
DOUĂ TRANSPUNERI AHOMÂNE ALE GLOSSEI LUI EMINESCU 

DE 

ŞTEFAN GIOSU 

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 cu- 
prinzînd Luceafărul în întregime şi ultima parte a poemului Călin (File din 
pooeste)». O culegere mai amplă de transpuneri, cuprinzînd 23 de poeme, pu- 
blică în Hi80 poetul Ioan Cutova-. Un an mai tîrziu apare un volum colectiv 
de transpuneri, Puizii». Pentru preţuirea de care se bucură Eminescu în rîndul 

1 George I. Perdlchi s-a născutIn 191:3. In oraşul Perivoli, din Munţii Plndului. Şcoala 
primară a făcut-o 11] localitatea natală iar liceul la Grebena. Studiile universitare le-a urmat 
la Bucureşti, fiind Hccnţiat al Facult.ătii de Litere şi Filozofic. 

A publicat, mai tnttt, Gruttu a gianlll! grai di moart i (Poezii), Bucureşti, Tiparul Universi- 
tar, 1 n:19, eu o pretată de N. Batzarts (în legătură cu acest Volum, vezi Al. Husar, Un poet din 
MunţitPinânlut.Yv: "Decalogul", V, 1940, nr. 116 din 15 iunie, p. 6---7), apoi plaehetaamlntltă, 
intitulată Luţeaţirlii şi. Numta-al Şumbă, Tiparul Universitar, Bucureşti, 1940. Poemul Luţeaţirlti 
se va puhlica şi postum (poetul s-a stins din viaţă În 1957, In S.U.A.), în culegerea de transpunert 
din Eminescu intitulată Pn izii, Editura "Minerva", Bucureşti, 1981, la care mai colaborează 
Chirata Iorgoveanu , Ioan Cutova şi Costa Guli, în afară de Luţcaţtrtu, mai apar aici alte două- 
sprezcce transpuneri ale lui George Perdichi, intre care şi Glossa. Tach e Papahagi a folosit, la 
rmhcgăttrca Dicţionarului dialectultti arotnân, general şi etimologic, ediţia,: a doua, Bucureşti, 
1974, şi .8\Jde pagini dactilografiate de transpunerl făcute de George Pcrdichi (vezi p. 1 394) 
sub titlu] M'ăr il'ea al Eminescu: poeme. Informaţii despre aceste pagini găsim.in Biblioqraţia 
Miltai Emmescn (18fJIJ-1970), volumul I, Opera, Editura Academiei R. S. România, Bucureşti, 
tn70 p. 118, nr. 1128 (vezi şi p. 106, m.1 012). AW\m din această Bibliografie că Mărtl'ea al 
Eminescn: poeme conţine şi alte transpuneri decît cele din volumul Pui zii amintit mai sus. 

2 Ioan Cuf.ova s-a născut In 1919 În oraşul Veria. A urmat clasele primare la şcoala din 
oraşul natal iar cele gimnaziale la Liceul român din Grebcna. A absolvit Iiceul în 1940, la T'lrgu- 
Mures. Studiile univ-ersitare Ie-a făcut la Bucureşti, fiind licenţiat al Facnltăţ.li de Litere şi 
Filozofie. A fost. profesor de limbă română şi limbă latină In oraşele Năsăud şi Bistriţa. 

Este autorul volumului de versuri Cerc uicios, apărut în 19'15, obttntud premiul Editurii 
"Forum". A publicat In "Arhiva Someşană. Studii şi comunicări" (1973-1974, nr. 2), editată 
de Muzeu! din Năsăud, articolul Andrei Mureşatui în cOl/ştiinţa lui Eminescu iar in revista "Samus" 
(vol. III, 1982), editată la Dej sub egida Comitetului de Cultură şi Educaţie Socialistă al jude- 
ţului Cluj, articolul VIăhia in {olclorul aromân. In J 980 a publicat, la Bucureşti, in Editura 
"Litera", volumul Luţia{irlll. Celc mai multe dintre transpuncrile de aici vor apărea şi în volumul 
Puirii (vezi mai sus, nota 1), unde mai adaugă şi altele. A colaborat cu I-Iristu Cândroveanu 
la volumul Trei balade aromâne, Editura "Fada", Timişoara, 1985. În acelaşi Hu a publicat 
volumul Finarea al Diogell. StihlI1"i aT/mÎncşli, Editura "Litera", Bucureşti. A mai predat 
Editurii "l<:minesen" un volum de versuri, CllJ'lma IOl1mnăl'ei. Are în pregătire un volum de 
proză, intitulat Ună bană di om (= O viaţă de om). 

3 Vezi mai sus, nota nr. 1. Vom folosi pentru acest volum sigla P. 
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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 Iorgo- 
veanu". 

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 
vorbiţi mă fac că n-a ud, Dupâ ee ulita vreme, transpuse de Ioan Cut.ova şi Kirata 
Iorgoveanu. Lectura paralelă fI acestor variante arornâne este foarte instruc- 
tivă, cititorul putînd să-şi dea seama mai hine de valoarea fiecărei trauspuneri 
În parte, de efortul poeţilor aromâni de a exprima în graiul lor matern, arhaic 
şi eu un lexic mai sărac, mesajul poetic, eminescian. Poetul Ioan Cutova mărtu- 
riseşte 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-alte armâneşti ... "6. în legătură cu 
caracterul arhaic al dialectului aro mân, şi, implicit, cu posibilităţile de expri- 
mare în general pe care le oferă acest idiom, ni se par foarte semnificative 
ultimele două strofe din poezia Grailu armânescu din volumul Steauă di dor 
de IOra Iorgoveanu (p. 8 -9) : 

"Surărlia rneal l, adzt-avdzttl-ş mări, I:t\u caîtu ninga voi s-mi-arldtpsescu ! ! Avet muşi 
slranÎ hrlsusrtt, -şt hăr l, /10, ntca -,[CC1'i straril ril-allxescu /1 Ş-di-aoa şi-nclo io nicava-ril 
li portu re-aşi ili-u scrisa tu-a mea greauă soart i : / T'i-a mea durreauă ela. rută s-hiu i] 
Cimeaşea ei tii nurntă, ma ş-di moarti !,.7, 

2. In comentariile care urmează vom avea în vedere Gloss« lui Emi- 
nescuaşa 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 Glossei În 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 aroruân i 
decît prima. în strofa a doua citim în L 38 "î-ured] »tzură multă,înP 227 
Tuurecl'i vîzllră mul M, 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, vrdare ete. 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 PUlzii l-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 Vezi il nlologie liricâ al'omână, selecţie de texte, transpunere şi cuvint Inainte de Hristu 
Cândroveanu,Editura "Univers", Bucureşti, 1975, p. 268-26\), 

6 Vezi Kira Iorgovea!1u, Slwll!l di dor, Editura "Minerva", Bucureşti, 1983, p. 4:. 
6 Vezi !,u!iafirlu, Editura "Litera", Bueureti, 1980, p. f), Vom folosi pentru an'::;! "ulum 

sigla 1.. 
; Surori ale mele, azi renumite şi mari, I Ku caut Sll nUl aşeZ lîngă voi! I Aveţi. urltlla; 

straieaurite şi virtuţ.i, ! Eu Îneă mă Jrnbl'ae eu veehi straie / / Le voi purta şi de aîci Incolo I C[ld 
aşa stă seris in gr-ealla mea soartă: / în lumea meavia!a totată sa fiu: I Cămaşa ei de llllll{il, 
dar şi de moarte. 

a Vom folosi .• adesea, cind nCVOlll referi la aceste dowl transpuneri, siglele (;1', le. 



(plearc, amare, moale, goale" P 18:l), Revista "Zborlu <1 nostru", care apare in 
H.F.G" preconizează organizarea, cu sprijin lJNESCO,aullui congres "tri 
scrierea armânească?". Nici pulilicnţiile "Fara ar mânească", "Frkîndzavlahă", 
prima editată in Franţ,a,cealaltfl în S. U,A., nu folosesc o ortografie unitară. 

Singuramodil'ieare esenţială Iăcu Lil de Ioan CutovarIa republicarea 
GlOSSel în P este In versul 1/1 JlTczeni le-avi'm pe toate; căruia îi corespunde in 
1, :9 '1'11 stigbnda·acstă-ac/'edşie iar în P 229 TII ulinH1Haestă'·ilcreaşle. In dia- 
lectul aromân "cuvîntul prezent nu arc eetlivalcnt", precizează Ioan Cutova: 
în dialectul daooromăn prezent este un meologism latin [praesens; -iis } sau 
francez (presCJll). 'Notiunea aceasta este exprimată curentîn dialectularomăn 
prin minut, minuiă « it, minuio ]: Se mai foloseşte şi slighrnie .nnornent" 

« gr. cr'nywf;). Este vorba, aşadar, nu de vreo schÎIrîbate din motive se- 
marrtice, ei de renuntarea la lin greeism ln favoarea unui cuvînt de prove 
nierrţă latină. 

In ceea ce priveste Glossa în transpunerea lui George Perdichi, este nece- 
sar să înlăturăm. mai întîi, cîteva erori strecurate la corectură. Versurile Tine- 
oratea-ti. minduire / Ca năzujb.ă ... S-I1U si-tidină au Sens clar 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 aro rnân nici nu există cuvlntul 
dispun. La fel, Va ti-antreobă lottia-orăili trebuie citit Va tiantfl)al'ă toina- 
alrăili. În sfîrşit, apare urdzăse în loc de urd zăsc : Te ş-lll'd'lăs{ şulundă vană 

Care-şi fac o viaţă mizerabilă). 
3. Cele mai multe diîicultăţila transpunerea în dialectul aromăn a Glossei, 

de altfel ca şi a celorlalte poeme eminesciene, sînt de ordin lexical. Particu- 
larităţile fonetice, gtamaticale nu constituie impedimente pentru cititorul 
dacorornân mai ales dacă este familiarizat cu limba veche. Să reproducem, 
sprcexempliîioare, strofa a patra, mai întîi în-transpuuerea lui George Per- 
dichi : . ;! 

.,])zl d·ti-afli la un tl1eatru ! Ş·f'a\.i sirghiane cu l11utrita-! S-gio[lcă cu făţi trei-patru) 

Tine tuLva-li \,cdzî ursita I V-alcdzî. hări ş-cusuri di.a omluijPllllg,arls, tiJlie, -arşinc! 
Ş-va ti-a,llvcaţă limba-a 1l00nJui i Vrei It-arărl, urei bun tri tine". ' 

Heţ.inem, astfel, cuvintele sirfihianc "distracţie" (ef. gr. (l€;PY&vc "plim- 
bare"), 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 aCUlll transpunerea lui 10 an Cutova: 

"Mlrilldallli ea la thealru j Si-tU ti vedz tu lumea Illare; I S-gioa(ă unJu şi pri patru! 
:-\f1<1-1 Uni alu i hare. ! .Şi di plln[iU i S-:lt<t I.i'" ! T1ne-tl'tu cohe tine, I Ş-dit tnrlia lor anvea\il! 
Te-! (uliu i !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-a colJWIl)c;·L,·o poetul IODn Cut,J\.u, Cihltele fiiril vreo referire biblio- 
gmficu sint din .{Tbnd!e pc care le .. anlprituÎl de la poet ,C:I rt'. a Il viit bun:lvoinţa si!. ne dea şi 
unele dale lJiugrafice şi bibliografice, folosite de !loi la reclactarea Ilotelor nr. 1 şi 2. 

10 iVI/rindalui (gerullziuJ de la mlresClI) este o formă sincopah'i (Vezi mai SUs 11l11lritâ), 
foarte fr('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 Glossei ne 
retin atenţia in mod deosebit. Să începem cu titlul poemului. Ambii poeţi 
au păstrat cuvîntul qlossâ, inexistent În dialectul aromăn. El trebuie consi- 
derat, aşadar, un dacorornăntsm, Deşi cuvîntul acesta este, la origine, grecescul 
'(/JDcrcrrJ., el "n-a pătruns în literatura greacă". în dacoromănă termenul 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 universul liric eminescian 11" • Cuvin- 
tulacesta, 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, dicţionarele mai semnalează 
oahie « tc.llaqi).şi vâcîte « te. uaqui ), Aceste două cuvinte sînt însăi.aproape 
necunoscute de marea masă aromânească", O(1ră « lat. hora) a dezvoltat 
În aromână, singur sau în anumite locuţiuni, numeroase sensuri. Tache Papa- 
hagienumeră Hlaccepţii : oră, ceas (pendulă), timp, moment, în curînd, uneori, 
niciodată, devreme, atenţie etc.>, In ciuda vechimii sale, termenul oară "nu-l 
poate înlocui pe chin!", probabil din cauza polisemantismului său. Chir o 
< 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 "fenomenelor tr ecăt.o are"!" şi deci "coIlştiinţ,a inconsistentei lumii"lB. 
GeorgePerdichi preferă termenul oară "pentru a ocoli un cuvînt ele origine 
grecească", El îl foloseşte Însă eu formă articulatii deşi, pentru a respecta 
în treaga 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 vreme2G Forma 
chird (nu cbirolu 1) este, aşadar, Întrebuinţată în primul rînd pentru păstrarea 
întocmai a ideii din versul eminescian şi 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 chimiI ca ea treaie. în dialectul aromăn 
nu există cuvîntul, de origine slavii, val. Dintre termenii existenţi pentru a 

II DumitruTrtmia, Limbajul poetic eminescian, Editura ",Jullimea", Iaşi, 197!J, p. 254. 
12 Ta che Papahagi, o p; cii., s.v. oară. 
13 Inrllalectul aromân nu s-a păstrat cuvintul timp, de origine latină. S-a păstrat In să 

timpuriu « lat. * temporiuusş, avind Iuncţ.ie adjectivala şi adverbiala. 
14 Tache Papahagi, op. cii., s.v. kil'O. 
16 Grigore Scorpan, Mihai Eminescu, Sll!(lii şi articole, ediţie, bibliografie şi indice de 

llUme de Virgil Andriescu, In/rodl/cac de G. IvănesGl1, Editura ",Junimea", Iaşi, 1!J77, p. 168. 
16 D. Caracostea, Arla C!lvinflliui la Eminescu, Institutul de Istoric Literară şi Folclor, 

Bucureşti, 19;38, p. 255. 
17 Grjgore SCOl'pan, ibidem. 
lR George Popa, Spala!l poetic eminescian, Editura "Junimea", Iaşi, 1!J82, p. 8a. 
19 Vezi L. Galdi, Sti/1l1 poetic al lui Eminescu, Editura Academiei Republicii Populare 

Române, Bucureşti, 1964,p.3!i3, 
20 Elaborarea GloNsei"a trecut prin patru faze" (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 terme- 
nului val, modifică ideea exprimată de Eminescu. 

Versul ClI un cîntec de sirenă este transpus astfel: ClI cîntări [ţ;-anng 
eu niare (GP), Ca lIT! ciniic eli bUfldllnli (ic ). Htuţdan.ă Înseamnă ,,(fată) ehi- 
peşă, 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 mărtu- 
risire 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 
folosi fără teama de-a fi considerat greeism sau dacororn ănism, 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 b antl'ei ghincaţii (= Pentru a vieţii fericire) Cuvîntul 
mască nu există În dialectul ar ornân. Folosin du-l, George Perdichi a făcut 
un îrnprumu t din dacoromână. 

Să ne oprim şi Ia cuvîntul qamă (din versul Alte guri, aceeaşi gamă), 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. qamma etc. )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 arom ân gamă "fă.lcare", deşi acesta nu are circulatie, /.gei doi poeti 
transpun, de aceea, versul amintit, astfel: Alte boţi, a noastră-iţ.xeană . G P 
(= Alte voci, a noastră-i străină), Alte quri, ul ghia [luiară-: IL C (.= Alte guri, 
acelaşi fluier). îndepărtarea de versul lui Eminescu se datoreşte necesităţilor 
de rimă: xeană > ban li, [luiană as pară. Să reluăm verşurile, două CÎte 
două: Alte boţi, a tv.asiră-i xeană ... ; j ••• Ss nu-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 izbîndâ fâând punte. Nici termenul izbîJldă nu există În dialectul aromân. 
Cuvintele aZlJindzire, llllixire, Insemnind "învingere", şi unul şi celălalt, "sînt 
palide" şi nu acoperă sensul lui izbîndă din versul lui Eminescu iar niche "vic- 
tarie", Întrucît a intrat într-o pn teruică 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;elesul versului, căci Între greu şi izbîndă nu există nici o legătură semantică. 

21 Acest eu vint îşi arc originea în numele .literei greeeşti y cU care muzicianul italian 
Guido d'Arezzo (secolul XI) a denumit prima notă muzicală şi care apoi, prin extensiulle, va fi 
folosit ca nume pentru Întreaga serie de note (vezi Paul Robert, Diclionnaire alpllabetique el 
unalogique de la langue fram;aise, Casablanca Paris, 1957, tome troisieme, p, 2:H, s. v, gamme), 

22 In greceşte "gamei muzicale" i se spune xHf1.";'} "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 satisfă- 
cător sensul lui i 7hîndâ. 

4,. G[ossa, lui Eminescu, "testa esemplare" cuprinde ,,0 filozofie a 

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,etnl antic, 
Cu mîne zilele-ţi adauţli, transpusele asemenea în dialectul arnmân, o "satiră 
filpzofică tristă" 2., un poem de maxime şi precepte, o capodoperă a "elasi- 
cisll1ului nornic" 28. In plus, poemul are şi o anumită formă. De aceea trans- 
punerea eiîn arornână a impus recurgerea, adesea, la noi mijloace deexpresie, 
la. unele modificări, adause, omisiuni ete 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)11bele trarispuneri au.Ia bază ideea de a i e da Glossei un echivalent 
poetic, autorii lor vrînd să. pună in va loare "vîrtllţie expresive" 29 ale dialectu- 
lui aromân..D transpunere care să fie un simplu calc ar lipsi acest poem, unic în 
liţratura noastră, de forma sa, de armonia sa interioară, Glossa a fost, aşadar, 
pentru poeţii aromăni o adevărată piatră de încercareDesigur că, o traducere 
într-o limbă străină (germană, franceză etc.) 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 G P 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-te deoparte capătă următoarele forme aromâne: Tine 
sUl-ţi tu-un loc cltpondu (= Tu stai într-un 10e ea solitarul) la G p, Di-uz:tă 
parti Uzi ti-alasă la re. în prima transpunere s-a adăugat ca pondu spre a 
rima cu vrondu, fără afecta, desigur, ideea expriIllată de acest vers. 

23 Alain Guillerl11ou, Gcnfw inlfTioară a poezii/ar llli Emllescll, CU un cuvint alautorulu, 
către cititorii români, tradUcere de Gl!. Bulgăr şi Gabriel PlrvaD, Edit.ura "Junimea", Iaşi, 
1977,P. 132. 

24 Hosa del Coute, Milw(E'miJlcSCll o dcll'A.s801ulo, Modeua, 1962, 11, 407. 
20 Alain Guillerll1on, op. cii., p. 436. . 
26 Iurii Kojevnikov, NlilwiEmincscll,şi problema romantismului ÎlJ., ,fi/era/ura I'Omână, 

traducere, prefa1ă şi indici de ,)ul.orÎ de Arilol1 Vracin, Editura "Junimea" Iaşi, 1979, p. 2\11. 
27 G. Călinescu, Opere 1:\. Opero lui JIUlUi Emincscu (2), Editura "Minerva", Bucureşti 

1 \170, p. 4,'l. 
28 G. C;llinescll, ibidelJl. 
zn, jrjan Kohu, Virlufile compl'II,mlorii oiI' limbiir(,nlline In traducere, Editura "Facls/', 

Timişoara, 1983, p. 6. 
30 In legătnrăcu "pierderile inevitabile sllferite de opera literară, mai ales de poezie" 

la traducerea într-o limhii sll'Mniia Je vede;) Imili E.ohl, op. cii., p. 5. 
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în ambele tr anspuueri semnalăm adaosuri, de aceeaşi natură i.ca în 
exemplele de mai sus, şi în-versul Tol ce-a fost ori o sa tie: Tui te fu, ca-nvis, 
ş-na hibă la GP, Tul te fu ş-uahibă poate la le, unele ca-ri Vis se 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-« 
lor ş-misurat Poetul arornân adaugă adj ectivu 1 muşaie (deci "sfaturi frumoase") 
şi huile "nărav". Varianta lui 1 C : Di-t dau qoade, fudzi 'In vie, / Di zburăsw 
s-laţi ditguri]; I Te orei.ccu-a la .urnimie ţ 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". 
Versurile sînt, ca şi cele ale lui George Perdichi, apropiate de original. Singura 
observaţie care s-ar; putea face este că. sburăscii acoperă numai parţial sensul 
dacoromănescului hulesc. Oricum, soluţia ni se pare mai potrivită decît folo- 
sirea verbuluiangillr. 

b) Cu acestecultime cobservaţii ajungem 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. (lUZ ne sună multe, transpus· aproape 
Întocmai de G P La uredi multe asumă, lC înloc.uieşteverbulsuniieusub- 
stantivul oiiură : T-lll'edi -v lzu.l'il mul!â (L= în. urechi mult zgomct);: Versul 
a fost astfel conceput. spre a rima eu Şi va sta ha s-liascultă., 

Versul Tu le-nireab ă soeoaie, transpus întocmai de le fline-antreabâ 
şla!JhllrSe(lşte), ia la GP forma Ntreab.(/.-ji l.l.linWa ş-I'ia nă mlle, ,tuide se adaugă 
substantivul mintea şiseînloeuieşte Iloţ.iunea de "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]oeuieşte filă (in aromână trÎndul) 
Cu hană. "viaţă" : .,SuBlll-a ba!!} ','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 idrJhia frlndzli. A.daosul.eli id,qhia ale' aceleiaşi)s-aimpu8 
din nou, elin necesităţi de ritm. 

