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LUCEAPAnUL îN ROMANAşIAfiOMANA.COMPONENTALEXICALĂ
DE
l{Ol\lULCS
TODORAN
Creaţia poetică a lui Eminescu a suscitat interesul lingviştilor şi pentru
,staBili structura, lexicului românesc sub raport etimologic.f'\plicarea teoriei
"eirculaţiei" cuvintelor.a lui B. P. Hasdeu la materialul poetic eminescian,pe
baza unor eşantioane din ee în ce mai cuprinzătoare, dovedea valabilitatea
tezei generale,după care indicelevalorical unuieuvîn tin limbă este determinat
de frecvenţa lui. ,S. Puşcariu a, arătat că în poezia lui Eminescu sînt strofe
alcătuite numai, din cuvinte .latine-. O analiză detaliată "a cuvintelor din
Luceafărul, inclusiv din punelul de vedere al etimologiei, a Intreprins
D, R. Mazilu" De data aceasta, materialul utilizat este mai bogat, iar
metoda de cercetare este mai riguroasă" D. Macrea extinde cercetarea
la toate poeziile lui Eminescu publicate în timpul vieţii poetului, care
sînt cuprinse În volumul 1 din ediţia lui Perpessicius'. Ultima şi cea
mai amplă analiză de acest fel a lexicului lui Eminescu o dat-brăm Luizei
Seche, care utilizează, pe lîngă poeziile antume, un număr de zece postume
şi patru texte în proză". Scopul,de altfel mărturisit, al unor astfel de cercetări
statistice, dar IIUunicul (ca în cazul lucrării Luizei Seche), fost să evidenţieze importanţa şi rolul elementului lexical latin, ca număr şi frecvenţă, în
raport cu celelalte grupe de cuvinte de diferite alte origini. Limba lui Eminescu este considerată ca reprezentativă pentru limba literară română,
bazată pe limba populară. Intr-adevăr, poetul .întrebuintează cele mai uzuale cuvinte, Marea lui artă constă în a le acorda acestora valori artistice
noi În contexte poetice de o remarcabilă originalitate, care poartă pecetea
geniului său.
1 S.Puşcariu,
Locullimbiiromâne
intrelimbile
romanice,
Bucureşti.
1920,p. 41(Academia
Rornână..
Discursuri
de recepţiune,
XLIX)..Citează,In acestsens,primelestrofedin poeziile
Sotnnoroase
păsăreleşi Muiam un stnţjurdor.
2 D. R. Maztlu,Expresialinqotstică
a Luceafărului.
In "Gazetacărţilor",IV.1935,nr.
15(15martie)---16(:31martie);id.,Luceaţărut
lui Eminescu.
Expresia[Jfndirii,
textcriticşi
nocabular,
Bucureşti.
19:37.
3 Dupăconstal.ărtle
autorului(Luccaţărul.Lni
Eminescu
.... p. (i9),din cele98destrofe
alepoemului,
13(şianume: 6.1'1,.18.
25.28,58,60,6n,70,81,8:\,85şi94)&111.t
alcătuitellumai
din cuvintede originelatină.
4 D. Macrea,
Circulaţia
cunintelor
În limbaromânii,
Sibiu,1942,p. 11- 14.
1>LulzaSeche,Lexiculartisticeminescian
Înluminii
slalislicil,
Bucureşti,
1974.p.17.
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Pentru structura lexicală a textului românesc al Luceaţărului, cum am
amintit, dispunem de statistica lui D. n. Maziln".Datele stabilite de acest
cercetător, din punctul de vedere care ne interesează,se găsesc cuprinseîn
tabelele de la p. 07, 118 şi 120 din studiul său. Din capul locului,ne-a surprins
numărul elementelorlatine, atît ea unităţi lexicale, cît şi ea frecvenţă; depăşind ceea ce ştiam din alte statistici ulterioare. Acest fapt ne-a determinat sa
refacemstatistica efectuată de D. H. Mazilu,eu singurulscop de a stahili structura etimologicăa lexiculuipoemuluiemmescian. Rezultatele noastre nu eoncordă decit într-un singur caz (numărul total al cuvintelor-text: 1908).Deosebit'ile,maimari sau mai mici, se justifică.în primul rînd prin metoda de lucru. Repartizarea cuvintelor după origini e făcută în mod diferit. D. R. Mazilu inelude
în grupa cuvintelor latine, slave etc. şi derivatele, respectiv cornpuseledin
cnvinte cu aceste origini (de ex, : (iniştee un cuvint latin, Iindcă provine din
lin < lat. lenis ; [urişa din furiş, de la fur <. lat. ţur, -em; izuort este slav, fiindcă
provine din izvor<: vsl. iZII01'll
etc.), Cită vreme, în cercetarea noastră, astfel
de cuvinte. sînt formaţii româneşti - derivate şi compuse --, repartizate în
grupe separate. In mai puţine cazuri, etimologitlepe carele-a avut în. vedere
autorul menţ.ionatsint fie greşite (ca oră < lat. hora; cuvîntrrl e un neologism
latin). fie revizuibile, după cercetările.mai noi. în sfîrşit, În unele cazuri, ar
putea fi vorba de.greşeli de calcul'. . .. ..
Rezultatele cercetării noastre asupra componenţeietimologicel lexicului
utilizat de M': Eminescu ÎlI Luceaj'ărulsînt cuprinse în tabelul nr.V. Totalul
de 520 de cuvinte distincte se repartizează în J:3grupe, pe origini, şi anume:
" Veziflota2.
? DatelestabilitedeD. H.Mazitu,
curorupletnrca
prncentelor,
leputemordonaInurmă"
torultahel:
Originea
Latine
Slave
Greceşti
Tureeşti
Franceze
Magniare
Alhan
eze
Creaţiiromâneşti
Originenecunoscută

(Ii
,0
408
78
g

520

.1,
I,,}l
ti,....
7:t
1,.70
1,.70
0,\14
0.,75
Oj75

NI'.

4
10
17
\J
12
fi
1.IlOB

O.H4
0,20
O.f):.l
0,80
0,47
O,fi2
0,:11
99,\)5

8 Sint necesarec1tevapreeizărimetodologice,
In stabiltrea
datelorstatistice,
amavut
tn vedere,ca şi alţi autoriai unorcercetători
simllare,
toatecuvintelecu statut .Jextcogrartc,
Intrelmintat.e
depoet(at.ltcele"pJilJC",
citşicele"goale").
InprivlutaetirnologiiloI',
amnLilizat
criticînsă-, pentruromână,
Dic!ionarul
e,rplicaiiv
al limbiiromâne
(DEX),[Bucmcşti],
linii,
iar pentruaromână,T. Papahagi,
Dictionarul
dialectuluiaromân,
general
şi elimologic.
Ediţiaa
douaullgmentată,
Bucureşti,
1974.
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latine, traco-dace, slave, greceşti, turceşti, maghiare, neologismelatine, franceze,onomatopee,compuse,derivate, cuvinte cu originenecunoscută I nesigură
şi nume proprii. Dintre toale acestea, grupa cuvintelor de origine latină este
cea mai cuprinzătoare, net distanţa tă de celelalte: 311 cuvinte distincte din
totalul de 520, ceea ce reprezintă f)!),80%. Aşadar cuvintele de origine latină
însumează 3/5, cu 102 mai multe decît toate celelalte la un loc. Celede origine
slavă, în număr de 53 (10,1gr<,),sint aproape de şase ori mai .puţine decît
cuvintele moştenite din latinii. F{\T'l'!
importanţă deosebită sînt cele greceşti
(fi ce 1,15(/'0),maghiare (5 ==O,nl)'%),turceşti (1 = 0,19%) De remarcat sînt
cuvintele neologice,latine şi franceze (17 = :1,26%). îndată după elementul
latin se plasează, ea număr, la mare distanţă, derivatele (71 = 13,65%) şi
compusele(:33"=,G,34%,). Se impune precizarea că cele mai multe dintre cuvintele aparţinătoare acestor grupe includ teme de origine latină.
Dacă urmărim grupelede cuvinte sub raportul frecvenţei, se poateconstata că, din totalul de 1908 de cuvinte-text, grupa celor de origine latină este
în număr de 1521,cu o frecvenţă de 79,71% (frecvenţa medie: 4,8\), găsindu-se
pc primul loc, la .•mare depărtare de celelalte. Grupa cuvintelor de origine
Tabelul
ur, 1
Lticeaţărul
Cuvinte
Orlgln
ea

Ni'.

0/
10

Nr.

,
Latine
Traeo-dace
Slavc
Gr('ceşti
Turco
şt.t
Maghiare
N"eologisrn{
latine
Franceze
011
oITW
topee
COlTljllWe
Dertva
te
Originenecunoscută
Numepropt-It

311
:l
ţ-')
,)d
ti
I
tJ
D
Il
:3
('i')
,.J'_)
'71
14
..)

59,80
O,fn
io.ro
1 lf.
0,Iri
O,9()
1,73'
1,53
(1,57
6,:14
D,65
:.l,(}\)
0,[\7

1 )21

Tot IlI:

r,20

(19.94

.190S

9
11
8'7
9:i
18
(>
"

79,71
0,20
4,66
057
0,05
O,H8
0,68
0,47
0,57
4E;5
4,87
2,;)1
0,41

slavă esterle 8j, cu o frecventă de 4,fi(j0/) (frecvenţa medie: 1,f)7).Celelalte
grup:.greceşLi(ll = 0,57%), maghiare(13= 0,86%),traco-dace(4 = 0,20%),
turceşti (1 = 0,05%) sînt nesemnificative,atît ca număr, cît şi ca frecvenţă.
Elementele neologice,latine şi franceze,apar în număr de 22, cu o frecvenţă
de 1,15%. Derivatele (9 = 4,87%) au o frecvenţă mai mare decît cuvintele
de origineslavă, În apropierealor găsindu-seoornpusele(87 = 4,55%), Rezultă
de aici importanţa deosebită şi rolul covîrşitor al cuvintelor de origine latină
În structura lexicală a Luceaţărului şi, în general, a limbii române.
16- Lingvistică 219
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Frecvenţa elementelorlexicalede origine latină rezultă şi din orînduirea
cuvintelor după rang. Dăm, În continuare, lista cuvintelor în ordinea rangului,
pînă la rangul 25 (cu 6 ocurenţe) inclusiv: 1. şi (n)9; 2. el, ea (76); 3. în (68);
4. de (66); 5. eu, tu (46); 6. ţi (42); 7. se, sine (41); n. un, 0(39); 9. să (37);
10. pe (36); IL cu, din (:2); 12. vrea (29); is. avea (27); 14. meu, mea,
nu (22) ; 15. Ce(20); Hi. dal'(â) (17); 17. al, a (16); NI. cal (adv.), iuceaîăr,
iot, toată (13); 19. cum (12); 20. ochi, veni (11); 21. cel', da2(vh.),mai (adv.
(10); 22. (1(prep.), lume, o (interj.), căci, iar (9) ; 23. Inllre2(subst.), privi, tău,
ta. (8) ; 24. ca2 (conj.), cînd, la, naşte, t ăsări, spre, vedea(7); 25. [ată, noapte,
rază, sus, trece,coborî,iubi, mindru, veac,gÎnd (6). Examinînd cuvintele menţionate mai sus, cu rangul 1 -·-25, se poate observa că, din totalul de 54. de
cuvinte, 45 (=c=
83,33%) sînt latine. Cele slave ; C==5,55%), maghiare 1 (""
1,85%), cu origine necunoscută 3 (, 5,55%), compuse 1
1,85%) şi onomatopee '1 ( 1,85%). De menţionat că cuvintele de origine slavă (coborî,
iubi, mîndra şi veacJapar la rangul 25, eu 6 ocurenţe, ea şi împrumutul din
maghiară (gînd). Cît priveşte cuvintele din celelalte grupe, ele se găsesc la
mijloculşi în a doua jumătate a listei: din (compus: rangul 11, cu 32 ocurenţe),
dară (eu originenecunoscută: rangul 16, eu 17 ocurenţe),o (interjecţie: rangul
22, cu 9 ocurenţe), căci (compus: rangul 22, eu 9 ocurenţe), iar (cu origine
necunoscută: rangul 22. cu 9 ocurenţe), privi (eu origine necunoscută: rangul
23, cu 8 ocurenţe), Pentru a avea o imagine globală, vom prezenta repartiţia
elementelorlexicalela ultimele cineiranguri : .- rangul26 (âocurenţe),=latine:
21, slave : 1 ; - rangul 27 (4 ocurenţeje Iatine : 27, slave : 1, greceşti: 1, neol.
latine: 1, compuse: 1, nume proprii: 1; -- rangul 28 (3 ocurentej-slatine :
28; maghiare: 1, compuse: 3, derivate: 3, nume proprii: 1 ; -. rangul 29 (2
ocurenţeje-Iatine : 60, slave : 9, greceşti: 2, neologismelatine: 1, franceze :
1, maghiare : 1, compuse: 4, derivate: 18, cu origine necunoscutii: 3, tracodace: 1; - rangul 30 (1 ocurenţăj-elatine: 133, slave: 38, greceşti: 3, turceşti:
1, neologismelatine: 7. franceze: 7, maghiare: 2, onomatopee: 2, compuse;
22, derivate: 55, cu originenecunoscută: 8. nume proprii: 1, traco..dace : 2. Se
poate.observa de aici că, chiar şi la ultimele ranguri, în care se găsesc mai cu
seamă cuvintele împrumutate, elementul latin este net predominant, atît ca
număr, cit şi ca frecvenţă, în raport cu celelalte grupe.
Existenţa statisticii lui D. R. Mazilu cu privire la lexicul Luceaîărului
ne-a sugerat ideea de a stabili componenţalexicală,din punct de vedere etimologic, a acesteifrumoaseşi reprezentative poezii a lui Eminescu, în variantă
arornână. Am considerat că prin aceasta se poate aduce o contribuţie la cunoaşterea structurii lexiculuiarornăn, avînd, totodată, creată posibilitatea de
a fi privită comparativ.
Luceaţărul.este transpus În aromână de poetul arornânIoan Cutova şi se
găseşte publicat În vol. M. Eminescu, Puieti.. Ediţie romănească=oramănească.
Ediţie eli Chirata Iorgoveanu. Pt i grailu ormânescu eli Chirata Iorgoveanu,
Ioan Cutova, Coste Guli, George Perdichi, Bucureşti, Editura "Minerva",
UCifradin parantezăreprezintănumărulocurenţelor.

