglS[a l{seill
llneletexte moldoveneşti:mă dusii.iu(CI, 114'), întorsiill (CI, .114li P114' ;
(CI, 114'), zise/u (SLA, 68'/4; ,ecentul nu-i precizat), dardz y-, el apar
SI:A, (W),SpllŞ(C.I, 14') et(',.?l:l aeete atestări. se obse:'vac !U Moldova
aUl;forme slabe, ('It ŞIfor,metaII 111-sel, Ceeaee msearnna ('.aŞI jn t formei
in,ovatia
()aradigmei
, a '!Jornit'.atît. sub mflu,enta
.
•
,.. tari, cît si
' SUb,IIlflu.end,a
1 ov,ene<tl'
"
sabe de la prsoana I-a smgulaI'.detipul zistişi..c fapt,textel maaI XVIÎIŞImunteneştl de Ia sflrşltul se:oluhJlal XVII-lea ŞJll1cepului celUIc
le tari,
lea atesUila persoanaa II-a sll1glar atît formeleveehi,slabe, dtŞl pe cl(114),
Illainoi: arseşi(CH,1, 2/J7/1),înlznseş(DDL,210/16-17), scoseş(C.R,I, '
I
I
1
1}

H. Weinrieh,
Tempus.
a Il-a,
Berlin12
- CI.
KOln-Meinz,1971,
p. 28BeprocIzelle
ŞIurm. unclerzaltlteWe/t,cdi\ia

stnttgart -

294

C.FRANCU

irimiseşi (1675,Moldova,CH, 1,221, 152), dar {lisâ; (DPV, 8G2; CH, I, 152).
le Înt6rsăş(DPV, 838), ziseşi (CH, 1, 288/9).
însă cele mai multe texte din prima jumătate a secoluluial XVIII-lea,
indiferent de regiunea în care au fost redactate, conţin numai formele vechi
în -ş[u } : aleş (NB,237),«duş (NB,238) inleleş(NB, 33:Jjl),dar inieleseiu (NB,
333/11, într-o redactare ulterioară), dziş (CH, 1, 365, 3(6),ziş (NB, 238;
CM, 171; CR, I, 188) etc.
5. In a doua jumătate a secolului al XVIII-lea difuziunea lexicală şi
areală a formelorîn -se! devine mai largă, cuprinzîndBoilexeme şi noi regiuni
(sudul şi centrul Ardealului, Moldova centrală şi de sud, parţial Bucovina şi
Ardealul de nord) : mă dusăi (1768, Alba Iulia, SD, XIII, 33), zisăi (ib.,3:;
în ambele exemple accentul nu este notat), înţelesei(i\2, 206), rătnăseiu (Al,
116/7; A2,39/16,116(7),dusei (/\2,7/7), mă tniorseiu(A>,173/2; in AIÎn pasajul
corespunzătorapare aceeaşiformă, dar nu este indicat accentul), ziseiu (1783;
Oltenia,CR, II,131/17),ajunseiu (ib, 132/4-5),măînlorseiu(ib., 132(4),trimisăiu
(17(i2,Bistriţa-Năsăud, DFC, II, 168; 1779,sudul Moldovei,SD, XVI, 369;
1794, Moldovacentrală, SD, VI, partea a II-a, 16); 1795, Moldova de sud,
SD, XVI, 341; peste tot fără indicarea accentului),spuse!a (Pildele lui Esop,
Sibiu, 1795,f. 53'; fără indicarea accentului),r ămăseiu(CPV, 74; Al, :39/16;
fără indicarea accent.ului),scriseili (1799, ms. 270 din B.A.R f. ] 36'),
intinseiu (ib., f. 136'; în ambele atestări accentul nu este indicat).
Dacă În textele din regiunilecitate formeleslabe şi tari în -sei sînt. relativ
rare şi apar alături de formele În -şţ u}, mult mai frecvente, în textele din
Olteniaşi Ţara Româneascăformeleanalogice,în specialceleslabe, sînt aproape
generalizate pe la 1780-1800 la verbele cele mai frecvente (a aduce,a duce.
a întinde,a tnieleqe,a merge,a pune, Il scrie,a rămtnca,a spune,a trimite, a zice):
aduseiu (1781,Tara Românească,AJ, 9(7), duse/li(ms. 2587 din B.A.H.,f. 25);
tnieleseiu(1754,Argeş,SD, XIV, 2:31;1783,Hurez, ms. 2587dinB.A.R.,f. Hl4'),
intinseiu (17D9,Prahova, ms. 270 din B.A.H.,f. 1\61'), pusCiu(17S9, Mliscel,
ms. 1817elinB.A.R.,f. 142'; 1791,Bucureşti,DEA. I, 778),răm(1SCi(1l)
(17S?>,
Hurez, rns, 2587 din n.A.n., r. ] \lW; 178(),Muscel,rns. ]817 din B..A.H.,L
143),lrimisc1i(175a, Pitesti, SD, XIX, 217; 1754,Piteşti, SD, XIV, 229, 232;
17()0,Argeş, SD, XXV, 2;)5; 1760, Oltenia, SD, XIV, 235; 17H9, Bucureşti,
SD, XII, ras. 128; 1799,Piteşti, SD, VIII, 36), ziseiu (1783,Hurez, rns. 2587
din B.A.R, f. 21F) etc. Celemai multe din formelecitate sînt slabe, cu accentul
indicat În text, dar este posibil ca unele din cele eu accentul neindicat să fi
fost tari, căci în unele regiuni şi forma sigrnat.icăde persoana a II-a singu'lar
era tare, după cum arată exemplele următoare; uruseşi(Al, 116/10, ] 3),dar
VfllS([ŞÎ
(A2,116(10.13);la fel 1I1'118
ci (Al, 221j1LJ,16),{âsei (Al, 267jl(j,275(3),
dar {uslfl(A, 275/:3)peulru persoana 1 singular. Aceste fapte arată că În tol.
cursul epocii vechi formeleslabe în -sei, -s(\i erau dublate de formele tari ÎIi
_!..sei.-'-seşi, mai rare, dar mai simetrice şi.mai regulate eleeltcele slahe.
în textele din Banat continuă să fie folosite, pin:1după 1800. formele
vechi în -ş(i): qjun,:,i(SCB, 2(2), deşchişi(SC13,2(5), {erşi (SCB, 210), Înţăleşi (SCB, 223, 234), puşi (SC13,2(5), rîşi (SCB, 21G),riîma;>i(SC13,206),
spLlşi(SCB,205, 212, 241, 27;"),strlnşi (SCB, 2(4), şterşi (SCB,2(4), zişi (SCB,
2(4) ete.
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Formele noi sînt atestate În textele din Banat abia în a doua jumătate
a secolului al XVIII-lea şi ele sînt extrem de rare: scrisei (1771, Mehadia,
FDC, 31 ; singura atestare pe care o avem şi În care accentul nu-i precizat).
Unele texte din Oltenia atestă începînd eu a doua jumătate a secolului
al XVIII-lea formele contaminate în -şei, apărute prin Încrucişareaformelor
vechi în -şi cu cele noi în -sei : inieleşei(1752, Oltenia, 8D, XIV, 217; 175,1,
Oltenia, 5D, XIV, 2iH). Aceste forme se Întîlnesc azi în Banat, Crişana şi
Tara Haţegului>.
I.Î. în prima jumătate a secoluluitrecut formele slabe ln-sez le înlătură
definitiv pe celevechi în -ş(u) în Muntenia, Oltenia, sudul Ardealuluişi parţial
în Banat, Crişanaşi Moldovacentrală şi de sud (adică În regiunile în care perf'ectulsimpluse mai foloseala persoana 1 şi a II-a singular), astfel încît se poate
spune că pe Ia 1850formele de tipul zise.ierau practic generalizate În limba
scrisă şi în limba vorbită din regiunile menţ.ionate:puseiu (1809,Valea Teleajenului, DVT, 111 ; 1841, Braşov, ADSB, 101), rămâsâi (1805, Oltenia, SD,
XXV, ;37),scrisiii (1819, Oltenia, SD, XXV, 37), scrisei (1825, Rîmnie, ms.
258 din B.A,l-L,f. 654V),trirnisâi (1805, Oltenia, SD, XXV, 168, 169; 1820,
Oltenia, SD, XXV, 51, 188, 193; 1826,Oltenia, SD, XXV, 90; 1831, Oltenia,
SD,XXV, 137),spusei(181l, Banat, 08,102; 1814, Banat, TF, 16:3),lrăseiu
(1820,Oltenia, S1),XXV, 42),trimiseiu (1813,Vlaşea,SD,XVI, 153), trimisă:
(1804, Basarabia ; L. T. Baga, Documente basarrlvene,II, Chişinău, 1928,
16), ţuiseiu (1837,M.-reaNeamţ, ms. 1852 din B.A,R, f. 204"), ziseiu (ŞHR,
1, 71, 84; am indicat accentul numai acolo unde este precizat în text). Este
posihfl ea în regiunile în care perîectul simplu nu era prea des întrebuinţat la
persoaueleI şi a II-a singularsă fi circulat şi forma tare de tipul zIsei,atestată,
după C1I111
am văzut, încă din prima jumătate a secoluluial XVIII-lea şi prezcntă şi astăzi în unele graillripopulare,
Formele tari de tipul zişO) încep să fie simţite ca arhaice şi i"poetiee",
iar concludent în acest sens llţ se pare comentariul asupra actei forme din
Tiganiada, pus de autor in gura lui Mitru Perea. "Zişi adică ţisâi:. la poezie
poate să sătrebuinţască acest cuvînt învechit. MP," (T, 237/nota 1), De fapt,
reprezentanţil Şcolii ardelene nu foloseau decît formele noi spuse; (PMI, 1,
127),zisei (id,ib" n8, nn, 127, 1G6; ŞHH.,1,71,84; ŞA, Ii ;361,III, 25; Ţf,
43, .6:).
O dovadă că formele vechi în ..ş (i) erau în afara uzului în limba literară