Am amin ti, tot aic.i şi versul CiI!e ştie sâ 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.om cllcapş-cu- 
arîndză Care-i om soco tit). Alegerea ex prcsiei cu capş-cu-arlndză, dqi 
"puţin cam forţată", se jusLifieli prin 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, George Perdichi 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-adese i IV u spera şi nu ai leamfl 
ele la 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 G P modificările primului vers sînt esenţiale :..\1.a- 
hii ars, ma ibunlu ghialru-i I 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" 31 ea şi motivul "theatrum rnundi' 32 se deo- 
sebesc de la o transpunere la alta. Să ne reamintim, mai întîi, cîteva versuri 
din Eminescu: Cu un CÎntec de sirenă, f Lnmea-niinde Iueii mreje; f Ca să 
scbimbe-ocicrii-n scenă, f Te momeşte tnotrieje. Transpunerea lui lC este. din 
nou, mai apropiată de original: Ca nn cintic di buqdanii / Lumea-ulaţlu fi 
lu-arucă ; I Alt tiieolrini la eoru si-onoană ] CII zbor dulfe vor e-Le-aducă (= Ca 
un cîntec de fată chipeşă I Lumea laţul ţi-I aruncă f Alţi actori se-nghesuie la 
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-corn uir muscă. Să le transpunem întocmai în dacorornână : 
Cu cîntări ce ung eu mierej Inima-ţ.i, lumea-i [acră ca] oţet r ni] ; 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 George Perdichi introduce, spre deosebire de 
original, stilul de adresare la persoana a doua, ca în celelalte strofe. Astfel 
versurile Nici încline a ei limbă] Recea cumpăn-a gindirii devin Ţine araiea-ii 
mittduire f Ca nă zighli ... S-JllZ si-nciină. La lC: Nec/i limba ei u-ndină ! 
Mituluirea iea 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 
G P versurilor Zică toţi ce /Jor să zică, f Treacă-Il lume cine-o trece, transpuse 
astfel: Mascur, iheamin, ttic, bittrnu ... f Lumea-nireaqă ca bis treaţe ... (= Băr- 
bat, femeie, mic, bătrîn I Lumea-ntreagă ca visul trece). Poetul a avut ne- 
voie de bit'lrnu pentru a rima cn vzrml din versul-pereche (Macă vrei S-nlHl 
pati di vîTnu = Dacă vrei să n-o păţeşti de la nimeni; la Eminescu: Casă 
nu-ndrăgeşti nimică). Transpunerea lui IC nu mai necesită nici un fel de 
comentariu: Dzică lut le vor si-as plină, f S-lreacil-n lume cari îşi treaţe. 

5.N e vom referi, pe scurt, şi la structura prozodică din cele două trans- 
puneri. 

Modificări ca cele specificate pînă acum se datoresc, in bună măsură, aşa 
cum am precizat, unor necesităţi prozodice, Glossa prezentînd, sub aspect 

:lI Vezi Mihai Emineseu, l'oaii I C'armillu, editio bilingua dacoromana -··Iatina. L,\tillC 
reddita. a Traiane Lăzărescu. Ptaefalio ah Aurele Martinc, Editura "Minerva", Bucureşti, 1980 
p. 261 şi L. Galeli, op. cit., p. :372. 

32 VeziL. Galeli, op. cii., p. :371. 
38 Alain GuillermoLL, op_ cii" p. 437. 
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formal, mai multe dificultăţi decît alte poeme eminesciene transpuse în dia- 
lectul 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 celelalte strofe a unui vers din prima strofă 3'. 
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-soi di f'ăţi ş-di măşti ; Vrei dori lucre, vrei li-urăşti. In transpunerea 
a doua există patru asemenea versuri, unul in strofa a cincea (Afacă ştii a 
rei Înveţ), două în strofa a şasea (Alte rât, ul ghiul aqioc ; D'aima pllnusii pri 
loc) şi unul în strofa a şaptea (Nu ti tia cu-aeşiă soţ). Are loc o uşoară modificare 
de ritm, care însă nu.distonează in ansamblul poemului, aşa cum nu distonează, 
de fapt, nici rimele asonante sau uşor asonante, mai puţine în prima trans- 
puere (treaţe -- arate, scinieaîe ,- nule, neal e ---- cale, dunealul  harallli), mai 
multe in eea de a doua (iaste-llly/w/'seaşle,amintâ - minie, diniseaşte - 
easie, acaiă - anueaiă, [ât -- lnuei, paşte - taste, oara -- ambar ăţ. 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-o de 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- cu- 
oinlu-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-afireşti cU 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 versifi- 
caţiei 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). Asemenea rime, 
mai greu de realizat, sint o dovadă în plus nu numai a cunoaşteri! graiului. 
ei şi a folosirii resurselor acestuia în scopuri artistice. 

6. Am vrea să mai observăm, dacă mai este necesar, cÎ!t de importante 
sînt totuşi deosebirile, sub aspect lingvistic, intre textele aromâne analizate 
aici, pe de o parte, şi versiunile Glossei in limbi romanice ca spaniola, franceza, 
pe de altă parte. Ne vom referi, spre exemplu, la sLrofa a 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 treacăt spus, Glossa lui Eminescu este, sub aspect formal, mai complex,'i decit 
cele din litel'atnruspuuioli1 de exemplu unde accastii specie lîterară apare pcntmprima dată 
suu dedt Cele din literatura gerrnHlul, care i-Hu putut servi poetului nostru ea model (trebuie 
amintiţi, ustfel, l'\'Iig'uel de Cervantes, Ludwig Tieek, August \Vilhelm von Schlegel,Ludwig 
Uhland). Vezi, In această privinţă, D. Caracostea, oJl. ciI., p. 243--245 şi M. Eminescu, Poezii .• 
III, ediţie critică de D. Murăraşu, Bucureşti, Editura "Minervu", 1982, p. 290. Vezi şi I'-cr- 
nando Lazaro Carreter, Evaristo Conca Caldcr6n. Como se comenta Ull lexlo literar!o, 
EdieirJtles Ci\tedl'u. Madrid, HJ7(i. p, 191 -192. - 

5 în volumul Puizii cste reprodus, spre eompanqie, pe paginile din sUnga, şi textul 
original. 

36 Astfel de rime llU există \nii În volumul Gtailll a gialliui (/l'.ai eli moarti (Poezii). 
a, Vezi Mihai Eminescu,. Powws, Edici6n bilingiie rumano-cspRflola. Tl'udueeitÎ11 de 

Omar Lant. Pr(J]ogo de AUl"eI Martin. COl! palabras deI lradudol', 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.n ă •.. _. alină. măşti urăst), scinieole - nule. le: 
ncli nă »: ouină, gl'eaţi1 qhineaiă, aminfâ ._- minie, diniseaşie - easie. 

Cuvintele străine, minduire etc. necunoscute unui dacoromăn, sint, ca 
peste tot, perfect Încadrate în sistemul limbii române. 

'Este evident, fie şi dacă ne limităm numai In astfelrle exempIe,eă aşe- 
zarea de către autorii Bi.bliograf'iei consacrate 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-unei variante regionale fiid de caremu se poate 
studia cum se cuvine evoluţia limbii române In general. 

In duda .. unor modificări, a unor "pierderi" :)9 deci, dar mai puţin im- 
portante 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 poemului lui Eminescu 
un echivalent dialectal artistic iar .. cititorilor arorn âni 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'ranspunerire din Eminescu făcute în dialectul' aromâu, alături devo- 
lumele de versuri aromăne-originale citate mai înainte, dovedesc aşadar c.ă 
dialectul arornân este capabil, în ciudamnor dificultăţi, mai ales .de ordin 
1 exical, să dezvolte varianta sa artistică reprezentată pînă acum doar de 
cîţiva poeţi (Nuşi Tulliu, Marcu Bez a, Geol'geMurnn etc.), Chiar faptul că 
uneori la transpunerepoc(ii George Perdiclu şi Ioan. Cutova reelaborează unele 
versuri eminesciene constituie o dovadă a resurselor poetiee. ale dialeetulrii 
arornân. 

TWO. AHOMANIA;-.,' TRANSLATIONS OF EMINESCTJ'S "GLOSS" 
ABSTR{\:C'I" 

TIIe paperaualysea the trnustatluns of Eminescus ,.,(;108"" umde by George Perdiehi 
(1913-;-19G7}rtIldloiln(utovfl (lJ.1919), givlng, at the snLrJetlme, somehiographieaJand biblio- 
gl'uJ)IIical data abOlit ttle two pods. 

T/te paper shows that tiu, lllost importanldiffituHlesin tl'allsJaling the."Glo5s" are 
h\xieul. In Ol'del' to follow tlle rhythm and the rhyme of [he original, the AromClnian pOds lllld 
somctimes to ndd wonls, to tirlele othe1'5, al1flsometimes to l'cwrite line,. Sudl ehangesah' 
more nnmerous in George Perdiehi's lralls]atioTl, Ioan Cutova', heing nearer 1.0 the originaL 
Tlle "loss{'fs" of these translatiol1s inlo tlIe .Al'omQnian clialect arc) gencrally ·speaking, smalle!' 
than those sceu in the traJlslatiolls oIthis poem into ţ'ol'cign /IUlIJuages, ,uel! as Spanish,Fnmch 
:md otlters. 

The allthol' coneludes th,ttthe twi> Arotl!anianpoets !uive suceeeded _ .. one beillg more 
origitlal andthe other nea!'e!' to thc original - in giving Eminescu'.s poem an 'lrtistiel'.quivalent, 
whicll proves that the Aromaniall dialect iscnpable, in spite of BIe ahove melltiolled diHicultics, 
to develop an artistic va.riant, illustratcd lmtil 110W by a relatively sma]] numberof poets. 

Facullalca . ele Filologie 
laşi, Calea 23 August, nI'. 11 

38 V[!zI MîhaiEminesclI, Poezii. poerns. Poesics.GI.:didik Cmuxu. Poesias. Echivalcnţe 
ctnilli;lscienc In limbile engleză, franceză, germană, rusii şi s].hUlioIă .. EdiţiCseleclivă şi cuvint Introductiv de' Zoe Dumilrescu-Buşulenga, Editura "Albatros", BnclIreşti,1!J71, p.429'i30. 

39 Vezi Ioan Kohl, 0[1. cii., p. 6. 
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1. Cod e-s w i t e h i n f.j În 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 vDEbirii bilingvilor, determi- 
nată nu numai de factori de natură extralingvistică, situaţională, ci şi de factori 
de na tu ră lingvistică'. 

La această afirmaţie generală, verificată în diverse studii asupra co- 
municări În comunităţi bilingve", se adaugă, În ultimul timp, Încercări de a 
analiza mecanismul, cauzele şi efectele alternării codurilor (c ode - s w i t- 
e 11 ing) de către bilingvi, din diverse perspective de cercetare», 

De asemenea, s-au studiat "catcgoriile" sau formele ori 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 clasificările propuse 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 particulari- 
tate de bază a ccrnpor tamentului individual, Titone- menţionează două tipuri 
de cornutăr i ale codurilor: rigide (comutări operate odată cu modificarea 

 O versiune mai nmplă a acestei comunlrărl il Iost pu.blieată, In limba engleză, In .Hevue 
rournalne de Hnguistique", t , XXX, nr. 1,1985, p. 31···42. 

1 Shana Poplack, Sometimes L'll start a Sentence in Sponish u tenntno en espaitol: touiatd 
a l!lpolo!!!! oţ codc-stoitcbinq, in "Lillguist.ics". vol. 18, 1980, 7/8, p. 581- 

2 .John J, Gu mperz, Lanquaqe in social grollps, Stanford Universlty Press, Stanford, 
1971 ; .Ia n-Pet ter Blcm aud .J olm .J. Gumperz, Soei al meaninţ) in linqntslic structure : code-suril- 
chinq in Norunuj, în voi. .John J. Gumperz , Dell Hymes (eds.), Dil'eclions in sociolingllislics. 
The ellmogrophy ol cOllllmmicl1!ioIl, New York, 19'72, p. 407-434; Einar Haugen, The eeology 
of Il1ngrwge, Shlllford, 1972; Al1dree Tabol1l'cl-Keller, A conlriblltion lolhe sociological sludy 
o!' 1l1ngua,qe mainlcnunce aud languoge siliti, in vol. Advanccs În Iile sociolog!! of langlloge, 
ed. by J.A. Fishman, II, Mouton, Paris, 1972, p. 3G5- 376; S. Poplack, op. cii.; Rito LJerena 
Yillalobos, Alcuno,\' ((speclas c/l1olingiiislicos de la COIll1111icacilÎn eu San Andres lslas, In "Lingiifs· 
tim y literatura", Colombia, an. 3, 19111, nI'. 4, p. 10'7--119 etc. 

a P6n(lope Gardner-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 
regulii o limbă o persoanei, în învăţarea limbii a doua). In alţi termeni. aceleaşi 
tipuri sînt prezentate şi de Biom -- Gumperz" şi Fishman ' : situational sunt- 
chinq (alt ernarea codurilor este condiţionată de modificarea situaţiei de co- 
municare, de dorneniu=- în accepţia sociolingvisticii) şi meiaplioricol sioitchitu; 
(ulternarea codurilor este implicată de modificarea temei, fără schimbări În 
ceea ee priveşte participanţii la comunicare, situaţia dată). Trebuie subliniat 
faptul că singurul tip avut în vedere în multe studii de sociolingvistică este 
siluaiional switehiny, interesul pentru meiaphorical switching fiind ahsen t". 
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 el e - s w i t c hin g în funcţie de inte- 
grarea în codul de bază (de ex., În bilingvismul spaniolă -- engleză, există 
e o ci e - s w i t c h j Il g pentru enunţuri în engleză: eu sintaxă spaniolă; 
eu pronun ţare spaniolă; respectind, la toate nivelele limbii, normele englezei), 
-iar pe de altă parte analizează acest proces În Iuncţie de două tipuri, conside- 
rate astfel în ipoteza studiului: iniimaie code-swilching (intra-sen tential] şi 
emblematic cade-suiiichinţ; (determinat de cuvinte care nu au echivalent într-u 
nul din coduri-- fag switches -- şi de necesitatea de a le integra în enunţ 
in codul originar). 

1.2. Aspectele de c o el e- s w i t c 11 ing relevate în bibliografia pro- 
blemei explică, prin corelatia dintre variau tele lingvistice şi variantele sociale, 
cauzele producerii tipului numit situational swilching : modificări intervenite 
in situaţia de comunicare prin schimbarea participanţilor, a loculuietc'v. 
Dintr-un asemenea punct de vedere, ni se pare interesantă cercetarea tipului 
numit în general meiaphorical stoitchinq, în care alternarea codurilor se produce 
fără să se fi modificat situaţia de comunicare în sensul menţionat mai sus. 
Ipoteza noastră este că, în acest caz, pot fi stabilite mai multe tipuri de cod e- 
s w it c hin g, forme de manifestare a acestui proces prin care emită torn 1 
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 modifieare a sitllaţ,iei iniţ.iale 
Îl} sensul de schimbare a cadrului eoncret al dialogului, a membrilor acestuia etc. 

;;!. Cereeta.i'ca (' o d c" s w it e 11 i Il H : tipuri 

J. în determinarea tipurilor de cod e - s \v i t c h i il g am pornit 
de la înregistri'lri efectuale cu 55 de subiecţi bilingvi (aromâllă-daeoromână) : 
dia log uri (480 minute de Înregistrare) într-un cadru menţinut uniform, 

G J.P. Blom and 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, 11 sOCiO!illilllislic approacll to socializalion ; wilh some re{erence ia edlIcabt/ily, 

în ,J.J. Gumperz, D_ Flymcs, op. cit., p. 494; Denise Deshaies, LallillIcs en con/aci: lIne ana/yse 
sociolinilllisUquc, in "Bulletill de l'ACLA", voI. 5, '1 \)8:>, nr. 2, p. 61--88. 

9 S. Poplack, ofJ. cii .• p. 584-585 şi 58H-5\lO_ 
10 J.I'. Blom and J.J. Gumperz, op. cii., p. 40\). 
11 H. Jakobson, Essa/s de linguiliiiquc 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 
chestionar şi de numeroase experimente (vezi inţra, 2.:1.). Subiecţii sînt din 
Bucureşti, 28 femei şi 27 hărhaţ], între 2 şi 82 de ani. Subiecţii de peste 
44 de ani sînt născuţi în Grecia şi Bulgaria şi au ca idiom dominant aromâna; 
ceilalţi subiecţi sînt născuţi în România, avînd dacorornâna ca 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 re- 
pertoriu verbal, obişnuinţe lingvistice, domenii de comportament lingvistic 
este verificabilă în aceste condiţii, după cum propune Hymcs--). 

2.2 Un principiu metodologie care ne-a condus a fost, aşadar, limitarea 
ariei cercetării de Iată la discursul mixt rezultat in urma alternăr ii codurilor 
în cadru informal, fără o modificare a situaţiei de comunicare - în sensul 
precizat Ulai sus. Alt principiu metodologie a fost înregistrarea comunicării 
şi analiza datelor pe baza metodei dinamic-contextuale". Conform acestei 
metode, limba este studiată în comunicare, în actul realizării acesteia, iar me- 
sajele produse sînt explicate prfn culegerea tuturor 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 no nverbale 
care apar în cursul comunicării orale. q 

2.:1. Bilingvismul ar-om ână=- da coromână (dialecte ale limbii române) 
Începe -- cu excepţia unor cazuri izolate de hilingvism individual - În a 
doua jumătate a secolului al X IX-lea, o dată cu înfiinţarea şcolilor româneşti 
în Macedoriia ; el se află în prezen t, în mediul dacorornân - mai Cu seamă 
pentru vorbitorii sub 20 de ani, datorită, în primul rînd, restringcrii utili- 
zării aromânei la viaţa familială - într-o fază în care dacoromăna este idiornul 
dominant. Concluziile analizei efectuate de către Caragiu-Marioţeanu> suhli- 
niaz ă, 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 aromân ei vorbite de aceştia. ;,' 

Trebuie să subliniem, in orice caz, faptul că finalitatea bilingvismului 
(cui prodest ?) este fundamentală pentru formarea motivaţiilor În învăţarea 
şi utilizarea un uia 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). 
determinate de apropierea lingvistică dintre celele două coduri, care favorizează 
numeroase interferenţe - la toate nivelurile limbii (fără a se pune problema 
"of non-reciprocial intelligibility" corelată cu alternarea codurilor, aşa cum 

12 D.H .. Hyrnes, 011 comtnunicatioe compeience, in voJ. M.J.B. Pride and .Janet Holrnes 
(eds.), Sociolinquistics, Selected rcad ir.ţţ«, PenguinEd., Middlesex, 1974, p. 290. 

1'1 Ta tiana Slarna-Cazacu, Introducere În ţistholinqotstic«, Editura Ştiinţifică, 
Bucureşti. 1 \)68, p. 121-128. 

]4 Matilda Caraglu-Marloţennu, Influenţa dacorotnănă asupra ţnaiului unei [omilii aromâne 
din R.P.R., In "Fonctică şi dialeetolcgie", voI. r, 1958, p. 79--111. 

15 Tatiana Slamll"C<lZaCll, Bill1WllZU delia concezione sul bilinguismo precoce per l'idcnli- 
f'icazionc dei raI/ori che ne {actlitano 10 SVilllPPO ollimale, în voI. JUli de! convegno Inlernazionale: 
L'apPl'endtmenlo precoce delia seconlla lillgLla (Bolzano, 1:3--15 nmgglo 1\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 bilingvism şi faţă de fiecare cod 
în parte, precum şi pentru obţinerea unor date indirecte despre uzul celor două 
idiomuri; celalalt pentru determinarea gradului de cunoaştere a fiecărui idiom), 
ca şi după efectuarea cîtorva experimente (asociere verbală 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 idio- 
muri, în enunţuri mai mult sau mai puţin complexe; 

) hilingvii în vîrstă preferă aproape întotdeauna, Într-un cadru infor- 
mal, 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, utili- 
zează corect aromâna, 

204. Vom prezenta o serie de fragmente de dialo!JurP 7, luînd in considerare, 
în analiză, toate componentele procesului comunicării, cerinţă :1 metodei 
dinamic-contextuale. Ne propunem ea, pe baza analizei, să identificăm tipurile 
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, corn- 
pletează rareori. 

N : pi d6t!ăşâple nOiembri(e19 av eâm numt ă la Constanta /Ia lâl-tu C6ta / nu dusim cu 
t et-ta d6i/(u d6i tineri ninti/I-{inNlclo\ittUâ s6ja cum s-adună/la numtă/durnântcâ tahlnă 
pregătiTă cu maşiizli sâ-nţem s-lcmii-veasta di Slohozf ia /1 n-al năm tu tuaşiî: ca tutâ hunea / 
ajunslm la Sloboziţa 1 do {ţâ/lm obicejurll cum s-Iâcu-armânesţâ ( .. pe douăzeci şi 
şapte noiembrie aveam nuntă la Constanţa y la unchiu-tău Costa / ne-am dus cu mătuşă-tu 
arnlndol jcu cei doi tineri inainte / In fine acolo tot neamul cum se stringe / 
la nuntă J duminică dimineaţă au pregătit maşinile să mergem să luăm mireasa de la 
Slobozia // ne-am urcat In maşini ca toată lumea f am ajuns la Slobozia Incolo am Iăcut 
obiceiurile cum se fac aromâneşt e"). 

Prima abatere a codurilor se produce prin enunţul pi do!]ăşâpfe nOlem- 
briie (unde apare arom. pi, calchiat după drorn. pe / VS. arom, tu pentru expri- 
marea datei) şi indică timpul In care se petrece faptul povestit. Subiectul trece 
Ia xlacoromănă pentru că formele numeralnlui compus În aromănă sîn t 
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 cornplemen- 
tului circumstan tial de loc, o oscilaţie între construcţia aromănă (fii Sloboziia I 
vs. drom. de]a Slobozia) pentru punctul de plecare, şi constructia dacoromână 

lfl ,LB. Pricle, The social meanillg of langullge, Oxford D.P., Londra, 1974, p. 27-28. 
17 La primele lnregistrări a asistat T. Slama-Cazacu, can\ ne-a dat instrucţiunile necesare. 
18 Cifra care lll"lTlează dup;l nume indică virsta. 
19 Formele In (!aeoromână, uneori adaptate fonetic la aromână, s1nt date cursiv, In 

fiecare exemplu. 
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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, de- 
prin derea construcţiei fără prepoziţie În exprimarea punctului de sosire, explică 
alternarea codurilor În această situaţie. Se poate observa că subiectul are intentia 
s ă utilizeze exclusiv arotnâna, dar în acelaşi timp este constrîns - pe de o 
parte de lipsa unor termeni în fondul aromănei (pe care, prelulndu-i din daco- 
români], 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. lumea I vs. arorn. 
dun â ua "lumea, oamenii", drom. obir!t'iuri! vs. arorn. arfi!,] , ade! "obiceiuri 
tradi ţionale") să recurgă Ia slacoromână, In cazul locuţiunii adverbiale 
i'n fine (cf. fr. enfin) este vorba despre un clişeu al exprimării orale în daco- 
română, fără echivalent în arornână. 

Exemplul 2. Situaţia ; înregistrare într-o familie cu trei generaţii, scara; 
l'orn, 80, explică o reţetă culinară, adesindu-se numai anchetatorului, M. Ba- 
ra --, în vreme ce restul familiei s-a retras la oarecare distanţă În aceeaşi în- 
căpere; Dan, /1, întrerupe înregistrarea, ne răbdă tor. 