LUCEAFARUL
INROMANAAROMANA

5

243

1981, p. 178.,..21P. Textul din ediţia menţionată, atit în română cît şi in
aromănă, se află la baza cercetării noastre.
Datele stabilite de noi sînt înscrisein tabelul nr. 2. Se constată de aici că
Lutiaţirlu (varianta aromânească) are 504 de cuvinte, care se repartizează
în.l l grupe: latine, slave (v. sl., bg. etc.), greceşti,turceşti, albaneze,româneşti,
onomatopee, compuse, derivate, cuvinte cu origine necunoscutăI nesigură
Tabelultir, e

Luţiaţirhi

Cuvinte
Orlglnen
Latine
Slave
Greceşti
Albaneza
Turcesti
Rornâneşt.l
Onomatopee
Compuse
Derivate
Originenecunoscută
N1I1Ile
Pl'OP
rii
Tot al:

NI'.

%

NI'.

%

268
17
70
7
28
16
2
35
29
29
3

53,17
3,:l7
13,88
1,38
5,55
:1,17
0,3!l
6,94
5,75
5,75
0,59

1.5[.2
32
114
12
38
22
7
77
38
66
8

7894
1,62
5,79
0,61
1,9:i
1,11
0,:15
3,91
1,d
:3,35
0,40

504

99,94

19l\6 i

99,94
,

şi nume proprii. Dintre acestea, grupa cuvintelor de originelatină este cea mai
cuprinzătoare.Numărullor este de 268, cu cevamai mult decît toate.euvintele
din celelalte grupe la un loc. In procente, reprezintă 53,17%1din toi:tlul de 50"1.
10Dspreaceastăediţieşi desprealtelucrărisirnllarev
veziŞt. Glosu,Trarnpunert
aromllne
alepoeziilor
luiEminescu,
1n"Analele
ştiinţifice
aleUniversităţii
qAI.1.Cuza.din laşi" (Serie
nouă),Secţiunea
III. e, Lmgvlstlcă.it,
XXVIII/XXIX,
1982/198:3,
p. 79--82.
In ultimiiani,asistămla o adevăratămişcareculturalăarornânească,
susţinutăde.aromâniiînşişi.S-aupublicatantologii
deliteraturăpopularăşi cultă,Inversuri(Antologie
âepoc·
ziepopularăaromănă.
Ediţietngrtjltă,prefaţăşi transpunere
de ChlrataIorgoveanu-Dumltru,
Bucureşti,
1976)şi proză(Antologie
deprozăaromănă.
Selecţie
detexte,transpunere
şi prezentaredeHrlstnCândroveanu,
Bucureşti,
1977),
()colecţie
Ineditădefolclor(Nicolae
Gh,Caraianl,
Nicolae
Saramandu,
Folclor
aromăn
qrămusiean,
Bucureşti,
1982)şireeditarea
basmelor
aromăne
ale.luiPericlePapahaglfsub
titlul Ylnălorul.
celviteaz
şi Frumoasa
păminlului.
Basmearomdne.
Transpunere
In dacoromână
deMihailMaglarl,
Bucureşti,
1977).S·a transpusin aromănăllteraturăclasicăromânească
(IoanSlavlci,
Nuvele.
Pri graiuamuuiesca
dl A. N.C.-C.,Munchen,
1969)şiliteraturăunivesrală
(FraţllGrlmm,
Albăcaneaua,EdituraAvdela_. Cenad,Munchen,
1969,Biblioteca
Faraarmânească).
Să adăugăm
tot aici:.\1.Eminescu,
Luţiaţtrlu.Pri graila
armănescu
di IoanCutova,Editura
"Litera",Bucureşti,
1980.·Deasemenea,
se înregistrează
creaţieliterarăcultă(KlraIorgoveanu,
Steauădidor.Poeme
aromdne,
Bucureşti,
198:3).
Inultima
vreme,funcţiilearomânei
selărgescprinpublicarea
maimultorziare1nacestIdiom(FI'c2ndza
lllalld,
in S.U.A.,Zborul
anostrll,
tn RF.G.,şiFara(!l'mtlnească,
in FI'<Ulţa)
şia ullui,deocamdată,
modest
abecedarbilingv"vlah-englez",
tn S.U.A.,desprecarese potaflamaimulteinformaţii
tu •.•
Cercetăl'i
.delingvistică",
XXIX,1984,nI'.1, p. 83-,84.Seconstatădintontcacesteao tehdinţiidea seextinderolulşilnsemnătatea
aromâllei,
ins.ensul
obţinerli
.funcţiei
culturale.

Diintre'cuvintele"ÎrnprUlnutate.cihrlcrerade:aşteptat,.·
mai numeroasesînt cle
greceşti, în număr de 70, adică 13;88%;;dtlpăcare urmează cele turceşti; în
ti:Uma.rd'e28(5,55 %),apoh;cele:.sl:ave:17(= 3,37%), cele româneşti:
16(3,17%) 1 ".şi;ţelealbancze:7 ("''''1,38%).i.Săreţinem grllpele com!H'll;el'&f
şi'a'iderij,J1atelot'';ibl,reiÎllstrmefrză,6;.
de cuvinte, adieă12,(19%. In=marea
lot:;Jritajotikate;:C()n1!)l1seleşl;derivat.elli
iau în -comporren
ţăcuvintede origine latină.
Urmărind frecvenţa acestor elelIienle,se observă intensa putere de
"tîrertlaţie" a cuvintelor de origine latină: cele 268 de cuvinte moştenite din
latină a11952 rle ocurerrţe,ceeac{în raportcu numărul total al ocurenţelor,
1966,reprezin'tă 78;94°jc"frecvenţa medie fiind de 5,7n. Detaşarea elementului
latin <,leelementele împrumutate este evidentă, avînd în vedere că cele slave au o frecvenţă de 1,G2%,cele greceşti de 5,7H%,cele alhaneze de O,Gl';<)
,
deIeturceşti de Ul3%, iar cele româneşti de 1,11%.
F'recvenţalementuillilatin, fală de.celelalteelemente,se pune în evidenţă şi prin rangu1euvintelor.)ată cuvintele după rang, pînă la rangul 26 (cu
6 ocurenţ.e}:1. şi (\)9);2. el, ea (8U); a. io (78) ; 4. di (G7); 5. si (eollj.)(M) ;
6. hi (47);7. tini (43); 8. si (pron.], a.(art.) (41); 9. fu (prep.) (39); lO:Cll
(36).;'11. vreau (a5) ; .12. pl'i (3:'3); 13. un, UJ1(1
(20); H. nu, te (29); Il';.(tit
(1) ,AG. meu, mea (lU); !'l.ca (adv.j (IG); itI. vin (vb.) (15); HL ma. (14);
20. tî'cum, luiiaîir, iti (13); 21. aţel,iaţea, (Un, fui, -11(12); 22. cind(li),
mulrescu,ocl'iu, iau, ia (lO);2;{. alas, dati, Ira, ţer (subst.) (H);i24.am, amare,
la, luine (8); 25. alt, -ă, cadD, (i) ll811S
, loc, trec (7); 24;.oraâză, armin, dor!
(subst.),dor",duc,{aţel,ma (adv.), maşi,m(u)şal,noapte,ştiu, oeâ(13).Majoritatea
cpvîrşiwarea eU:\Ţiltelor
menţjonate;eu cea mai mare frecvenţă, sînt de origine
latină. Se repartizează în alte grupe,: ma (rang 19,1:1ocureuţe < gl'.),mutrescu
(rang 22, 10 ocurenţ.e< 131.),
dil (rang 15, 21 ocurenţe, compus din rli < lat.
.ir;li:;hJ5l-ţ)i-.(:ţ
)nsu,.(pmg,;2Cl,].ol:un;nţe,
(om.RllS(ţjn(
î)n,.,-{/laţ.+sus "."',,,'
eM..o:i,gjn l-le,llpS.C,tă;J;ţ JrÎ (ral,lg.:2p,t3.ocureflh).,tiL<rqng23,
Iloe.nrenţeh
şL;:JT<laşi;,
(ral1g.6,fi ocurcllţe). Cu",jJuţille e:)J;ep!ii,
...qrvintele •îrnpl.'Upl11tate.
sînt cuprinse în ultimele pozi!.iiale rangului (29. 30 şi 31). avin ;,?o:llrenţe
sII\lllasinură.: ŞiaÎei s înregistrefză o predOI)lin1U'e1
Cllvintelofc\s.odgine
lţţfi, 'creş! J?oa.Le9ttlJiiri.v
rinrilpţjrti;t'a; Ju#lai'igţti'10,1',
l .rlurn.ărlll·ct',lol'li11t
elei:nente'.Iata slhl[tţia.nUlrieri(1agrupelor de euvÎlite,·pe{)rigl1iiJa ultimele
trei l'ttugUl?i;,+.tangul'2.lJ(iltH:urenţe;)'blatillt!: •28,.sb.ve: . greeeş!'i:
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să se,apelcze,.la-românalitenJl;,l.·
Cuvintele
împrllmutate
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211/Q8-);,lii1lgu!ilali
(2
i/\)(t):
1eafir(1QQ[fi4),.
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In rina], se impune o privire cornparativă a componenţei Iexicului din
Luceaţărul] Luiiaţtrlu, în română şi aromăuă, nun rezultă din cercetarea
noastră (vezi tabelele 1 şi 2). Mai Întîi semnalăm cifre apropiate Ia totalul
cuvintelor distincte: (rom.) 520 (arorn.) 504, şi a cuvintelor-text: (rom.)
1\)08 (arom.) 19(\Ci.
Frecvenţa medie este de ;1,66,in textul romanesc,şi de
3,no în cel aromănesc. in ceea ee priveşte grupa cuvinte/Ofele origine latină,
observăm eri în varianta aromaneascăsint 2()8 (c= 5),17%) elemente latine,
cu 43 mai puţ.in«decît în varianta românească, În care se întrebuinţează 311
( 5'J,80'};,).Şi într-un caz şi lutr-altul, cuvintelede originelatină sînt, cum am
mai arătat, mai bine de jumătate din total, adică mai multe decît toate cele(alte la un loc. De remarcat este concordanta frecvenţei elementului latin:
(rorn.) 7\1,71%, cu 1521 de ocurenţe (arorn.) 78,94%, eu 1552 de ocurenţe.
Diferit:, e situaţia cuvintelor de origineslavă şi grecească. Cele slave sînt mai
numeroaseÎn textul românesc(lO,ln%):;;imai puţine în cel arornânesc(3,37%),
avind o frecventă de 1,fl(j în primul şi de 1,62% În al doilea. Situaţie este
inversă În cazul cuvintelor greceşti. Ele sînt mai multe în textul aromănesc
(13,88 eu o Irecvenţăde 5,7lJ%) şi într-un număr mai mie în textul românesc
(1,15%' cu o frecvenţă de 0,57%). Cu aproximaţie. se poate observa, pe baza
lexicului din Luceaţărul] Luiiaţirlu, că importanta elemenLuluigrecesc în
aromână este similară, sub raport cantitativ, cu sea a elementului slav in
română.
Din datele stabilite de noi privind componenţa lexicală a poemului
eminescian, În cele două variante, se desprind citeva constatări: a) marea
importanţă a elementului latin, atît în (dacojrornâuă, clt şi În aromănă,
evidenţiată de numărul cuvintelor de origine latină şi de frecvenţa lor; h)
caracterul rornanic şi românesc al celor două idiomuri; c) locul marginal pe
care il ocupă celelalte grupe de elemente (slave, greceşti, turceşti, maghiare
et.c.), atlt In structura lexicului (dacojrornânei, eit şi în cea.ji arornânei; d)
cercetarea noastră, deşi utilizează material lingvistic literar, .permite o apreciere globală a lexiculuiaromânescdin perspectiva componhţei sale istorice-",
"LUCEAFARUL"
ENROUMAIN
Er AROMA.IN.
LACOfPOSITION
LEXICALE
RESUME
1';11
appliquant
la uIUhode
statistlquc,
l'auteuretablitla composition
lexicaledu poeme
dEminesuu,
domI'origiua:
roumain,
aussibitlnquedansla varianteal'oumaine.
Les donnees
presentees
meUentenevidcllce
la grancle
importance
elel'elementlexicalel'originelatine,qui
r{side.
d,msle l10mbrc
et dan la frequence
des!lwtsde cetteorigine,eul'apporL
aveelesmots
slavcs,grec"turcs,elcoQ:lOiqu'Oll
uLilise
linITnl6rici
lingllistiquc
liLLl;raire,
la reeherche
el1trepriscpertnetU:leHppre.eiation
globaledu lexiqllcarounninen ceqni conei;rne
sa compositiOI1
lex.icale,
Facultatea
deFilologie
Gluje·Napoca,
str. Horea,nr. 31

12O cunJribu!.ie
siliiilanl,
lnregistwlii
de bibliografia
dialeduluiaromân,csteeea[l lui
D. Şandru,CuPfilJirc
la slt1wit1ra
/nicalăCiammdnd,
În Ac/eleceluide-alXlI -lea C0119l'€$
intcrnatiorwl
de IinguÎ.Jfiril
şi {il%aierOl!ullIi('((,
1,BIlt'llrcşti,
1970,p. 1017·1 024.