din prima .iumătate a secoluluitrecut este faptul că neologismelelatine-romanice sau cele create după model francez de tipul compune,depune,presupune,
supune, recotnpunc,posipune, impune etc. 1111
au decît forme în -sei (formele
de tipul "compuşi, *depWliete, pentru compusei,depusei stnt dnexistentej>'.
7, Informaţii privind situatia fOI'11"lelor
diseutate ne adue .unelegramatiei
româneştiîncepînd cu a doua jumătate elsecoluluial XVIII-lea, Astfel,formele
în -sei sînt înregistrate În gramatiea lui S, Micu şi Gh. Şincai (1780):"Verba,
quorum Supinum definit in s formant Praeteritum Perfeetum Absolutum
13Cf.Ov.Dellsnsiauu,
Graiuldin T(uaHateglllu.i,
Bucureşti,1H25,p, 49; D, Şandrn,
1nBL,nI, 1935,p, 1:10,
v, JH37,p, 142;G,Weigal1d,
în .Jb"III, 1896,p. 242;E. Petroviei,
PFS, 138,139,157,
14Cf,AlfLombard,
Le verberoumaiIl,
II, Lund,1955,p. 1 030--1033,
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addendo sei, e.g. pon, pus, pussei, duc, dus, dussei etc.">, In secolul al
XIX-lea formeleÎn -sei sînt singureleconsemnateşi recomandateîn gramaticile
româneşti>, cu excepţia gramaticiIo!'lui '1'.Cipariu,care considerăacesteforme
"vulgare şi viţioase" şi care-şi exprima preferinta pentru cele etimologicede
t.ipnl zişi, arşi17• In realitate, în scrisul său Cipariufoloseaformele analogice,
impuse În normele limbii literare moderne şi în vorbirea populară din multe
regiuni (Oltenia,vestul Munteniei,Banat, Crişana): înţelese!(dintr-o scrisoare
din 1844 a lui T. Cipariu către G. Bariţ, în vol, GeorileBarii şi contemporanii
sili, ediţie de Şt. Pascu, 1. Pervain, I. Chindriş,D. Suciu şi 1. Buzaşi, IV, Bucureşti, 1978, p. 229), scrisei (ib., p. 118, 258, 316), trimise! (ib., p. 197, 298),
zisei (ib., p. 196) etc.
U. Dacă din normele limbii literare formelevechi în -ş(i) sînt înlăturate
de formelenoi în -seiîncă din prima jumătate a secoluluitrecut, în unele graiuri
populare ele continuă să se folosească pînă în zilele noastre. Pe la sfîrşitu1
secolului trecut G. Weigand le înregistra În Banat, iar Între cele două războaie mondiale Ov. Densusianuşi D. Şandru constatau Întrebuinţarea foarte
frecventă la ţăranii din Ţara Haţegului, Lăpuşul de Sus (Hunedoara) şi Almă]
(Banat) a formelorde tipul ajunş, mă duş, mulş,merş,scos,troşv, Textele dialectale de după război le atestă însă destul de rar şi numai În zone izolate: ir aş
(Hacşa-Oaş, Antologiede proză popularii'epică, realizată de Ovidiu Bîrlea,
voI. 1, Bucureşti, 1964, p. 456), dziş (ib., p. 456).
Formele coutaminate de tipul ajunşei, duşei, puşei, sţutşei, atestate În
Oltenia Încă din secolul al XVIIIlea, au fost înregistrate atît de G. Weigand,
cît şi de D. Şandru în Banat, .undese menţin pînă astăzi. Ele apar şi În folcIoru1
moţilor din Scărişoara (Crişana): puşii (PFS, 138, 139, 145), spllşci (PFS,
157), {uşI:i(PFS, 140).
în ALR, formelevechi de tipul puş i i ] nu luai sînt înregistrate în uici un
punct, fapt ce atestă generalizareBformelor analogice în regiunile în care
perf'ectul simplu se mai foloseştela persoana 1 şi a II-a. În schimb, formele
coutaminate, mai apropiate de cele vechi, de tipul arşâi, ascunşăi, copşâi.
spllşiÎi, (d)zişai ati fost Înregistrate În ALB în unele punct.e din Banat şi
'1 -'t·l· 1'··
'·leV,UlJeI
... (·t·
')fJ ,»,
c'(J "'('
su(-,esu
. lanSI
pc" ")/, _',
1), ()hl()2)19
.a,.
.
Fonnele slabe în -sa (-sfii)alt fost înregistrate de autorii ALIl in Oltenia,
Muntenia, sudul Ardealului, sudul Moldovei,Crişana şi parţial în Banat. şi
Maramures2. Ele sInt deosebit de freevente În textele dialeetale din Oltenia
şi Muntenia, culese eu ocazia anchetelor pentru NALIi.: adllSai (pct. U21,
Texte dialeclale.Oltenia, puhlieate sub redactia lui Boris Cazacu, Bucureşti,
---------1. Cf.S, Klcinşi G.Sinkai,Elemenlalinglwe
Daco"rollwl1ac
silitVa/achicae,
Viena.1780,
p. 48.Ce.şi ediţ.iaa l1-a,Buda,1805,p. 63(selllnată
numaide G11.
Şincai).
J6VeziC. Frâncu,în LH,XXXIII,1984,nr. 5, p. 4:38,nota16.
17CI.T. Cipariu,Elemente
delimbăromânădupădialcele
şi mOllllmcflle
vceM,
Blaj,1854,
p. 175;idem,Gramatica
limbiiJ'omdnc,
ParteaI, Bucureşti,
1879,p. ,321,:129.
18Cf.trimiteriJe
bibliografice
de la nota13_
1DCf.ALHII, serienouă,voI.VI,11.1983.1984,1985,1987,1988.
20Nus-aInregistrat
niciun răspunsin zollecompacte
dinMoldova
centralăşi de Ilord,
Bucovina,
M.aratllureş,
nordulşi estulArdealului,
zoneIn careperfectulsimplunilse.mal111trcbuÎl1ţ.I):lzil.
Insă sitllaţ.ia
eXHctă
a formelor
depersoana1 singulnr
de la perfectul
simpluva
fi cunoscută
abiadupăpublicarea
NALH.Putemspunenumaică, dupăinforl11aţJiJe
datede
RutoriiNA.LR.
,1101dova
şi BUf:o!1ina,
formele
detipul.ziset,
ziseinuau fostIntllniteInpunctele
al1chetate,
generale
fiindceledeperfectcompus.
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1\1(;7,p. 82),cof'sâi(pcl.,\)();J,ib., p. 28'2),mă dusdi (pct:
ib., p. 241;pct, 758, 7fi8,772,77fi, Textedialeciale.Mu
lui Boris Cazacu,Hncnreşt.i,1973,p. 1\17,:338,3G9,2
n., p. 3;38),pus â! (pet. 772, ib., p. ;328),rămăsei (pct.
(pct..(j90,ib., p. 174),spus ăi (pct. 757, ib., p. 275; P
Oltenia,p. 256),zislii (pct. 910. tb., p. 40) etc. Astfel de
apropiat.ăelemomentul'vorbirii,în specialpetrecută îl
opun formeloreleperfect compus,folositepentru acţiu
loc Înainte de ziua în care locutorul vorbeşte (pentru
azi-noapte,dar nu pentru azi-Ilimincaţi/,azi la prinz, ac,
acestorforme precumşi solidarităţ.ilelor lexicaleeu adv
se observă în textele culese prin întrebarea Ce (J [ele
care s-a pus în majoritatea punctelor anchetate.
Pentru celelaltedună zone in care perfcctul simp
lat la persoana I, adică pentrn Crisana şi Banat, num
în -sei au fost Întîlnite În poezia populară t ,.Niei lor
nurnaizisei în frunză" (MironPompiliu, Poesii pOpOI'(
în vol. Literaturiişi limbăpopulară, editie de V. Nctea,
ajunsei (ib., 36), mă dusei [Ciniecedin Biharia, ib. 2
stinsei [ib., p. 265,2(6), subsei(G. Alexici,Textedin lifei
publicate de 1. Muşlea, tom. II, p. Bucureşti, 1866,p.
torse: (i1l.,p. Hi2), mersei (it»; p. 172) etc.
Intr-un singur punct (386 Marginea-Hădă uti
ALB II ii-a înregistrat o formă analogică tare (spllsăI
nldl (Ia aIte verbe forma tare nu a fost înregistrată)21.
ln tiInÎL[lÎntr·o zonă În care perfeetul siInplu llU
sau numai la pC.l'so<lna
a III-a, această formă se meu
exercitate de persoana il III·a singular şi plural (sp,
întrehuinlată chiar de cei care nu utilizează în mod CI
dar sînt infJuentaţ.ide limba scrisă, unde mai alesîn nar:
la persoana a III-a apare regulaL22,exprimînd aşa ll1
în opozi(jeeli perfeetul compus care exprimă aşa numita
Iorgu Iurgan explicaforme <:artIlllasei, mh'sci, pâsei, Cl
prin disparipa pcrLeetuluisimplu din limba vorbită în e(
I<:xpliea!ia
trebuie eompletată eu datele de diaeroniead
i cu observalia eţl in multe cuvinte din vorbirea din Mo
fată de aecentuarea muntenească, în silaba precedentă I
bolnâ/J,Ştefan), astfel incit formele de tipul spllsâi tI'
Irăsătllră mai generală a graiului moldovenesc privi)
accentuarea paroxit.onăa vorbitorilor lui. Aceeaşiaeeer
SOflllaa II-a singular (riimâseşi,merseşi,pâseşi), forme)
dar auzite de au/o)"în vorbirea llnor rnoldoveni25
•