T .cur" combar i ! t;!i tsapn g' i nl ! u prăjescu / i bagU ş-ui<!i /li b<1gU / i.i trebui- la mâcărl r 
[(Iti / bag I II 'arhl 
D ,(ţiplnd, spre latăl său) tâiă CÎnd ... 
l' : (continuă) dupu ţi h'arbi d\(apq,'!ia 
(D i1w,eare{1 din nou să tntrehe ceva, tHtăl 11 trage spre sine, îi face semn să tacă, ducind 
degetul la buze) 
fi : (spre D) PP'-anărga-ncei(se Întoarce iar spre l\!B): dapQilia 1!"asc6t/d(IPUţi h'!irbij 
lJ_ilsc6t.c1apa (1': "curăţ. cartofii/tui bine ceap:l/o prăjesc/ii pun şi ulei/ij pUll/ce trebuie 
la mincare i toate i pun / fierbe" D: (ţipind, spre latăI s:1n) .,tată elnd .. '." r: (continuă) 
,,(lup{! ce fierbe, după aleea" (O lncenrc,1 din non să Întrebe ceva, lutij;l Il trage spre 
sine, ii face senm 5,1 taeă, duelnd degetul la huze) r : (spre D) "lncet-h!ret" (se intoarce 
in!" spre nUl) .,după aceea o seot / după ce a fiert! () scot după aceea"( 

Acest fragment ilustrează ° realitate lingvistică (sesizabim şi în primul 
exemplu şi anume: subieeţii în vîrstă, buni eunoseători ai a!româl1ei, ahando- 
nează de foarte multe ori - în dialoguri eu bililigvi tineri forme lexicale 
şi eontrucţ.ii gramaticale aromâne, utilizînd echivalenlele lor din daeoromână. 
Cauzele pot 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. li lei, amm. va, li PSf aşti + snbiect I vs. drom. 
trebllie (la) + obiect indirect) ; 2) trecerea în vocahularul pasiva formelor 
lexicale din aromână prin eontaelul zilnie cu vorhit.orii tineri, care, regulat, 
reeurgla formele din daeoromână: P!i-anârga-ncet esle astfel un exemplu 
revelator pentru situaţ.iile în 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. 

'-o Ignorarc'a acestor termeni este, de cele mai multe ori -- ca 1n cazul de faţă --, numai 
de moment (putlIid fi explicată şi prin eventuala adaptare la parteneri, mai tineri., despre care 
emitătorul crede că llU ar cunoaşte aceti termeni In arornâllă), 
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Exemplul 8. Situaţia: dialog între Nelu, 57, mama, şi Magda 27, fiica (mă- 
ritată cu un dacorom ân, Nicu); ambele vorbesc un grai aromânesc diferit 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 : eram la magazin la Obor / cu Ni cu I vrum s-acumpărrim rzrn plovăr / frumos aşel pentru 
munte / mai gros / acumpărăm 
N : cu cât îl Igaşi ? 
]VI : trei sute fill'!:c de lei (N aprobă cu capul) şi / vrem s a13f4ăm ş-niste g'Clc I n-af'lăm I 
vrurn s-ăcupărăm nişte g'eLe I n-âf lăm / fQurte [rumotisc (M : ,.am fost la magazin la Obor I 
CIl Nicu 1 am vrut să cumpărăm un pulovăr / frumos aşa / pentru munte! mai gros I 
am cumpărat" N : "elt a costat 'l" M: "trei sute cincizeci de lei" (N aprobă el! capul) 
"şi / am vrut siî căutăm şi nişte ghet.e/n-arn găsit/am vrut să cumpărăm nişte ghete I 
n-arn găsit I foarte frumoase"). 

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 grai uri ale aromânei : Iărşerotj grămostean (ex. : echi- 
valentele acumpărăm I acupâram "cumpărăm"). Acest din urmă aspect poate 
fi explicat prin intenţia Magdei de a se exprima --- la nivel lexical t-- eu ajuto- 
rul 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 (magazin I 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 formelor citate, poate fi explicată prin 
dorinţa de a marca neutral, din punct de vedere stilistic, enunţul (utilizarea 
unor forme ca Iuini, multu m(n)şafU pare bilingvilor tineri arhaică, deci oarecum 
emfatică). 

Exemplul 4. Situaţia: dispută între bunic, Goga, 81, şi nepot, I'orvi, 28, pe 
o temă me teorologică, 

G : mai ave], patrw;hlţ di \lrfle iarnă bună lamă i-dap?âa iş i ţ tu pril11varâ ... j se serite 
pI' imăuaJ'ă 
r : fiiclu va pmî-Il mai va-s fâţ.em foc, , . 
G: enervat, reia, bătlnd .acc.entele cu palma pe masă) io ţ.! azbur[scu ?! I se scrie pruna- 
uarâ I eri va fi are'!ari I că va fi niGr I că va fi zripddă f că va fi fur/dudj se scrie primăvard! 
d6lăşuml mârlie 
r: (semn de acceptare eu capul) da f calendaristic (G : "mal sînt patruzecI de zile de iaru;, 
bună iarnă şi după aceea ieşiţi în primăvară. , , I se sede primăvară"T : "focul trebuie 
(f,k)1t) plnă în luai trebuie 5ă facem foc ... " G : (enervat, reia, .bătînd accentele cu palma 
pe masă) "cu ce vorbesc '!! se serie primăvară I C\ va fi fdg I că va fi înnorat I eă . va fi 
zăpadă! e,l va ·fi furtună I se serie prinHlvară / douăzeci şi. unu ,martie" r : (semn de aecep- 
tare eu .capul) "da I calendaristic"). 

:1I Aromâna, cO!lsidemtiî. în general ca dialect unitar, este de fapt un eonglomerat de 
graiuri, determinate de spaţiul geografic larg pe care se vorbeşte In Peninsula Balcanică şi de 
diferitelecontadc cu alLe limIli. Graiul subiecţilor studiului de fală este cel grămostean (cxem-, 
plele 2,5), dar şi cel 'pinde3Il exe:lnplelt; (1,4) şUărşerot (cl'elUplul 3), ' .' 



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. 

7 CODE·SWITCHING IN BJUiNGVISlvHJL AHOMANA--DACOHOMANA. 

LL. Li.! Jl,J 

2.63 

IVI: cara ti mărtaş' alâ la Coca / s?{lţâli t-a-l)k'lzl11w;â ţi tihe-avuş' 
H : (o intrerupe) ţi ?! I cum âseşi 9 
1\-1 (znnblnd) : a I nu ştii ţi âsU--0k'izmus0âri /1 că .. , / adică cind Cineva te-Y)k'izmaseaşli 
ins etunnă că te inuidiază /1 nk'Ieâs iş'? (M : "după ee te-ai măritat aici la familia Cocea I 
prietenele te tnvidlau ee noroc ai avut" II : (o Întrerupe) "ce?! / cum ai zis ,?"M: (zîmbind) 
,,3 I nu ştii ce Inseamnă y)k'izmus9ari 1/ că, .. / adică atunci cînd cineva te-nk'Izmuseăşti 
lnscamnă că 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 realiza- 
rea unor comentarii eu caracter metalingual există () relatie care nu trebuie 
ignorată. 'In fragmentul de la exemplul 5,' explicaţia dată pentru aram. Cl'f)k'iz- 
muse ori .,a invidia", necunoscut receptorului, se realizează in dacoro mână, 
deoar ece: un sinonim aromânesc al termenului nu există, iar parafraza rea 
în arornână ar fi fost greoaie; receptorul este mai familiarizat cu dacorornâna, 
de aceea emiţătorul explică utilizfnd acest cod - care, Între alte particularităţi, 
are şi avantajul de a marca mai bine conţ.inutul explicaţiei (daeoro mâna fiind 
cu precădere selectată, de către vorbitorii în vîrstă, pentru contactele formale 
şi semiforrnale, extraf'amiliale), 

:1. Censideraţii finale 1 

:U. în bilingvismul arornână dacorornână, datorită ,: apropierii struc- 
turale 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 ci e - s w i L ehi 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 11 ing 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 modifice în sensul mo- 
dificării locului, intervenţiei altor interl(;cutori (vezi exemplele 2,3) ; e) c o d.e- 
s w i t c 11 ing pentru realizarea unui efect stilisLie : autoritate, ironie, distan- 
ţare, culoare etc. (vezi exemplele :i, Il) ; f) e () de - S 'N i te 11 ing cu caracler 
metalingual (vezi exemplu fl). Aceste tipuri, analizate diferen1;iat, cu titlul 
de exemplu, În vederea demonstraţ.iei, llU se manifestă separat: cocxistâ de 
cele mai multe ori, 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 sepa- 
rare a formelor a parţil1înd u-i fiecărui idiom în c o el e - s w i t c h i TI g. 
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:J,"J. In analiza prezentată ne-am limitat la planul uuiioidual al bilin- 
gvismului 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 lingvis- 
tic. 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 arornânci de 
cătrebilingvi, Sensul şi frecvenţa alternării codurilor În acest stadiu al hilin- 
gvismului studiat (ea şi rezultatele analizei lingvistice pe nivele de limbă) în- 
dreptăţesc afirmaţia că acest hilingvism evoluează spre monolingvism, prin 
abandonarea arornănei, 

TYPES DE COD E--- S \V 1 Te II 1 N G 
DANS LE BILINGUISME AHOUMAIN - DACO-Hot_'o\IAIN 

RESUME 

Parttcularlte du parter hilingue, le cod e - s w i I c Iz i 11 g (CS) est cond lt.innne e.galement 
par des Iacteurs extratingu istiques (socinux, psycholcglques) el lingulstiqnes, ayant rapport 
au type des langu cs en contact (l] Ia structure des deux codes). On conna it d eux varietes de 
GS : situ al iOIWI stuiichitiq et rnetaţ.hot ictil swilclzillg. 

Du point de vu e de la psychollnguisttque, notre hypothr se est qu'il y a plusteurs types 
identifiables de CS, out re le typc g('nemlrment EOITlITlt: situational su-itchinţ), Celui-ci a et.e in- 
vest.igue surtout du pcint de vue de la soeiclingui,.iique. Not re rechcrchc pourra it eOIltribuer 
il une meilleure aurareness ("prise de cCllsdeDce") de. eOl1ditiol1s actuelles du bilingutsrne eturlie. 

N OU8 avons determine les typcs de CS par I'nIlnlyse d'un corpus cnregistre (provenant 
de 55 sujels bilingues de BUC1lrest -- 28 fCll1l!Jes el 27 lJOlI1mes -'-, âges de 2 il 82 ans) et qui 
COl1siste en dialogucs el fn ecurtes IlHrrDtiom oraJc;. Les dOl1nees cut ete completecs par celles 
obtcl1ues il la suHe de deux questionnHires eL de quelqll('g exp{;rimellt'1. Le cadre des enregis- 
trements a ete maintenu uniforme, informc1. 

Conformement il la methode dynamique ct cOlllcxtuelle, !leus avons pu expJiquer les 
messagcs il, l'aide de l'inLerprlotation psycholinguistique des inJormations complcxes sur les 
parten3 ires; sur la situation concrete, el c. 

L'analyse des fragments de dialaglle sIn divers themes, el1 cadre inform el, a requi, : 
I'explicatioll des e!lonces mixles et des causes qui prcduiscnt ]'alternallce des codes ; la justifi- 
catian des fo!'mes hybricles issucs des interf(,rences, .dcs calques scmantiques el syntaxiques : 
la misc en evidence des formes les plus freqnentes (par fX. CS (](,termine par l'occurcncec!u 
Tlumeral). NOllS "vons 6tflbH les lypes 8lliv3nts de CS, provemwt de: a) ]'insuffisante maHrise 
par l'emettet:r de l'lll1 des clellX ('.odcs : il) le passoge dans le ,'ccabuJaire passif du bilingue des 
termes arolllnains ; cl ]'"bselJce des equivalents ; ci) l'aclaptaticl1 continue aux difft'rents eom- 
ponents de la situatiol1 de communicaUon, dans le cadre de 18 meme situation generale; e) 
l'intelltioll de realiseI' un cHet stylistique ; f) la realisation de la fOllctiOll mCtalingllistiquL 

Les (;auscs du CS, les typcs determ.iues, de 11l(IDe qlle les dfds du CS dalls le plan (le 
J'blOl1Ce l.inguistique, mencn1. il la constatatioTl quc, dans les conditil;])s Ctudiees, 011 rcIDarqlle 
le passage vers le rnonolingllislne 011 faveur du daco-]'ollmaÎn. La presente rccherehe peut CO)1- 
tribucr l Ctablir les eonditiont!'lll1e mciilcure il1tegmtion et d'une Il1cjj]cure interaetion sociale 
des biIingucs de celtc categorie. 

Licwl Indus/rial il1'. 2 
Găeşli 



CONTRIBUŢIA LUI IOAN CARAGIANI LA CUNOAŞTEREA 
DIALECTULCI AHOMAN 

ION POPESCU-SlHETEAl'\t: 

Junlmtstul Ioan Caragianl, fost prof er or de limba elină la Universitatea din Iaşi, 
s-a născut In localitatea numită de arorr.âil Dămaşi din Thcssalla, la 11 februarie 1841, 
după Dictionarul Junitnii de Iacob l'\egruzzi, sau In 1840, după un caiet de note al lui 
Caragiani, din 1858, citat de Per. Papahagi în Viea(i1 fui Ioan Cur aţjion! (prefaţă la Ioan 
Ca ragiani, Studii istorice ... , 1, 1929, p. III). Preferăm tnformatta din Diciionurnl Junimi i, 
intructt aceasta prezintă da ta pe care însuşi Caragiani a trebuit să o dea la intrarea 
în suclctatea ieşeană, la virsta deplinei sale mat.urrtătl. Iacob Ni'.gruzzi menţ.iunează 1:1 
ianuarie 1921 ca dată a morţii cărturarului a român. 
Familia sa cobora In Tir ssalla in fiecare an cu turmele la iernat, din Avela ! Avdila , 
vestită aşezare <lromâncar;n'i din muntii Pindnlul. A Început 8:1 invete În Dămaşi şi in 
Avela ClI învăţători pe care îi plăteau localnicii. A continuat studiile de, greacă veche în 
Gurean\il şi In Vlahn-Clisura cu Apostol MilrgăTit, apoi a devenit student al Unlverstt ăt]! 
din Atena, oraş in care mai t răiau mulţi dintre arornânll care au luptattn 1821 i în 1828 
împotriva stăpînirii turceşti. Dorinţa lui Caragiani de a serie o isto!'ie"a arornânllor ,-li 
născut în aceşti ani, su b pu ternlca impresie a povestirilor despre Iupţa aromanilor pentru 
constu.ulrea unui stat creşt iuesc in Balcanii stăplnltl de otomani. El dorea să vorbească 
nu numai despre vitejia nromănilor, ci şi despre rornanltat.ea lor şi dpspre primejdia dezna- 
tiollalizăril, proces inceput de multă vreme prin greciza rea unor Iocal ltătt aromăneştt. 
Chiar rnaru eroi arornânl erau prezenta ţi ca greci şi cu nume grcclzat.e în unele scderi, 
fapt care l-a determinat pe Caragiani să insiste asupra originii româneşti a multora dintre 
cei care, cu preţul vieţii lor, au Iăcut să fie tnlăturată puterea turcească in sudul Peninsulei 
Balcanlee. Cu gîndul la Vlahia Mare din evul mediu, Ioan Cara giani visa creare'! unul 
stat arornănesc în Pind şi in părţile populate numai de arornânl. 
După terminarea studiilor, soseşt.e la Bucureşti eu o caravană aromăncască, se 
împrieteneşte eu arornâni trăitori mai de mult în ţarii, devine profesor la un liceu din 
capitală şi, după scurtă vreme, profesor la Universitatea din Iaşi. A rost membru al Acade- 
miei Române, unde îi repre'l.ent8 pe a!'ol1li'lni, de la infiinţare. Per, Papahagi a scris in 
prefaţa citată că Ioan Caragumi "este iniţiatorul dicţ.ionaruJuÎ academic, prin determinarea 
Ju j Zappa de a dona acestui inalt a şeziimlnt () Slll1l:'i pentru susţinerea clici !.uicli!or cerut.e 
de tip:lrirea acestui elicli;)!!ar". JnJ,ckgclIl \'il c"te o exagemre (dJIar dacă infolTuaţja vine 
din notele lui Caragiani), Întrucit necesitatea 111fîînţărIi une!8.cudenJU, care să aibă In 
obligaţie intocmirea unui dicţionar şi a unei gramatiei, este lnscrlsă Încă in prefata grama- 
ticii lui Heliade Rădulescu, din 1828. Contribuţia lui Caragiani s-a concretiza!, cum reiese 
chiar din informaţ.ia citată, il1 uşurarea eheltuielHor de publicare. Dar, ca memhru al 
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Academiei, s-a numărat, in chip firesc, printre iniţiatorii şi sprijinitorii muncit de redac- 
tare a dicţionarului. El, însă, a rost Iultlatorul ideii de pregătire intelectuală a unor 
tineri a români, care să fie retl'imişi in Peninsula Balcanică, unde aveau menirea să devină 
luminători ai neamului. 
Este ştiu t că Ioan Caragtanl era considerat un mare povestitor (Iacob Negruzzi, 
Amintiri din Junimea, "Minerva", Bucureşti, 1970, p. llH ; G. Pa nu, Amintiri de la Juni- 
mea din Iaşi, .,Minerva", Bucureşti, 1971, vol. I, p. 88). Din cauza aspectului său, a fost 
poreclit de V. Pogor "bineuutrilul" (Ncgruzzl, op. cit., p, 142) sau "binehrănitul Caragiani" 
(Pariu, op, cit., I, 162), în Dosarul Junimii, altfel ţinut cu grijfl de Iacob Negruzzi, numele 
lui a fost Inscris abia in ziua morţii (vezi Negruzzi, op, cit" p. 370), 

Intîia scriere a lui Ioan Caragiani privitoare la aromăni este intitulată 
Românii din Mucedoniu şi poezia lor poporali1 şi a fost publicată în "Convorbiri 
literare", II, 186H, numerele 21 --24. Prima parte a acestui studiu cuprinde 
o prezentare a arornânilor, a originii şi numărului lor (el dă cifra de 1 4500(0) 
şi cuprinde un apel adresat dacorornânilor de 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 rumelioii de la Rumel ia, nume actual al provin- 
cielor ce locuiesc" ; "Convorbiri literare", II, 4(9); el IlU admitea numele de 
macedoromâni, întrucît aromănii nu locuiesc numai 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 
macedoromân sau macedono-român ar exista numai de pe la 1860; acest nume 
apare încă la scriitori ea Mihail Boiagi şi Gheorghe Constantin Roja. De altfel, 
în Studii istorice, Caragiani însuşi a folosit termenul de macedoromân, renun- 
ţînd definitiv la cel propus în lucrarea din 18ml. Caragiani arată 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. ele- 
mentele 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 Caragiani considera, 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 dialectllllli a['omân, ediţia a doua; în continuare: DD A); viglia 
"loeul unde veghează cineva" (în DDA, viglia a fost înregistrat cu sensul "gaură 



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 meglenoromânii- 
zadă (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, ha- 
Listă". Caragiani citează supranumele Noienari şi N otenuşi, <date unor 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 ceea şi revistă, abia peste 14 ani, 
În 1883, culegerile de bocete aro mâncşti publicate de '1'11. .Burada şi peste 
patru decenii, înl 909, studiul lui Marcu Beza, Obserouiiuni asupra poezie 
populare la aroituini. 

3 

- 2 j a. LlLSLJLiL 

CONTB.rBUTIA LUIL CAHAGJ1ANl LA CUNOA3TEHEA AROMANEI 

In monografia "1romrinii; Th. Caplrlan se ocupă de acest studiu al lui Ioan Caragianl men- 
tlontn« part icularităttle dtalcctaleusupra cărora s-a oprit autorul său, 
Din nota: "Despre dialectul rumeltotilor cine vrea mai multe [informaţli] poate dti Gro- 
tnat ica muccdona-romăn.ă de Boiagi, tipărită la Viena la 1813, S3U, o alta elaborată de 
domnul L G. Massirnu, intitulată Răpedă idea de Gramaicca tnucerlonoromânrască, Bucureştl, 
1862", aflăm care au fost sursele de documentare ale autorului, lnatară qe propriile sale 
cunoşt inţc. 

A doua scriere În care Ioan Car agiani 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, areheologie şi filologie" a lui Gr. TociIcpCll şi repuhlicată 
în 1 B2fJ de 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 2D 1 pagini mari. Amîndouă volumele au apărut sub auspiciile 
Academiei Homâne, al doilea cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la naşterea 
autorului. 

Din prefala JuiPer.Papahagi la partea I a luerării aflăm că cele 272 pagini reprezintă 
.. începutul nnei mari lucrări. In care autorul voia să arate treelltul şi viaţa românilor 
din Peninsula Balcanică in secolii tre('uti", Se spune cil .,scrierea se redael:a în cursul tipă- 
ririi" şi cii ,.mijloacele au lipsit ca tipărirea să poată fi continuată (, . ,J. O parte din 
continuare a rămas redactată In manuscript, iar pentru cealaltă au rămas numai note 
şi extrase ... " Materialul eure stă la baza intregii lucrări a fost adunat intr-un timp inde- 
lungat cu un efort. greu de imagin<1t daei; avem in vedere faptul că autorul a făcut multe 
călătorii de studii in regiunile şi la oamenii despre ('arc vorbeşte în condiţiile unei rezistenţe 
mţişe a aulorllăl;ilor lecale. Notele şi extrasele la care se refent Per. Papahagi nu se află 
la Biblioteca Academiei H. S. l'1.o111ânia şi nici la Biblloteea Centrală ,.Mihai Eminescu" 
din Iaşi, dar la j\·1uzeu] de Literatură al Moldovei din Iaşi se găseţ;te scrierea in manuscris 
A romlinii şi CÎntecele populare gl'eceşti, de 218 pagini. 
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Ioan Caraglani a scrls u ceste Studii istorice dintr-o mare dragoste pentru poporul său 
şi pe baza unei amănunţite cunoaşteri a situaţiei reale după tradiţii şi după izvoare străine, 
analizate in mare parte critic. O parte din material a fost obţinută prin corespondenţă 
de la intelectuali din diferite localităţi aromâneşt.l. 
Ideea care a determinat elaborarea acestei scrieri a fost exprimată încă In Bomtlnii din 
Macedonia şi poezia lor popora/ă unde, vorbind despre eroi fărşeroţi precum Boclari, 
Cacloni, Caciandonl, Giavela etc., Caragiani spunea că "numele dovedesc că au fost ro- 
mâni" (ref). cii., II, 464). 
Lucrarea este scrisă "mai mult pentru străini, cari Il-au nici o idee despre Importan- 
'ta românilor din Peninsula Balcanică şi [despre] istoria lor" (Studii, 1, 84). Valoarea 
lingvistică a acestor Studii a fost subliniată de Per. Papahagl şi de Th, Capidan. Per. Papa- 
hagl, In prefata de la partea a II-a, p. V, foloseşte, pentru această operă, caltftcativul gruIl- 
dioasă şi spune că ea "il va face nemuritor printre aromâni", arăttnd cii "autorul i-a con- 
sacrat toată energia sa, uneori chiar prtmeţdulndu-şlvlata'' (p. VIII). 'I'h, Capidan, reterln- 
du-se numai la partea 1, din 1929, spunea că "pre?jntă o 1nsemnătate deosebită pentru 
studiul dialectului arornân din punctul de vedere al onomasticel'', că "bogăţia de nume 
cu care operează autorul este impunătoare, iar multe din ele arată o evidentă origine 
românească" (Th, Capidau, ArollliÎJlii, 96). In Dicţionar de linglJiş/i şi filologi români 
de Jana Balacclu şi Horllca Chlrlaccscu, p. \H .. ,92, se afirmă greşit că Studii istorice 
de Ioan Caraglanl reprezintă 1111 "amplu şi detaliat studiu etnografic asupra tuturor comu- 
nltăttlor aromâneştl din Peninsula Balcanică", pe cind, în realitate, este vorba de o cerce- 
tare istorică pe baza ouomastlcel. 