DOUĂ TRANSPUNERI AHOMÂNEALE GLOSSEI LUI EMINESCU
DE
ŞTEFANGIOSU
1. Opera poetică a lui Mihai Eminescu s-a bucurat, cum era şi firesc,
de atenţia unor poeţi aromâni, care au transpus-o, în parte, în dialectul lor.
începutul l-a făcut George Perdichi în 1940 cînd a publicat o plachetă cuprinzînd Luceafărul în întregime şi ultima parte a poemului Călin (File din
pooeste)».O culegeremai amplă de transpuneri, cuprinzînd 23 de poeme, publică în Hi80poetul Ioan Cutova-. Un an mai tîrziu apare un volum colectiv
de transpuneri, Puizii».Pentru preţuirea de care se bucură Eminescu în rîndul
1 GeorgeI. Perdlchis-anăscutIn191:3.
In oraşulPerivoli,dinMunţiiPlndului.Şcoala
primarăa făcut-o11]localitatea
natalăiar liceulla Grebena.
Studiileuniversitare
le-aurmat
la Bucureşti,
fiindHccnţiat
al Facult.ătii
deLitereşi Filozofic.
Apublicat,
maitnttt,
a gianlll!
graidicu
moart
i (Poezii),
Bucureşti,
Tiparul
tar, 1n:19,
eu o pretată
deN.Gruttu
Batzarts
(înlegătură
acest
Volum,
veziAl.Husar,
UnUniversipoetdin
MunţitPinânlut.Yv:
"Decalogul",
V,1940,nr.116din15iunie,p. 6---7),apoiplaehetaamlntltă,
intitulatăLuţeaţirlii
şi.Numta-al
Şumbă,
TiparulUniversitar,
Bucureşti,
1940.Poemul
Luţeaţirlti
sevapuhlicaşipostum(poetuls-astinsdinviaţăÎn1957,InS.U.A.),
înculegerea
detranspunert
dinEminescu
intitulatăPnizii,Editura"Minerva",
Bucureşti,
1981,la caremai colaborează
ChirataIorgoveanu
, IoanCutovaşi CostaGuli,în afarădeLuţcaţtrtu,
maiaparaicialtedouăsprezcce
transpuneri
alelui George
Perdichi,
intrecareşi Glossa.
Tache Papahagia folosit,la
rmhcgăttrca
Dicţionarului
dialectultti
arotnân,generalşi etimologic,
ediţia,:
a doua,Bucureşti,
1974,şi .8\Jdepaginidactilografiate
de transpunerl
făcutede George
Pcrdichi(vezip. 1 394)
sub
titlu]
M'ăril'ea
al Eminescu:
poeme.
despre
acestepagini
Biblioqraţia
Miltai
Emmescn
(18fJIJ-1970),
volumul
I,Informaţii
Opera,Editura
Academiei
R.S.găsim.in
România,
Bucureşti,
tn70p. 118,nr. 1128(vezişi p. 106,m.1 012).AW\m
dinaceastăBibliografie
căMărtl'eaal
Eminescn:
poeme
conţineşi alte transpuneri
decîtceledinvolumulPuiziiamintitmaisus.
2 IoanCuf.ova
s-anăscutIn1919În oraşulVeria.A urmatclaseleprimarela şcoaladin
oraşulnataliarcelegimnaziale
la LiceulromândinGrebcna.
A absolvitIiceulîn 1940,la T'lrguMures.Studiileuniv-ersitare
Ie-afăcutla Bucureşti,
fiindlicenţiatal Facnltăţ.lide Litereşi
Filozofie.
A fost.profesor
de limbăromânăşi limbălatinăIn oraşeleNăsăudşi Bistriţa.
Esteautorulvolumului
deversuriCercuicios,
apărutîn 19'15,
obttntudpremiulEditurii
"Forum".
A publicatIn "ArhivaSomeşană.
Studiişi comunicări"
(1973-1974,
nr. 2), editată
deMuzeu!
dinNăsăud,
articolul
Andrei
Mureşatui
încOl/ştiinţa
luiEminescu
iarinrevista"Samus"
(vol.III, 1982),editatăla DejsubegidaComitetului
deCulturăşi EducaţieSocialistă
al judeţuluiCluj,articolulVIăhiain {olclorul
aromân.In J980a publicat,la Bucureşti,
in Editura
"Litera",
volumul
Luţia{irlll.
Celcmaimultedintretranspuncrile
deaicivorapăreaşiînvolumul
Puirii(vezimaisus,nota1),undemaiadaugăşi altele.A colaboratcu I-IristuCândroveanu
la volumulTrei baladearomâne,
Editura"Fada",Timişoara,
1985.În acelaşiHua publicat
volumulFinareaal Diogell.
StihlI1"i
aT/mÎncşli,
Editura "Litera",Bucureşti.A mai predat
Editurii"l<:minesen"
unvolumdeversuri,CllJ'lma
IOl1mnăl'ei.
Are în pregătireun volumde
proză,intitulatUnăbanădiom(= Oviaţădeom).
3 Vezimaisus,notanr. 1. VomfolosipentruacestvolumsiglaP.
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poeţilor aromâni sînt semnificative şi cele două poezii in titulate, ambele,
Al Eminescu,semnale una de Hrist.u Cândroveanu-,cealaltă de Kira Iorgoveanu".
Cîteva poeme ale lui Eminescu au cîte două transpuneri in dialect.ul
aromân, Am aminti aici Luceafărul, Gloss«,Sara pe deal, La steaua, Lacul,
în transpunerile lui George Pcrdichi şi Ioan Cutova, Sunt ani la mijloc, De
vorbiţimă fac că n-aud, Dupâ ee ulita vreme,transpuse de Ioan Cut.ovaşi Kirata
Iorgoveanu. Lectura paralelă fI acestor variante arornâne este foarte instructivă, cititorul putînd să-şi dea seama mai hine de valoarea fiecăreitrauspuneri
În parte, de efortul poeţilor aromâni de a exprima în graiul lor matern, arhaic
şi eu un lexicmai sărac, mesajul poetic,eminescian.Poetul Ioan Cutovamărturiseşte de altfel: "Ştiam că iast.e greu, că grailu nă iaste Itoh tra-s poţi s-Iu
nveşti pri cama marle puet român tu str-altearmâneşti..."6. în legătură cu
caracterul arhaic al dialectului aromân, şi, implicit, cu posibilităţilede exprimare în general pe care le oferă acest idiom, ni se par foarte semnificative
ultimele două strofe din poezia Grailu armânescudin volumul Steauă di dor
de IOra Iorgoveanu (p. 8 -9) :
"Surărliarneal
l, adzt-avdzttl-ş
mări,I:t\u caîtuningavois-mi-arldtpsescu
!! Avetmuşi
slranÎhrlsusrtt,
-şthărl,/10,ntca-,[CC1'i
strarilril-allxescu
/1Ş-di-aoa
şi-ncloio nicava-ril
li porture-aşiili-uscrisatu-ameagreauăsoarti :/ T'i-ameadurreauă
ela.rută s-hiui]
Cimeaşea
ei tii nurntă,ma ş-dimoarti!,.7,
2. In comentariile care urmează vom avea în vedere Gloss« lui Eminescuaşa cum apare ea în P, în ambele tr anspuneris.
Poemul acesta a apărut însă în transpunerea lui Ioan Cutova şi în L.
Este firesc să ne punem, mai întîi, întrebarea dacă există vreo modificare la
republicarea GlosseiÎn P. Sub aspect ortografie, constatăm trei modificări.
Cuvîntul tol din prima strofă, din versul Tuie-s oedi ş-nou tot uisie (L 38)
devine acum, ca în alte locuri, lut (P 227), formă mai IrecventăIa aroruâni
decît prima. în strofa a doua citim în L 38 "î-ured] »tzură multă,înP 227
Tuurecl'i vîzllrămulM, eu o silabă în plus. Numai prima formă aparţine lui I C.
In L, în prima strofă apare te şi ţi tfe-i arău... ; Ţi i chimă..,). In P se folo':'
seşte numai forma (e. Dacă avem în vedere toate tral1spunerile,eonstatăm
destul de multe diferente între L si P, o dovadă d nu există Îneă norme
ortografice stabile: ateale,steale,vrdareete. in L 22, aţeali, sleaU,vreari în P
179. La fel, necă, macă (L 29), caftă, tră (L 32) au în P 195,203 formele mei,
maei. caftî, trî.lngrijitoarea volumului de PUlziil-a păstrat Însă pe e neaccen-tuat în Glossă,întocmai ea în L. In schimb, în ultimele sUMe din poemul
Luţialirlu, de exemplu, apare nu numai i, cum am văzut mai sus, ci şi e
4 Veziilnlologie
liricâal'omână,
selecţiedetexte,transpunere
şi cuvintInaintedeHristu
Cândroveanu,Editura
"Univers",
Bucureşti,
1975,p. 268-26\),
6 VeziKiraIorgovea!1u,
Slwll!ldi dor,Editura"Minerva",
Bucureşti,
1983,p. 4:.
6 Vezi!,u!iafirlu,
Editura"Litera",Bueureti,1980,p. f),Vomfolosipentruan'::;!
"ulum
sigla1..
; Suroriale mele,azi renumite
şi mari,I Ku cautSllnUlaşeZlîngăvoi!I Aveţi.urltlla;
straieauriteşivirtuţ.i,! EuÎneămăJrnbl'ae
euveehistraie/ / LevoipurtaşideaîciIncolo
I C[ld
aşastă serisin gr-ealla
measoartă:/ în lumeameavia!atotatăsa fiu: I Cămaşaei de llllll{il,
dar şi de moarte.
a Vomfolosi
.•adesea,cindnCVOlll
referila acestedowltranspuneri,
siglele(;1',le.