•2.1eL ALElI, serieuOll;l,
vo!.VII, h. 10RS.
22eL lorguIordall,Gramalica
limbiiromâne,Bucureşti,
19a
""CLH. \Veimlch,
OJJ.cii.,Jl.42şi urm.
.1 Cf.IorguIordan,Oj).cii.,p. 40.
25PreZCllj:a
:H:cstor
formeîn vorbirea
unormoldoveni
a fostsel
(op.cit.,p. 40)salideAULombrad(op.cit.,p. 929).
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!\. Un caz aualog există în dialectul aromăn, unde aproape toate perfectele cu accentul pe rădăcină se conjugă la persoana a H-a singular sub două
forme! una eu accentul pe sufix (ca în latină) i alta el! accentul pe rădăcină.
sub influenţa celorlalte persoane: asC1lIJlS('.;;i
şi asctunsişi, dziseşi şi dzlsişi,
spl1seşişi spilsişi.Aceste forme paralele se folosescchiar în aceeaşi regiune
şi chiar în aceeaşi localitate, atît în sud, cît şi în nOH]2".
Necesitatea de a studiaparalel accentuarea formeloracestora din dialectul aromân CIlcea din dialectul dacorornîna fost subliniată de multă vreme?",
însă pînă acum nu 5-an pus în relaţie cele două tipuri de perfect forle, analogic,
de la persoana a II-a singular (drom. spuseşişi arorn. splisişi).Ele sînt concludente pentru presiuneaparadigmatioă exercitată de persoana a III-a singular
şi de persoanelepluraluluiasupra persoaneia II-a singular, iar şi prin intermediul acesteia asupra persoanei1 singular.Este posibilea menţinereaîn dialectul
aromâna formelortari de ti pul dzişsă se datorcască tocmai presiuniimai slabe
din parteapersoanei a II-a singular,care şi-a creat pentru aproapetoate vorbele
de conjugarea a 1II-a cîte o formă tare, alături de forma slabă, la persoanaa Il-a
singular (dzfsişi"dztseşi ),.Din această perspectivă, formele dialectale dacoromâne de tipul mersei, spusei, zisei nu reprezintă decit extinderea acestui
modelşi la persoana 1 singular in condiţiilefolosiriimai rare a perfectuluisimplu
la această persoană. în dialectul arornân această extindere nu a fost posibilă,
deoarece .aici perîectul simplu il-a menţinut deosebit de puternic nu numai
la persoana a III-a, ei şi la persoana 1 singular, iar presiunea din partea formei
slabe de persoana a II-a singular a fost mai mică, din cauza prezenţei formei
tari de tipul spus;ş!.
10. În urma acestor consideraţii privind raportul eronologicdinLre
variantele de tipul ziş, zis!Hşi zîsei şi privind răspindirea acestora în graiuri,
ni se pare Întemeiată atît ipoteza susţinută de mulţi cercetători că formele de
tipnlzisei an apărut suh influenţa persoanei a II-a singular (ziStrşi), singura
formă slabă din paradigma pcrîectului sigma+icîncă din latină, cît şi ipoteza
că ele alI apărut sub influenţa persoanei a III-a singular şi a persoanelor pluraiului, prin intermediul persoanei a H-a. Obiecţia lui AH Lombard= că ar fi
greu de admis o influenţă exercitată de persoana a II"a, în general mai puţin
frecventă, asupra persoanei T, mai frecventă, nu ni fie pare justificată dacă
se are în vedere procesul de comunicare, realizat, fireşte, Între lin locutor şi
un interlocutor, care pot emite enunţuri de tipul:" Ce arluscşi (SpllS(şi,
zis(;şi)'?"- "Eu adllş (sPU{;,
zi?) aceasta ">"Ell adus(;i(spus(ii,zisei) aceasta".
Formele folosite ele locutor puteau foarte uşor să exercite o presinne asupra
celor lltilizate de interlocutor, atît În ceea ee priveşte numărul de silabe, eît
şi accentul, a.inngîndu-seastfel la formeleslabe de Lîpulspusei. în cazul în care
formele folosite de locutor erau tari (adtlseşi, spllseşi,ziseşi), acestea puteau
să-şi impună accenLulşi IlUlniiJ'ulde silabe şi la formele folosite de interloeutol', ajungîndll-se la formele tari de tipul sprisei, adzlsei,zisei.
La extinderea şi impunerea formelor slabe de tipul zisei nn trebuie ne·
glijată presiunea pal'adigmatieiiexereitatfl de persoana 1 a perfectului simplu
26CI.T. Capi<lan,
.1românii.
Dia/eclul
aTomc1l1,
BllcureşLi,
1932,p. 4(\3.
2.7CLLeea.Morariu,
Voilâudat,în "Codrul
CoslllinlJlui",
V,t927·-1!l28,parteaa lI-a,
p:29(\.
28ef. AlILombal'd,
op.cii.,p. B29,nota1.

FOKl\1ELE
DEPEHFECT
ElJMPLU
IN"8
de la celelalte conjugări (cînllii, nazui, cobori),suii ],
conjugarea il nra (cenu, ţiiertlui] precum şi a perie
belor a fi, a avea, a urca ({usei, auusei, Dl'u.seiYo.'I
a paradigmclor,de reducere a contrastelor, concretizat
formele tari Ia cele slabe, il actionat in toate {epocile
similar îl constituie trecerea de la perfectul tare de tipu
recel,[eceră la cel slab de tipul !/iClIi,{iiclIŞi,
[ăct: etc.o
secolului al XVI-lea --.-al XVIII-lea) sau inlocuirea
tled«,dai' prin formele slabe dădui, <liidll,specifică s
al XVIII-IeaaJ•
La impuuerea lui -,\'-in formele de tipul zisei, sJ
contribuit, probabil, şi formele de participiu trecut
fiind influenta reciprocă dintre perfecl.ul simplu şi
multă vreme"2.
Prin urmare, după părerea uoast.ră Inovatia a pc
formelortari de persoana a l l-a a VI-a de la pcrlectul
formelor de participin în -s, prin apariţia formelor tai
splisei, at.est.at.eîncepînd cu prima jumătate a secclu
sub influenţa formei slabe de persoana a II-a singular, r
lizarca în limba literară şi în unele grail/ri populare a]
zise),push, mersei,atest.ateîncepîndcu a doua jurnătatc :

L'OIU(;lNE,L'ANCIENNI;;·n
ET LADlI'FUSION
GI";OGl\APl
DUPAssf SIMPLEEN -8[;1

L'aut.euran,dycle rel.upJnccJlIenl
desIortneaIurt.esU,tym(J]
forme>al1Hlogiques
CII-.IN(SjJllŞ(ll)
>. .\]lusei)
il.partirde tf'xiesan
mat.ericl
offertpar l'ALTI
.:]'ondel110nlre
quel'Innovattnn
est enreg
tout cJ'abord
dansdestcxtesquiref'let
entle parlerde la Valachle,
provcuant
dela Moldavh-,dela 'I'ransylvunic,
dela Bucovine
el deI'C
muitie du XVIl!' sicere,lesIorutcsell-sh colluaissenl
linediffusÎOJ
I.erritol'iale.
el CUHel/trel/cent
de pInscllplliSlesforrnesHymoJogiql
moiU(du XIX,.siecle,eJJess'irnposent
danslesnorme,dela hlllglle
populnire
del'OIt(nie,elela Valacbie,
du Suddela Moldavie
ei deIn
les[ormesandennesen-Ş(ll)sontcucoreernploy6es
jnsqll"ll10tresj,k
velle,(cclles-CÎ
dmrLetlrcgistr{lcs
clanslestexlesde ectter(giol1
a pa
des[Oflnes
conl.alllinees
(rUtype: jJuşci,spuci,