Ioan Caragiani nu-şi propune să facă o analiză a unor cuvinte aromă- 
neşti, 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 dia- 
lectului aromân al lui Tache Papahagi. Ne propunem, prin urmare, să atragem 
atenţia asupra unei surse prea puţin utilizate a lexicului aromân (deşi lucrarea 
Siudii Lstorice este 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 U Il 'i e denu- 
mese "nişte plante subţiri şi nalte" care cresc "dee una lîngă. alta, numite 
şi ele astfel de la asemănarea cu firele b ărdilor de la război sau stative, Din 
cauza mulţimei acestor plante, şi multe locuri s-au numit Bărdenie, Bărdtişie şi 
Bărd.unie. Astfel de locuri [care J se a:rIă menţionate în cărţi [sînt] pe Parnas, 
În Peloponez şi aiurea, unde sunt români. Nişte triburi fărşeroteşti din Pelo- 
ponez, 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 
bărdeile fără etitnoloie, deşi soluţ.ia propusă de Caragiani merită să fie luată 
În seamă. Celelalte două euvinte, bărd!ln'ie şi bărdlfşi e, nu au fost inregistrate 
în DDA. In legătură cu cuvintele discutate, Caragiani pune numele Bardă, 
are are şi formele Bîrdea, Birda, Bardea, Barda. Bardă nu are sensul din dialec- 
tul dacoromfm, ei, dupăîl1formaliile primite de cereetător, pe aecla de "brlglă", 
pluralul avînd ,desigur, sensul "brlgle" (1, 50, 55). Se precizează că albanezii 
au cuvintul barde cu 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 Hifrdunll1 este llUlIle de provincie în Peloponcz (II, 281). 
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Avind În vedere faptul că bllrdunii sau bărdunioiii erau oamenii cei mai răz- 
boinici din Peloponez (II, 278), credem că intre numele acestora şi cel al 
bot donilor 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 "pîn tecos", 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, b utnb u, dar in- 
formaţiile prezentate de Ioan Caragiani modifică în mare măsură această 
părere. El scrie: "Bombă şi Boamb ă şi Bumba şi Bumbu sunt familii româneşti 
cari poartă aseminea nume"; .Bumbu este dat ea poreclă la maeedoromâni 
din cauza glasului tare ca bubuitul tunetului, care se zice b umb unuizore", 
Şi mai departe: "Bombll şi bumbu În dial. macedor, se zlce şi un fel de căriiat 
gros; de la bombu şi bumbu se Iace bumb âr, tot îl1 sensul lui bomba şi bumbu, 
Yori-bombu, nori-bombă, uari-botnbi (mase. sing.)însemnează ci/mal greu, prea 
mult umplut". Despre oari, Caragiani scrie: "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-bombeştii dar sunt cei cari au 
glas tare ca tunelul" (I, 49). Botnbu şi bambu Însemnează şi "membru genital" 
şi "puf la membrul genital bărbătesc" şi "cărnat". Un derivat al lui botnbu 
este b umbor : "De la bombu se face şi bumb âr, un cărnat care se frige.în vîr tit 
pe berbecul care se frige întreg la frigare". în alt loc, Caragiani aduce precizărj 
privitoare la bombu şi bumbar : "Macedoromânii ciobani, 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;5 eu berbecele. 
Pe acest cîrnat îl numesc bombu şi 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[;arlll 1: 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, Bllmbărilă etc, [ ... ), asemenea RlImani sau a Hllmoni" (1. 187-- 
188). Cuvinteleb6:mbal şi bombal "Îllsemneaz[\ membrul genital bărbiltesc şi 
uneori pllber/as". "Sensul lui bombal. bombal 'il are şi bam/mla"; "Bambrilă 
este de la bambarilă şi în loc de bambalilă" (I, lOJ). In această situaţie şi numele 
Bombl'ilă (1, 101, 103) se explică prin bombarilâ, nesemnalaL deCaragiani. 

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 Bam- 
bâlă (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 lnregis- 
trează 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. Caragiani semnalează numele 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 b oiar se acordă unor "oameni scurti şi groşi", 
Despre boci u, 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 boci şi cucumboci lipsesc din DDA. Din hod a 
fost derivat Bocior, Este importantă precizarea: "Homânii Iărşeroţi zic boţ 
şi bociu şi bo{f şi moţ şi mociu şi moîi ; de aceea Boior se zicea şi Boţrar şi Ho- 
dar", prin urmare boţ are variantele fonetice bociu şi boîi . Botar, Boci or, 
Boîiat ; ca nume proprii, se pronunţă şi lVIâ!ar, Moci ar, 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 Macedoniei şi care s-ar explica prin 
actnoti "acum". Dar moţ cusensul "bol", cuvînt existent la fărşero ţi, nu apare 
în DDA. 

De la bot au fost derivate dirninitivul hotie, cu Iem. boiică, neinregistrate 
în DDA. 

Aici avem prilejul să subliniem că există şi la aromăni o corespondenţă 
b- I tn-, fenomen fonetic interesant, care la dăcorornâni se întîlneşte în cuvinte 
precum bondoc - moiidoc, boni moni, boiocliuiă - tnotochină, bilcllllie- 
măciulie etc. (vezi alte exemple la Al. Graur, Elirrzologii româneşti, 21 --22). 

în DDA, 283, bre ami 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 cişm ele" 

(1, H7); "MtIlte cişmele la macedoromâni sunt numite Briscă, poa te de la 
bară, biirişcc/, bărlscă. briscă" (II. 52). În .DDA nu se înregistrează briscă. 

Carou este "un fel de rac ClI opt picioare". Caragiani cunoaşte şi . o po- 
reclă Căruic (II, 54). Nici carou şi nici diminutivul căruic nu figllrează în DDA. 

Cuvîntul arornânesc c<'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, el Om! 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 
poreclă se 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 for- 
mele Cionca, Cionfa. CionclI, Ciontu, Cionga, Cionda, Ciunca, Cillnla, Ciunga, 
Ci unda 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 al tele, să .orienteze cereetările cu privire la originea lui 
ci onlşi ci unt. 

Fărşeroţ.ii folosesc euvÎntul ciorclzinli (ciorclzinâ. deauă), pe cînd ceilal\i 
aromâni auarapulle (aI'aplll!e de 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 ciorcliină nu a fost înregistrat În DDA, unde găsim, 
pentru noţiunea respectivă, termenii ar tipu n, ar âpune, căl ăr us î), cărtnăst âr, 
g âl arnuş ă. 

"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.arzărul Ia m acedornmâni" (1, f3]). în DDA, 1223, se Inregistreaz.ă 
tiriei şi tirţeîi u, eu varianta dzirdeeiiu (D])A, 524) "eercel". Irzerdzel .z arzăr: 
lipseşte din dicţionar, dar este glosat dzirdzeâle .z arzăre" (ODA, 525). 

Despre riuri, Caragiani scrie (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" (Vezi supra, 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. 

Ciclu are sensul "asin". De la ciclu a fost derivat augmentativul căci oniu, 
iar de Ia acesta s-au creat formele cu afereză clon/li şi şioniu (1, :37). Cuvîntul 
cici.u Iigurează şi în DDA, :"358, cu pl. clei şi decani, cu următoarele precizări: 
"Apare ca poreclă în onomastică (de ex. la A vdela, ca nume de familie). De 
fapt, astăzi .nu i se mai cunoaşte sensul acestui cuvînt care e şi foarte puţ.in 
în circulaţie. Circulă numai ca nume de catîr masculin". T. Papahagi crede că 
avem a face ClI un Împrumut din te. qylch "partie du derriere de toute chose; 
derriere d'homme, d'animal; croupe", dar sensul cuvîntului turcesc nu spri- 
jină solutia propusă. Este posibilă o legătură de origine Între 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 căci 0111 LI. Forma cu afereză d ani li apare în 
discuţia despre şailiil "măgar" ; nu este semnala tă nici variapta ş'[ âM li. 

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/dubii eu 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 cun âvi eu sensul "j clet"; 
T.Papahagi, în DD1\, 40(), înregistreazrt wnâ/le "dihor". 

Asinul este numit şi danga "pentru că se aude sunetul danga··danga 
dud îşi bate urechile", "Di1ngliat şi dt/Ilgiianat însemnează urechial (= asin). 
[N. pers.] Danf}li este 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, dân- 
glial, dânglianat. Sugestia etimologică a lui C:aragiani eu 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 foloseşte în 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 Caragian i 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'osselet qui est creux", "gaură (la arşic)", dar 
nu se precizează că cele dOUi'1 cuvinte luate împreună reprezintă 
numele unui joc. 

"Eptt Însemnează cal, de unde femininul iapil ; 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 celnicului sau domnului se zic: şi astăzi: flilcarea sau [ătnelile 
sau [umelile, [ătneilc sau [umeile cutărui celnic sau domn. Fămeali e şi [umealie, 
[ămeoi e şi [umeai« este cuvintul {amiii e din România" (1, 51), prin urmare 
aceste cuvinte au, la daeoromâni, sensul "familie". Constatăm, efi din DDA 
lipsesc [ătn ca lf e, [ămeai e, [utueoi e. Caragiani continuă : "Cînd zic macedoro- 
mănii : [umeiile sau 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". Caragiani îl cunoaş- 
te ca sinonim aproximativ al lui roşiu şi qrui, eu precizarea că {lor se foloseşte 
pentru a indica culoarea roşie a 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". Nepotr ivirile dintre informaţiile din dicţionar şi cele prezen- 
tate de Caragiani se pot explica prin ariile diferite din care a fost recoltat 
material ul lexical, 

Caragiani (Il, 227) semnalează cuvîntul galu "negru" în localitatea Lacă şi 
tot acolo cuvîntul 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, <Ill sensul "chior", iar Ioan 
Caragiani (1, 178) "orb", Deosebirea semantică poate fi explieaţă fie prin diver- 
sitatea surselor de informare, fie printr··o evoluţie a ÎnţelesuJlli ilustrată şi de 
corespondentele sale dacoromâneşti. 

In Leşniţa, cuvîntul gObll circulă cu sensul "strigoi, vîrcolac, care îşi 
mănîncă rudele după ee moare". Este folosită şi formula lai goabe cu sensul 
"sărmane" (II, 1(5). Nu este înregistrat în DDA. 

N ceu noscut a r[unas şi cuvîntul fJul"gttlian care, din aceeaşi localita te, 
a fost semnalat cu sensul ,.rosmarin" (II, 105). 

"Poreela Lalwri Însemnează un 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, UluIţi bătrîni 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 şervetâ făcută din şalul numit Zahari, şal foarte 
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preţios, p()att că i-a provenit lui Gheorghe Lahuri porecla". Dar Caragiani se 
lndoieşte de această explicaţie, pentru că "la macedoromâni există o poreclă 
Plaluir, Plahllrcll, Plahur! care se aude şi Laluiri şi Lahur şi care însemnează 
animal eu urechile late, mari şi a tlrnat.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 însemnează animal cu urechi late şi aiirnaie jos. Se află 
şilalwfşi iahuri, asern inea 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. Into rmaţ.iîle lui 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 piele etc.)". 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 cu- 
vîntului plalH1rl. plahur ; Ialuu , laluiri şi gulemi,. g[aua, adecă sensul de urechi 
mari, cari el eşteaptă noţiunea de u rechiat 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, elin Leşniţa, ca "pămînt negru". 

Muceliu se numeşte .Jocul-umed şi mocirlos de la cisrncle" ; "cine se feş- 
teleşte ori se tid'ă ori se umple de apă sau de glodul de la cişm ele se zice că 
iie face muci ale" (II, 52; la p. 5 este citat numele topic Muci.ale], în UD A 
nu este muceliu, iar mll(;eâle are doar sensul .Jeoarcă" (s. v. mucear ă»}, 

Prin muşiuiiiă aromânii. "înţehg'mllşunoiul sau mica. rJUlcătură de 
pămînt ce fac cirtiţele' . .Multe locuri, pe unde se văd muşunoaie,:f)Oartă numele 
1Vluşllniţe, La 1\1 uşl/flile" (II, 523) ; "lVIzzŞll1101ll şi Aluşllniţă se ştie că Însemnează 
'ridicăturile dep{lInÎnt făcute de cîrtiţe'. La macecloromâni, pe lîngă cuvintele 
mUşl/nOlll şi ITlllş/miţci, există şi : lTwşl1OnZ1Z (= muşuroi), mllşllnol Il, 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 

coSte derivataugmcntativuI Illl1şo[a!l .. Despre .rllşolan, Caragiani nu crede "să 
fie acelqşi cu şllIlllllean, şubolan" (1, 103). Un. sinonim al lui mllşw'Olllll este 
mllşlzTicâ (II, 53). Nu. sînt prezentate sensurile lui mllşlll, muşllll, mllşoll, 
llIuşolan,d.ar deelucem că este vorhade sinonime ale lui mllşo[an, mllşl.ltonlu, 
rrWŞIl llOlll LI .. 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 cft pleacâ 
estesubsL'nvariabil, ,,folosit mai mult la vocativ singular", şi că ar fiexpli- 
cabiI prin a lh. plak "vecchiQ", dar eu vintul treh LI!e considera L aeelaş i ClI plecle. 

lE - Lingvistică 203 
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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-sensu l 
"vQÎllic", neînregistrat în ,DD A. Piilicaru], la arom âni, ea. termen militar, 
era mîna.dreapHI, adică adj unctul 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 ."deget rnare", care este cel mai. puternic. dintre. degete. 

Caragiani semnalează.i.din Leşniţ a, cuvîntul puşcaricu ".balereă mită" 
(Il, l(5),neînregistrat .în DDA. 

" Rinqao, rinqaciu la macedonomăni Însemnează 'armăsar pe jumătate 
castrat.': (I,J{,)7) . .La d acoromâni 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 .arllngacl u "rînelleÎU". 

"Lamacedoromâni se aud poreclele Ruca, Ruga, Ruqea, -Ruqiu, Ruquzeii, 
Hugsau arllg la ei se ·.numcştepapllraşi siuîăr!« de la bălţi sau de .la 10- 
curi mlăştino ase.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 .ÎIl acest scop. Rugă sau 
arllgă se zice şi simbria ee se plăteşte la o slugă ce se bagă la stăpîn, .şi arugal 
sau .argat seziee .oriq1re Se 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, adi erI pe la uşa oco!u!l.li sau, cum zic mace", 

doromflnii, <l el/tarului, spre a fi mulse. Cînd oilenu vor să meargflla arugă, 
ser.viWrlll aleargă eu caţa d upă {ly, indreptîndu-Ie. spre rLlgă şi cu diferite 
ameninţări lestrigi-î aruga, aru!l(J, adică l.a fugă (mergi sau mergeţi la rugă). 
S-a observat un lucnt, că servit.orii eei noi, care pentru Intîia dată intră. în 
qeest serviei\J, strigăamga, al'Llga pe .la începutul fondări stînei primăvara. 
ACyst LIl'llga, arll!la îl strigă; nr,ell .în. ţoate zilele la mulsul de la prînz şi. de 
SffW;:t.şi anlga,tl/'Llya npetîIldll-setoaUl vlFa, pe la toamnăajllugeama, 
W'Ha. Dad acelaşi. ?eI'vi Lor eontill.uă şi .a.1lUl viitor. 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 fHgH sau Anlg.a de lmdte ori":"Aeest. rua, ra. nu . î.semneaă 
la eidedt : la HŞrl, mergeţi la r1şâ.(:iobaIliistrigă la oi ma, nza, nw şi CÎnd îndealn- 
n[\ oile să.treaeă vreostr}mtoare.sau vrelIllpîrîu. Apoi ma, Tlla,< Tria este 
şi ;un strigat deindemnare la eeva. Soldapi ciobani ai 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,la 1378, 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.ăsă între 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 Sfrill zi a fos I un şef Iărşerot care a II] pta t în Pelopo nez, împreună 
. eu venetienii împotriva turcilor, în secolele al XIV-lea - al XV-lea. Numele 
Sţrinz: ete explicat astfel :.,Ia Iărşercţi sprincenile se zic suţrănieale şi sîrin- 
teale şi porecla sfr/nll se dă la cei cu sprîncenele unite" (1, ti). Cuvîntul sfrinţI 
1111 este înregistrat în dictionarul citat, 

Sciltu, .cil!(J înSeml1(ză "ceva încurcat, întortocheat, diform" (II, 1(Hi). 
DDA nu nregistrează aceste cuvinte. 

Din Leşniţa, Caragiani (II, 1(5) semnalează cuvîntul scit pi "surcele", la 
plural. DDA, 1On7, înregistrează pentru sârpă doar pl. seir pe. 

Pentru şerlldă, vezi la huri , supra. 
"l'rIueedoromânii au următoarele forme pentru ouvirrtul şobolan, cu cari 

înţeleg şi diferite specii de cîrtiţ.e : şubul.ati, şuburan, şumuroniu, tnuşuroniu, 
muşurică" (TI, 53). Vezi şi tnuşuniiă, supra. Din DDA lipsesc şubulac, şubtilan, 
subuloniu, suburan, sub uroniu. 
, TaW' şi şţală sint nume ale sucitorului, folosite ea porecle pentru eopiii 
ncast.împăraţ.i (1, :37). În DDA nu este înregistrat (alei. 

Ioan Caragiani (I, 268) glosează : "zarCll şi zârcMii glugă, gluguliţă". 
Tache Papahagi Înregistrează în DDA, 1292, numai diminutivul zărctil ă "glugă"; 
zarea i-a ['[1 mas necunoscut, 

* 

Din iuformaţ.iile prezentate se vede că Studii istorice de Ioan Caragiani 
reprezintă un important izvor de îmbogăţire a dicţionarului aromân cu ma- 
teria l lexical cules în secolul trecut, concretizat în cuvinte, variante, sensuri şi 
sintagme neinregistrate în marele dicţionar al lui Tache Papahagi, Valoarea 
acestui material este asigurată de originea aromânească-Iărşerotă a 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 CÎnte- 
cele populate greceşti îl aşează pe Ioan Caragiani printre marii e.reelători ai 
dialectu lui aromăn. 

LA CONTlUBCTION ])1,: IOAN CAHAGrANI ALA CON;\iAISSANCE DIT DIALECTE 
MACr'·:DO·I'lOU.MA 1:-; 

REsmVf:t:: 

L'auteur de cette eommunicntion presonte d'abord quelques elernents concernant la vie 
ct J'oouvre de 1 "hellenlst c d'origine arolllllaine Ioan Caragiani (1841-··1941) de Iassy, ainsi que 
des infoJ'matiolls que nOII, dOl!nc Caragiani sUl' l'ethllogl'aphie arollmaineJDans son oellvre 
intitulee Eludes Msloriqae.'! sUt les ROlllJwÎns de la Peninsule Balkaniqac (Studii islOI'ice asupra 
romclnilor din Peninsula Balcanicii, Bucureşti, 1, 1929; II, 1941) il a IllClltionne et, parfois, 
(! explique de nOmbr'ellX appella Ufs al'ounmins. Etant donne que Taehe Papahagi n'a pas enre- 
gistrr\ dans le Dictionnaire du dialecle macl!do-Townain (Dicţionarul dialutului aroman2, Bucureşti, 
1974) lJeaueoup de ees mots, l'auteuf les ignnlc aux ehercl1eurs et ponr quelques uns de ces 
moLs il propose des explicatlons etYUloJogiqucs. Ce qui est interessHnt, c'cst le fait que cerlains 
fIIots dont OII fait l'anaJyse dans le (ravui! 8011t deVclms des sobriqlwts ou des nO!11S de personnes 
et ne f011etioll11ent que eOmm{! tels. L'aulcllf exprime l'opinÎoll que Ioan CHfHgiani est un 
ehel'cheur important li Il dialecte 11Iau'rl" fOllJl1aln el un preeur'seur de l'o!lomastique 
rOllrnailLc. 

Faculta/ea de Fi/%git: 
laş!, Calea 23 A.u!lllst, nl'. 11 





CONTHIBUŢII LA CEHCETAREA MEGLENOROMĂNEI VORBITE 
IN DOBROGEA 

DE 

ELENA SCĂRLĂ TOm 

" După aproape o jumătate de veac de la ancheta.efectuată de Th .. Capidan 
şi Sever Pop (cf. prefata lui Capidan, .Mgl. III) la .megienorolllânii originari 
din Liumuiţia (actuala localitate Sera din Grecia) şi stahiliţi după anii 19;23.-- 
1924 ÎIJ. comuna Srehărua, situată in nord-estul BulgarieI de 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 ceilaltimeg1eno- 

români plecaţi din Grecia si aşezaliîn .comune învecinate cu Srebărna, au 
venitIn România (în COll1UI{a Cema', jud. Tulcea). Aici aueul10scut noi reali- 
tăţ.icare, . in ehip firesc, şi-au găsit reflectarea 'în limbă; aici au. cunoscut 
marileprefaceri alesocietăţii româneşti, progresul e.conomic şi cultural al 
ţării, ee şi-a pus pecetea pe În treagalor viaţă materială şi spi,ritu'-\/ă. Au fost 
astfel create premisele pentru apropierea de limba stal1dardull' numai a 
graiurilor daeoromâl1e'.fi şi 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'ul pentru ALR II, vol. 1, 
preeu11l şi cel publicat l FD pentru NALR (chestionarul general şi chestie- 
narele speciale)". Atunci cînd am considerat necesar am introdus şi întrebări 
suplimentare .. 