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

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

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

CONTRIBUŢIA LUI IOAN CARAGIANI LA CUNOAŞTEREA
DIALECTULCI AHOMAN
IONPOPESCU-SlHETEAl'\t:
JunlmtstulIoanCaragianl,
fost proferor de limbaelinăla Universitatea
din Iaşi,
s-anăscutInlocalitatea
numităde arorr.âilDămaşidinThcssalla,
la 11februarie
1841,
dupăDictionarul
Junitniide Iacobl'\egruzzi,
sauIn 1840,dupăun caietde noteal lui
Caragiani,
din1858,citatde Per.Papahagi
în Viea(i1
fuiIoanCuraţjion!(prefaţăla Ioan
Caragiani,Studiiistorice
..., 1,1929,p. III).Preferăm
tnformatta
dinDiciionurnl
Junimii,
intructtaceastaprezintădata pe careînsuşiCaragiani
a trebuit să o deala intrarea
în suclctatea
ieşeană,
la virstadeplineisalemat.urrtătl.
IacobNi'.gruzzi
menţ.iunează
1:1
ianuarie1921ca datăa morţiicărturarului
aromân.
Familiasa coboraIn Tirssallain fiecarean cu turmelela iernat,dinAvela! Avdila,
vestităaşezare<lromâncar;n'i
din muntiiPindnlul.A Început8:1inveteÎn Dămaşişi in
AvelaClIînvăţători
pe careîi plăteaulocalnicii.
A continuatstudiilede,greacăvecheîn
Gurean\il
şi InVlahn-Clisura
cuApostol
MilrgăTit,
apoia devenitstudental Unlverstt
ăt]!
dinAtena,oraşincaremaitrăiaumulţidintrearornânll
careau luptattn1821i în 1828
împotriva
stăpîniriiturceşti.Dorinţalui Caragiani
de a serieo isto!'ie"a
arornânllor
,-li
născutînaceştiani,sub puternlcaimpresie
a povestirilor
despreIupţaaromanilor
pentru
constu.ulrea
unuistat creştiuescin Balcanii
stăplnltlde otomani.
El doreasă vorbească
nunumaidesprevitejianromănilor,
cişidesprerornanltat.ea
lorşidpspre
primejdia
deznatiollalizăril,procesinceputdemultăvremepringreciza
reaunorIocal
ltătt aromăneştt.
Chiarrnarueroiarornânlerauprezenta
ţi ca grecişi cu numegrcclzat.e
în unelescderi,
faptcarel-adeterminat
peCaragiani
săinsisteasupraoriginii
româneşti
a multoradintre
ceicare,cupreţulvieţiilor,auIăcutsăfietnlăturată
putereaturcească
insudulPeninsulei
Balcanlee.
Cu gîndulla VlahiaMaredin evulmediu,IoanCaragianivisacreare'!unul
stat arornănesc
în Pindşi in părţilepopulatenumaide arornânl.
După terminareastudiilor,soseşt.ela Bucureştieu o caravanăaromăncască,
se
împrieteneşte
eu arornânitrăitorimaide multîn ţarii,devineprofesor
la un liceudin
capitalăşi,dupăscurtăvreme,
profesor
la Universitatea
dinIaşi.A rostmembru
alAcademieiRomâne,
undeîi repre'l.ent8
pe a!'ol1li'lni,
de la infiinţare.
Per,Papahagi
a scris in
prefaţacitatăcăIoanCaragumi
"esteiniţiatorul
dicţ.ionaruJuÎ
academic,
prindeterminarea
Juj Zappadea donaacestuiinaltaşeziimlnt
()Slll1l:'i
pentrususţinereaclici!.uicli!or
cerut.e
de tip:lrireaacestuielicli;)!!ar".
JnJ,ckgclIl
\'ilc"teo exagemre
(dJIardacăinfolTuaţja
vine
din notelelui Caragiani),
Întrucitnecesitatea
111fîînţărIi
une!8.cudenJU,
caresă aibă In
obligaţie
intocmirea
unuidicţionar
şia uneigramatiei,
estelnscrlsă
ÎncăinprefatagramaticiiluiHeliade
Rădulescu,
din1828.Contribuţia
luiCaragiani
s-aconcretiza!,
cumreiese
chiardininformaţ.ia
citată,il1uşurareaeheltuielHor
de publicare.Dar,ca memhrual
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Academiei,
s-anumărat,in chipfiresc,printreiniţiatorii
şi sprijinitorii
muncitde redactarea dicţionarului.
El, însă,a rost Iultlatorulideiide pregătireintelectuală
a unor
tineriaromâni,caresăfieretl'imişi
inPeninsula
Balcanică,
undeaveaumenirea
sădevină
luminătoriai neamului.
Este ştiut că Ioan Caragtanlera consideratun marepovestitor(IacobNegruzzi,
Amintiri
dinJunimea,"Minerva",
Bucureşti,
1970,p. llH; G.Panu,Amintiri
dela JunimeadinIaşi,.,Minerva",
Bucureşti,
1971,vol.I, p. 88).Dincauzaaspectului
său,a fost
poreclitdeV.Pogor"bineuutrilul"
(Ncgruzzl,
op.cit.,p, 142)sau"binehrănitul
Caragiani"
(Pariu,op,cit.,I, 162),în Dosarul
Junimii,altfelţinutcugrijfldeIacobNegruzzi,
numele
lui a fostInscrisabiain ziuamorţii(veziNegruzzi,
op,cit"p. 370),
Intîia scriere a lui Ioan Caragiani privitoare la aromăni este intitulată
Româniidin Mucedoniuşi poezialor poporali1şi a fost publicată în "Convorbiri
literare", II, 186H,numerele 21 --24. Prima parte a acestui studiu cuprinde
o prezentare a arornânilor,a originiişi numărului lor (el dă cifra de 1 4500(0)
şi cuprinde un apel adresat dacorornânilorde a-i ajuta pe fraţii lor de peste
Dunăre, supuşi deznaţionalizării.
La 1868, cînd a fost scris acest studiu, Caragiani susţinea ideea ca m
Peninsula Balcanică se vorbeşte un dialect al limbii române şi credea că cel
mai potrivit nume al vorbitorilor acestui dialect ar fi cel de rumelioţi("Numele
cel mai nimerit pentru ei ar fi rumelioiide la Rumelia, nume actual al provincielor ce locuiesc"; "Convorbiriliterare", II, 4(9); el IlUadmitea numele de
macedoromâni,întrucît aromăniinu locuiescnumai În Macedonia.Dar, dintr-un
motiv similar, nici numele propus de Caragiani nu a fost acceptat. Pe de altă
parte, cum observa Th. Capidan,în Aromânii, 95, el greşea crezînd că numele
macedoromânsau macedono-român
ar exista numai de pe la 1860; acest nume
apare încă la scriitori ea Mihail Boiagişi GheorgheConstantin Roja. De altfel,
în Studii istorice,Caragiani însuşi a folosit termenul de macedoromân,renunţînd definitiv la cel propus în lucrarea din 18ml.Caragianiarată că "dialectul
rumelioţilor este foarte interesant pentru aeei care se ocupă cu istoria limhei
române, pentru că acest dialect a rămas şi pănă în ziua de astăzi aşa precum
a fost şi cind unii din rumelioţi trecură Dunărea, iar ceilalţi veniră din Italia.
El n-a fost cultivat, ea să păşească Înainte, nici nu s-a alterat, pentru că.elementele cu care a fost în contact au fost eu totul eterogene...." ("Convorbiri
literare", II, 42D).Despre Iărşeroţi spune că "sînt renumiţi Între rumelioţi
pentru limba română ce o vorbesc neamestccată eu vorbe străine şi plină de
cuvinte latineşti curate...." (reu. cii., II, 4i)4). Ioan Caragianiconsidera,cum
vedem din citatul rcprodus mai sus, că unii arornâni au coborît din Dacia
şi că alţii au ajuns În Peninsula Balcanică din Italia, Într-o epocă îndepărtată.
El vorbeşte chiar de o tradiţie a originii italice a Iărşeroţilor.
Sînt prezentate apoi "cele mai principale [sic Il diferenţe dintre dialectul
rumeliot şi cel de aici" (reu. cii., II, 430), adică cel dacorornăn. Diferenţele
constatate sînt grupate în funcţie de particularităţ.i fonetice, gramaticale şi
lexicale.Cu privire la acestea din urmă, autorul arată că "există_multc cuvinte
latineşti la rumelioţ.i,cari lipsesc aici", adică la dacoromâni,iar între exemple
citează mulă "catîr" (nu ştia că mulă este păstrat şi la dacorolŢlâni);sarw
"sănătos" (acesta, însă, imprumut italian, elin sa/lO, după Tache Papahagi,
Dicţionarlll dialectlllllia['omân, ediţia a doua; în continuare: DDA); viglia
"loeulunde vegheazăcineva"(în DDA,vigliaa fost înregistrat cu sensul "gaură
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in meterez", mai nou decit sensul înregistrat de Caragialli,şi explicabil prin
acesta). Cuvîntul adă dintr-un vers, explicat prin "brad", este tot ncinregistrat
în DDA, unde găsim că arornânii au dzadă şi zadă, iar meglenoromâniizadă (desigur adă poate fi o variantă fonetică a lui zodâ). Cuvîntul măndilă
,.basma", din versul Vetii măndila-ţi se dimică
Vezi, basmaua ţi se rupe)
este înregistrat în DDA numai în varianta tnlndllă, cu sensul "năframă, haListă". Caragiani citează supranumeleNoienari şi Notenuşi,<dateunor oameni
voinici, explicabile prin nolenari şi noienuşi, derivate ale lui noaten. Facem
observaţia că in DDA este înregistrat derivatul nutinar, dar lipseşte un derivat
nolinuş sau nuiinuş.
După mai vechile contributii ale lui Heliade Rădulescu; lucrarea lui
Ioan Caragiani a readus în atenţia unui public destul de larg unele aspecte
importante ale dialectului arotnân şi a atras atenţia asupra creaţiei populare
aromâne. Este, după cîte ştim, prima apariţie de folclor aromăn În presa
românească. Celor 10 poezii populare, de fapt cîntece populare, induse În
studiul lui Caragiani, li se vor adăuga, în n ceeaşi revistă, abia peste 14 ani,
În 1883, culegerile de bocete aromâncşti publicate de '1'11.
.Burada şi peste
patru decenii, înl 909, studiul lui Marcu Beza, Obserouiiuniasupra poezie
populare la aroituini.
In monografia
"1romrinii;
Th.Caplrlan
seocupădeaceststudiual luiIoanCaragianl
mentlontn«particularităttle
dtalcctaleusupra
căroras-aopritautorulsău,
Dinnota: "Despre
dialectulrumeltotilor
cinevreamaimulte[informaţli]
poatedti Grotnaticamuccdona-romăn.ă
de Boiagi,tipărităla Vienala 1813,S3U,
o alta elaboratăde
domnul
L G.Massirnu,
intitulatăRăpedă
ideadeGramaicca
tnucerlonoromânrască,
Bucureştl,
1862",aflămcareau fostsurselede documentare
aleautorului,
lnatarăqepropriile
sale
cunoşt
inţc.
A doua scriere În care Ioan Caragiani s-a ocupat de dialectul aromân este
intitulată Studii istorice asupra românilor din Peninsula Ba,lctll1ică,lucrare
rămasă neterrninată. Prima parte a fost publicată În 1891, ba supliment la
"Revista pentru istorie, areheologieşi filologie"a lui Gr. TociIcpCll
şi repuhlicată
în 1B2fJde către Per. Papahagi, nepotul lui Ioan Caragiani,iar partea a doua
a fost publicată pcntruprima dată .în 1941 tot de către Per. Papahagi şi
cuprinde 2D1 pagini mari. Amîndouă volumele au apărut sub auspiciile
AcademieiHomâne, al doilea cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la naşterea
autorului.
DinprefalaJuiPer.Papahagi
la parteaI a luerăriiaflămcă cele272paginireprezintă