""CI.C.Frâncu,Dinistoriaverbelor
nere!Julate
: peT{ec/lil
sigIlla
şi 111'1'Il:J,
InLE, XXVJ,1976,nr. 1,p. 55--63.
uoef, Va.leria
Guţ.uHOllJa)o,
Din11/or(o!o{!ia
ser.a{XFl-/w: pc,
11J'acc,în Omagia/Ili
AI.1!ooclli
latOdeani,Bucureşti,
Jll6fl,p. 3B7-·
31CLC.Frâncu,Dinistoria/Jerbe/or
nere!Julate
: petrec/III
simpll
licrlielor
fidaşia sta,iu LH,XXIX,1980,llr.4,jl. :J11-:H2.
32CI.G.E.'Halligren,
Etrzde
sur lesaclioIles
analo!Jiques
rccipro
ticipepassedansleslal1g!les
romalles,
l!ppsala,1920,p. 94--101,159

ASPECTE FONETICE DIALECTALE 11\ THADUCEHILE
MGNTENEŞTI LAICE DIN A DOGA JUi\L\TATE A SECOLULUI
AL XVIII-LEA (1)
DE
EUGENIA
DIMA
Pe la începutul secolului al XVIII-lea s-a ivit necesitatea traducerii
sistematice a cărţilor bisericeşti de slujbă, Această..acţiune, iniţiată de mitropolitul TeodosieVeştemeanu şi sprijinită în hună parte de episcopiiMitrofan
al Buzăului şi Antim Ivireanul de la Rîrnnic, a fost continuată de episcopii
rîmniceni Damaschin, Chesarie şi Filaret. Rolul preponderent în tipărirea
cărţilor româneşti îi revine tipografiei de la Rimnic. Aceasta "se înfăţişează
ea un centru ce a lucrat cu precădereîn secolulXVIII cu o mare forţă de iradiere şi eu o putere de atracţie exercitată asupra tuturor celor trei ţări romăneşti">. Scrise de munteni, cărţile traduse şi difuzale În t9ate provinciile
aveau un aspect muntenesc, iar tipografiile de la Blaj şi Iaşj care le-an retipărit după 1750, au respectat, de obicei, originalul."
Studierea traducerilor munteneşti laice (lin a doua !)umătate a secolului al XVIII-lea, deci în plină epocă de tranziţie de la vechea limbă literară la limba modernă, ne-a oferit un material lingvist,c deosebit de interesant, atît prin pătrunderea masivă a elementelor neologice,cit şi prin ahsorhirea elementelorpopulare. În traducerile laice, tot mai numeroase,ca urmare a influentei limbii vorbite asupra limbii literare, se produce o desprindere treptată de tiparele cărţilor religioaseşi o micşorare a diferenţelor dintre
limba de cultură şi cea populară.
Această situaţie este reflectată în traducerile pe care le-am parcurs,
în număr de 23, totalizînd aproximativ 6 000 de pagini în manuscris şi 300
de pagini text tipărit, din perioada cuprinsă între anii 174H,-18202•
1Alexandru
Duţu,Coordonate
aleculturiirotnâneşti
in secolul
XVII1, Bucureşti,
1968,
p, 123.
2 Amavut Invedereşi traducerea
dinFontenelle(abreviată
FC),f'ăcu
tă de Hăducanu
Gl'Cdallll
pe la .1820,
deoarece
nmconsiderat
c:lacestaapartinesecolulnl
al XVIII-lea,in care
traducătorul
s-atormatdinpunctde vedereculturalşi llngvlstlc,
el fiindnăscutInaltul1786.
Dalebiografice
despreRăducanuGrecianuoferiiGeorgeD, Florescu
, Din oechiulBucureşti.
Biserici,
curţibotereştt
Şihanuridupădouăplanuriinedite
dela sţlrşitulsecolului
al XYII l-Lea,
Bucureştj,
198f),
p, 1:ll, Lasfîrşitulacestuiarttcolprezentăm,
Inordinealfahetl
eă,listatextelor
analizateşi sigtelepe carele vomutilizape parcursul
lucrării.