1 Cu privire .. Ia J)rocelJl de apropiere a graiurtlor dacoromâne de . limba standard s-a 
scrts tn ultima vremefn tara noastră destul de mult. Lucrările pe care le-am consultat pentru 
această problemă slnt : B. Cazacu, Despre dinamica limitelor .dtalectale, In FD, V, 1961 ; acelaşi, 
Despre noţiunea de. interdialeci, .ln ŞCI.., X V II, 1966 ; Valeriu Rusu, Observaţii asupra pătrunderii 
ncoloqistnelor in graiul de pe Valea Lalotniţei, In FD, III, 1961 ; 1. Cotoanu, Aspecte ale limbajului 
popular actual, 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 les parlers populaircs roumains. Premisses, in RHL, XXXIV, 1970; 1011 Ionică, Elemente 
recenteiti Lexiculţjraiuluîde Pe Valea Bisiriţei (Btcaz), în LR, XV,.1966, nr. 3 ; Paul Lăzărescu., 
In legătură cu raportui ile dintre limba standard şi {Jraiurile locale, in. SCL, XVIII, 1967, nr. 2 ; 
Gh, Pop, Elemente ncologice i'n graiul maran!ll/'eşall, Cluj, 1971 ; Ion Ionică, Paul Lăzăresr.u, 
:Magdalena Vl1lpe,'ClI privire la raporturile dintre limba literară şi {JtaillrÎ, in FD, VIn, 1973. 

2 Beate \Vild,111eglenorunlăniscl!en Spracl!atlas, KOln, 1983. 
a Vezi FD, V, 1963, p. 157-271. 



:2 
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Ancheta am realizat-o la liumniceani stabiliti În Cerna pentru a 
pu tea 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 meglenoromănilor şi trans- 
Iormările socio-culturale, politice şi economice survenite 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 graiulmeglenoromflllilor o localitate 
rurală mai mică; dacă localitatea este mai mare şi are în jur sate aparţină- 
toare, 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:ea veche (012 : ALH S.Il .. III, h.\)OO); 
abia În C,în care locuiesc de mai hine de patru decenii, au început să "bur- 
vească". (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-zisă se construia in Tnncţie de posibilităţile fic(;ărei 
familii ... Cînd cineva îşi.făceao .eqsălllai frumoasă se spunef: âJl. dârâi lilUI 
câsii ubi'ivll (Lllln) sau ilJ1 dt'irâi zinacâsă bânli (La, Oş) , forma!ia 11-anl f(d 
lină câstL LÎbqvă (012: ALB. II, h. 21\)), în loc de ăii dăr âi': ... este necunoscută 
meglenoromânilor.}n .pet .. Ol:,2 şi în s;:ttele limitrofe, rprezentîndpul1(te d 
anchetă necart()graUat, (OIOlliştii s-illl)nstala! In cilselc. care le-au fost puse 
la dispoziţ.ie; în Ce, înafară deeîteva,.blocuri e0l1s1r1)iterecent1 qlse noi 
Il-au mai fost ridicate: meglenorom3l1ii şi le-au amenajat pe eele vcchi, astfel 
încît gradul lor de confort a sporjt, îIltr-advrir. Ne fii lld Jnsă Iwşiîn situaţ;ia de 

(jollstruidin temelii o e,ţsă, vOl'pitorii s-all artt surwir1şide intnbarea 
pe care le-arn PUHl (ALE)I, ;) 757) şi au răRPunş{.hJp ezitări:"am fă.cut O 
cash frumoasă". 

in Meglenia e a ii a era de două tipuri: casei puzimalli, fărh"etaj" şi CrisiI. 
Cll pulâUi, 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'.ial de cOllstrucţie leSIH 
de găsitîn regiunen respectivă. 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.a pe tern e tie (ALR II, h. 223; Al: timetă; 012 tim el: 6. ; 
a.p.:lime!'â; 012': ti1111!ie,timWe eli rariptI; La, :timel'â- femez[e 

4 Cei mai lnllUeroşi sini eei din Lll111, La şi Oş. Din I'r nu Venit fO!1rtc.·puţini; la fel şi 
din Cu şi 111'. Ultimul reprezclltantalloealităţii Hu slabilitin laran()astriisa stins,âin viaţă, 
bC pare, cn mai lUul!i llni In urmă. 



MEGI,ENOHOMANA \IlOHBITA IN DO.BROGEA .279 

"depinde cu cine, .stăm de vorbă"), era Lot ;din piatră. 111.coruuuele 111car;e 
sufla vîntul de miazănO,<jptenumit bo âri., de pildă În Lu.Dş, 131',. a.c o .pe ri Ş u 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.e plo C (i)g. ploa ce) .. ţn celelalte corn une casa, se aco- 
pena cu budiU de pămînt ars: kirtuiz (sg. kirmfdii) (Lllln),kirmfţ (sg, kirmidă) 
(ŢI') ;. ta v .a Il e nu existau: din încăpere se privea acoperişul. ,Ahia după primul 
război mondial unii megleniţi mai 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.unghiulare printr-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 1 e (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 1 ă (ALB II .MN 3(76)nu lipseşte în Ce: 012'=, 
tinileii r1 "tahEi subţire", lămâI' inâ "tablft groasă, ea UIl aZb?eiment". Ambele 
material, deşi .rar întrehuinţate, erau cunoscute şi în Ai cu aceeaşi. denumire. 
Zidul din .c ă r il .. mi dă, dar mai ales din c li i rp ici (ALB II, h. 242) este răpîn- 
dit .în Ce: 012', Lu, Oş=cârâmidâ, p1. cr1râm{z "cînd sînt arse În cuptor" şi lizlă, 
p!. llÎlc "cînd ,sinL nears",; <':âl1111r "iut amestecat cu paie" (din acelai 
material am o!Jservat că sî!lt confecţionate şi cărămizile. nearse din care sînt 
făcute unele ease ale meglenoromâllilor din Ce). . 

Pen,tl'u aI,te elemente ale casei, mai notăm: pod ea (ALH II, li. 237; Ai: 
piminlu pentru că podeaua era lipită eu pămînt; 012: duşri1mea; a. p. 

.' .. .·1, d pimint "pentru că nu era eu scînduri" ; Ce: 012', Lu, Oş, .Ţr-- pimint --- llŞll- 
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 (AL11 II 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 el e g il t it (ALI'1 II, h. 286; AI--; 0]2 -; a.p. : 
pci::eâ; Ce' 012,' =","peccă; Lu, Oş,012'"sâbil de fllit[l; ara!J.âz). 

MolJiliel'ul în M era aproape inexistent. Se dormea pe ,jos, pe nzgllzlnă, 
peste care BeaŞternea o pătură ţesută din lînă, (paM) ; drept Învelit0ctre servea 
o a!Ut pătură.(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 uIle- 
I11I(A..LH II MN, :3 DOi) 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 

meglenoromânilor a ajuns la un grad de eiviIizaj;ic şi 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 bene- 

ficieze de 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 li t li 1 de pămînt (]led di pimfni), pe care l-au găsit în Ce, con- 
struit în jurul sobei mari de piatră sau de la cel de scînduri (crival, 012: ALB 
II MN, :3894) din B, meglenoromânii au evoluat la patul cu somieră - dor- 
mezii --, şi la studio. Bătrînii mai păstrează cite o ladă veche: slndcîk[ (012 : 
ALB II MN, 3892) în care-şi ţineau cîndva îmbrăcămintea, dar au şi şifonier- 
Toţi 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 posibilităţile fiecăruia, mohilierul este completat 
şi eu alte piese: uilr[ni'i, bura, bibliotecii, mâsi1 (de sufragerie) (sintfll a dispărut, 

rămînînd numai î11 sintagma 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-o termluologia 
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 agricole eu care se exe- 
cutau. principalele operaţiuni, în 1\1 se 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 1'0- 
man", 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, dind u-! în 
lături, ci tăia şi răsturna brazda. Veniţj în Ce, meglenoromânii au 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 
colectiviz are, agric ultorii meglenoromăni au intrat in CA.P. "cu inventarul 
viu şi mort". Cooperativa :l fost dotată eu tractoare C11 plllgllri. tractoare Cl1 

discuri, combinaioare pentru pregătit patul germinativ, sem(lnători(de tipul 
SU, SUB, SPC 6 eLe.), culiiualoare pentru prăşitul. culturilor prăsitoare, com- 
bine auicprcpulsăie; cositori, oindrouere (nemţoaice) pentru recoltat furaje ete. 
Termeni ca l âriţâ saI] brâncI au icşitc1il1 uz, odată Cll realităţile pe care le 
desemnau, trecind În vocabularul pasiv al vorhitorilor vîrstnici ai dialectului, 
locul lor luîndu-I termenii neologici răspîndiţi pe Întreg teritoriul 1;ării. 

Din domeniul culturii materiale ne cleplasăm în eel. al. relaţiilor sociale 
şi al societăţii in genere, cu privire specială asupra numelor de categorii so- 
dale şi asupra denumirilor folosite in administral.ie7, în ideea de a aduce la 
zi ancheta lui T11. Capi dan şi, în acelaşi timp, de a eviden1:ia relaţ.ia amintită 
dintn ·lloţ.iune şi dcnUIllirea ei. 

" CL Ilella Seărlătoiu, Jllznoslrwjanskaja zemledel'i'cskaja lel:sika i eja rasprcclelcn il'. 
na ballwnskom aua/e. în "nOIl13noslavi.ea", XXI, 1983, p. 52 58. 

6 Aceeaşi, On the lexical "model" in ilie slaule lang[wges, in HESEE, 1982, 111'. :el, p, :1l9-,--- 
325. 

7 eli privire la dispariţia unor termeni din această categorie, eL S. Pop, Cllm disp(lI' 
t trmen ii l>echi adminis!rlll(ui şi cum se fncclâtcllesc cei noi, în ,,[)acoromanla", VII, pc 61- 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 (ALR s.n. IV, 4882; 
Al: i unikuir; 012: orqoi, izmiki ar , a.]).: izmiki cr ; 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 Comi- 
tetului de Partid al comunei, oraşului sau judeţului"); s 11 b P ref e c t (ALB s.n. 
III,h. 8H3 ; M ; 012- ; a.p, : subprefect; Ce : 012', Lu, Oş, ŢI' 07. subprefect; 
oicepresedinie de SFat Popular; vicepreşedinte de Consiliu Popular). 

Analiza materialului pe care l-am cules pînă la această. dată şi din care 
am descris în paginile comunicării o. mică parte, ne-a permis dţga,iarea unor 
concluzii privitoare.la perspectiva dialectului meglenoromân vorbit.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 con- 
ştiinţei apart.enerrţci la aceeâşi limbă. 

Cea .m ai 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-le doar În vocabularul ei pasiv:; 

Generaţia de mijloc este mai receptivă la nou, datorită f[iitoril6r men- 
ţionaţianai inainte, cît şi datorită şcolii sau diverselor profesji rpe care le-au 
exercitat sau le exercită vo rhitorii ei. ' 

Cei mai tineri dintre informa tori sîn t şi cei care vorbesc mai puţin 
dialectul, l1U numai datorită contactelor profesionale permanente cu limba 
s taudard ci, Îll m uiLe eaz uri, datoritft căsătoriilor mixte. 

In ce priveşte meglenoromâna vorbită În Dobrogea, ca şi cea vorbită 
Îl] alte zone ale prii noastre, Lrebuie să arăUtm că 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. alte puncte. de anchetă învecinaLe cu loealitatca Srcl!tlrtla (pet. (12) - anchetată 
de Th. Capidan -', reprezentînd aşez:1J'i populate eu JIleglcnoromâni. 

11 l1ord-eslu J Bulgariei adua le, in care se află localit:lţ.iJe Srcbărna, Bazarian, 
Dragalina, DUl"ostnr, in care s···au aşezat, după 1.92;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 
Cu 
Hu 
I.n 
Lum 
M 
(j 
Hussu-, 
Tr 
012' cec 

.ELIENA 5CARLATOIU 

Cerna, jud. Tulcea 
Cupa 
Huma 
Lugunt» 
Liu mnitn 
Meglcnia 
Oşan: 
LI. HUSSll, Et noqene:« românilor, Bucureştî, 1981. 
Ttrnareea 
pct., neear!.ografi(l!. : Cerna cu reprezentanţi (Ii comunei Liurnnita. 

6 

CONTRIBLTIOt\'S A L'E:TCDE DU MEGLÎNO·HOUMAIN PARLE DANS LA 
DOBH.OUD.JA 

Des cireonstances htsturiques que IlOUS n'ignorons pas out determine l'etahlisselucllt 
dans le Nord-Est. de la Bulgaric, des les annees J92a,·lH24, pu is d('s 1\)10 dans la Roumanie -- 
village Cerna deI'actucl departcmcnt de Tulcea - d'ml important nomhre de familles meglcno- 
r ouma ines oriilinaires de la region de M'3glime 8Jt1l6e au nord du Salonique (notamrnent des 
localites Llumnlţa, Lugun ta, Oşnni, Cupa, Ţirnareca, Berislav, HUl11a). 

Le dialectedes nHghl1o·rollrnaiIls etablls dans la Dnhroudja. a sul» d'impnrtantes t rans- 
Iormatlons.T.a .murlcmisation de la societe rouruainr, a condu it aI'Int.egratlou sncioculturelle et, 
imp licitcment, lingujstique, des megleno-roumatusr ruit qui se ref'let.e tant dans le vocabulaire 
que dans la phonetique, la morphologte et la syntaxe du dialecte. L'au tcur a coneentre son attention sur le vocabulatre. Dans ce domalnc 011 pent 
con statr-r, c!'llllc! part, la dispnritron decel'taiJls mots ou bien d'une seri« de mots toinbes eu 
dcsuetudc il. cot(, des rcalitcs qnils d('signaient el, d'autre part, la ptmetration de terl1Jes nou- 
v c,all x, proycnant smtollt de la langue stamlarcl, L'approchp des doublels lexi<:aux eonstitue 
Ull alltJ;e aspe,ctque la eommunicatioJJ s'est propos6 ele lUeUre eu valel1r. 

L'amdyse des faita 'de ]angue permet fI l'nulellr de eonC]ure (j1IC ce tlialedh !'ouJ11s.in subit 
un processlIs d'înt(gratioll lingllistique assez rapide. Toule Ulle serie de faeteul's : gelJeraUOI1, 
sexe, fonnatiolJ professiollllellc, ete., exercent Ulle inJluenec sur cc proccsslIs en lui imprimant 
un rythlne modere,. oll]lipn, au cQul.rairc, plus aee6lere. 

Insliluiul de Studii Sud-Est Europene 
Bucureşti, bd, Republicii, nr. 13 
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V. !Jli\LBCTOLOGlB ISTORIC,{ 

Ll;;XICONUL IfEPTAGLOT DE LA ()XP01W CA IlS,A. DE 

INFOHMNfII ASUPf-{A GHAUJIULOR DACOn.OMANE DIN 
SECOLUL AL XVII-LEA 

DE 

ANDREI A.VHAl\l 

Cu ciţiva am 1Il urmă, am atras atenţia asupra impor-tanţei pe careq .<11'e 
pentru dialect.elogia istorică CI limbii romane şi pentru istoria (sau "preistoria") 
dialect.ologiei româneşti Lexiconul hcptaglol de la O:el'ord(LHO), manuscris 
anonim nedatat, probabil posterior anului Hi05.şi eu siguranţă canterior anului 
.1 f>6i'1'.Am insistat 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.ă eu recunoaşterea apartenenţei la aceeaşi 
limbă a celor două idiomurl v- şi, totodată, am discutat cele cîteva caz uri în 
ca re a IltOI'U 1 (ori autorii) dicţionarului sa 11 posesorul acestuia pîpă in 1(367 
(inv[iţ,ltul olandez J akob Gol) indică, prin literele w şi m ( Wr/lachice, res- 
pectiv., .i'lJoldavice), ariile de răspîndire ale termenilor unor perechi de sino- 
nime .de. tipul lir1rzrf şi curechi. .. . . ! 

. .MuIL mai numeroase sÎnt articolele de dictionar în care fi[ureazăd(}uă 
sau chiar trei corespondente româneşti ale unui 'cuvînt latinde. fără. a fi însă 
înso!Île indica ţiile IIi şi m. Vom menţiona, 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, 
11 u este lipsit de interes simplul fapt că În LHO sint consemnate echivalente 
ca următoareles : al uiarius ..•  pielar, labacul (21); aluus = b urdub, 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 Vezi articolul nostru Cel» mai neclii mcnţiuni referitoare la deosebirile 'dt atertnlc din 
cadrul dacoronutnei, In "Studii şi cercetări Iingvistiee", XXX, 1979,nr. 6,p .. 54BE)50 (cu indi- 
caţii bibliograJiee). Dicţionarul (181 de file, scrise pe o singură faţă; 2 722 de articole) se păstrează 
la Bod leianLibrnry (Oxford), cota '1S Marsh 187. Ne-am servil de un microfilm obţinut prin 
lJunăvoillţaprof. J. S. G. SillllllOIlS (Oxford). 

2 In generaJ, cuvintele româneşti, scrise cu litere chiriliee, sînt reproduse de noi în tran- 
scriere interpretntivii (de cele mai multe ori am aplicat Insii trauslitcraţia In cazul lui a, care 
poate aVCil valoarea de [a] S"1l ele [ăI) ; În unele cazuri intel'pretal'canoastră este urmată de 
Indicaţii asupra grafici din original. Cifl'eJc care însoţesc exemplele trimit la fiIeJe manuscrisului. 
lu lista următoare exemplele sînt date în ordinea apariţiei lor In I,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, oornic sau 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 = tit quire, 
iocmire(10H) ;, mata = ,mama, imma (11/1); miles = caiaraş, darabaIl (115); 
mtluuii = malai, pasat (115) ; ni x: = otaăt (scris umet), zapada (120); noctua 
cucunaui, puhace (scris pllga c; 120) ; obrumpo = [ruiqere, rurnpere (123) ; pastor 
=,. păcurar (scris pocorarţ, pastor (1'29) ;pensio = dabilâ (scris labila), bir (131) ; 
perludo = şuquire, jucate (scris jocare; 13(1); remaledico 0.= 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 coexiste în acelaşi grai (mama şi îmma). 
Hărnin, totuşi, în discuţ.ic eîtevaperechi formaLe din termcni între care, după 
toate probabilităţile, exista un raport identic sau asemănător cu cel indicat 

prin literele lV şi 111 În cazuri ca fCl'edeu, baie (35) sau curechi, varzl1 (3H).Mai 
exaet spus, c? şi atunci cînd se illdieă provenienţa din "valahicl't" sau din "mo)- 
david" îl. unuia saua tUtuia dintre termeniiroinimeşti alătura ţi În acelaşi articol, 
grâiilrile de sud şieele de nord sînt reprezentate împreună în articolele în care 

figllrC[lZa perechi de .cuvinte ea (ll'mar şi dolap, faţâ şi obraz, şâiJâ şi/oc, omillşi 
'Ulpadâ, [dire şi ginerc, CÎobofar şi cizmar, laur şi bic. 

în fondul de :uviI1Le eu caracter dialeetal, grupul graiurilor dacoromâne 
de nord este reprezentat mai ales prin elemente earacteristice, astăzi, Moldovei. 
Iist[l\nsă în LIJOşi cuvinte care, cu signranţ.ă sau foarte probahil, circulau 
şi .în ,alte regiuni (de exemplu, mire, omăt, şagâ) sau mai eurînd în alte regiuni. 
C;C19PElxlp l1 pH,I:<,-rialLlllli lej(ieal înregistrat în LHOpwvinc din graiuride tip 
nordie altele decît ,ptle moldoveneşti pare să rezulte din ceea ee ştim despre 
răl:ipţndirca, actuală a uuor cLlvinte ca bic? sau socaci "bucălar"8 (în sintagma 

3 interpretarea ultimeiliLere Cfl et;hivalel1t al palat.alei [k'J se bazează pe faptul că aceeaşi 
literă, apare la fi,nala cuvintelor ueclli (102) şi pezevenchi (107), suprascrisă în ultimul caz. Nu 
este însă exclus ca ultima consoană a cuvintului să fi fost o velară : forllla burre este inregistrată 
In SDLl\ (,= August Scriban, Dictionam limbii româneşti ... , Iaşi, 1939) ; vezi mai jos. 

4 ef. nota precedentă. 
o, Pentru Îtllel'pretarea lui. u"ea echivalent al semiconsoauei [li] vezi lUai jos. 
a Dacă forme)c opanceaul! (105) şi oponccalla (o lat. pcnula 131) au existat cu adevărat 

şi deci nu au fost. pur şi simplu, "preluate" din coloana preeedelltă a dicţionarului - In ambele 
locuri, uel'. oponca . avem a' face cu donă variante ncîl1l'egistrate în DLH ale 'lui ipil1(lea. Cu 
privire la piesele dt; îmbrăcăminte dCl11Jluite ipingw şi cabaniţâ vezi Zamfira Mihail, Terminolo- 
,qil1 porlulni popular românesc in perspec/iuâ clnolil1guislicâ comparată. slld-est ellropeanâ, Bucureşti. 
1978, p. 1:30,respectiv, 121_-122. 

7. Bal1at, Oltcnia,partca ele sud a Crişanei; vezi ALH Il SK, vol. 2, harta 298 "Laur 
tînăr"; 

8 Aria de răspîndire indicată în 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, cu- 
vintul (scris bureehiu ] este înregistrat în DA s, v. burete şi este glosat "un fel 
de mîncare (nedefinită)". Intre b ur eclii şi burete nuexiată Însă. nici o legătură. 
ce] dintîi fiind un împrumut din turcă sau (şi) dinneogreacii (ture. b erek, 
ngr. bureki ), cum se arată în SDLH, unde el este înregistrat sub forma 
bnrec şi glosat "trigon" ; tot acolo se-indică şi aria de răspîndire a cuvîntului: 
.Dun ţărea.] de jos" (s. v triqon, în acelaşi dicţionar, se Iacernentiunea "în sec. 
1 9 şi b ut ee"). 

luni (109). Cea.rmai rveche sursă 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 grai uri din estul şi sud-estul domeniului Jingvistic.dacororaăswupro- 
vine din ture ci ger) .. Este unul şi acelaşi cuvînt cu ciqlu«, înregistrat în DA 
eu sensurile "partea Incnetită a măruntaielor .larniei"şi "loc:ătUT{t făcută 
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.riantei scrise 
posouenohe în glcsarul lui Silvestro Arnelio (171 H). Atestarea din LHO este 
singura anterioară secolului al XVIII-lea. 

puliace (=clat. bubo 39 şi noctua 120). După cum se raenţionează În SDIB, 
cuvîntul apare, eu sensul dinLHO("cucuvea"), şi la Di.Cautemir, De remarcat 
că etimologie propusă în SDLH -- turc .. buha r-r- nu este plauzibilă; cuvîntul 
În discuţie provine, desigur, din uel'. plllwJ!, care, d ţ altfel, j'igurează .în. LH 0, 
ea echivalent al lat. bubov, 

U In translltera ţla cuvintelor din partea ucraineană a LIrO am luat ca bază formele 
date de editorul acestei părţi : V. Svoboda, Slov'jans'ka castYlla Oksfords'klJlw Heptah/ota. U- 
ktlli'ns'ko-latYlls'kyj slOlillyk palia/" polo/Jynţj 1'1-110 s!Oriccja, \Virmipeg,HJ56. 