..începutulnneimarilucrări.In careautorulvoiasă aratetreelltulşi viaţaromânilor
dinPeninsula
Balcanică
in secoliitre('uti",Sespunecil.,scrierea
seredael:a
încursultipăririi"şi cii ,.mijloacele
au lipsitca tipărireasă poatăfi continuată(, . ,J. O parte din
continuare
a rămasredactatăIn manuscript,
iar pentrucealaltăau rămasnumainote
şi extrase
..." Materialul
eurestăla bazaintregiilucrăria fost adunatintr-untimpindelungatcu unefort.greudeimagin<1t
daei;avemin vederefaptulcăautorula făcutmulte
călătorii
destudiiinregiunile
şila oamenii
despre('arcvorbeşte
încondiţiile
unei rezistenţe
mţişea aulorllăl;ilor
lecale.Noteleşi extrasele
la careserefentPer.Papahaginu seaflă
la Biblioteca
Academiei
H. S. l'1.o111ânia
şi nicila Biblloteea
Centrală,.Mihai
Eminescu"
dinIaşi,darla j\·1uzeu]
deLiteratură
al Moldovei
dinIaşi se găseţ;te
scrierea
in manuscris
Aromliniişi CÎntecele
popularegl'eceşti,
de 218pagini.
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IoanCaraglani
a scrlsucesteStudiiistoricedintr-omaredragostepentrupoporulsău
şipebazauneiamănunţite
cunoaşteri
a situaţieirealedupătradiţiişidupăizvoare
străine,
analizatein marepartecritic.O partedin materiala fostobţinutăprincorespondenţă
de la intelectuali
din diferitelocalităţiaromâneşt.l.
Ideeacarea determinat
elaborareaacesteiscrieria fostexprimată
încăInBomtlnii
din
Macedonia
şi poezialor popora/ă
unde,vorbinddespreeroifărşeroţiprecumBoclari,
Cacloni,
Caciandonl,
Giavelaetc.,Caragiani
spuneacă "numele
dovedesc
că au fostromâni"(ref).cii.,II, 464).
Lucrareaeste scrisă"maimultpentrustrăini,cariIl-aunicio ideedespreImportan'ta românilor
din Peninsula
Balcanică
şi [despre]istorialor" (Studii,1, 84).Valoarea
lingvistică
a acestorStudiia fostsubliniată
dePer.Papahagl
şideTh,Capidan.
Per.Papahagl,Inprefatadela parteaa II-a,p. V,foloseşte,
pentruaceastăoperă,caltftcativul
gruIldioasăşi spunecă ea "ilva facenemuritor
printrearomâni",
arăttndcii"autoruli-a consacrattoatăenergia
sa,uneorichiarprtmeţdulndu-şlvlata''
(p.VIII).'I'h,Capidan,
reterlndu-senumaila partea1,din1929,spuneacă "pre?jntă
o 1nsemnătate
deosebită
pentru
studiuldialectului
arornândinpunctuldevedereal onomasticel'',
că "bogăţiade nume
cu careoperează
autorulesteimpunătoare,
iar multedin elearată o evidentăorigine
românească"
(Th,Capidau,ArollliÎJlii,
96).In Dicţionarde linglJiş/i
şi filologiromâni
de JanaBalaccluşi HorllcaChlrlaccscu,
p. \H..,92,seafirmăgreşitcă Studiiistorice
de IoanCaraglanl
reprezintă
1111
"ampluşi detaliatstudiuetnografic
asupratuturorcomunltăttloraromâneştl
dinPeninsula
Balcanică",
pe cind,în realitate,estevorbadeo cercetareistoricăpebazaouomastlcel.
Ioan Caragiani nu-şi propune să facă o analiză a unor cuvinte aromăneşti, dar cercetarea numelor de botez, a celor de familie şi a poreclelor pe
care le are În vedere l-a obligat să se oprească şi asupra unor apelative, mai
ales din graiul Iărşeroţilor. Unele dintre acestea lipsesc din Dicţionarul dialectuluiaromân al lui Tache Papahagi. Ne propunem, prin urmare, să atragem
atenţia asupra unei surse prea puţin utilizate a lexiculuiaromân (deşi lucrarea
Siudii Lstoriceeste înscrisă în bibliografia DDA, cu sigla CSt, p. 1 386).
Cuvintele aromănesti b ă r d e n 'i e, bă r dus 1 e, b ă r d UIl 'i e denumese "nişte plante subţiri şi nalte" care cresc "dee una lîngă. alta, numite
şi ele astfel de la asemănarea cu fireleb ărdilor de la război sau stative, Din
cauza mulţimei acestor plante, şi multe locuris-au numit Bărdenie,Bărdtişieşi
Bărd.unie.Astfel de locuri [careJ se a:rIămenţionate în cărţi [sînt] pe Parnas,
În Peloponez şi aiurea, unde sunt români. Nişte triburi fărşeroteşti din Peloponez, turcite, se numeau C(paO\)V6lTo:.t
Înainte şi În timpul revohiţiunei
greceşti" (1, 55). In DDA, 264, este înregistrat bărdiize "lumînăl'ică?", cu
trimitere la burdefte,fără menţiune de sens. T. Papahagi prezintii cuvintul
bărdeilefără etitnoloie, deşi soluţ.iapropusă de Caragiani merită să fie luată
În seamă. Celelalte două euvinte, bărd!ln'ieşi bărdlfşie, nu au fost inregistrate
în DDA. In legătură cu cuvintele discutate, Caragiani pune numele Bardă,
are are şi formeleBîrdea,Birda, Bardea,Barda.Bardă nu are sensul din dialectul dacoromfm,ei, dupăîl1formaliileprimite de cereetător, pe aecla de "brlglă",
pluralul avînd,desigur, sensul "brlgle" (1, 50, 55). Se precizeazăcă albanezii
au cuvintul bardecu sensul "alh" şi eă acesta nu este înrudit cu cel aromâncsc.
Dela bardă au fost derivaten. pers: Bărdaşlu, Bărdeş'iu, Bărdac, Biirdacă,
Bărduşfu, Bărdonlu, BărduIlIu, BurdunZu, Burdulll (1, 55). Bărduşfa este
nume de munte, iar Hifrdunll1este llUlIlede provincie în Peloponcz(II, 281).
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Avind În vedere faptul că bllrdunii sau bărdunioiii erau oamenii cei mai războinici din Peloponez (II, 278), credem că intre numele acestora şi cel al
botdonilor din nordul Dunării, care au mers în ajutorul lui Petru şi Asan,
ar putea fi o legătură, dar lucrurile trebuie cercetate cu cea mai mare atenţie.
Vorbind despre porecla Bică, Ioan Caragiani (1, 2!))spune că apelativul
btcă.(eu varianta bică) înseamnă "pînteee"; de la bică a fost derivat adj.
băcat"pîntecos", iar de la acesta, cu suf. -el, a fost creat diminutivul b ăcăiel.
Bică, băcal şi băcăţe! nu sînt; înregistrate în DDA, iar despre bieă "burUI"
se spune că "aparţine mai mult graiului copilăresc",
S-ar părea că aromânii nu au cuvintele bombă,bomba, butnbu, dar informaţiile prezentate de Ioan Caragiani modifică în mare măsură această
părere. El scrie: "Bombăşi Boambă şi Bumba şi Bumbusunt familii româneşti
cari poartă aseminea nume"; .Bumbu este dat ea poreclă la maeedoromâni
din cauza glasului tare ca bubuitul tunetului, care se zice bumbunuizore",
Şi mai departe: "Bombllşi bumbuÎn dial. macedor, se zlce şi un fel de căriiat
gros; de la bombuşi bumbuse Iace bumbâr, tot îl1sensul lui bombaşi bumbu,
Yori-bombu,nori-bombă,uari-botnbi(mase. sing.)însemnează ci/mal greu, prea
mult umplut". Despre oari, Caragianiscrie: "acest cuvînt nu este alhanezescul
uârri, oorri, care înseamnă groapi'i [ ... }, ci cuvintul grecesc r3IXpu
C;făcut în
compunere cxpu (varl), cuvînt des utilizat de macedoromăni ju compunere
eu cuvinte româneşti în sens de greu, tare. Vari-bombeştiidar sunt cei cari au
glas tare ca tunelul" (I, 49). Botnbuşi bambuÎnsemneazăşi "membru genital"
şi "puf la membrul genital bărbătesc" şi "cărnat". Un derivat al lui botnbu
este bumbor: "De la bombuse face şi bumbâr, un cărnat care se frige.învîrtit
pe berbecul care se frige întreg la frigare". în alt loc, Caragianiaduce precizărj
privitoare la bombuşi bumbar: "Macedoromâniiciobani, cînd frig berbeci la
frigare, iau intestinul gros al berbecilor, îi umplu cu maiu sru eu ficatul,
inima şi altele tăiate în felii lungi şi, făcînd un cirnat, îl Învîrts{' de berbece
şi, prinzînd mărginile cu suliţe supţiri de lemn, îl frig imprclJn;5eu berbecele.
Pe acest cîrnat îl numesc bombuşi bumbarlu (articulat)", rar în continuare
prezintă detalii privitoare la cuvîntul rumani, cu varianta .atutttani : ",.. apoi
mai fac un alt cîrnat umplut cu maţe şi-l frig ea şi bllm[;arlll1:pe acesta umplllt
cu maţ:c îl numesc rumani sau al'llmClni".De la a('este cuvinte sînt create
poreele: "Mulţi ciobani români sunt porecliţi Bombu, BumM, numbârilii,
BUlIIbrild,Bllmbărilăetc, [ ... ), asemenea RlImani sau a Hllmoni" (1. 187-188). Cuvinteleb6:mbal şi bombal "Îllsemneaz[\membrulgenital bărbiltescşi
uneori pllber/as". "Sensul lui bombal. bombal'il are şi bam/mla"; "Bambrilă
este de la bambarilăşi în loc de bambalilă"(I, lOJ). In această situaţie şi numele
Bombl'ilă(1, 101, 103) se explică prin bombarilâ,nesemnalaLdeCaragiani.
Tache Papahagi nu înregistrează înDDA cuvintele bombi'i,bomllll,
bumbu, boambâ, bumbă, bombar cu sensurile semnalate de Ioan Caragiani.
Nu sînt înregistrate nieÎ bambal, bombal,pe care le socotim variante ale lui
bămbar, bombar (acesta neînregistrat); nu sînt înregistrate nici bămbarili/,
bambrilâ/ bombarihl.,bombrilă.Este interesant că aromânii au poreela Bambâlă (şi apelativul bambuli1,1, 10], 1(3), cuvi'nt pe care îl cunoaştem din
graiul nostru natal (Mănăstioara,oraşul Siret, jud. Suceava), unde se foloseşte
tot ea poreelă pentru un "om prost", un "prostănac/'. În DDA nu se lnregistrează nici rumani, eu varianta arllmani, despre eare s·-a vorbit mai sus.
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Tache Papahagi cunoaşte cuvîntul boţI eu sensul "cartofi", dar cel de
"bol" lipseşte din DDA. Caragianisemnaleazănumele de familie Boţi, Boieri,
acesta din urmă şi eu forma Bu/ara!!, ea nume de grup. Autorul spune că
numele derivă de la bot, care are varianta bociu.şi augmentativul baţar ."boţ.
mare". Un argument pentru justificarea numelui este că .Boţaraţii erau
scurţi şi groşi". Ca porecle,bot şi boiar se acordă unor "oameniscurti şi groşi",
Despre bociu, spune Caragiani, unii învăţaţi arornâni cred că derivă de la
boace"voce, glas" sau de la un joc de copii, în care unul întreabă cucutnboci
hod, iar altul răspunde boci. Şi bocişi cucumbocilipsesc din DDA. Din hod a
fost derivat Bocior, Este importantă precizarea: "Homânii Iărşeroţi zic boţ
şi bociuşi bo{fşi moţ şi mociuşi moîi; de aceea Boior se zicea şi Boţrar şi Hodar", prin urmare boţ are variantele fonetice bociu şi boîi. Botar, Bocior,
Boîiat; ca nume proprii, se pronunţă şi lVIâ!ar,Mociar, Mâţlar" 1, 30-<51).
In DDA este înregistrată int.erj. moţ cu sensul "domol", adresată Îndeosebi