802

EUGENJA
DIMA

2

Studiile filologiceîntreprinse pînă acum ne-an condus la o delimitare
precisă a textelor traduse de munteni, localizarea fiindu-ne înlesnită de
faptul că cei mai mulţi traducători sînt mari boieri aparţinînd unor familii
vechi din Ţara Rornânescă: Matei Fărcăşanu, Costandin Cocorăscu, Ienăchiţă şi AlecuVăcărescu,Ioan Cantacuzino, Iordache Slătineanu, Răducanu
Grcciariu.Ni se pare important de relevat faptul că un mare număr de pagini
reprezintă autografe ale traducătorilor mai sus amintiţi, ceea ee constituie
o garantie în privinţa autenticităţii lingvistice,ştiindu-secă în cazul unei copii
se poate schimba limba originalului, introducindu-se particularităţi proprii
limbii copistului, care poate aparţine unei alte arii dialectale, Realizată la lin
mare interval de timp faţă deoriginul, copia se poate depărta de trăsăturile
lingvisticecaracteristicemomentuluiÎn care-acestaa fost scris",în acestsens,precizămcă unele copiimanuscrisestudiate de noi aparţin unor copişti cunoscuti a
căror originemunteneascăeste neîndoielnică(Raf'ailde la Hurez, Ioan Bărhătescu, Ioniţă Şoimescu),iar distanţa În timp dintre efectuareatraducerii şi copiere
este relativ mică. în afara acestora,rămîn putine lucrări cărora nu li se cunoaşte
încă numele traducătorului sau al copistului, dar care, datorită unui mare
număr de trăsături lingvistice specifice,pot fi localizate cu ceriitudine În
sudul ţării. Din considerente metodologice,.am limitat. cercetarea traducerilor la Ţara Homânească,deşi împărţirea politico-adrn.inistrativănu coincide
eu limitele priIlcipalelorunităţi dialectale.
Rezultatele studiilor filologicecare au determinat includerea traducerilor menţionate în obiectivul cercetării noastre. au fost confirmatede numărul mare de trăsăturidialectale specificegraiului muntenesc.Dintre acestea
menţionăm: apariţia diftongilor-îj-, -ei-, ăi-, oi-, ai-, prin antieiparea elernentuluipalatal i, în oichi,păreiche, rcichie, sfrttichini, ureichie, veicheetc., trecerea diîtongului Qala e in ptcere, proteza lui Il în halai, harc, boropsii,tu ăpi;
afereza lui h în timbarile,să olărască, aide, (tideţ, uele; !lup!'i"de pe"; identitatea formelorverbale de indicativ prezent pers. a III-a sg. şi pl. ; lexeme ea
cimitir, ginere "mire",.noroi, nădl!.şealâ,porumbel,uarză, zăpadă etc.
Faţfl de numărlll relativ redus al regiona1ismelofdin eărţ.ilereligioase,
traducătorii laici, vorbitori ai graiurilor, utilizează într-un număr mult mai
mare fapte de lhnbă specifice aJ'iilor lingvistice eărora le aparl:in.
In afara elemente1cJrdialectalearllÎlltite, există, în tIaducerile eercetate,numeroasealte trăsăt1ll'icare pot fi apreciate drept caracteristice mai
ales subdialectuhli muutenese din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea,
unele reprezentînd inovaţii în vechea limbă literară.
Deoarece În· numeroase luerăride istorie a limbii române literare se
întîlnesc aprecieri. contradictorii in legătură eu· distribuţ.ia unor fouetisme,
ne propunem să discuLăm unele fenomene fonetice in lumina datelor oferite
de materialul pe care l-am studiat. Pentru a aprecia cît mai coreet originea
şi cronologiauIlui fouetism pătruns în limba literară, credem că trebuie pornit,
în primul rînd, de la studierea istoriei limbii române, de la cercetarea evoluţiei graiurilor dacorol1lâne.G. Ivăneseu, în Istoria limbii române, :iIlalizeaz{ldesp{u'ţ.irea
limbii române în dialecte şi deplasărilede populaţ.iecare au
dllSla transplantarea unor fenomenespecificenoilor'veniţ:iîn ariile unor dia··
,3 VeziIonGheţie,
ALMareş,OraiuJ'ile
.âacoromâne
Însecolul
al XV[-lf(l,Bueureşti,
1974.,
p.51--57.
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lecte mai vechi. Fenomenul, numit de iautor "amestecul dialectelor", reprezintă efectul lingvistic al acestor deplasări de populaţie românească, începute de prin secolul al XIV-lea, şi care s-au continuat în Moldova şi Tara
Românească pînă aproape de zilele noastre": De aici rezultă relativa unitate
dialectală a limbii române, reflectată şi în limba literară.
De aceste fapte de natură istorică, precum şi de analiza conflguraţ.iei
dialectale a limbii Într-o anumită epocă trebuie să se ţină seama în studiul
particularităţilor Iingvisticeale limbii literare ca şi în localizarea unor texte
vechi. De asemenea,rămîne importantă şi raportarea la stadiul actual al evolutiei unor Ionetisme-.
. In lucrarea noastră vom avea în vedere atît transformările apărute ea
urmare a acţiunii unor legi fonetice într-o arie mai largă, cît şi schimbările
mai slab conturate, petrecute în anumite cuvinte. Precizăm însă că nu am
luat în considerarefaptele fonetice cu un număr redus de ocurenţe, ci le-am
selectat numai pe acelea care apar la mai mulţi traducători, consideraţi de
noi că aparţin aceleiaşivariante regionale,în cazul de faţă graiului muntenesc.
1. Transformarea diftongilor ea, ui In poziţie c, i în (i) e
Fenomenul a fost formulat de către Alexandru Philippide astfel:
"â accentuat, precedat în aceeaş silabă de e, i.,sunet muiat şi urmat în aceeaşi
silabă ori în silaba imediat următoare de e, i, sunet muiat, se preface-în i"".
Transformarea s-a produs, probabil, inainte de întemeierea Principatelor În graiurile moldovenesc şi muntenesc (pietre> pietre, leaqe>lege)7.
Această realizare fonetică s-a transmis prin analogie şi în forme gramaticale, astfel încît partieipii ca tăiaţi, tăiate au devenit tiiieii, iăteie, iar
imperf'ecteleindicativului şedeai, şedeaţi au fost înlocuite de şedei,şelli!ţi.
"Moldoveniiau extins vocalismul formelor în care schimbarea fonetică s-a
realizat. La munteni s-a generalizat vccalismul formelor înc,are schimbarea
Il-a avut loc. Astfel, ei au înlocuit formele de imperfect ind.iţativ şedei,$edeţi
eu şedeai, şedeaii, create după şedeatn,şedea şi formele qe.'cpartieipiutăie!i,
iăiete eu t ăiaii, tăiate, create după tăiat, tiiutiă'": Tratamentul diftongilor
iâ, rrl este considerat drept una din trăsăturile care difsreuţiază astăzi graiurile nordice de cele sudice",
:
Prezentăm repartiţia dialectală a eliftonguluii6 aşa cum reiese din hărţile publicate în ALB SN VII, care cuprind forme verbale. Pe harta 1880
intitulată "tăiem, tăiat.1",verbul de pers. a II-a sg. îşi păstrează diftongul
În graiurile sudice, cu cxcepţia punctelor 'i05 (Piua Petrei-Feteşti) şi /'.28
«(iura Sărăţii-Buzău), unde s-a notat forma tliieţi. Pe harta 2085 "apropiaţi-vă" diftongul i6 apare nemodifieaLîn sudul ţării. în acelaşi aUas, în
hărl,ile2 000"am tăiat'\ 2 1:32"apropiat", 2133 "sperial/' se eonstată că il/,
care nu este urmat de e i, rămîne neschimhat în subdialeetul muntenesc.
4 C;,IvăllCSCU,
IstorialimbiiI'omilnc,
Iaşi,1980,IJ,4fi3,541-547.
fiVeziIonGhe[.ie,
Localizarea
leac/elor
vechiromâneşti
dupdcriteriilingvistic!;,
In SeL,
XVI,J!Jfi5,nr. 3, p. :393,404.
tiA.Jexandl'u
Philippide,
Originea
romanilor,
Il, laşi,1928,p. 18.
7 Pentrudiscuţiiin leg:1Lunl
eu ((ccasUi
pl'oblemii.
veziG. Ivănescll,
.Problemele
capitale
aleIIcchil
romilne
literare,InBIFE,XI,.-XII, 1944--1945,
p. 216-2:HL
RG. Ivăl1escu,
Istorialimbiiromâne,p. 4fi9--·
470.
9 VeziGl'.Scorpan,
GraiullJ/o!dovel1l:8C.
Tf'itdinJe
rOl/Etice.
E:;r;pnsivill1le,
in BIFH,XI-XII, 1944-HJ45,p. 424471.
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Studiind prezenţa în limba literară a fenomenuluitrecerii lui ia, la fi!,
Ion Gheţie, în volumul Baza dialecial.ă(1românei literare, p. 120, 121, îl consemnează numai în texte din Moldova,nordul Transilvaniei şi în Maramureş.
Cind Întîlneşte fonetismulapropieiela Dinicu Golescu,acelaşi autor îl atribuie
corectorilorsau copiştilor, considerînd că forma respectivă nu figura În manuscrisul original al soriitorului-v.
In textele parcurse de noi am înregistrat însă numeroaseforme verbale
în care iri în poziţie e, i devine ii;. Le enumerăm în ordine cronologică: H:
iticuieii 230" 373" intemeieie1841',jlwghieţi 193v,tăiete 2541';D IY: dăspuicte
83", dăspuieii 64\ HW, 2291',241', iniemeiete58', lutuţuieie 61', iăieie 85T,
irlieţi 481';Hh : incuieie 55', mă apropiei 55', mă sperie! 59v; I: incoruliete
LI:)",mînie! 14Jr; VII: inietneiese'14', iăieii 29"; CNP: tmprăşiieie,14" iăieseră
551',liiiete6W; SM: sâ apropiesetă 8, apropieii-nă70; MS: ştiei 34".
Nu am întîlnit cazuri de extindere a analogieila forme gramaticale care
nu îndeplinesccondiţia iniţială a evoluţieifonetice:P: spiirz(1[269",tăiat 181',
208" 247'; T: s-au speriat 92', tinquia 10'; IS: întemeiat4Sr; R: junghiat 73';
VH,: tăiar ă 29"; D IV: dăspuiat 215" lutuiuiut 176r, tăiai 178"; E: apropiat 149'; LP: muiat 6ar; C: incondeiată14; CNP: mingiiat12'";MC: inctiiciă
81v; FC: mîngîiaM53".
In prima jumătate a secolului al X IX-lea am consemnat, în afară de
forma apropieiede la Dinicu Golescu,semnalată şi de Ion Ghetie->,alte exemple de modificare .a diftongului tii în poziţie e, i la Iancu Văcăreseuwvse.despuiese 270, tncovoieie272, neniemeiete 303, vâ mînie! 231, liiieii-mi 527.
In textele dialectale din Muntenia şi Oltenia publicate recent-", fenomenul trecerii lui ia la te este înregistrat în cîteva puncte. In TD. MZl11tH:
tăieie-687 Cotrneana,Argeş,1,.155;716Fjnt.inele,Prahova, II, 321; '{4',GuraSărăţii, Merei,Buzău, II, 762; 778 PIopii Slăviteşti, Teleorman, 1, 390; iăieii7.48Săgeata, Buzău, II, 783; tâiesem-712 Bătrîni, Starchiojd, Prahova, II,