1 Facem această precizare urmînd-o pe i\1irela Teodol'escu, Elcllwnle regionale In Lexl- 
conul lai j1,lal'darie Cozialllll, în Studii de limbă liteJ'al'ăşi filologic, voI. II, BlIClll'eşti, 1972, p. 78. 

11 Vezi ALB I, voL 1, harta 4fl "ficat" ; B. Cazacu, Les dtmOln!lla!iolls romnaines du (oie 
el des pawnolls d'apr€s ['ALB: Eftule de /Jotabu/aire, in "Bulletin linguistiqne", IX, 1941, p. 83-94. 

12 Elemente ICJ'ieale regionale -- prime aleslări -- În glosal'lll lui Silvestro Amelio (1719), 
In "Studii şi cercetiiri lingvistice", XXXI, 1980, 111'. 5, p. 611. 

1:J Deşi cu vîntul pc care l-am transcris J.>lll!ace este scris rănI e Hnal în ambele locuri, 
preSU]lU!WIl1 cii. el se termina În [el, nu Intr-o consoană aJl'ieatii. Presupunerea noaS! ră se lu- 
temeiazâ ntlt pc eXiste]] ţu 1 ni !Juhoce întl'-o altă SlI1'să, cit şi pe faptul ct1 litera finală 
este snprasi:ris:\ şi, lnpllls, în articolul dela p. 39 este finalâ şisllpraserisâ şi litcra r din pastlr, 
formă care,lleîndoielnic, trebuie citlHi pasăre (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 m eriţiunea In (=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. abollu 5) - se impune prudenţi) şiin interpretarea 
unor grafii din LEO care în alte texte reflectă trăsături Ioneticeproprii diver- 
selor 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 re- 
f1eote un fenomen fonetic dialect al (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 conjuncţia sau 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'i Însă 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 (=C lat.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 consoauei îricative asemăuătoarej=. 

Diomid Strungaru , Contribuţit la interpretarea grafiei chirilice. 1. Criteriile su ptascricrii lttereloi , 
IIl.Limba română"; X, 1961, 111'. 5, p. '182 : .Loate vocalele finale (neaccentuatn) pot fi nmise 
In suprascrierea prin contracţlc''. 

14 Dom Mihăeseu,Une. versioll l'oumaine d' HCl'odoft ali XV 11 ( si('cle (IJ), In "Hevue des 
etudes sud-est europeennes", XVI, .1978, nr. 4, p. 74577() ; Cl! privi)'{,la ai autorul mcnţionCaZ[I: 
,;r<iOIJS ne dispoşoIlS pas d'autres attcstations pour le XVII" si(cle" (p. 7.2). 

J[,. Vezi p. 546 a articolului Dostru dtaL ÎUDota 1. 
1" Rlemcnle aromâne îlll,lxil'oJJul hcptaglot (lin Oxford .. Extras elin NOIII AlImIl1 Maccdo- 

ROmân, Frelhurg (Germania), 1959, p .. 5 (am lăsat la o parteprohlema eventualeiprezenţ.e 
111 LI! O a unor elemen le aromi\ueşti, problemă care necesită o ecreetare aparte,mn 1 apl'ofulldntii 
decit eea înt.reprinsă de autorul citat aici). 

1f Vezi, de exemplu, Ion Ghe\ .. ic, Baza dialccla/â a romiÎwi !ilerare, Bucureşti, 197;', 
p ... 118. 

18 CI. Ilie Ehhbules{'u, Curenl/Jle literare la români in perioada slavonismultli .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 acelaşi timp, 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 coorjă a lui coajă (în SDLH se arată că (a este cunoscută 
astăzi "în est") : coarjă (scris corja ) de copaci (o, lat induuâum 96.) ; 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 maţramă sau măţramii şi care este o variantă 
mai apropiată de etimon (turc. mahrama) a cuvîntului devenit maramăşi 
năţrarnă în grai urile 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.rează un 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 111 cele mai multe dintre textele romă- 
neşti 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 palatalizanea lui [f] nu. prezintă, în sine, 

un interes particular, întrucît exemple de tipul a hi se găsesc în numeroase texte 
din secolul al X VII-lea (şi, după cum se ştie, şi in texte elin secolul preceden t. 
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 [t er : ltier 
(84)22 ne îndreptăţeşte să presupunem că fiecare dintre cele dou variante 
corespunde cîte unui suhdialect şi în alte două cazuri: [ierber e, 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-un motiv sali 
altul, npreferat-o pe (ma cu [T]. eorectindu se ({[tri) a şterge ÎllSrt litera scrisă 
iriiţial)H. 

lU Val'iant.'l aceasta apare lntr-ul1 riispunsla ehestionarui lingvistic nllui B.P. Hasdeu; 
Vezi Zarnfira Mihail, oJl. cii ... p. 14:L 

20 Cf. Ion Gheţie, op. cii .• p. 155·_·156. 
21 Grafia IT nn apare ('u eOllsecvenţă ; vezi, de exernplu, reulale· (8), l1rite (124). De 1I0tat. 

Pl de altii parte,. că ea nu este juslificată în canal (." lat .. PUI'liS 144). 
22 .Indicaţiile sînt, În acest artieol. de dicţionar, greşite: ffer -li!, hicr -w (vezi p. 545 (lin 

articolul nostru preelLat). 
2:1 Variante cu [h'J neÎnsotite ele variante eu [il apar În !lIai multe articole.: va hi (71i), 

lIire (174) etc. ; în alte 1Q(llri apar I1llmai variante cu [f] : fire .(82). {ierbinle (84) elc. În legătun1 
eu citeva partiCUlarităţi fonetice ale românei reprezentate în 1.110 (printre care palatalizarea 
lahialelor) şi eu 1'e1'ori1'c la autorul dieţionarlilui, Olexa IIorhatsch, Zllr Geschlâlle der ukraini- 
schcn Lexikograpliic 1m ]6.' 17. Jk, în "DieWelt dcrSlaven" IV, 1959, llf. 4, p. 428, scrie: 
.. Seine rum. Spruehe wcit hei HIni ah tind zn llloldalli.<wl!elllullc!ar[liche S1erknmle ...• weIIll 
Hueh daneben clic waJachisehen Forll1en [lllftreteu". Vezi şi Grigore Nnndriş. op. c.if., p. 12.: 
"Su rprindem earaeleristicedialedale moldov(meşLi, mnnlcne.ti. transilviiljCllC". 

24 el'. billlloi (:1\). probabll rezultat al "conl,uniMlrii grnficc" billOl b!vo[.FOI·llJtl btlml 
prcziultî trceercn lui [v] Il! fh] Înaintea unei vocale rotunjite (ca în llOlbllrâ, fIU/pe). După DA, 
cea mai veche sursă in care apare bitml este o scriere datoratiiilli D. Cantemir .. 
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Foarte probabil, într-uu-mod asemănător se explică grafia nimiel (lat. 
aqnn« ,=o nimiei, berbece2'19). Dacă presupunerea noastră corespunde realităţii 
(deci dacă prin n este redată palatala [Il j), Înseamnă că aici avem a face cu una 
dintre puţinele-ateatări ale palatalizării lui [m] în dacorornâna din secolele al 
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. delicituu 66) ; zabaiiin: lat. diiator 
72); iţel(lat. tiorâa = vaca cu ite! 91); itia $au(scris Săll) vina (= lat; iusunu- 
laiio 99); iie, vitele (c= lat. uunenlum 104); zabau:e (lat. perâuro 134)%7. Ion 
Gheţie2A notează că "palatalizarea lui/). este atestată în puţine documente, 
toate posterioare secolului al 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.rlexical şi fonetic existcntetnure'.două mari arii 
dialectale corespunzătoare, în linii generale, subdialectelor muntean işirmol- 
dovean de astăzi. In al doilea rînd, merită atenţie faptul că în dicţionarul de 
care tie-am ocupat sînt înregistrate cuvinte regionale şi particularităţi fonetice 
dialect.ale eu privire la care alte texte din secolul al 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 cu- 
noştinţele noastre asupra graiurilor daeoromîne din secolul al X VII-lea. 

LE LBX lQU B l1EPTAGWT'l'E lYOXFQlW EN TANT .QUE SOUHCE 
D'!NFOHMATIONS sun LES PA.HLEHS DACO-HOU."dAINS DU XVII' SIŢ':CLE 

nBSUME 

I(e LHO, (latin, grec, turc, tatar',armenien, ukralnlen, rou ma iu) -- mnnu sei-l! unonyme 
rMige trcs probablement apres 1605 et eertainement avant 1 (;68 et conserve aujourd'Iml dans la 
"BodJeian Lihrary"- nous ottre, entre an tres, <les Jnîurrnattons sur Icvocabuînfrcct despar- 
t.lculartt.es phonetiqllcs des parlers claco-ronmains du XVII' si(ele. 

Dans un graml nomhl'e d'articlcs du LHO la derniere eoJonne contient deux OJ1rIlClllC 
tl'ois moLs synonymes. Parfois (par exemple, dans I'article bl'l1ssica 0= rO\!111. curechi ct lJllrză) 
la proYen:iI1ce dialednle des molSCll questiony est infliquee il I'aiele des lettres met w (O" Alolrla- 
vice, respectivement, Walachicc) ; mais meme JOI'sque ces ind ii:a tiollS. manquent il est.dail' que 

25 Ultima literă il\ transliteraţie, C este suprascrisă; cuvintul; CHre poate fi citit 
berbece (vezi mai sus, 110ta 13) SilU berbeci (pl.), reprczinll1, de fapt, traducerea uer.baran din 
coloana care preced:l coloana românească. 

26 Ion Gheţie; op. cii., p. 122, lHl dă niCi un exernphlpenh'u seeolul al XVII-lea, dar 
menţionează 'prezenţa''fonetismului [mII] Intr-un document;'din Bucovinascl'is lnsecolul pl'e, 
cedent ; este vorba despre forma!ocmnim (15!l2 ; vezi Ion Gheţie, Al. Mareş,Graiurile dllCOHJInane 
in secolul al X Viclea, Bucl1I'eşti, 1974, p.121). AI. Rosetti, Istoria limhii romane. 1. De la origini 
pinâ Îll secolul al XlIII-lea. Ediţia a d01la l'evăzlită $i aclăllgită, [Bucureşti], 1978, p.'. 524, H92.c• 
H9j, este de părere că grafialocmIlim nu reflectă palatalizarea labialei nazale, ci un fenomen 
de ([·iferentiere. 

27 î;l ntnnCl'oase artieoleapar 1I11111ai variante cu [v] : vile (3), zabavil'e «(;7), nevinovat 
(99) etc. 

28 Op. cit., p. 128. 
29 Op. ('il., p. 523 (în ediţia anterioară a cărţii., la care trimite Ion Gheţie, p. 510). 
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les deux lypes ele parIers - moldaves et valaquss - sont representes dans des miicles Oll appa- 
ra issent des pulres de lllots comme arma]' et dolap "armoire", omă/ et zăpodă "neige". 

Qu elques articles rettennsnt notre attentton par le Ia it qu'ils llOUS offrent les plus ftncien- 
nes attestations de mots regionaux (exclllples : burccht, [unt, gâzdoi, gigher, peuvenchi, pultaceş 
ou de certalues vartantes de 1II0ts de Ia Iu ngur, comrnuna (exemples : coarjă, tnaţramâ, lI1Îinecâ). 

Hnl' pa rticularite phon{tique des parlers septentl'iOnHUX rarerrn-nr aUestee dans les 
textes post(,rieufes au XVI' si('cle -- la vibrante forte 11':] -- est n,pl'esent('e dans plusleurs 
arlides du LIlO : urriro, rreuiaie, ele. Parml les Illots dont l'aspeet phOlletiqlle refh'te le pheno- 
rneue ele la soi-disanl: palatalisatioll des labia les, ee sont ceux qui contenatsnt un [v] qu! pre- 
sentent un interet pal'ticuliel', vu la rarete des cas de palatalisatiof] dt, cette consonns rencon- 
tr('S dans d'autres textes du XVII' siecle: iuă (= vină), ifei (= vitel), etc. 

Institutul de Cerce/il!'i EtllOlogice şi Dialeclola!lia, 
Bucureşti, sir. Nikos DeZOlanT/is, lIr. 25 

" I 
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OHIGINEA, VECHIMEA SI DIFUZIUNEA LEXICO-AHEALA 
A FORMELOR DE lJERFECT SIMPLU iN ·-8Ef 

C. FnANCU 

O. Părerile cercetătorilor în ceea ce priveşte ongmea sau provenienţa 
morfologică a formelor slabe de perfect simplu de tipul zisei, care au înlocuit 
Iormele tari etimologice de tipul ziş( u ] <: lat. di xi sînt discordante. Ipoteza 
că persoana I singular ar fi fost refă cută după persoana a 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 -s- 
prin 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 1 o - J e x i c a le în limba literară şitn grai urile 
populare. De aceea, scopul investigaţiei de 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 grai urile populare, căutînd 
prin datele de diacronie şi de geografie lingvistică aduse în discuţie să dăm 
o explicaţie fenomenului cercetat. 

1. Prima constatare de diacronie şi de geografie lingvistică 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 etimologice de tipul (el [zis [u }, iar din dialectul istroromân perf'ectul simplu 
a dispărut), fenomenul este o caracteristică a dialectului dacoromân, apărută 
după perioada numită "I'oma.ua primitivă", nu În această perioadă - cum 
s-a susţinut uneori", 

2. Cînd şi unde au apărut formele de tipul zisei în dacorornâuă ? La 
aceste întrebări răspunsurile cercetătorilor nu sînt precise. Astfel, la întrebarea 
c î n d au apărut şi s-au răspîndit formele de tipul zisei s-au conturat în răspun- 
suri două tendinţe; unii au încercat să împingă cît mai devreme cronologia Ieno- 

1 Penlru isturlcu l acestor cuntroversr-, vezi C. Frâncu, Din istoria perfectului simplu: 
formele de tipul zisei, in LH, XXXlII, 198:1, nr. G, p. 426-·,-427. Sigl;;le folosite în articolul de 
fa ţ.ă sint aceleaşi. 

" CL Ci, Ivăncscu, Istoria limbii române, Iaşi, 1980, IJ, 342. 
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menului (în româna primitivă- sau în dacoro mâua veche din secolul al 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. Cercetarea atentă a textelor din secolul al XVI-lea ne-a dus la consta- 
tarea că ele conţin numai forme tari în -ş (Il) la persoana 1 singular a perfectului 
simplu de la verbele de conjngarea a III-a şi a II-a care astăzi au forme în -sei", 

Verbele a li, a avea, a vrea, care şi-au creat tîrziu şi o paradigmă sigmatică 
ală turi de cea asigrnatică, nu au decît forme în -1./ i la perfectul simplu". Prezenţa 
in textele din secolul al XVI-lea numai a formelor tari in -şi u } şi absenţa 
formelor În -set duc la corectarea aîirrnaţiei, neilustrate cu fapte, a lui Al. Graur, 
că "încă din secolul al XVI-lea găsim la pers, 1 sg, şi -sei analogie după pers. 2 
(şi, desigur, şi după conj. 1 şi a IV-a)'". 

3.1. Primele atestări ale formelor în -sei le-am întîlni t 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), ".ziseill cu" (Biblia, 
Bucureşti, W88, ,1,118/ 1 1, coloana I), dar ziş (ib., '1-18/18), m ă întorş(ib., 1148;36,55), 
irimiseiu (1696, N. Iorga, Scrisori de 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 
formei slabe de persoana a II-a, cu accentul pe Ilectiv (ziseşi), ci sub influenţa 
formelor de 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 XV I-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 capricios şi inconsecvent, 
se poate afirma că Încă din secolul al XVI-lea exista o întreagă paradigmă 
forte10,că şi persoana a H-a singular îşi crease, sub presiunea celorlalte persoa- 
ne cu forme tari, o formă forte, care a înlocuit în unele regiuni vechea formă 
slabă de tipul ziseş! <lat. dixisti, Datele de care dispunem nu ne permit încă 
consideraţii detaliate 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 CL AL Grall(', Tendinţele actuale ale limbii române, Bucureşti, 1968, p, 228. 
fi CI. Al. Hoset.t i, B. Cazacu, r.. Onu, Istorta limbii romane literare, Bucureşti, 1971, 

p.594. 
fi Vezi C. Frăneu, art. cţ t.; p. 420, nota 7. 
7 Pentru a.testărl, vezi Ov. Donsuslanu, HLH, II, p. 218 c"" 219; C. Frâncu, 0p, cit., p. 427. 
 CI. C.Frânel1, Din isforial1eTbelor neregulate : per{ec/u/ sigmalic al verbe/oI' a Ii, Il i\vca 

şi a vrea, ln LH, XXVI, Hl7G, nI'. 1, p. 55"···1'\5. 
9 eL Al. GrallI', op. cii., p. 228. 
10 Primul lingvist care remarcă paradigma tare de tipul ziŞ, ziseşi, zise, zisem, zisei, 

ziseră în textele veehi este Al. Lambrior, Carle de celire, Iaşi, 1882, p. XXXII; d. şi Mioara 
Avram, AccentU(Jrea {orme/or de perÎed simplu, in Ln, xxvn, 1978, nI'. 2, Jl. 181-188. 

11 De pildă, în eL şi 1n CP, 
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stnttgart - 
12 CI. H. Weinrieh, Tempus. BeprocIzelle uncl erzaltlteWe/t,cdi\ia a Il-a, 

Berlin - KOln-- Meinz, 1971, p. 28 ŞI urm. 

, ,- atest . 'Il' le la 1688) Spre deosebire de prllna a es .are, cea de a doua (di n 131) la (  lai 
. ( ') fii 1 '"   . '1 pusa fi L are ae,ceutul pe fl.eell: ,3IlCf,' .1!U( o ventbll.a forma slba, m" ut, fără 

tirziu in normele limbii literare ŞI Blullele graiun populare. Ea a apar . (jura 
indoi ală, 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 
lf .  .• ltă li t'·· . v f 1 suf1Xll - -, 

se mam: est a ŞI 111 a 'a mrecue pnn crearea sporadica a' orme or cu ' .• telegui 
sub influenţa prfeetelor slabe de la conjugarea a II-a şi a III-av ·.\{wi2l, 
(1648, Varlaamşz Ioasaţ, 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 Hornânească şi Oltenia nu înregl.IC(u) : 
tot cur.sul secolului l ::::CYI.I:Ia forncle în -sei,' ci numai pe, cele VCChl15)', scriş 
duş (1677, Botoşani, SD, 22.1; VS, apr. 1,65), put ce; (V S, apr: 1:  l 'alai 
(cea 1650" Moldova, G'CR, .. 1, 146), uciş (1678, Bucureşti, CizeLa m,: e;epre 
1(6), dziş (DPV, 71, 264, D,247; Cl, 1, 305, 288) etc. De fapt, În texe e intării 
zentînd grai urile nordice se face sImţită tendinţa de limitare a întlebl! d'u-se 
perfectului simplu la persoan.ele 1 şi a II-a singular, în locul lui foloSIl1 III-a 
perfectul compus. Perfectul Simplu se foloseşte în 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. 

formele analogice !Il -se!, tari ŞI slabe, 111 texte provenind dm Ţara hot1l ice si 

Inovaţja are o difuziune lexicală redusă, afectînd numai două leXClllCi a';ea Ce 
a f:-imite, toate celelalt.e .ve)e menţillindu-şi fonnele ::cchi î?- - (). , :; :tă sub 
pnveşte accentul, lUaI mlll este aLeslata. f?rrna are III ..:..sel (lsez), _CI de tipul 
mfluenja tuturo,r celorlalte persoane tan (mehls1v a persoaneI a I!. " l)usă " t' d' , '\ 1 I X\I 1 . - f 1 b lsel I,n 
;olseşl, atesta. a IJe m seeo u a ,L" :- ea), Iar aJOlorma sa, a .' ;' ologice, 1Il normele hmlm lIterare moderne ŞI ereaUI. sub mfluenLa formeJetlIn 

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\lprillZnd şi 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 secolulUI a! XVIII-lea inovaţia este înreglS[a l{seill 
llnele texte moldoveneşti: mă dusii.iu (CI, 114'), întorsiill (CI, .114 li 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:'va c !U Moldova 
aUl; forme slabe, ('It ŞI for,me taII 111 -sel, Ceea ee msearnna ('.a ŞI jn t formei 
in, ovatia a '!Jornit atît sub mflu,enta ()aradigmei tari, cît si SUb,IIlflu.end,a ene<tl' , '. . . • ,.. ' 1 ov, " 
sabe de la prsoana  I-a smgulaI'.de tipul zistişi.. c fapt,textel maaI XVIÎI- 
ŞI munteneştl de Ia sflrşltul se:oluhJl al XVII-lea ŞJ ll1cepu lui celUI c le tari, 
lea atesUila persoana a II-a sll1glar atît formele veehi,slabe, dtŞl pe cl(114), 
Illai noi: arseşi (CH, 1, 2/J7/1), înlznseş (DDL, 210/16 -17), scoseş (C.R, I, ' 

I 

I 

1 

1} 
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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 secolului al 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 formelor în -se! devine mai largă, cuprinzînd Boi lexeme 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 ; A 2, 39/16, 116(7), dusei (/\2, 7/7), mă tniorseiu (A>, 173/2 ; in AI În pasaj ul 
corespunzător apare aceeaşi formă, 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, Moldova centrală, 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), scrisei li (1799, ms. 270 din B.A.R f. ] 36'), 
intinseiu (ib., f. 136'; în ambele atestări accentul nu este indicat). 