catîrilor, explicată prin alb. mos "non", şi porecla motan, cu varianta mrcean,
care se acordă unor arornâni din nordul Macedonieişi care s-ar explica prin
actnoti"acum". Dar moţ cusensul "bol", cuvînt existent la fărşeroţi, nu apare
în DDA.
De la botau fost derivate dirninitivulhotie,cu Iem. boiică, neinregistrate
în DDA.
Aici avem prilejul să subliniemcă există şi la aromăni o corespondenţă
b- I tn-, fenomenfonetic interesant, care la dăcorornânise întîlneşte în cuvinte
precum bondoc- moiidoc, boni moni, boiocliuiă- tnotochină, bilclllliemăciulie etc. (vezi alte exemple la Al. Graur, Elirrzologiiromâneşti, 21--22).
în DDA, 283, breami are sensul "mînearede post; dovleac cu ceapă şi
orez", dar Ioan Caragiani îl semnalează din Leşniţa eu cel de "vas' de ghiu·,
veci" (II, 105),
Briscă are sensul "broască" şi este nume care "se dă des la cişmele"
(1, H7); "MtIlte cişmele la macedoromânisunt numite Briscă, poate de la
bară, biirişcc/,bărlscă. briscă" (II. 52). În .DDA nu se înregistrează briscă.
Carou este "un fel de rac ClIopt picioare". Caragiani cunoaşte şi .o poreclă Căruic(II, 54). Nici carou şi nici diminutivulcăruicnu figllreazăîn DDA.
Cuvîntul arornânescc<'ilemi
denumeşte"un fel de batistă neagră colorattl
eu flori roşii şi galbene, cu care se leagă la cap românii peste o căciulă albă
de lînă"(I, 224).Taehe Papahagi nu cunoaşte acest cuvînt.
Clon, elOm!înseamnă "privighet.oare"şi este "poreclă care se dă la cei
vorbăreţi" (1, 37). tn DDA, 440, c16nâînseamnă"vrabie",iar dâftl ii "vrăbioi".
In legătură cu porecla Cionga, Ioan Caragiani (II, 75) serie: "Această
poreclăse aude şi Clonfa,Şlonta,Ciontu,Şionill, Ciondll,Şionda,Şiondll, Şunda
şi nu-i totdeauna cu sensul de "ciung", ci de multe ori este un patronimie al
numelor clon, eioană (= privighetoare),ciWl(c= lemn lung şi ciolan), în formele Cionca,Cionfa.CionclI,Ciontu,Cionga,Cionda, Ciunca, Cillnla, Ciunga,
Ciunda etc." Numele Cionga este menţionat documentar în sec. al XV-lea
(1, 32, nota 3). Aceste porecle atrag atenţia asupra apelativelorcare stau la
baza lor şi pot, Între altele, să .orientezecereetările cu privire la originea lui
cionlşi ciunt.
Fărşeroţ.iifolosesc euvÎntul ciorclzinli(ciorclzinâ.deauă), pe cînd ceilal\i
aromâni auarapulle (aI'aplll!ede al/li). Un eomandat militar aromâl1 avea
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numele greeizat Cerohinis,adică Ciorchinis (după Caragiani), eu terminaţia
greacă şi se numea astfel "pcnlru că era mie şi negricios".Numele Ciorchină
îl aveau, în secolul trecut, vreo 00 de familii din Mesenia (Peloporiez). Tot
Ciorcbină era numele de familie al lui Iani Colocotroni,erou aromân de la
1821(I, :n -:32). Cuvintul ciorcliinănu a fost înregistrat În DDA, unde găsim,
pentru noţiunea respectivă, termenii ar tipun, ar âpune, căl ărus î), cărtnăstâr,
gâlarnuşă.
"Circel/Il(pronunţat iirteliu şi dzirdzetfu)are doauă sensuri provenind
sau din cercu,de unde se Iace Circeîiu,care se zice şi Cărcheîiu,sau din dzerdzel,
care este z.arzărulIa macedornmâni"(1, f3]). în DDA, 1223, se Inregistreaz.ă
tiriei şi tirţeîiu, eu varianta dzirdeeiiu(D])A, 524) "eercel".Irzerdzel.z arzăr:
lipseşte din dicţionar, dar este glosat dzirdzeâle.z arzăre" (ODA, 525).
Despre riuri, Caragianiscrie (1, 37) că "este o prăjină lungă şi subţire,
pe care se întind hainele spălate ca să se usuce"; are şi sensurile"lemn lung"
şi "ciotau" (Vezisupra, Cionga). Fireşte că "lemn lung" se apropie mult de
"prăjină", dar sensul "ciolan" nu a fost înregistrat în DDA.Ciull a devenit
poreclă Ia arornănii din Peloponez.
Cicluare sensul"asin". De la ciclua fost derivat augmentativul căcioniu,
iar de Ia acesta s-au creat formele cu afereză clon/li şi şioniu (1, :37).Cuvîntul
cici.uIigurează şi în DDA, :"358,
cu pl. clei şi decani, cu următoarele precizări:
"Apare ca poreclă în onomastică (de ex. la Avdela, ca nume de familie). De
fapt, astăzi .nu i se mai cunoaşte sensul acestui cuvînt care e şi foarte puţ.in
în circulaţie. Circulănumai ca nume de catîr masculin".T. Papahagi crede că
avem a face ClIun Împrumut din te. qylch"partie du derriere de toute chose;
derriere d'homme, d'animal; croupe", dar sensul cuvîntului turcesc nu sprijină solutia propusă. Este posibilăo legătură de origineÎntre cuvintul arornăn
şi int.erj. Clici,clei (moriosilabice)eu care în Bucovina se alungă·riţeii, mînzii.
In forma căci, cu varianta cici,interjecţia a fost semnalată din nordul Moldovei
de V. Arvinte, D. Ursu, M. Bordeianu, în Glosar regional,;22. T. Papahagi
nu Înregistrează augmentativul căci0111
LI.Forma cu afereză d anili apare în
discuţia despre şailiil "măgar" ; nu este semnalată nici variapta ş'[âMli.
GI/dub, pl. Clldllbe,are În DDA sensul "buştean" ; un alt cuvînt wc/ub,
pl. Ctlc1ughf,
Înseamnă "ciung"; iar ctlclubâ,pl. Cllclllbe,înseamnă "buturugă".
Ioan Caragialli cunoaşte eL/dubiieu sensul "rădăcinăgroasă de copac mic,
scoasă de sub pămînt". Este, deei, vorba de un alt sens. Atît Tache Papahagi
cît şi Ioan Caragiani cunosc forma eu afereză clubil (la Caragiani, 1, n:j), dar
lipseşte din DDA cuvîntul clllbec,derivat diminutival al lui clll{;(1.
Caragiani (I, (j 1--2(2) semnalează cuvîntul cunâvi eu sensul "jclet";
T.Papahagi, în DD1\, 40(), înregistreazrtwnâ/le "dihor".
Asinul este numit şi danga "pentru că se aude sunetul danga··danga
dud îşi bate urechile", "Di1ngliatşi dt/Ilgiianatînsemnează urechial (= asin).
[N. pers.] Danf}lieste prescurtat din dângliat. Asinul se zice şi llrechial şi,
după analogia acestui cuvînt, şi din danga s-a făcut dângliat" (I, 28). fn DDA
nu se înregistrează interj. danga-danga,ei doar di'ng; dîngă are sensul "asin".
Se înregistrează adj. dîngl'eâl, dlngl'inâl, dar lipsesc variantele danf}u,dânglial, dânglianat. Sugestia etimologicăa lui C:aragianieu privire la oI'iginea
lui dany(((în DDA dîngă este fără etimologie)poate fi Inattl in consideraţie,
substantivul avînd probabil o origine onomatopeică.
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Dres se foloseşteîn sintagma sînt dres şi are sensul "sînt curat de inimă
şi bărbat viteaz". Despre cei dreşt se credea că nu-i prinde glontele pentru că
erau dreşi ca farmece(I, 250, 251). Cuvîntul lipseşte din DDA.
Ioan Caragiani spune că ciuli [achi este "un gioc copilăresc cu arşicii'
(I, G). în DDA, f)10, dut: are înţelesul "om", "partie convexe d.un osselet,
dosse",iar laki (p. 723) "eote de I'osseletqui est creux", "gaură (la arşic)", dar
nu se precizează că cele dOUi'1cuvinte luate împreună reprezintă
numele unui joc.
"Eptt Însemneazăcal, de unde femininuliapil ; epu ( eal) se aude foarte
rar" (1,75). Toli-Eţn: era numele unui bărbat din Avela, în 1824 (1, 41). Epu
eu sensul "eal" nu este înregistrat în DD:\.
"Supuşii celniculuisau domnului se zic:şi astăzi: flilcarea sau [ătnelile
sau [umelile, [ătneilcsau [umeilecutărui celnicsau domn.Fămealie şi [umealie,
[ămeoie şi [umeai« este cuvintul {amiiie din România" (1, 51), prin urmare
aceste cuvinte au, la daeoromâni, sensul "familie". Constatăm,efi din DDA
lipsesc[ătncalfe, [ămeaie, [utueoie. Caragiani continuă : "Cînd zic macedoromănii : [umeiilesau îămelile lui Alexi Bardă nu arată familiile din casa sa, ci
numărul familiilor peste cari este .dorun. O altă espresiune este şi aceasta:
În loc să zică : mă. duc la căliue sau Ia cătun, zic: mă duc 1:,[umdi".
Adj. [lor este prezentat În DDA eu sensul"alb-auriu".Caragianiîl cunoaşte ca sinonim aproximativ al lui roşiu şi qrui, eu precizareacă {lorse foloseşte
pentru a indica culoarea roşiea iezilor,·a caprelor şi a ţapilor, spre deosebire
de griu, care denumeşte culoarea roşie a cailor roibi (1, 18, 226). În DDA, griu
are sensul "sur". Nepotrivirile dintre informaţiile din dicţionar şi cele prezentate de Caragiani se pot explica prin ariile diferite din care a fost recoltat
materialul lexical,
Caragiani(Il, 227)semnaleazăcuvîntul galu "negru"în localitatea Lacă şi
tot acolocuvîntul glilai"idem". Din gillai s-ar fi creat lai "negru" prin aîereză,
iar prin suf'ixare gâliiiţu "negricios, negru de tot". În DDA se înregistrează
gal, galt1"negricios; nume care se dă catîrilor negricioşi(şi mari)"; "nenorocit,
nefericit" şi gilli/ilu "negrui", dar nu se eiteaz[l, mflear eu titlu informativ,
explicaţia lui lai· ca fonn{l aferezată a lui grIlaf.
Pentru Hal',gdUl!Tache Papahagi, în DDA, <Illsensul "chior",iar Ioan
Caragiani(1, 178)"orb", Deosebireasemantică poate fi explieaţă fie prin diversitatea surselor de informare, fie printr··o evoluţie a ÎnţelesuJlliilustrată şi de
corespondentele sale dacoromâneşti.
In Leşniţa, cuvîntul gObllcirculă cu sensul "strigoi, vîrcolac, care îşi
mănîncă rudele după ee moare". Este folosită şi formula lai goabecu sensul
"sărmane" (II, 1(5). Nu este înregistrat în DDA.
Nceunoscut a r[unas şi cuvîntul fJul"gttliancare, din aceeaşi localitate,
a fost semnalat cu sensul ,.rosmarin" (II, 105).
"Poreela Lalwri Însemneazăun fel de şal de legat capul la femei, dar eu
care îşi legau capul şi mulţi bătrîni ea cu un turban turcesc ; căci, după cum
am apucat şi noi, UluIţibătrîni purtau un turban pe care l-am văzut purtat şi
de căpitani. Acest.turban Însă n-a fost turcesc, ci poate hizantin,şi nu-l purta
orice bătrîn, ci numai cei bogaţi, cei de familii mari, celnicii [... ] şi mulţj
dintre căpitani. Turbanul în chestiune se numea de români şervelil,care astăzi
nu mai există. De la această şervetâfăcută din şalul numit Zahari,şal foarte