264; tăiei 690 Ceauşeşti,Oarja, Argeş,1, 177; diisfillieţi-703 Diţeşti, Filipeştii- de -Pădure, Prahova, II, 144; speriete-672 Mlăceni, Perişani, Vîlcea,
r, IH; şit.ei 779 Saleia, Teleorman, 1, :398,şi în 'I'D. Olt. 10:muiete-971 Sărbătoarea, Craiova,315; râzlJwÎeti---9S5Dobriţa, Gorj, 1:38;tâieie 921 VladL
minl, Gilort, 83; lâieţ- 987 Castranova, Caraeal, 388.
II IonGheţie,BazadialeetaM
al'omllnei
literare,Bucureşti,
1975,11.
447.
11Ibidem,p. 439.
12IancuVăcăl'escu,
Opere,Bucureşti,1985.Dintextelernuntcncşti
ale secolului
al
XVIII-lea,
pe carele-amcercetat,am prezentatnumaiexemplele
In carediftongul
il;şi e sint
I'edaţ.i
graficprinije(saui),iest(= ie)şi est( e).Slovele
chirilice
ia şiiaUau fostintCl'pretate
ia saliea; deoarece
amavutInvedereoscilaţiile
dinepocăalefonetisnllllui
tn discuţie,
nn artl
riscato altă interpretare
grafidi,deşi,porninddela faptnlcă in aceastăperioadăslovelerespectiveredandemulteoripee,it, esteposihilca,şiInacestcaz,grnfemele
'J;;şiA\săreprezinte,
măcaruneori,pe e saule.
13In EdituraAcademiei
au apărutvolumele:
Textedfaleclale
Oltenia,Bucureşti,
1967
(Incontinuare,
TD.Olt.)şi Textedia/eelale.
lWunfenia,
1,Bucureşti,
1nn, şi II, Bucureşti,
1\l7f>
(in continuare,
TD.i\ll1llf.
1, II), dinArhivafonogramică
a limbiiromâne.
14PentruTDN[unl_
vomutIlizaurmătorul
sistemde citarc: cifra(sublinia1::1)
ea]'cindiclilllul1ărul
punctuluianchetatşi localitatea
anchetabl,
nurnelecomunei
(dacăe cazul),judeţul,lumăl'ulvolumului
(notateu cifreromane),
paginavolumului.
la PentruTD.OII.vomutilIzaurmătorul
sistemde eitare: dfra (subliniată)
carcilldiei'i
nUlIH'lrlll
punctuluianchetatşi localitatea
nnchetată,raionul(dupăorganizarea
administrativă
din anul 19(7),paginavolulllului.
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Forma (le) ieu notată în TD. Oli în punctul 92'7Prundeni, Drăgăşani,
109 este rezultatul analogiei.
Şi pentru reducerea diftongului fâ la e există, în traduceri, formele:
E: impiu ăcheii23OV;
C:t\;P:imperecheii115";MS: fi cerei52', zice;34"; ca urmare
el extinderii analogiei şi la alte forme gramatic.ale care nu mai îndeplinesc
condiţia producerii modificării fonetice, consemnăm: R: grdbie 241v, iubie
120', s ă leneuie 147", eă muliumie 7G" tiutnie 5gr, piiqubi.«84r, pr iimie 11',
priute 355",să prăznuie, 7:F:MS: pute-vei53'. Paralel cu aceste fonetisme am
notat şi forme care nu prezintă reducerea diftongului ea ea urmare a analogiei. T: Înmulţea ]251';R:aducea 78', «ă dea 1161',tăcea 14fr, 285', hrănea 99',
pliiiea1471',putea 19/1",:)73",socotea2281',vedea1591',362"venea5:3';Ha: curgea
6', vedeaHlF ; D IV : beau 102";E: (JÎmleam123'; CNP: muliumea171",ţinea
157"; SM: beau 4\J; MS : beau 38"; MC : "ii suplinea 5W ; FC: putea 221'.
Pornind de Ia situaţia actuală atestată de hărţile lingvistice, unde se
consemneazăpăstrarea diftongului fa în Muntenia, Dobrogea, sudul Transilvaniei şi al Moldovei,precum şi în cea mai mare parte a Olteniei, Ion Gheţie
consideră că, pentru atestările din secolul al XVI-lea, "grafiile munteneşti
care par a reda în scris fenomenul sînt, foarte probabil, de cele mai multe
ori, fără valoare fouetică"!". Întîlnind şi în documente munteneşti din secolul
al XVII-lea mai multe exemple, Ion Gheţie, îşi exprimă din nou neîncrederea
privind existenţa reală a fonetismului, deşi, in cele din urmă, se arată mai
concesiv: "Trehuie totuşi să observăm că exemplele cu e se grupează, cele
mai multe, în Oltenia, încît pare posibil ca În această regiune, eare cunoaşte
astăzi în partea sa nord-vestică pe -(1,fenomenul trecerii lui -eli la -e să fi
fost odinioară mai răspîndit decit în zilele noastre'<".
Prezenţa fonetismuluiîn discuţie şi la traducă torii noştri, care în mod
cert nu erau cu totii olteni, ne determină să considerăm reală răspîndirea sa
intr-o arie mai largă în graiuriJe sudice din a doua jumătate ajecolului al
XVIII-lea, ţinînd cont şi de deplasărilede populaţie care au avutloc În epoca
Ieudală.
'
Această supoziţie este susţinută şi de existenţa fonetismului în graiurile munteneşti de astăzi. Astfel,în TD. Muni. se găsese : culeqei,dedei,punei,
scald, ţâcânei-'714 Chiojdeanca,Prahova, II, 284 şi [ăcei, zicei, II; 285; fierbei, puiei, trligei--'712Bătrîni, Starchiojd, Prahova, II, 25;; trligei--750 BăIt.eni, CA. Rosetti, Buzău, II, 81\:);cirpiei,putiei-690 Ceauşeşti,Oarja, Argeş,
I, 176; culeqei,priuiei, uenei1, 177; plălei773 Tituleşti, N. Titulescu, Olt, 1,
331, iar în 'I'D. Olt. consemnămextinderea formelor analogice: eă băle-939
Turcineşti, Gorj, 157, că-l Împărţe 155, lW putem 157; nil pute-_·953 Cerneţi,
Tul'Ilu-Severin, 227.
Cele mai multe din fOlletismeleÎntîlnite de noi în textele studiate privese transformareadifLongilor!ia,ia la eşi Îe dadt sînt urmaţi de e, i, e011sonantă muiată sau consonant{l palatală,în timp ce numărul formelor
Clnttlogieeeare să prezinte modifiearea diftongilor acolo unde aceasta nu trebuia să se producă este redus. Forme ea iăiele, tăieţi din traducerile Il111nteneşLidin a doua jumătate a secolului al XVIU-Iea se explică prin aeţitmea
fenomenului fonetie prezentat mai SllS.Ele reprezintă deci o continuare a
161011
Gheţ.ie,
Bazadialeclalâ,
p. 119.
17Ibidem,p. 120.
20- Lingvistică
203
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unui fonetism mai vechi existent şi în graiurile munteneşti, conservat în sud
pînă astăzi, în arii restrînse. Formele analogice,mai rare, sînt inovaţii care în
Muntenia nu s-au extins ca în graiurile moldoveneşti.Tot inovaţii, specifice
Însă graiurilorsudice, ar putea fi considerateformeleîn care Intilnim diftongul
ia nealterat. Gr. Scorpan apreciază că, în Muntenia, "fi în formele de conjLl-'
gare, în conditia de a se schimba in (r,opune rezistenţă acestei transformări,
aşa ÎnCÎt avem forme ca lâiâle, tăiaţi"lS.
în traducerile parcurse am notat şi forme verbale în care întîlnim diftongii ia, ea în poziţie e, i neschimhaţi: P: iniemeiaie297' ; T: să mîniaţi 72';
IS: tăiaţi 41"; Ha: despuiat; 130'; CNP: tnjunqhiaii 68T, tnsotiatii 114' ;
M8: iăqăâuiai 43T; FC: întemeiate66' şi IS: treceai45' ; VO: aveai 65, făceai
[ăceaţ! 74, iubeai, iubeaii 7G, simteai 771"; E : ardeai, vedeai 591'; CNP:
vedeai42f, voiai ()T; FC: aneai 4(jl', /JI'eai141',4(j".
Exemplele prezentate de noi privind tratamentul diftongilor iâ, ţ;'â
atestă, în limba literară din Muntenia, din cea de a doua jumătate a secolului
al XVIII-lea, o fază de tranziţie, formele care prezintă reducerea diftongi1or
coexistînd eu forme În care aceştia se păstrează. Pentru aprecierea corectă
a perioadei cînd s-au generalizat În sud formelecu iă, ţ;âeste necesară parcurgerea sistematică, eşalonată pe epoci, a textelorselectateprintr-o documentare
filologicăriguroasă. Acest lucru rămîne, în continuare, un deziderat.
2. Tratamentul dur al dentalelor d, l
Vclarizarea vocalelorpalatale ca urmare a durificăriidentalei il, mai ales
în prepozrţiilede, din şi În cuvinte derivate cu prefixul rles-(dez-),a fost COIlsiderată de către cercetătorii vechii limbi literare ca un fenomen frecvent
în textele aparţinînd graiurilor sudice; formele care prezintă velarizarea alternează cu cele ale căror vocale rămîn neschimbate,
în secolul al XVIII-lea se observă o diferenţiere între textele laice şi
cele bisericeşti (mai conservatoareÎn menţinerea tradiţiei lingvisticeîn limba
literară), în care nu se produce velarizarea, In traducerile laice munteneşti
din a doua jumătate a secoluluia l XVIII-lea, aflate sub influenţa limbii vorbite, am notat un număr important de situaţii care prezintă tratamentul
dur al dentalei d. Se poate remarca faptul că în acelaşi text se întîlnesc forme cu vocalelc palatale nevelarizate alături ele forme care prezintă velarizarea Într-un raport elevariaţie liberă. Astăzi durificarea dentalei d este considerată, la nivelul graiurilor, specifică mai ales Munteniei.
Tratamentul dentalei surde t pare a fi diferit de cel al sonorei d, velarizarea lui e şi i ea urmare a durificăriilui t fiind consideratăun fonetism care
nu este propriu suhdialectului muntenesc. Ion Gheţie şi Al. Mareş întîlnesc
fenomenul în două documente din Tara Românească din secolul al XVI-lea
şi, pornind de la atestarea rostirii dure a lui t pe hărţile lingvistice din zilele
noastre, consideră că el trebuie pus pe seama scribilor şi că "avea curs, judecînd după una din atestări,în jumătatea vestică a Ţ[I1'iiRomâneşti, poate
în Oltenia. cleeiîn apropierea Banatului şi a Hunedoarei, unde dnriîtcarea lui
t are astăzi cea mai mare extindere" 20, Ion Ghcţie consemneazăfonetismuJ,
18Gr. Scorpan,op. cit., p. 434.
19Probabilcăformele
careprezintădiftongii
ia,eavorfiavuto circulaţiedestuldemare,
de vremece IenăchiţăVăc(tl'escu
le recomandă
in gramaticasa.
20Ion Gheţie,Al. Mareş,Gmil/rile
dacoromâne,
p. 146.
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pentru suhdialectul muntenesc,în trei lucrări din secolulal XVII-lea: Floarea
darurilor, carte populară copiată de Ion Românul din Sînpetru=Hunedoara
în anul 1620: oşiaptă, cinslascii21(citată după N. Cartojan, .Fiore di oirtîi"
in literatura românească,Bucureşti, 1928). Lexiconul slano-româtial lui Mardarie Cozianul, din anul Hi4\J: h/âsilim22şi Biblia de la 1G882:1:
blăstămul,