Dacă În textele din regiunile citate formele slabe şi tari în -sei sînt. relativ 
rare şi apar alături de formele În -şţ u }, mult mai frecvente, în textele din 
Oltenia şi Ţara Românească formele analogice, în special cele slabe, 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. 2587 dinB.A.R.,f. Hl4'), 
intinseiu (17D9,Prahova, ms. 270 din B.A. H.,f. 1 \61'), pusCiu(17S9, Mliscel, 
ms. 1817 elin B.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. 21 F) etc. Cele mai multe din formele citate sînt slabe, cu accentul 
indicat În text, dar este posibil ca unele din cele eu accentul nei ndicat să fi 
fost tari, căci în unele regiuni şi forma sigrnat.ică de 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) peul ru persoana 1 singular. Aceste fapte arată că În tol. 
cursul epocii vechi formele slabe 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:1 după 1800. formele 
vechi în -ş(i): qjun,:,i (SCB, 2(2), deşchişi (SC13, 2(5), {erşi (SCB, 210), În- 
ţăleşi (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 Încrucişarea formelor 
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 secolului trecut formele slabe ln-sez le înlătură 
definitiv pe cele vechi în -ş(u) în Muntenia, Oltenia, sudul Ardealului şi parţial 
în Banat, Crişana şi Moldova centrală şi de sud (adică În regiunile în care per- 
f'ectul simplu se mai folosea la persoana 1 şi a II-a singular), astfel încît se poate 
spune că pe Ia 1850 formele de tipul zise.i erau practic generalizate În limba 
scrisă şi în limba vorbită din regiunile menţ.ionate: puseiu (1809, Valea Telea- 
jenului, 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.-rea Neamţ, 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 secolului al XVIII-lea şi pre- 
zcntă şi astăzi în unele graillripopulare, 

Formele tari de tipul ziş O) 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 .i umă tate a secolului trecut este faptul că neologismele latine-roma- 
nice 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, de pusei stnt dnexistentej>'. 

7, Informaţii privind situatia fOI'11"lelor diseu tate ne adue .unelegramatiei 
româneşti începînd cu a doua jumătate el secolului al 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 

13 Cf. Ov. Dellsnsiauu, Graiul din T(uaHateglllu.i, Bucureşti, 1 H25, p, 49 ; D, Şandrn, 
1n BL, nI, 1935, p, 1:10, v, JH37, p, 142; G, Weigal1d, în .Jb" III, 1896, p. 242; E. Petroviei, 
PFS, 138, 139, 157, 

14 Cf, Alf Lombard, Le verbe roumaiIl, II, Lund,1955, p. 1 030--1 033, 
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addendo sei, e.g. pon, pus, pussei, duc, dus, dussei etc.">, In secolul al 
XIX-lea formele În -sei sînt singurele consemnate şi recomandate în gramaticile 
româneşti>, cu excepţia gramaticiIo!' lui '1'. Cipariu, care consideră aceste forme 
"vulgare şi viţioase" şi care-şi exprima preferinta pentru cele etimologice de 
t.ipnl zişi, arşi 17 • In realitate, în scrisul său Cipariu folosea formele 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, Georile Barii şi contemporani i 
sili, ediţie de Şt. Pascu, 1. Pervain, I. Chindriş, D. Suciu şi 1. Buzaşi, IV, Bucu- 
reşti, 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 formele vechi în -ş (i) sînt înlăturate 
de formele noi în -sei încă din prima jumătate a secolului trecut, în unele graiuri 
populare ele continuă să se folosească pînă în zilele noastre. Pe la sfîrşitu 1 
secolului trecut G. Weigand le înregistra În Banat, iar Între cele două răz- 
boaie mondiale Ov. Densusianu şi D. Şandru constatau Întrebuinţarea foarte 
frecventă la ţăranii din Ţara Haţegului, Lăpuşul de Sus (Hunedoara) şi Almă] 
(Banat) a formelor de tipul ajunş, mă duş, mulş, merş, scos, troşv, Textele dialec- 
tale de după război le atestă însă destul de rar şi numai În zone izolate: ir aş 
(Hacşa -Oaş, Antologie de 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, .unde se menţin pînă astăzi. Ele apar şi În folcIoru 1 
moţilor din Scărişoara (Crişana) : puşii (PFS, 138, 139, 145), spllşci (PFS, 
157), {uşI:i (PFS, 140). 

în ALR, formele vechi de tipul puş i i ] nu luai sînt înregistrate în uici un 
punct, fapt ce atestă generalizareB formelor analogice în regiunile în care 
perf'ectul simplu se mai foloseşte la 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'·· '·le ... (·t· ")- ')fJ c'(J "'(' ()hl()2)19 su(-,esu . lanSI V,UlJeI pc" /, _', ,», 1), .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, Klcin şi G. Sinkai, Elemenlalinglwe Daco"rollwl1ac silit Va/achicae, Viena. 1780, 
p. 48. Ce. şi ediţ.ia a l1-a, Buda, 1805, p. 63 (selllnată numai de G11. Şincai). 

J6 Vezi C. Frâncu, în LH, XXXIII, 1984, nr. 5, p. 4:38, nota 16. 
17 CI. T. Cipariu, Elemente de limbă română după dialcele şi mOllllmcflle vceM, Blaj, 1854, 

p. 175; idem, Gramatica limbii J'omdnc, Partea I, Bucureşti, 1879, p. ,321, :129. 
18 Cf. trimiteriJe bibliografice de la nota 13_ 
1D Cf. ALH II, serie nouă, voI. VI, 11.1983.1984,1985,1987,1988. 
20 Nu s-a Inregistrat nici un răspuns in zolle compacte din Moldova centrală şi de Ilord, 

Bucovina, M.aratllureş, nordul şi estul Ardealului, zone In care perfectul simplu nil se. mal 111- 
trcbuÎl1ţ.I):lzil. In să sitllaţ.ia eXHctă a formelor de persoana 1 singulnr de la perfectul simplu va 
fi cunoscută abia după publicarea NALH. Putem spune numai că, după inforl11aţJiJe date de 
Rutorii NA.LR. ,1101dova şi BUf:o!1ina, formele de tipul .ziset, zisei nu au fost Intllnite In punctele 
al1chetate, generale fiind cele de perfect compus. 
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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, Texte dialeciale. 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 
apro piat.ă ele momentul 'vorbirii, în special petrecută îl 
opun formelor ele perfect compus, folosite pentru acţiu 
loc Înainte de ziua în care locutorul vorbeşte (pentru 
azi-noapte, dar nu pentru azi-Ilimincaţi/, azi la prinz, ac, 
acestor forme precum şi solidarităţ.ile lor lexicale eu adv 
se observă în textele culese prin întrebarea Ce (J [ele 
care s-a pus în majoritatea punctelor anchetate. 

Pentru celelalte dună zone in care perfcctul simp 
lat la persoana I, adică pentrn Crisana şi Banat, num 
în -s ei au fost Întîlnite În poezia populară t ,.Niei lor 
nurnaizisei în frunză" (Miron Pom piliu, Poesii pOpOI'( 
în vol. Literaturii şi limbă pop ulară, editie de V. Nctea, 
ajunsei (ib., 36), mă dusei [Ciniece din Biharia, ib. 2 
stinsei [ib., p. 265, 2(6), subsei (G. Alexici, Texte din lifei 
publicate de 1. Muşlea, tom. II, p. Bucureşti, 1866, p. 
torse: (i1l., p. Hi2), mersei (it»; p. 172) etc. 

In tr-un sin gur 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[l În tr·o zonă În care perfeetul siIn plu 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.i de limba scrisă, unde mai ales în nar: 
la persoana a III-a apare regulaL22, exprimînd aşa ll1 
în opozi(je eli perfeetul compus care exprimă aşa numita 
Iorgu Iurgan explica forme <:a rtIlllasei, mh'sci, pâsei, Cl 
prin disparipa pcrLeetului simplu din limba vorbită în e( 
I<:xpliea!ia trebuie eompletată eu datele de diaeronie ad 
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.onă a vorbitorilor lui. Aceeaşi aeeer 
SOfllla a II-a singular (riimâseşi, merseşi, pâseşi), forme) 
dar auzite de au/o)" în vorbirea llnor rnoldoveni25 • 

• 2.1 eL ALE lI, serie uOll;l, vo!. V II, h. 10RS. 
22 eL lorgu Iordall, Gramalica limbii române, Bucureşti, 19a 
"" CL H. \Veimlch, OJJ. cii., Jl. 42 şi urm. 
.1 Cf. Iorgu Iordan, Oj). cii., p. 40. 
25 PreZCllj:a :H:cstor forme în vorbirea unor moldoveni a fost sel 

(op. cit., p. 40) sali de AU Lombrad (op. cit., p. 929). 
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!\. Un caz aualog există în dialectul aromăn, unde aproape toate perfec- 
tele 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: as C1lIJlS('.;;i şi asctunsişi, dziseşi şi dzlsişi, 
spl1seşi şi spilsişi.Aceste forme paralele se folosesc chiar în aceeaşi regiune 
şi chiar în aceeaşi localitate, atît în sud, cît şi în nOH]2". 

Necesitatea de a studiaparalel accentuarea formelor aces tora din dialec- 
tul arom ân CIl cea din dialectul dacorornîn a 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. spuseşi şi arorn. splisişi). Ele sînt conclu- 
dente pentru presiuneaparadigmatioă exercitată de persoana a III-a singular 
şi de persoanele pluraluluiasupra persoanei a II-a singular, iar şi prin interme- 
diul acesteia asupra persoanei 1 singular. Este posibil ea menţinerea în dialectul 
arom âna formelor tari de ti pul dziş să se datorcască tocmai presiunii mai slabe 
din parteapersoanei a II-a singular, care şi-a creat pentru aproape toate vorbele 
de conj ugarea a 1 II-a cîte o formă tare, alături de forma slabă, la persoana a Il-a 
singular (dzfsişi "dztseşi ),.Din această perspectivă, formele dialectale daco- 
române de tipul mersei, spusei, zisei nu reprezintă decit extinderea acestui 
model şi la persoana 1 singular in condiţiile folosirii mai rare a perfectului simplu 
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!H şi 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+ic încă din latină, cît şi ipoteza 
că ele alI apărut sub influenţa persoanei a III-a singular şi a persoanelor plu- 
raiului, 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, realiz a t, 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-se astfel la formele slabe de Lîpul spusei. în cazul în care 
formele folosite de locutor erau tari (adtlseşi, spllseşi, ziseşi), acestea puteau 
să-şi impună accenLul şi IlUlniiJ'ul de silabe şi la formele folosite de interlo- 
eutol', 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'adigmatieii exereitatfl de persoana 1 a perfectului simplu 

26 CI. T. Capi<lan, .1românii. Dia/eclul aTomc1l1, BllcureşLi, 1932, p. 4(\3. 
2.7 CL Leea .Morariu, Voi lâudat, în "Codrul CoslllinlJlui", V, t927·-1!l28, partea a lI-a, 

p:29(\. 
28 ef. AlI Lombal'd, op. cii., p. B29, nota 1. 
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de la celelalte conjugări (cînllii, nazui, cobori), suii ], 
co njugarea il nra (cenu, ţiiertlui ] precum şi a perie 
belor a fi, a avea, a urca ({usei, auus ei, Dl'u.seiYo. 'I 
a p aradigmclor, de reducere a contrastelor, concretizat 
formele tari Ia cele slabe, il actionat in toate {epocile 
similar îl constituie trecerea de la perf ectul 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 imp uuerea lui -,\'- in formele de tipul zisei, sJ 
contribuit, probabil, şi formele de participiu trecut 
fiind influenta reciprocă dintre perf ecl.ul simplu şi 
multă vreme"2. 

Prin urmare, după părerea uoast.ră Inovatia a pc 
formelor tari 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.e începînd cu prima jumătate a secclu 
sub influenţa formei slabe de persoana a II-a singular, r 
liz arca în limba literară şi în unele grail/ri populare a] 
zise), push, mersei, atest.ate începînd cu a doua jurnătatc : 

L'OIU(;lNE, L'ANCIENNI;;·n ET LA DlI'FUSION GI";OGl\APl 
DU PAssf SIMPLE EN -8[;1 

L'aut.eur an,dycle rel.upJnccJlIenl des Iortnea Iurt.es U,tym(J] 
forme> al1Hlogiques CII -.IN (SjJllŞ(ll) > . .\]lusei) il. partir de tf'xies an 
mat.ericl offert par l'ALTI .: ]'on del110nlre que l'Innovattnn est enreg 
tout cJ'abord dans des tcxtes qui ref'let ent le pa rler de la Vala chle , 
provcuant de la Mo lda vh-, de la 'I'ransylvunic, de la Bucovine el de I'C 
muiti e du XV Il!' sicere, les Iorutcs ell -sh colluaissenl line diffusÎOJ 
I.erritol'iale. el CUHel/trel/cent de pIns cll plliS les forrnes HymoJogiqll' 
moiU( du XIX ,. siecle, eJJes s'irnposent dans les norme, de la hlllglle 
populnire de l'OIt(nie, ele la Valacbie, du Sud de la Moldavie ei de In 
les [ormes andennes en -Ş(ll) sont cucore ernploy6es jnsqll"l l10tre sj,k 
velle, (cclles-CÎ dmrL etlrcgistr{lcs clans les texles de ectte r(giol1 a pa 
des [Oflnes conl.alllinees (rU type: jJuşci, spuci, 

"" CI. C. Frâncu, Din istoria verbelor nere!Julate : peT{ec/lil sigIllat 
şi 11 1'1'Il:J, In LE, XXVJ, 1976, nr. 1, p. 55--63. 

uo ef, Va.leria Guţ.u HOllJa)o, Din 11/or(o!o{!ia ser. a{ X Fl-/w : pc, 
11 J'acc, în Omagia/Ili AI. 1!ooclli latO de ani, Bucureşti, Jll6fl, p. 3B7-· 

31 CL C. Frâncu, Din istoria /Jerbe/or nere!Julate : petrec/III simplll 
licrlielor fi daşi a sta, iu LH, XXIX, 1980, llr. 4, jl. :J11-:H2. 

32 CI. G.E. 'Halligren, Etrzde sur les aclioIles analo!Jiques rcciproql 
ticipe passe dans les lal1g!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 mitro- 
politul Teodosie Veştemeanu şi sprijinită în hună parte de episcopii Mitrofan 
al Buzăului şi Antim Ivireanul de la Rîrnn ic, 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 precădere în secolul XVIII cu o mare forţă de ira- 
diere şi eu o putere de atracţie exercitată asupra tuturor celor trei ţări ro- 
măneşti">. Scrise de munteni, cărţile traduse şi difuza le În t9ate provinciile 
aveau un aspect muntenesc, iar tipografiile de la Blaj şi Iaşj care le-an re- 
tipărit după 1750, au respectat, de obicei, originalul." 

Studierea traducerilor munteneşti laice (lin a doua !)umătate a seco- 
lului al XVIII-lea, deci în plină epocă de tranziţie de la vechea limbă li- 
terară la limba modernă, ne-a oferit un material lingvist,c deosebit de inte- 
resant, atît prin pătrunderea masivă a elementelor neologice, cit şi prin ah- 
sorhirea elementelor populare. În traducerile laice, tot mai numeroase, ca ur- 
mare a influentei limbii vorbite asupra limbii literare, se produce o desprin- 
dere treptată de tiparele cărţilor religioase şi 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• 

1 Alexandru Duţu, Coordonate ale culturii rotnâneşti in secolul X VII 1, Bucureşti, 1968, 
p , 123. 

2 Am avut In vedere şi traducerea din Font en elle (abreviată FC), f'ăcu tă de Hăducanu 
Gl'Cdallll pe la .1820, deoarece nm considerat c:l acesta apartine secolulnl al XVIII-lea, in care 
traducătorul s-a tormat din punct de vedere cultural şi llngvlstlc, el fiind născut In altul 1786. 
Dale biografice despre Răducanu Grecianu oferii George D, Florescu , Din oechiul Bucureşti. 
Biserici, curţi botereştt Şi hanuri dup ă două planuri inedite de la sţlrşitul secolului al XY II l-Lea, 
Bucureştj, 198f), p, 1 :ll, La sfîrşitul acestui arttcol prezentăm, In ordine alfahetl eă, lista textelor 
analizate şi sigtele pe care le vom utiliza pe parcursul lucrării. 
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Studiile filologice întreprinse 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, Ienă- 
chiţă şi Alecu Văcărescu, 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-se că 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 
lingvistice ca racteristice momentului În care-acesta a fost scris", în acest sens, pre- 
cizăm că unele copii manuscrise studiate de noi aparţin unor copişti cunoscuti a 
căror origine muntenească este neîndoielnică (Raf'ail de la Hurez, Ioan Bărhătes- 
cu, Ioniţă Şoimescu), iar distanţa În timp dintre efectuarea traducerii 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 cerii tu dine În 
sudul ţării. Din considerente metodologice,. am limitat. cercetarea traduce- 
rilor la Ţara Homânească, deşi împărţirea politico-adrn.inistrativă nu coincide 
eu limitele priIlcipalelorunităţi dialectale. 

Rezultatele studiilor filologice care au determinat includerea tradu- 
cerilor menţionate în obiectivul cercetării noastre. au fost confirmate de nu- 
mărul mare de trăsăturidialectale specifice graiului muntenesc. Dintre acestea 
menţionăm: apariţia diftongilor -îj-, -ei-, ăi-, oi-, ai-, prin antieiparea elernen- 
tuluipalatal i, în oichi, păreiche, rcichie, sfrttichini, ureichie, veiche etc., tre- 
cerea diîtongului Qa la 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"; iden- 
titatea formelor verbale 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 regiona1ismelof din eărţ.ile religioase, 
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 elemente1cJrdialectale a rllÎlltite , există, în tIaducerile eerce- 
tate,numeroasealte trăsăt1ll'i care 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 cronologia uIlui fouetism pătruns în limba literară, credem că trebuie pornit, 
în primul rînd, de la studierea istoriei limbii române, de la cercetarea evo- 
luţiei graiurilor dacorol1lâne. G. Ivăneseu, în Istoria limbii române, :iIlali- 
zeaz{l desp{u'ţ.irea limbii române în dialecte şi deplasările de populaţ.ie care au 
d llS la transplantarea unor fenomene specifice noilor' veniţ:i în ariile unor dia·· 

,3 Vezi Ion Gheţie, AL Mareş, OraiuJ'ile .âacoromâne În secolul al XV [-lf(l, Bueureşti, 1974., 
p.51--57. 
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lecte mai vechi. Fenomenul, numit de iautor "amestecul dialectelor", repre- 
zintă efectul lingvistic al acestor deplasări de populaţie românească, înce- 
pute 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 Iingvistice ale limbii literare ca şi în localizarea unor texte 
vechi. De asemenea, rămîne importantă şi raportarea la stadiul actual al evo- 
lutiei 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 considerare faptele fonetice cu un număr redus de ocuren ţe, ci le-am 
selectat numai pe acelea care apar la mai mulţi traducători, consideraţi de 
noi că aparţin aceleiaşi variante 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 Philippid e 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 Principa- 
telor În grai urile moldovenesc şi muntenesc (pietre > pietre, leaqe >lege)7. 

Această realizare fonetică s-a transmis prin analogie şi în forme gra- 
maticale, astfel încît partieipii ca tăiaţi, tăiate au devenit tiiieii, iăteie, iar 
imperf'ectele indicativului şedeai, şedeaţi au fost înlocuite de şedei,şelli!ţi. 
"Moldovenii au 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.'cpartieipiu tăie!i, 
iăiete eu t ăiaii, tăiate, create după tăiat, tiiutiă'": Tratamentul diftongilor 
iâ, rrl este considerat drept una din trăsăturile care difsreuţiaz ă astăzi gra- 
iurile nordice de cele sudice", : 

Prezentăm repartiţia dialectală a el iftongului i6 aşa cum reiese din hăr- 
ţile 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 grai urile sudice, cu cxcepţia punctelor 'i05 (Piua Petrei-Feteşti) şi /'.28 
«(iura Sărăţii-Buzău), unde s-a notat forma tliieţi. Pe harta 2085 "apropia- 
ţi-vă" diftongul i6 apare nemodifieaL în sudul ţării. în acelaşi aUas, în 
hărl,ile 2 000 "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, Istoria limbii I'omilnc, Iaşi, 1980, IJ, 4fi3, 541-547. 
fi Vezi Ion Ghe[.ie, Localizarea leac/elor vechi româneşti dupd criterii lingvistic!;, In SeL, 

XVI, J !Jfi5, nr. 3, p. :393, 404. 
ti A.Jexandl'u Philippide, Originea romanilor, Il, laşi, 1928, p. 18. 
7 Pentru discuţii in leg:1Lunl eu ((ccasUi pl'oblemii. vezi G. Ivănescll, .Problemele capitale 

ale IIcchil romilne literare, In B IFE, XI ,.-X II, 1944--1945, p. 216 -2:HL 
R G. Ivăl1escu, Istoria limbii române, p. 4fi9--· 470. 
9 Vezi Gl'. 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 fenomenului trecerii lui ia, la fi!, 
Ion Gheţie, în volumul Baza dialecial.ă (1 românei literare, p. 120, 121, îl con- 
semnează numai în texte din Moldova, nordul Transilvaniei şi în Maramureş. 
Cind Întîlneşte fonetismul apropieie la Dinicu Golescu, acelaşi autor îl atribuie 
corectorilor sau copiştilor, considerînd că forma respectivă nu figura În ma- 
nuscrisul original al soriitorului-v. 

In textele parcurse de noi am înregistrat însă numeroase forme verbale 
în care iri în poziţie e, i devine ii;. Le enumerăm în ordine cronologică: H: 
iticuieii 230" 373" intemeieie 1841', jlwghieţi 193v, tăiete 2541'; D IY: dăspuicte 
83", dăspuieii 64\ HW, 2291', 241', iniemeiete 58', 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', liiiete 6W; SM: sâ apropiesetă 8, apropieii-nă 70; MS: ştiei 34". 

Nu am întîlnit cazuri de extindere a analogiei la forme gramaticale care 
nu îndeplinesc condiţia iniţială a evoluţiei fonetice: P: spiirz(1[ 269", tăiat 181', 
208" 247'; T: s-au speriat 92', tinquia 10'; IS: întemeiat 4Sr; R: junghiat 73'; 
VH,: tăiar ă 29"; D IV: dăspuiat 215" lutuiuiut 176r, tăiai 178"; E: apro- 
piat 149'; LP: muiat 6ar; C: incondeiată 14; CNP: mingiiat 12'"; MC: inctii ciă 
81 v; FC: mîngîiaM 53". 

In prima jumătate a secolului al X IX-lea am consemnat, în afară de 
forma apropieie de la Dinicu Golescu, semnalată şi de Ion Ghetie->, alte exem- 
ple de modificare .a diftongului tii în poziţie e, i la Iancu Văcăreseuwvse.des- 
puiese 270, tncovoieie 272, neniemeiete 303, vâ mînie! 231, liiieii-mi 527. 