9

CONTRIBUŢIA
LDI1. CAHA.Gll\Nl
LACUNOAŞTEREA
"ROMANEI

273

preţios, p()att că i-a provenit lui GheorgheLahuri porecla". Dar Caragianise
lndoieşte de această explicaţie, pentru că "la macedoromâniexistă o poreclă
Plaluir, Plahllrcll,Plahur! care se aude şi Laluiri şi Lahur şi care însemnează
animal eu urechilelate, mari şi atlrnat.e jos, poreclă dată la animalul urechiat,
la cîini; cai etc. şi de aici şi la oameni" (1, 22;). în alt loc (1, 57), Caragiani
spune că "Plahllri şi plaliur este o poreclă care se dă la cai, de unde trecu şi la
oameni şi la cîini şi însemneazăanimal cu urechilate şi aiirnaie jos. Se află
şilalwfşi iahuri, aserninea şi plahurcu'', în DDA sînt înregistrate liiiuiră,
l ăhur«, ferihlll'li, plahitrcu, p['eahlll'eu, dar lipsesc formele pl.altur, plahuri,
lahtu, lahuri ; nu este înregistrat nici şerueiă. Intormaţ.iîlelui Caragiani sînt
importante şi pentru etnografia aromăueaseă.
Prin lnriişi Inrie se denumeşte() curea (l, HJ3).Tache Papahagi cunoaşte
tură cu sensul "nuia", iar luris ă, pl. Iurulz,cu cel de "fîşie(de pieleetc.)". Lurie
nu este Înregistrat În DDA.
Mciarattqa (citeşte lVllitărîngci)
era nume al unui senior român expatriat
la venirea turcilor În Peninsula Balcanică: a intrat în serviciul Republicii
Veneţia (1, L18)
; apelativul are sens obscen,ea şi nari-botnbi(1,49). în alt loc se
spune eă mătărinqă este "cuvînt al cărui sens este strîns legat de acel al cuvîntului plalH1rl.plahur; Ialuu, laluiri şi gulemi,.g[aua,adecă sensul de urechi
mari, cari eleşteaptă noţiunea de urechiat sau asinvşi tot ce se raportă la
el" (1, 227). J\!Icitârzngă
nu este inregistrat În DDi\..
Cuvîntul meal,care în DDA, 792, are sensul "eoclaură", este semnalat de
Caragiani,elinLeşniţa, ca "pămînt negru".
Muceliuse numeşte .Jocul-umedşi mocirlosde la cisrncle"; "cine se feşteleşte ori se tid'ă ori se umple de apă sau de glodul de la cişmele se zice că
iie face muciale" (II, 52; la p. 5 este citat numele topic Muci.ale], în UDA
nu este muceliu,iar mll(;eâleare doar sensul .Jeoarcă" (s.v. muceară»},
Prin muşiuiiiă aromânii. "înţehg'mllşunoiul sau mica. rJUlcătură de
pămînt ce fac cirtiţele'. .Multelocuri, pe unde se văd muşunoaie,:f)Oartănumele
1Vluşllniţe,
La 1\1uşl/flile"(II, 523); "lVIzzŞll1101ll
şi Aluşllniţăseştie că Însemnează
'ridicăturile dep{lInÎntfăcute de cîrtiţe'. La macecloromâni,pe lîngă cuvintele
mUşl/nOlll
şi ITlllş/miţci,
există şi : lTwşl1OnZ1Z
(= muşuroi),mllşllnolIl, şlImllrofl'i
u,
appi şuburonlll,şlllmlolllll,şubulac.Toate acestea Însemnează'eîrtiţ,ă' şi 'tumul
de pămînt ridicat de cirtite'" (II, 89). AromanÎi au şi cuvîntul mllşlll de la
care sint derivate diminutivele mllsull, mllsoll, iar de la acesta din nrmă
coStederivataugmcntativuI Illl1şo[a!l
.. Despre.rllşolan, Caragiani nu crede "să
fie acelqşi cu şllIlllllean,şubolan"(1, 103). Un. sinonim al lui mllşw'Ollllleste
mllşlzTicâ(II, 53). Nu. sînt prezentate sensurile lui mllşlll, muşllll, mllşoll,
llIuşolan,d.ardeelucemcă este vorhade sinonime ale lui mllşo[an,mllşl.ltonlu,
rrWŞIl
llOlllLI.. Tache Papahagi înregistrează numai muşllrUflili "cîrti({l" şi
şun,lw'6/(ln"id." Lipsese, Hşadar, toate celelalte, prezentate mai sus.
Cu sensul "un fel de ţesătură groasă", Caragiani(I, 97) prezintă cuvîntul
pânurâ, lleînregistrat În. 1)DA.
CuvîMul aromânesc.pap înseamnă "bătrîn"; articulat are forma paplu.
de .la ,care s-a.format diminutivul pi'ipleacu,neînregistrat în D1)A. Din acesta
a rezultat, prin .afereză,pleac (Caragiani,1, (4). Tache Papahagi scrie cftpleacâ
estesubsL'nvariabil, ,,folositmai mult la vocativ singular", şi că ar fiexplicabiI prin alh. plak "vecchiQ",dar euvintul treh LI!econsideraLaeelaşi ClIplecle.
lE- Lingvistică203
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Precizări importante a făcut Caragiani În legătură cu cuvintul pll!icar,
care aresenslllpr.opriu "degej;mare de.la mînă", "poliear", moştenit dinlaL
pollicaris"undeget .(;a unitate de măsură)" (din pollex,-icis "degetul mare
de la mînă, .de la pie'or'.'). La arornâni pălicar esteşiadje.ctiv şi are-sensul
"vQÎllic",neînregistrat în ,DDA. Piilicaru], la aromâni, ea. termen militar,
era mîna.dreapHI,adică adjunctul unui căpitan, administrator al unei regiuni.
Pălicarul era "cel mai tare şi cel mai viteaz sol(}at",sells care se explică,
metaforic,prin cel..de."degetrnare", care este cel mai.puternic. dintre.degete.
Caragiani semnalează.i.din Leşniţa, cuvîntul puşcaricu ".balereămită"
(Il, l(5),neînregistrat .în DDA.
" Rinqao, rinqaciu la macedonomăniÎnsemnează 'armăsar pe jumătate
castrat.': (I,J{,)7). .La dacoromâni găsim rincaci, derivat.al lui l'Încăl (acesta
euetimoJogienecunoscll la), după cum .sespune În .DLH, dar mai curînd
derivat al lui ttnc- ,,(animal)rîneaei",,,om Iără copii,steriI,sterp",cu varianta
rîng(şi acesta cu.etimotogionecunoscută).Dacoromăndau numele.de familie
Răncâu, Rincu; Rincaciu. In DDA nu sînt înregistrate rinqociu, rtruşa»,dar
este .arllngaclu "rînelleÎU".
"Lamacedoromânise aud porecleleRuca, Ruga, Ruqea,-Ruqiu,Ruquzeii,
Hugsau arllg la ei se ·.numcştepapllraşi siuîăr!« de la bălţi sau de .la 10curi mlăştinoase.văpoi la unii din ei se numeşte astfelşimâri'icilla". "Rugti
sau aruqă [... ] se zice la eîşi uşa pe unde trebuie să treacă; oile la ocolul
de la stînă, ea să fie mulse de ciobanii aşezaţi acolo .ÎIlacest scop. Rugă sau
arllgă se zice şi simbriaee se plăteşte la o slugă ce se bagă la stăpîn, .şi arugal
sau .argat seziee .oriq1reSe lagă In.stăpîn cU aruga. Me-afllghez.însen1llează
mă bag la sWpÎn; ce arll!7('i/fr([
?însen1lleaz.{l
: cesinbrie sauleaf(l (li ? Lastini
totdeauna eştelocmit un băiat c;i\lbănaşiu,care, pe lîngă altele, are şi fUllc!.il.lnea
de a face să treacă oile pe hlarugă, adierIpe la uşa oco!u!l.lisau, cum zic mace",
doromflnii,<lel/tarului, sprea fi mulse. Cîndoilenu vor să meargflla arugă,
ser.viWrlllaleargă eu caţa d upă {ly, indreptîndu-Ie.spre rLlgăşi cu diferite
ameninţări lestrigi-î aruga, aru!l(J,adică l.afugă (mergi sau mergeţi la rugă).
S-a observat un lucnt, că servit.oriieei noi, care pentru Intîia dată intră. în
qeest serviei\J,strigăamga, al'Llgape .la începutul fondări stînei primăvara.
ACystLIl'llga,arll!la îl strigă;nr,ell .în. ţoate zilele la mulsul de la prînz şi. de
SffW;:t.şianlga,tl/'Llya npetîIldll-setoaUl vlFa, pe la toamnăajllugeama,
W'Ha.Dad acelaşi.?eI'viLor eontill.uăşi .a.1lUlviitor. cu aeelaşi servieiu., pe la
primăyară nu mai zieeal'llga,.nieiarua,a'Ll([,((il'lla,nw, l'L1l1,.
adică i se ostenesc
orga.nele\lcalice şi llulllaiwollunţă nici.pe., nici pe g. Ciobanii cei vechi
rîdqe cei novici, eari în loc să zicărlla'J(l' ma zie fllga,arzlga sau ruga, ruga
şi te d.HU
porecla fHgHsauAnlg.ade lmdte ori":"Aeest.rua, ra. nu . î.semneaă
la eidedt : la HŞrl,mergeţila r1şâ.(:iobaIliistrigăla oi ma, nza, nw şi CÎndîndealnn[\ oile să.treaeă vreostr}mtoare.sau vrelIllpîrîu. Apoi ma, Tlla,<Tria este
şi ;un strigat deindemnare la eeva. Soldapi ciobaniai armatoliIor, cînd erau
în lupte şi făeeau asalturi, În loc de urasan alt euvînt de îndemn, strigau
totdeauna unii alLora şi mai eu seamă eăpitanul lor îi îndetn.na. rua,nUl,
l'llagioni". Soldaţ.iiMăIăeaşi,la1378, dud atadl lanina, strigă ma', rzw(după
Cron.icaepirolicr1)
(II, 1:)[\).luDDA Huse înregistreazărugşiarug eu sensurile
"papură.",,,stufrrriş". Separe eăelenis tul aroHlân a făcut o legătură inge
Ilid.ăsăîntre aruyiJ.,arugai şiargal (în DDAaI'yal), de eareartrehui: să se
ţîIlăsearnă. Niei interjeeţiile anUl şi rua nu sînt înregitrate în DIJA.
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Matei Sfrillzi a fosI un şef Iărşerot care a II]pta t în Peloponez, împreună
. eu venetienii împotriva turcilor, în secoleleal XIV-lea - al XV-lea.Numele
Sţrinz: ete explicat astfel :.,Ia Iărşercţi sprincenilese zic suţrănieale şi sîrinteale şi porecla sfr/nll se dă la cei cu sprînceneleunite" (1, ti). Cuvîntul sfrinţI
1111
este înregistrat în dictionarul citat,
Sciltu, .cil!(JînSeml1(ză "ceva încurcat, întortocheat, diform" (II, 1(Hi).
DDA nu nregistrează aceste cuvinte.
Din Leşniţa, Caragiani(II, 1(5) semnalează cuvîntul scitpi "surcele", la
plural. DDA, 1On7,înregistrează pentru sârpă doar pl. seirpe.
Pentru şerlldă, vezi lahuri, supra.
"l'rIueedoromâniiau următoarele forme pentru ouvirrtulşobolan, cu cari
înţeleg şi diferite specii de cîrtiţ.e: şubul.ati,şuburan, şumuroniu, tnuşuroniu,
muşurică"(TI,53). Vezişi tnuşuniiă,supra. Din DDA lipsesc şubulac,şubtilan,
subuloniu, suburan, suburoniu.
,
TaW'şi şţală sint nume ale sucitorului, folosite ea poreclepentru eopiii
ncast.împăraţ.i(1, :37).În DDA nu este înregistrat (alei.
Ioan Caragiani (I, 268) glosează: "zarCllşi zârcMii glugă, gluguliţă".
Tache Papahagi Înregistreazăîn DDA, 1292,numai diminutivulzărctilă"glugă";
zarea i-a ['[1
mas necunoscut,
*
Din iuformaţ.iileprezentate se vede că Studii istoricede Ioan Caragiani
reprezintă un important izvor de îmbogăţire a dicţionarului aromân cu material lexical culesîn secolultrecut, concretizatîn cuvinte, variante, sensuri şi
sintagme neinregistrate în marele dicţionar al lui Tache Papahagi, Valoarea
acestui material este asigurată de originea aromânească-Iărşerotăa autorului
şi de anchetele pe care acesta le-a făcut la românii din Grecia şi din Albania.
Cele două volume de Studii istorice si volumul !IlS.Aromânii si CÎntecele populate greceştiîl aşează pe Ioan Caragiani printre marii e.reelători ai
dialectului aromăn.
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CONTHIBUŢII LA CEHCETAREA MEGLENOROMĂNEI VORBITE
IN DOBROGEA
DE
ELENASCĂRLĂ
TOm
" După aproape o jumătate de veac de la ancheta.efectuatăde Th..Capidan
şi Sever Pop (cf. prefata lui Capidan,.Mgl. III) la .megienorolllâniioriginari
din Liumuiţia(actuala localitate Sera din Grecia)şi stahiliţi după anii 19;23.-1924ÎIJ.comuna Srehărua, situată in nord-estul BulgarieIde astăzi, se impunea
actualizarea investigaţiei. Şi aceasta, nu numai pentru că intervalul. de timp
ce s-a scurs de la acea datăpină acum este apreciapil,.ci .şi.pentru alte raţiuni
de ordin ştiinţific. $t';ştie că, după lH4Q,[iurnniceanii,ca şi ceilaltimeg1enoromâni plecaţi din Grecia si aşezaliîn .comune învecinate cu Srebărna, au
venitIn România (în COll1UI{a
Cema',jud. Tulcea). Aici aueul10scut noi realităţ.icare, . in ehip firesc, şi-au găsit reflectarea 'în limbă; aici au. cunoscut
marileprefaceri alesocietăţii româneşti, progresul e.conomicşi cultural al
ţării, ee şi-a pus pecetea pe Întreagalor viaţă materială şi spi,ritu'-\/ă.Au fost
astfel create premisele pentru apropierea de limba stal1dardull' numai a
graiurilor daeoromâl1e'.fişi a dialectelor aromânşi meglel1orontân1.,
•.
O cercetare similară a făcut Beate \Vild din R.F.G. la"meglenoromanu
dinG-reeia2•
'
La baza anchetei noastre a stat .chestionar'ulpentru ALR II, vol. 1,
preeu11lşi cel publicat l FD pentru NALR (chestionarul general şi chestienarele speciale)".Atunci cînd am considerat necesar am introdus şi întrebări
suplimentare..
1 Cuprivire..Ia J)rocelJlde apropierea graiurtlordacoromâne
de.limbastandards-a
scrtstn ultimavremefntara noastrădestulde mult.Lucrărilepe carele-amconsultatpentru
aceastăproblemă
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Ancheta am realizat-o la liumniceani stabiliti În Cerna pentru a
putea compara situaţia prezentă cu cea găsită de Th, Capidan ._--dar, în
acelaşi timp, am extins-o şi la reprezentanţi ai altor comune meglenorornâne
tLu, O», Ţr)4.
Scopul cercetării noastre a fost dublu: pe de o parte, aşa cum arătam,
actualizarea anchetei lui Th, Capidan şi Sever Pop, iar pe de altă parte,
urmărirea relaţiei ce se stabileşte Între graiul meglenoromănilorşi transIormările socio-culturale,politice şi economicesurvenite în viaţa lor.
pe. pildă, aşezările meglenoromâne.păstrau numele. vechi,. * origine
traco-iliră, căllin (RllSSU)
; aceeaşi denumire s-a păstrat şi în Srebărna şi în
comunele limitrofe; în Ce nu Se mai foloseşte decît în relatările bătrînilor
privitoare la traiul pe care-I duceau în ţinutul Megleniei,Termenul a fost
înlocuit cu dr. sat, care denumeşte şi în graiulmeglenoromfllliloro localitate
rurală mai mică; dacă localitatea este mai mare şi are în jur sate aparţinătoare, cum este şi Ce, aceasta poartă numele însuşit din dr. : comună (ALB