blesiămă>.Pentru secolul al XVII l-Iea, Ion Gheţ.ienu semnaleazănici un caz
de durificare a lui t în Muntenia, in materialul cercetat de domnia sa. în traducerile analizate de noi am înttlnit pe 1 dur în două situatii: a) în grupul
consonantic si (şi) : T: ostănele 28', osiănelii 9", osiăni 721',ostănim 66';
E: isiăciune 29', 73', 13,1',ostănindu-să:IW; CNP : peşti/râ 9', lor, 87', 1131";
SM: tinereşi-os ă trăiesc \);),olr1sUimăţi
e 86; SF : osiăneală 104 ; h) t dur în
afara grupului consorianticsi: P: fgreşăli}spurcată 1821"
; 1: deiără 136', să-m
ticnească1-13"
20;E: uit(iie 82'; CNP : Întindea 12W, iămind 8;31',tinări (s.m,
pl.) 32"; forma fă a pronumelui personal te la C 18, 43. CNP 46" 101', 126"
t-au ajutorat 841'.La aceste exemple adăugăm şi formele: sălblillicieP 2771',
sălbătăci.aT lf)", sâlbătliclllneE \Y,sâlbatăci (s. m. pl.) CNP n21',sălbăiăci! SM
58, sălbâlăceşteMS Hj' care ar putea fi însu considerateşi ca rezultat al unei
asimilări vocalice.
Pentru începutul secolului al XIX-lea, Ion G,heţie consemnează rostirea dură a lui t în nestinsla H.P. Mnmuleanu=,la care noi adăugăm şi forma
ohtăz întîlnită în versurile lui Iancu Văcărescu'".
Raportind acest Iouetism la situaţia actuală de pe hărţile lingvistice,
constatăm următoarele:în ALE SN III, h 813 "peşteră", într-un singur punct.
172 (Făgăraş), s-a notat forma pieşiări: cu pluralul pieşiări , în ALB II!!,
h 96 "ohosesc",în toate punctele aparţ.inlnd graiului muntenesc în care se
răspunde "ostenesc" apare t moale, cu excepţia punctului 886 (Peştişanî __o
Gorj), unde s-a notat răspunsul osianit ; pe harta 142 "femeie.tearpă" din
acelaşi volum. este înregistrat răspunsul starpă tot în punetul!l86, dar şi in
848 (Strehaia), Velarizarea lui e precedat de t dur este prezentă, aşadar,
pe hărţile Iingvistice,pentru suhdialectul muntenesc, în părţile de nord-vest
şi vest ale Olteniei ; răspîndirea acestui fonetism este ilustrată mai concludel1tîn planşa :11"sticlă" din NALH OL'f. II, p. 261 sau pe harta ;]'79"amestec" a aceluiaşi atlas. Pe hărţ.ile 190{i,1906, 1908, 196a, 2 (JOI, 2074 din
21Ion Gheţ.ie,
Bazadialee/aM,
p. 281.
22Ibidem,p. 28l.
23Ibidem,
p. :J:lfi.
Douădinceletreitextecitate-de
IonGheţienilni sepal'concludente
elinpunctuldevedereal apartenenţei
lorla graiulmuntenesc,
deoarece
eopistul
Floriidaruri/o!'
ar puteaIi un vorbitor
al graiuriloJ'
nordiee,
iarBibliadela 1688este.•dup'lClIlll
seştie,o operă
de colaborare
Il cărturarilor
din maimulteprovincii.
24Ion Ghejie,în Bazadiah;cta/â,
p. 1:38,notii,apreciazăcă "Inblâstâm,
bhlstâma,
cel
deal doii.,::!
â ar puteafi explicat,
eventual,
şiprintr-oasimilare
voca!ieă
: â- e> ă-ă". Putem
semnalaînsăşi formablesWmÎ!ld,
carenu sepoateexplicadeeltprindurificarea
dentaleit, în
ms.332deIn B.A.H.,undeseaflăo poezie(!nir-uncopacizari{ior]
inclusăIntreversurile
Ivi
Ielli1ehiţă
Văc[lrescu
(veziPoeţiiV:'\e:lre'5ti,
Opere,Bucureşti,
1982,p. 32l)şi pe carei-amatriImit-olui Alee\!Văcărescu
(veziEugeniaDima,AlfeUVâcănscu,
traducator
al Brotocrillllui,
InLH,XXXIIf,1984,nr. 6, p. 501).
26Hemareăm
aicio transforllJare
foneticădeslntllnit{t
In MuntenIa:spirnntah este
inlocui!!'i
princ.
26Ion Gheţie,Bazadialeelalâ,
p. 444.
27IancuVăciirescll,
Opere,Bucureşti,
1985,p. 24tL
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ALB SN VII,unde sînt cartcgraîiate forme verbale care includ pronumele
personal te, peste.tot în gnt1urilesudice e rămîne neschimbat.
Din volumele de texte dialectaleidin Muntenia si Oltenia am reţinut
mai multe forme care reflectă tratamentul dur al dentalei l. în TD. Muni.:
llLldâtâsă -'782 Dracea, Crîngu, Teleorm.an,I, 430; fi dâfirâ--- 7(j3Pădureţi,
Lunea Corbului, Argeş, 1, 2:9; teme - '/48 Valea Muscelului,Păt.îrlagele,
Buzău, Il, 724; f'eali- '/02 Măneşti, Prahova, II, 132, 7.20 Gradiştea, Bo1deşti-- Gradiştea, Prahova, II, Hi7; proslîi (pl.) -'7'78 Plopii -- Slăviteşti
Teleorman, 1, 393;111TD. Olt. : mlsiacin-'--fHOIzverna, Turnu-Severin, 167.
DLH înregistrează, s.v. mesteacăn,varianta tnaslacăn, pentru care trimite la ALE IIil, MN 150, 3934./836(Peştişani--Gorj, Oltenia).
Pornind de la materialul oferit de traducerile cercetate de uoi..din care
am extras exemplelede duuificarea lui t,considednn că, în a doua jumătate
a secoluluial XVIII-lea, în graiurile muntenesti fonetismui avea o circulaţie
mai, mare, rcpartrţiasa dialectală fiind in. parte. diferită de cea.de azi. O .inIluenţă« limbii Iiterare din alte provincii este puţin probabilă datorită faptului că, aşa cum am arătat mai sus, limba literară veche se afla în secolul
al XVIII-lea sub influenţa tipăriturilor religioase din Tara Homănească.
Tinind cont de frecventele deplasări de populaţie transilvăneană Îr;t Oltenia
şi Muntenia, În epoca Ieudală, se poate admite că, în acest caz, avem a Iace
cu un Ionetism din alte arii dialectale, răspîndit în graiurile munteneşti,
care a pătruns şi în limba literară din a doua jumătate a secoluluial XVIII-lea.
SIGLE
A ==ms,1,316dela B.A.H.,
ManuilGlyzonios,
[MallllQl
dearitmetică
praclicd1,
traducere
greceştetăcută.în Muntenia
la i 79328
;
AAT din
ms,rniscel.
1 081dela B,A.H.[Arilmelicâ,
alqebră
.Iriqonotnetrteş,
tradusdmneogrcacă
saulatinăde arhimandritul
GrigoreRîrnnteeanu
III1801; manuscris
autograr'"
;
C
Ioan
Cantacuzino,
Poezii
rlUo,
tipărite
la
Dubăsări
sau
Movllău,
[1792
-1796139
;
ce
ms,
(;'002
.dela B.A.H.,
Pope,
asupraomului,
traducere
f'rancezâ
făcută
de IoanAlexandsr
Cantacuzino
la Cercare
1807; manuscris
autograt''t
; dinlimba
CKP rus.1 550de la B.A,R.,Florian,Nlllna]>ompilius,
romantradusdinlimbafraneeză
(le IuanCantacllzillola
1796; malll1scri;;autograf
;
D III ms. 1-40de la Biblioteca
PatriarhieiRplllâne,
Bu\:.ureştea,
,I. Delaporte,
A ioată:
tmIlea
câlăioI'ie,
voI.III, traelll
ceredinlimbaruS!1
f!\clltă1n1785;
D IV ms.J 7'i1de la B.A.R.,.J.DeJnporte,
..iltoalălumeacăIătofie,
voI.IV,traduceredin
limbarusăfălltă 1n1788;
E
!IlS.miscel.
1 319dela B.A.H.,
Era/ocrU
(f.27--249'),cartepopulară
tradusădeAlecu
Văciîrescu
jJcla 1787,cOjJiată
deunanonimmuntean
la 178933;
28Pentrulocalizare
şi datare;veziN.A.Ursu,.Formarea
terminologiei
ştiinţifice
romdncşti,
Bucureşti,1962,p. 94--96.
29VeziN,A_Ursu,op,cii.,p. \jfi-97.
30Pentrustabilireapaternităţii,
localizare
ş.io.ntare,
veziGheorghe
Ivăneseu,Unpoei
romdnnewnoscllt
dina douajllmălata secolllhzi
)(V111,in "Iaşulliterar",V,1953,IlI'.3-4 ;
G.Ivăllescu
şiN,A.UrslI,Unscriilor
muntean
de la sffrşitulseco/ului
al XVIII-Iea: IonCantacuzino,
In SCŞt.(Iaţii),t.X, 1959,rasc.1--2.
31.Vezi[sforia.lileralurii
rom.dne,
II, Bll<;Ul'eti,
HHi8,p. 180.,--183;
capitoluldespre
IoanCantacuzino
a fostredactatde N.A.Ursu.
32Fostms. .1,?,j
la D..Feeioru,
Calalogul
mam18ctiselor
dinBiblioteca
Patriarhiei
Romllne,
1n"StudiiLeologice",
XVI,1\)64,nr. 1--2, p. 13:1-134.
33Pentruatribuirea
traducerii
luiAleeuVăci\rescll,
veziEugenia
Dima,.41ecu
Văcărescu,
traducător,
p. ,192-502.
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ms. 1383de la B.A.H.,FonIenclle,
Cuvîntări
pentrumulţimea
lumilor,traducere
făcutăpe la 1820de RăducannGrccianu
;
rns.2687de la n.A.R.,Aronicon
mitotoahtcon,
cartepopularătradusădin greceşte
In a douajumătatea secolului
al XVIII-lea"';
;
InS.rnisco
l, 1 31J2
dela B.A.R.,Halema(f.2-78'), carte popularătradusăprol.ahil
dinlimbaturcăIn TaraRomânească
; copiedin 1786--1787
;
rns.
mlscel:
1
si:
de
la
B.A.R.,
Imberie
şi
Mnrqarotta
(f.
132--1·104'),
carte
populară
;
traduceredingreceştecopiatădelogofătul
munteanIoanŞoirnescu
la
1789
;
ms.miscel.4 468de la B.A.R,Istorialai Iordache
Slaorache
(L 43- 48V),
tradusă
dingreceşte
deIIagiStahicdinVîlceaîn anul1767,copiatădelogofătul
Grigorie
de
la mănăstirea
Anmoasa'"
;
OareCGTC
secreiur
i alelucrăriipătnîntulut,traducere
tipărităIn1794,[Rlmrric]
;
ms. 3454de la B.A.R.,Motu.stasio,
Cat.on(I, 5U·-86"),
traduceredin greceştede
IordacheSIătincanu
făcutăpe la j 800; rnanuscrisnu
tograf36
;
ms. ,,454de la B.A.R., Metastasio,
Strotii(f. 31-·-58),traduceredin greceştede
IordacheSlătincanu
făcutăpe la 1800;manuscris
autograf;
ms. 3454de la B.A.R.,Metastaslo,
Milosttuirea
lui Tii (1'.1- :lO),traduceredin
greceşte
de IordacheSlătlneanu
Iăcut.ăpe la 1800;manuscris
autograf;
ms.rniscel
, 2.15.1
dela B.A.R.,Antonios
Catiforos,
liiaţamareluiPetru(f'.13'1-304),
tradusădingrcceşte
de MateiFărcăşanu
la 1749şi copiatăde Hafail rnonahulde la
Hurez, la 1755;
ms,J 846dela B.A.R.,C11.
Hollin,Ist.oria
veche,
traduceredingreceşte
deCostandin
Cocorăseu
, tăcutăIntreanii1767 1768;manuscris
autograf;
Flormn,
Soţronim.
Greaca
noao,învol.Metnstasio,
Ahilein Seira,Sibiu1797,traducere
din greceşte
făcutăde IordacheSlătineanu.
.
Metastasio,
AhileÎn Seira,Sibiu,1707,traduceredin greceştefăcutăde Iordache
Slătineanu.
!IlS.miscel.2183dela B.A.1\.,
IstoriaTroadei(1.1_12'7''),
cartepopularătradusă
din greceşte,
copiatăde IoanBărbătescu
la 1766;
HatişeriţulSul/anuluiHamid
, tipărit.la Bucureştiin 177c1,
tradusdin turceşte
de IcnăchităVăcărescu
:
Hutişcriţul
Sultanului
Selitn,tipări!la Bucureşti
în 1'791,
tradusdinturceştede Icnăc.hiţ.ăVăcărescu
:
,
lI1S.2.905,ms, 2906de la B.A,H.,IenăchităVăcărescu,
Istoriea preapuiertiicilor
Împărat!otomani,1788--J
7>14;copie;
i
IenăchiţăVăcărescu,
Obsen)(J!ii
saubăgăl'idă sea11l1l
asupral'egulli·şi orlnduielelor
gramaticiirumdneşli,
Rîmnie,1787.
'