In textele dialectale din Muntenia şi Oltenia publicate recent-", fe- 
nomenul trecerii lui ia la te este înregistrat în cîteva puncte. In TD. MZl11tH: 
tăieie -687 Cotrneana, Argeş, 1,.155; 716 Fjnt.inele, Prahova, II, 321; '{4', Gura- 
Sărăţii, Merei, Buzău, II, 762; 778 PIopii Slăviteşti, Teleorm an, 1, 390; iăieii- 
7.48 Săgeata, Buzău, II, 783; tâiesem-712 Bătrîni, Starchiojd, Prahova, II, 
264; tăiei 690 Ceauşeşti, Oarja, Argeş, 1, 177; diisfillieţi-703 Diţeşti, Filipeş- 
tii- 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 Săr- 
bătoarea, Craiova, 315; râzlJwÎeti ---9S5 Dobriţa, Gorj, 1:38; tâieie 921 VladL 
minl, Gilort, 83; lâieţ- 987 Castranova, Caraeal, 388. 

II Ion Gheţie, Baza dialeetaM al'omllnei literare, Bucureşti, 1975,11. 447. 
11 Ibidem, p. 439. 
12 Iancu Văcăl'escu, Opere, Bucureşti, 1985. Din textele rnuntcncşti ale secolului al 

XVIII-lea, pe care le-am cercetat, am prezentat numai exemplele In care diftongul il; şi e sint 
I'edaţ.i grafic prin ije (sau i), iest (= ie) şi est ( e). Slovele chirilice ia şi iaU au fostintCl'pretate 
ia sali ea ; deoarece am avut In vedere oscilaţiile din epocă ale fonetisnllllui tn discuţie, nn artl 
riscat o altă interpretare grafidi, deşi, pornind de la faptnl că in această perioadă slovele res- 
pective redan de multe ori pe e, it, este posihil ca, şi In acest caz, grnfemele 'J;; şi A\ să reprezinte, 
măcar uneori, pe e sau le. 

13 In Editura Academiei au apărut volumele: Texte dfaleclale Oltenia, Bucureşti, 1967 
(In continuare, TD. Olt.) şi Texte dia/eelale. lWunfenia, 1, Bucureşti, 1 nn, şi II, Bucureşti, 1 \l7f> 
(in continuare, TD.i\ll1llf. 1, II), din Arhiva fonogramică a limbii române. 

14 Pentru TD N[unl_ vom utIliza următorul sistem de citarc : cifra (sublinia1::1) ea]'c in- 
dicli lllul1ărul punctului anchetat şi localitatea anchetabl, nurnele comunei (dacă e cazul), ju- 
deţul, lumăl'ul volumului (notat eu cifre romane), pagina volumului. 

la Pentru TD. OII. vom utilIza următorul sistem de eitare : dfra (subliniată) carc illdiei'i 
nUlIH'lrlll punctului anchetat şi localitatea nnchetată, raionul (după organizarea administrativă 
din anul 19(7), pagina volulllului. 
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Forma (le) ieu notată în TD. Oli în punctul 92'7 Prundeni, Drăgăşani, 
109 este rezultatul analogiei. 

Şi pentru reducerea diftongului fâ la e există, în traduceri, formele: 
E: im piu ăcheii 23OV; C:t\;P: imperecheii 115"; MS: fi cerei 52', zice; 34"; ca urmare 
el extinderii analogiei şi la alte forme gramatic.ale care nu mai îndeplinesc 
condiţia producerii modificării fonetice, consemnăm: R: grdbie 241 v, iubie 
120', s ă leneuie 147", eă muliumie 7G" tiutnie 5gr, piiqubi.« 84r, pr iimie 11', 
priute 355", să prăznuie, 7:F:MS: pute-vei 53'. Paralel cu aceste fonetisme am 
notat şi forme care nu prezintă reducerea diftongului ea ea urmare a analo- 
giei. T: Înmulţea ]251'; R:aducea 78', «ă dea 1161', tăcea 14fr, 285', hrănea 99', 
pliiiea 1471', putea 19/1", :)73", socotea 2281', vedea 1591',362" venea 5:3'; Ha: curgea 
6 ', vedea HlF ; D IV : beau 102"; E: (JÎmleam 123'; CNP: muliumea 171", 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 
consemnează păstrarea diftongului fa în Muntenia, Dobrogea, sudul Tran- 
silvaniei 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 mun teneşti 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, ea re cunoaşte 
astăzi în partea sa nord-vestică pe -(1, fenomenul trecerii lui -eli la -e să fi 
fost odinioară mai răspîndit d ecit în zilele noastre'<". 

Prezenţa fonetismului în 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 deplasările de populaţie care au avutloc În epoca 
Ieudală. ' 

Această supoziţie este susţinută şi de existenţa fonetismului în graiu- 
rile munteneşti de astăzi. Astfel, în TD. Muni. se găsese : culeqei, dedei, punei, 
scald, ţâcânei-'714 Chiojdeanca, Prahova, II, 284 şi [ăcei, zi cei, II; 285; fier- 
bei, puiei, trligei--'712 Bătrîni, Starchio jd, Prahova, II, 25;; trligei--750 BăI- 
t.eni, CA. Rosetti, Buzău, II, 81\:); cirpiei, putiei -690 Ceauşeşti, Oarja, Argeş, 
I, 176; culeqei, priuiei, uenei 1, 177; plălei773 Tituleşti, N. Titulescu, Olt, 1, 
331, iar în 'I'D. Olt. consemnăm extinderea 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 fOlletismele Întîlnite de noi în textele studiate pri- 
vese transformarea difLongilor !ia, ia la eşi Îe dadt sînt urmaţi de e, i, e011- 
sonantă muiată sau consonant{l palatală,în timp ce numărul formelor 
Clnttlogiee eare să prezinte modifiearea diftongilor acolo unde aceasta nu tre- 
buia să se producă este redus. Forme ea iăiele, tăieţi din traducerile Il111nte- 
neşLi din a doua jumătate a secolului al XVIU-Iea se explică prin aeţitmea 
fenomenului fonetie prezentat mai SllS. Ele reprezintă deci o continuare a 

16 1011 Gheţ.ie, Baza dialeclalâ, p. 119. 
17 Ibidem, p. 120. 
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unui fonetism mai vechi existent şi în grai urile 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 graiurilor sudice, ar putea fi considerate formele în care Intilnim diftongul 
ia nealterat. Gr. Scorpan apreciază că, în Muntenia, "fi în formele de conj Ll-' 
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 dif- 
tongii ia, ea în poziţie e, i neschimhaţi: P: iniemeiaie 297' ; T: să mîniaţi 72'; 
IS: tăiaţi 41"; Ha: despuiat; 130'; CNP: tnjunqhiaii 68T , tnsotiatii 114' ; 
M8: iăqăâuiai 43T ; FC: întemeiate 66' şi IS: treceai 45' ; VO: aveai 65, făceai 
[ăceaţ! 74, iubeai, iubeaii 7G, simteai 771" ; E : ardeai, vedeai 591'; CNP: 
vedeai 42f, 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 XV III-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 formele cu iă, ţ;â este necesară parcur- 
gerea sistematică, eşalonată pe epoci, a textelor selectate printr-o documentare 
filologică riguroasă. Acest lucru rămîne, în continuare, un deziderat. 

2. Tratamentul dur al dentalelor d, l 
Vclariz area vocalelor palatale ca urmare a durificării dentalei il, mai ales 

în prepozrţiile de, din şi În cuvinte derivate cu prefixul rles- (dez-), a fost COIl- 
siderată de către cercetătorii vechii limbi literare ca un fenomen frecvent 
în textele aparţinînd graiurilor sudice; formele care prezintă velarizarea al- 
ternează cu cele ale căror vocale rămîn neschimbate, 

în secolul al X VIII-lea se observă o diferenţiere între textele laice şi 
cele bisericeşti (mai conservatoare În menţinerea tradiţiei lingvistice în limba 
literară), în care nu se produce velarizarea, In traducerile laice munteneşti 
din a doua jumătate a secolului a l XVIII-lea, aflate sub influenţa limbii vor- 
bite, am notat un număr important de situaţii care prezintă tratamentul 
dur al dentalei d. Se poate remarca faptul că în acelaşi text se întîlnesc for- 
me cu vocalelc palatale nevelarizate alături ele forme care prezintă vela- 
rizarea Într-un raport ele variaţie liberă. Astăzi durificarea dentalei d este con- 
siderată, la nivelul graiurilor, specifică mai ales Munteniei. 

Tratamentul den talei surde t pare a fi diferit de cel al sonorei d, vela- 
rizarea lui e şi i ea urmare a durificării lui t fiind considerată un 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, jude- 
cînd după una din atestări,în jumătatea vestică a Ţ[I1'ii Româneşti, poate 
în Oltenia. cleei în apropierea Banatului şi a Hunedoarei , unde dnriîtcarea lui 
t are astăzi cea mai mare extindere" 20, Ion Ghcţie consemnează fonetismuJ, 

18 Gr. Scorpan, op. cit., p. 434. 
19 Probabil că formele care prezintă diftongii ia, ea vor fi avut o circulaţie destul de mare, 

de vreme ce Ienăchiţă Văc(tl'escu le recomandă in gramatica sa. 
20 Ion Gheţie, Al. Mareş, Gmil/rile dacoromâne, p. 146. 
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pentru suhdialectul muntenesc,în trei lucrări din secolul al 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-româti al lui Mar- 
darie Cozianul, din anul Hi4\J: h/âsilim22 şi Biblia de la 1G882:1: blăst ămul, 
blesiămă>. Pentru secolul al XVII l-Iea, Ion Gheţ.ie nu semnalează nici un caz 
de durificare a lui t în Muntenia, in materialul cercetat de domnia sa. în tra- 
ducerile 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-o s ă trăiesc \);), olr1sUimăţi e 86; SF : osiăneală 104 ; h) t dur în 
afara grup ului consoriantic si: P: fgreşăli} spurcată 1821" ; 1: deiără 136', să-m 
ticnească 1-13" 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: sălblillicie P 2771', 
sălbătăci.aT lf)", sâlbătliclllne E \Y, sâlbatăci (s. m. pl.) CNP n21', sălbăi ăci! SM 
58, sălbâlăceşte MS Hj' care ar putea fi însu considerate şi ca rezultat al unei 
asimilări vo calice. 

Pentru începutul secolului al XIX-lea, Ion G,heţie consemnează ros- 
tirea dură a lui t în nestins la 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 ilustra tă mai conclu- 
del1t în planşa :11 "sticlă" din NALH OL'f. II, p. 261 sau pe harta ;]'79 "ames- 
tec" a aceluiaşi atlas. Pe hărţ.ile 190{i, 1906, 1908, 196a, 2 (JOI, 2074 din 

21 Ion Gheţ.ie, Baza dialee/aM, p. 281. 
22 Ibidem, p. 28l. 
23 Ibidem, p. :J:lfi. Două din cele trei texte citate-de Ion Gheţie nil ni se pal' concludente 

elin punctul de vedere al apartenenţei lor la graiul muntenesc, deoarece eopistul Florii daruri/o!' 
ar putea Ii un vorbitor al graiuriloJ' nordiee, iar Biblia de la 1688 este .• dup'l ClIlll se ştie, o operă 
de colaborare Il cărturarilor din mai multe provincii. 

24 Ion Ghejie, în Baza diah;cta/â, p. 1:38, notii, apreciază că "In blâstâm, bhlstâma, cel 
de al doii.,::! â ar putea fi explicat, eventual, şi printr-o asimilare voca!ieă : â- e > ă-ă". Putem 
semnala însă şi forma blesWmÎ!ld, care nu se poate explica deelt prin durificarea dentalei t, în 
ms. 332 de In B.A. H., unde se află o poezie (!nir-un copaci zari{ior] inclusă Intre versurile Ivi 
Ielli1ehiţă Văc[lrescu (vezi Poeţii V:'\e:lre'5ti, Opere, Bucureşti, 1982, p. 32l) şi pe care i-am atri- 
Imit-o lui Alee\! Văcărescu (vezi Eugenia Dima, AlfeU Vâcănscu, traducator al Brotocrillllui, 
In LH, XXXIIf, 1984, nr. 6, p. 501). 

26 Hemareăm aici o transforllJare fonetică des lntllnit{t In MuntenIa: spirnnta h este 
inlocui!!'i prin c. 

26 Ion Gheţie, Baza dialeelalâ, p. 444. 
27 Iancu Văciirescll, Opere, Bucureşti, 1985, p. 24tL 



308 EUGENIA DIMA 8 

ALB SN VII,unde sînt cartcgraîiate forme verbale care includ pronumele 
personal te, peste. tot în gnt1urile sudice 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(j3 Pădureţi, 
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, Bo1- 
deşti-- Gradiştea, Prahova, II, Hi7; proslîi (pl.) -'7'78 Plopii -- Slăviteşti 
Teleorman, 1, 393 ;111 TD. Olt. : mlsiacin -'-- fHO Izverna, Turnu-Severin, 167. 

DLH înregistrează, s.v. mesteacăn, varianta tnaslacăn, pentru care tri- 
mite la ALE IIil, MN 150, 3934./836 (Peştişani --Gorj, Oltenia). 

Pornind de la materialul oferit de traducerile cercetate de uoi..din care 
am extras exemplele de duuificare a lui t,considednn că, în a doua jumătate 
a secolului al XVIII-lea, în graiurile muntenesti fonetismui avea o circulaţie 
mai, mare, rcpartrţiasa dialectală fiind in. parte. diferită de cea. de azi. O .in- 
Iluenţă« limbii Iiterare din alte provincii este puţin probabilă datorită fap- 
tului 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 secolului al XVIII-lea. 

SIGLE 

A 

AAT 

C 
ce 

CKP 

D III 

D IV 

E 

== ms, 1,316 de la B.A.H., Manuil Glyzonios, [MallllQl de aritmetică praclicd1, traducere 
din greceşte tăcută .în Muntenia la i 79328 ; 
ms, rniscel. 1 081 de la B,A.H. [Arilmelicâ, alqebră .Iriqonotnetrteş, tradus dmneogrcacă 
sau latină de arhimandritul Grigore Rîrnnteeanu III 1801 ; manuscris autograr'" ; 
Ioan Cantacuzino, Poezii rlUo, tipărite la Dubăsări sau Movllău, [1792 -1796139 ; 
ms, (;' 002 .de la B.A.H., Alexandsr Pope, Cercare asupra omului, traducere din limba 
f'rancezâ făcută de Ioan Cantacuzino la 1807 ; manuscris autograt''t ; 
rus. 1 550 de la B.A,R., Florian, Nlllna ]>ompilius, roman tradus din limba franeeză 
(le Iuan Cantacllzillola 1796 ; malll1scri;;autograf ; 
ms. 1-40 de la Biblioteca Patriarhiei Rplllâne, Bu\:.ureştea, ,I. Delaporte, A ioată: 
tmIlea câlăioI'ie, voI. III, traelll cere din limba ruS!1 f!\clltă 1n 1785 ; 
ms. J 7'i1 de la B.A.R., .J. DeJnporte, ..il toală lumea căIătofie, voI. IV, traducere din 
limba rusă fălltă 1n 1788 ; 
!IlS. miscel. 1 319 de la B.A.H., Era/ocrU (f. 27 --249'), carte populară tradusă de Alecu 
Văciîrescu jJc la 1787, cOjJiată de un anonim muntean la 178933; 

28 Pentru localizare şi datare; vezi N.A. Ursu, .Formarea terminologiei ştiinţifice romdncşti, 
Bucureşti, 1962, p. 94-- 96. 

29 Vezi N,A_ Ursu, op, cii., p. \jfi-97. 
30 Pentru stabilirea paternităţii, localizare ş.i o.ntare, vezi Gheorghe Ivăneseu, Un poei 

romdn newnoscllt dina doua jllmălata secolllhzi )(V 111, in "Iaşul literar", V,1953, IlI'. 3-4 ; 
G. Ivăllescu şi N,A. UrslI, Un scriilor muntean de la sffrşitul seco/ului al XVII I-Iea : Ion Canta- 
cuzino, In SCŞt. (Iaţii), t.X, 1959, rasc. 1--2. 

31.Vezi [sforia .lileralurii rom.dne, II, Bll<;Ul'eti, HHi8, p. 180.,--183; capitolul despre 
Ioan Cantacuzino a fost redactat de N.A. Ursu. 

32 Fost ms . .1,?,j la D .. Feeioru, Calalogul mam18ctiselor din Biblioteca Patriarhiei Romllne, 
1n "Studii Leologice", XVI, 1\)64, nr. 1--2, p. 13:1-134. 

33 Pentru atribuirea traducerii lui Aleeu Văci\rescll, vezi Eugenia Dima, .41ecu Văcărescu, 
traducător, p. ,192-502. 
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FC 

Ha 

Hb 

18 

LP 
MC 

11S 

MT 

P 

R 

S1" 

SM 

T 

VO 

ms. 1383 de la B.A.H.,FonIenclle, Cuvîntări pentru mulţimea lumilor, traducere 
făcută pe la 1820 de Răducann Grccianu ; 
rns. 2687 de la n.A.R., Aronicon mitotoahtcon, carte populară tradusă din greceşte 
In a doua jumătate a secolului al XVIII-lea"'; ; 
InS. rnisco l, 1 31J2 de la B.A.R., Halema(f. 2-78'), carte populară tradusă pr ol.a hil 
din limba turcă In Tara Românească ; copie din 1786--1787 ; 
rns. mlscel: 1 si: de la B.A.R., Imberie şi Mnrqarotta (f. 132--1·104'), carte populară ; 
traducere din greceşte copiată de logofătul muntean Ioan Şoirnescu la 1789 ; 
ms. miscel. 4 468 de la B.A.R, Istoria lai Iordache Slaorache (L 43- 48V), tradusă 
din greceşte de IIagi Stahic din Vîlcea în anul 1767, copiată de logofătul Grigorie de 
la mănăstirea Anmoasa'" ; 
OareCGTC secreiur i ale lucrării pătnî ntulut, traducere tipărită In 1794, [Rlmrric] ; 
ms. 3454 de la B.A.R., Motu.stasio, Cat.on (I, 5U·-86"), traducere din greceşte de 
Iordache SIătincanu făcută pe la j 800 ; rnanuscrisnu tograf36 ; 
ms. ,,454 de la B.A. R., Metastasio, Strotii (f. 31-·- 58), traducere din greceşte de 
Iordache Slătincanu făcută pe la 1800; manuscris autograf; 
ms. 3454 de la B.A.R., Metastaslo, Milosttuirea lui Tii (1'. 1- :lO), traducere din 
greceşte de Iordache Slătlneanu Iăcut.ă pe la 1800; manuscris autograf; 
ms. rniscel , 2.15.1 de la B.A.R., Antonios Catiforos, liiaţa marelui Petru (f'. 13'1-304), 
tradusă din grcceşte de Matei Fărcăşanu la 1749 şi copiată de Hafa il rnonahul de la 
Hurez , la 1755 ; 
ms, J 846 de la B.A.R., C11. Hollin, Ist.oria veche, traducere din greceşte de Costandin 
Cocorăseu , tăcută Intre anii 1767 1768; manuscris autograf; 
Flormn, Soţronim. Greaca noao, în vol. Metnstasio, Ahile in Seira, Sibiu 1797, traducere 
din greceşte făcută de Iordache Slătineanu. . 
Metastasio, Ahile În Seira, Sibiu, 1707, traducere din greceşte făcută de Iordache 
Slătineanu. 
!IlS. miscel. 2183 de la B.A.1\., Istoria Troadei (1. 1_12'7''), carte populară tradusă 
din greceşte, copiată de Ioan Bărbătescu la 1766 ; 
Hatişeriţul Sul/anului Hamid , tipărit. la Bucureşti in 177c1, tradus din turceşte 
de Icnăchită Văcărescu : 
Hutişcriţul Sultanului Selitn, tipări! la Bucureşti în 1'791, tradus din turceşte de Icnă- 
c.hiţ.ă Văcărescu : , 
lI1S. 2.905, ms, 2906 de la B.A,H., Ienăchită Văcărescu, Istorie a prea puiertiicilor 
Împărat! otomani, 1788--J 7>14; copie; i 
Ienăchiţă Văcărescu, Obsen)(J!ii sau băgăl'i dă sea11l1l asupra l'egulli· şi orlnduielelor 
gramaticii rumdneşli, Rîmnie, 1787. ' 

QUELQUES ASPECTS PfIONIETIQUES IU;;C;rOKAUX DANS LES TRADUCTIONS 
LAJQUES l'AITES EN VALACIIIE DANS LA DEUXlj.lYIE MOITII DU XVIII' SIf:CLE 

(1) 

HISUME 

L'autellr analyse la situat.ioll de eertains phonetisllles regionaux qu 'Of] eonstate dans la 
langue litter:Jire de la Valachie, en partant du materiel extrait d'un grand nombre de textes 
represe.ntant des traelllction5 la'iqucs (des malluscrits) de la deuxierne l11oiti(! du XVIII" siecle. 

3. Considerăm că ms. 2 687' de la B..A.R. un fi fosl tradus de Hafail, la 1783, cum se apre- 
ciază În genere· Într-un articol viitor ne vom ocupa de primele traduceri in româneşte dillHalima 
şi vom expune pe larg opinia noastră In legătură cu versiunea aflată In ms. 2587. 

3c\ Vezi Cronici şi povestiri româ.neşti verst{icalc (sec. XVII -XV III), ediţie şi introducere 
de Dan Simoneseu, Bucureşti, 1967, p. \l2--n;l. 

36 Pentru stabilirea paternităţii, vezi Eugenia Dima, Traduceri necunoscute ale lui 
Iordache SIălillcanu din lealmllui 1Vletaslasio, in "Anual' de lingvistică şi istoric literară", tom. 
XXVIII, 1981-1982. A. Lingvistică, p. 121-127. 
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L'autcur presante de nombrnux exemplcs qui i llust.rcnt le phonetlsmo iâ> it, dans la 
posltlon e, i (p_ ex. lalele), dans la langue Iitterairc de la periodc etudiee, parallelement avec des 
exemples OU le diftongue iâ restc Inaltere, Quant fi la reduet ion du diftongue eâ it Il fi l'imparfait 
indicatlf, I'au teur consigne la presence de ce phonetisrne dans des traductions tant dans des 
Iormes comme zicei, cerei, qu e dans des rormes analogues face, vede. La conclusion est que dans 
la langue Iltteratre de la Valachie coexlsts icnt des formes qui rcp resentaient le phonetism« plus 
aucien, a vec les diftongues iQ, â modif'ies, il cote des Iorrnes oiI ces eliftongues restaienl Inalt eres. 

Quant \ la velartsatton de la voyelle e, consequence de la duruissernant du 1, I'aut.eur 
p r ouvc que ce phonetisme avait une extstence rcelle dans la langue Iittcran-e de la Valachie 
de la secondo mortle du XV ur siecle. 

Centrul de Litiqnislică. Istoric Literară şi Folclor, 
Iaşi, sir. Codrescu, nr. 2 