QUELQUES
ASPECTSPfIONIETIQUES
IU;;C;rOKAUX
DANSLES TRADUCTIONS
LAJQUES
l'AITESEN VALACIIIE
DANSLADEUXlj.lYIE
MOITIIDUXVIII' SIf:CLE
(1)
HISUME
L'autellranalysela situat.ioll
de eertainsphonetisllles
regionaux
qu'Of]eonstatedansla
languelitter:Jire
de la Valachie,
en partantdu materielextraitd'un grandnombrede textes
represe.ntant
destraelllction5
la'iqucs
(desmalluscrits)
de la deuxierne
l11oiti(!
du XVIII"siecle.
3. Considerăm
căms.2 687'dela B..A.R.
unfifosltradusdeHafail,la 1783,cumseapreciazăÎngenere·Într-unarticolviitornevomocupadeprimele
traduceri
inromâneşte
dillHalima
şivomexpunepe largopinianoastrăInlegăturăcu versiunea
aflatăIn ms.2587.
3c\VeziCronici
şipovestiri
româ.neşti
verst{icalc
(sec.XVII-XVIII), ediţieşiintroducere
de Dan Simoneseu,
Bucureşti,1967,p. \l2--n;l.
36Pentru stabilireapaternităţii,vezi EugeniaDima,Traducerinecunoscute
ale lui
Iordache
SIălillcanu
dinlealmllui1Vletaslasio,
in "Anual'delingvistică
şi istoricliterară",
tom.
XXVIII,1981-1982.A. Lingvistică,
p. 121-127.
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L'autcurpresantede nombrnux
exemplcs
qui illust.rcnt
le phonetlsmo
iâ> it, dansla
posltlone,i (p_ex.lalele),
danslalangueIitteraircdela periodcetudiee,parallelement
avecdes
exemples
OUle diftongue
iâ restcInaltere,Quantfila reduetiondudiftongue
eâit Ilfil'imparfait
indicatlf,I'auteur consigne
la presence
de ce phonetisrne
dansdestraductions
tant dansdes
Iormescomme
zicei,cerei,que dansdesrormesanalogues
face,vede.Laconclusion
estquedans
la langueIltteratredela Valachie
coexlsts
icntdesformesquircpresentaient
le phonetism«
plus
aucien,aveclesdiftongues
iQ,â modif'ies,
ilcotedesIorrnes
oiIceseliftongues
restaienl
Inalteres.
Quant\ la velartsatton
de la voyellee, consequence
de la duruissernant
du 1,I'aut.eur
prouvcquece phonetisme
avaituneextstence
rcelledansla langueIittcran-e
de la Valachie
de la secondo
mortledu XVur siecle.
CentruldeLitiqnislică.
IstoricLiterarăşi Folclor,
Iaşi, sir. Codrescu,
nr. 2