s.n, III, h. fJOO).Explicaţia se găeştc în răspunsurile informatorilor: În
regiunile pe care le locuiseră odinioară, aşezările omeneşti erau mici,C'u case
puţine, iar numele lot era cel 'pe căre-I ştiau"din moşi-strămoşiv.rluBnlgaria
au stat puţin timp şi au folosit ?enumir:eaveche (012 : ALHS.Il.. III, h.\)OO);
abia În C,în care locuiescde mai hine de patru decenii, au început să "burvească".(să .amestece) cu"intele, au părăsit denumirea ciilun şi au . adoptat-o
pe acee de s,af. Sate mai mari nu aveau, de aceea nu.a existat În dialect nici
corespodenttildr. comună,înslşit de către vorbitori abia în Ce.
JAoclIiuţ;i
.pn)I)fiu-zisăse construia in Tnncţiede posibilităţile fic(;ărei
familii...Cînd cineva îşi.făceao .eqsălllai frumoasă se spunef: âJl. dârâi lilUI
câsii ubi'ivll(Lllln) sau ilJ1dt'irâi zinacâsă bânli (La, Oş), forma!ia 11-anlf(d
lină câstLLÎbqvă(012: ALB.II, h. 21\)),în loc de ăii dăr âi':... este necunoscută
meglenoromânilor.}n .pet.. Ol:,2şi în s;:ttelelimitrofe, rprezentîndpul1(te d
anchetă necart()graUat, (OIOlliştiis-illl)nstala! In cilselc.care le-au fost puse
la dispoziţ.ie; în Ce, înafară deeîteva,.blocuri e0l1s1r1)iterecent1qlse noi
Il-au mai fost ridicate: meglenorom3l1ii
şi le-au amenajat pe eele vcchi, astfel
încît gradul lor de confort a sporjt, îIltr-advrir. Nefiilld Jnsă Iwşiîn situaţ;iade
(jollstruidin temelii o e,ţsă, vOl'pitoriis-all artt surwir1şide intnbarea
pe care le-arn PUHl (ALE)I, ;) 757) şi au răRPunş{.hJpezitări:"am fă.cut O
cash frumoasă".
in Megleniae a iia era de două tipuri: caseipuzimalli,fărh"etaj" şi CrisiI.
CllpulâUi, cu, un fel de.taj,-- aceasta din .yrmă fiind mai des.întîlnită în .Lu
şi Oş,unde terenul prezenta un grad mare de umiditatţ'dal;oJ'ită nutnero"selor
izvoare şi ape freatiee. în. oriee cătun meglenoromun.ease zidea din hloeuri
mari de piatră (fapâ, roâpâ), aceasta fiil1dun matel'.ialde cOllstrucţieleSIH
de găsitîn regiunenrespectivă. Z
1(ALE II MN, 3
.,(Ii: id; 0l2=zid,
pl. z{d.ur;a.p. :.zid ;Cc: 012'·=c ; Lu, Oş, ŢI"
pereii "depinde cui
te adresezi")se înălţ.ape tern e tie (ALR II, h. 223; Al: timetă; 012 timel:6.;
a.p.:lime!'â; 012': ti1111!ie,timWe
eli rariptI; La,
:timel'â- femez[e
4 CeimailnllUeroşi
sinieeidinLll111,
La şi Oş.DinI'r nu VenitfO!1rtc.·puţini;
la felşi
dinCuşi 111'.
Ultimulreprezclltantalloealităţii
Huslabilitinlaran()astriisastins,âinviaţă,
bCpare,cn mailUul!illniIn urmă.
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"depinde cu cine,.stăm de vorbă"), era Lot;din piatră. 111.coruuuele111car;e
sufla vîntul de miazănO,<jptenumit
bo âri.,de pildă În Lu.Dş, 131',.
a.c o .pe ri Şu 1
(M : eupiri1n(nt; B :cl.lpirim{nt;eupirfş 'Ce: cupiritnitd acoperfş"depinde
cui ne adresăm" ; c.ăcllla.eâsii)trebuia
fie greu, de aceea se făcea numai
din dale de piatră .nnmit.eploC (i)g.ploace).. ţn celelalte cornune casa, se acopena cu budiU de pămînt ars: kirtuiz(sg. kirmfdii)(Lllln),kirmfţ (sg, kirmidă)
(ŢI') ;.ta v .aIl e nu existau: din încăperese privea acoperişul.,Ahiadupă primul
război mondial unii megleniţimai înstltl'Îţ.i mai puţin conservatori şi-au
amenajat iauane (tâ.11arU;,
sg. tr1ulÎn).Plnă în. aceeaşi perioadă nu au existat
decît În rare cazuri fer est r e(pingerţ, sg. pinfJerc(1).
Lumina se prÎrpeaprill
bagâ, un fel de ,luminator" aflat pe .acoperiş. Casa era construită' dintr-o
singură Încăpere,rareori din două, rezultate, de fapt, din despărţirea aceleiaşi
unice odăi drept.unghiulareprintr-o împletitură de nuiele (p(lnnăc(olÎc),mai
ales În .Lu şi Oş.Exceppe făceau casele ţîrnăcoţilor. Pentru pct, 012 şipentru
cele Îllvecipate,.neanchetate de '1".Capidan, ca şi pentru Ce, vom inregistra
altă, situaţie, pentru eăşi tipul de casă, şi materialul de construcţie diferă.
De exemplu, acoperişul din ţ ig 1e (ALR n,h. 223) este mai răspîndit(012 :
kirmi.z;sg, kirm{cZâ
;a.p. : kirmiz, sg. kiI'midâ;Ce: 012', Lu, Oş, Tr ---kirmiz,
(ifllâ,olrlne);nici eel din t ah 1ă (ALB II .MN 3(76)nu lipseşte în Ce: 012'=,
tinileiir1 "tahEi subţire", lămâI'inâ "tablft groasă,ea UIl aZb?eiment".Ambele
material, deşi .rar întrehuinţate, erau cunoscute şi în Ai cu aceeaşi.denumire.
Ziduldin .că r il..mi dă, dar mai ales din c li i rp ici (ALB II, h. 242)este răpîndit .în Ce: 012', Lu, Oş=cârâmidâ,p1.cr1râm{z
"cîndsînt arse În cuptor" şi lizlă,
p!. llÎlc "cînd ,sinL nears",; <':âl1111r
"iut amestecat cu paie" (din acelai
material am o!Jservatcă sî!lt confecţionateşi cărămizile.nearse din caresînt
făcute unele ease ale meglenoromâllilordin Ce).
.
Pen,tl'uaI,teelemente ale casei, mai notăm: pod ea (ALH II, li. 237; Ai:
piminlu pentru că podeaua era lipită eu pămînt; 012: duşri1mea;a.p.
.' "pentru că nu era eu scînduri"..; Ce: 012', Lu,
.·1, Oş, .Ţr-- pimint ---dllŞllpimint
me c- c[uşumeâ,parchet); se a r il Ia pridvor (ALB Il, h. 272;;J.Vl: bâsămac;
s6fi1? ;012: sr;ar([; a.p. : blisămac"seara era numai la casa cu, etaj"; Ce:
012',Lu, ().'j,.'1'1' .,car/l· treâpfă); va tI' ă (AL11II MN 386$; ]V[:
..uganişli;
012 ; Ce: 012',
ugn[ş!i(eu b.âl'eIÎ,= cu horn) : "minearea se făcec pe
ugnişti la pirostijii"; In aşi n ă ele g il t it (ALI'1II, h. 286; AI--; 0]2 -; a.p. :
pci::eâ;Ce' 012,'=","peccă;Lu, Oş,012'"sâbil de fllit[l; ara!J.âz).
MolJiliel'ulîn M era aproape inexistent. Se dormea pe ,jos, pe nzgllzlnă,
peste care BeaŞterneao pătură ţesută din lînă,(paM); drept Învelit0ctreservea
o a!Utpătură.(pL!Crâll).
Capul se rezema pe o pernă umplufiî eu paie (clipi/fÎn,
câpitorlJ1).
M.a s a ,joas[l,cu trei p.icioare,din lemll'sc llUlnca.sini!â, iar s c ă uIleI11I(A..LH
II MN, :3DOi)pe care se şedea:scand sau scând[şC/l(012:ALH Il MN,
;-\H04),În toate comunele,cu exceptia comunei ŢI', în care se numea .bă('im6c,
dacă era scund şi slol, dacă era înalt. Termenul .'leal/cZ
s··a generalizat Însă şi la
"tinerii" tîrnăcoţj din Ce. Astăzi, În localitatea pe care am anchetat-o, locuinţa
meglenoromânilora ajuns la un grad de eiviIizaj;icşi confort comparabil cu
cel al locuinţei din mediul rural le pe tot cuprins.ulţării.. Lipsa ealalizărji
înloealital:e faee Însă ca numai o mieă parte din populaţia comunei să beneficiezede apă curentă sau de alte instalaţii dependente de existenţ.a acesteia.
în schimb, încăperile (cel puţin 3, dar şi cîte 5 -6) sînt mobilate eu pieşţ
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moderne.De la p lit li 1de pămînt (]leddi pimfni),pe care l-au găsit în Ce, construit în jurul sobei mari de piatră sau de la cel de scînduri (crival, 012: ALB
II MN, :3894) din B, meglenoromâniiau evoluat la patul cu somieră - dormezii--, şi la studio. Bătrînii mai păstrează cite o ladă veche: slndcîk[(012 :
ALB II MN, 3892) în care-şiţineau cîndva îmbrăcămintea, dar au şi şifonierToţi informatorii au aparate de radio, iar unii dintre ei şi ieleoizodre.Astăzi
nu am văzut fereastră ({ireastrii,rÎam)in Ce fără plreli (012 :.perde, ALB II
MN, 3 (03) sau pirde«. După posibilităţilefiecăruia, mohilieruleste completat
şi eu alte piese: uilr[ni'i,bura, bibliotecii,mâsi1(de sufragerie)(sintflla dispărut,
rămînînd numai î11sintagma la sinii ă ,, la masă), scaune iscăndi sau sesiuni,
rar), tapisate sau simple, fotoliu,canapea (extensibilii)etc. Masa (de bucătărie)
este acoperită cu muşăuui,iar cea de sufragerie cu fliţii eli masii,measii (012' ;
La), iriiţiezni.c(Oş).
Deosebit de interesantă este şi evoluţia pe care.a suferit-otermluologia
u9rilolă meglenoromână şi aceasta cu atît mai mult cu cît indeletnicirea
principală a vorbitorilor săi a fost şi a rămas pentru mulţi plugăria (urliCloac).
Ne vom referi foarte succint la numele cîtorva unelte agricoleeu care se executau. principalele operaţiuni, în 1\1se ara cu lariia' sau cu aratul (termen
păstrat numai în Huş, un plug uşor de lemn, cu br.ăzdar (pi1Uşn{c)
simetric,
doar cu un. rudiment de cormană, un fel de aripioară laterală a aratrului 1'0man", ee purta numele de ureâcl'ă. După primul război mondial, locul lariţei
a inceput.să-I ia pltuţu],Diferenţa dintre cele două unelte consta în fapluld
cel din urmă, avînd corrnană (ALB S.I1,1, h. 18) -- peâni'i (Lu) sau laban
(Oş) -- şi hrăzdar asimetric, un săpa, pur şi simplu, pămîntul, dindu-! în
lături, ci tăia şi răsturna brazda. Veniţj în Ce, meglenoromâniiau continuat
să are eu acest tip de plug, la care era Înjugat, de regulă, un bou sau un eal.
Se semăna eu mîna şi se nivela pămîntul cu grapa de nuiele numită btână
sau eu grapa di fer. Cerealele păioase se recoltau eu secera (seâţiri). După
colectivizare, agricultorii meglenoromăniau intrat in CA.P. "cu inventarul
viu şi mort". Cooperativa :l fost dotată eu tractoareC11plllgllri. tractoare Cl1
discuri, combinaioarepentru pregătit patul germinativ, sem(lnători(de tipul
SU, SUB, SPC 6 eLe.),culiiualoarepentru prăşitul.culturilor prăsitoare, combine auicprcpulsăie;cositori,oindrouere(nemţoaice)pentru recoltat furaje ete.
Termeni ca l âriţâ saI] brâncIau icşitc1il1uz, odată Cll realităţile pe care le
desemnau, trecind În vocabularul pasiv al vorhitorilor vîrstnici ai dialectului,
locul lor luîndu-I termenii neologicirăspîndiţi pe Întreg teritoriul 1;ării.
Din domeniul culturii materiale ne cleplasămîn eel. al. relaţiilor sociale
şi al societăţii in genere, cu privire specială asupra numelor de categorii sodale şi asupra denumirilor folosite in administral.ie7,în ideea de a aduce la
zi ancheta lui T11.Capidan şi, în acelaşi timp, de a eviden1:iarelaţ.ia amintită
dintn ·lloţ.iuneşi dcnUIllireaei.
" CLIlella Seărlătoiu,
Jllznoslrwjanskaja
zemledel'i'cskaja
lel:sikai eja rasprcclelcn
il'.
na ballwnskom
aua/e.în "nOIl13noslavi.ea",
XXI,1983,p. 52 58.
6 Aceeaşi,
Onthelexical"model"
in ilieslaulelang[wges,
in HESEE,1982,111'.
:el,p, :1l9-,--325.
7 eli privirela dispariţiaunortermenidin aceastăcategorie,
eL S. Pop,Cllmdisp(lI'
t trmenii l>echi
adminis!rlll(ui
şi cumsefncclâtcllesc
ceinoi,în ,,[)acoromanla",
VII,pc61- 66:
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in 1\1 terminologia aceasta era în majoritatea ei de origine turcă
rezultat al multisecularei dorninaţii otomane În Peninsula Balcanică; ea s-a
mentinut o vreme şi în B, pentru ca În Ce să dispară sau să se conservenumai
în vocabularul pasiv al unor vorbitori. De pildă: ar gat (ALRs.n. IV, 4882;
Al: iunikuir; 012: orqoi, izmikiar , a.]).: izmikicr ; Ce-); jandarm (ALH
s.n. III, h. 884; AI ; (jăndt'irmâ;012:. găndiirmâ; Ce: .!/ăndăI'mâ j((ndarm
[ieşiţi din uz _. mili{iân); boi e r (ALH s.n. III, h, 886; 1vI:beg; 012: --;
a.p.: coI'biî'!Jo/ii;
Ce i '! chiolun-,tnuşiet "azi nu mai există"); ţăran (ALR
s.n. III, h. 898; TII: cătunean; 012: căiurtecn: a.p.: cătuneân; Ce: 012',
Lu, Oş=eâllllleân·-s/ilean); P r i măr i e (ALH s.n, III, h. 901; 1\1:? cun âc;
012: cun.ac; a.p. : cunâc, primărie ; Ce: 012', Lu, Oş, ŢI' ==prituărie : Sfat
Popular, iar acum Consiliu Popular); p ref ee t OV1 ; B: prefect; Ce: 012',
La, Oş, ŢI' prefect,preşedinte,primar "care este şi primul secretar al Comitetului de Partid al comunei,oraşuluisau judeţului"); s 11b P ref e c t (ALB s.n.
III,h. 8H3; M ; 012- ; a.p, : subprefect;Ce : 012', Lu, Oş, ŢI' 07.subprefect;
oicepresediniede SFat Popular; vicepreşedintede Consiliu Popular).
Analiza materialului pe care l-am cules pînă la această.dată şi din care
am descris în paginile comunicăriio. mică parte, ne-a permis dţga,iarea unor
concluziiprivitoare.laperspectivadialectuluimeglenoromânvorbit.în România.
După opinia noastră, acesta se integrează fărdifieultate în sistemul
limbii standard datorită, pe de o parte, "niveIării",care se constată.la nivelul
întregii arii lingvistice româneşti, consecinţă a prestigiului limbii literare
(standard) şi a intervenţiei permanente a mijloacelor de informare În masă
(presă, radio, cinematograf, televiziune), iar pe de altă parte, datorită conştiinţei apart.enerrţcila aceeâşi limbă.
Cea .mai conservatoare este generaţia. vîrstnică, ..mai ales femeile care
nu au lucrat-şi care nu circulat mai-puţin. Dar şi aceasta a renunţat Ia o serie
Întreng{lde cuvinte, merrţinindu-ledoar În vocabularul ei pasiv:;
Generaţia de mijloc este mai receptivă la nou, datorită f[iitoril6r menţionaţianai inainte, cît şi datorită şcolii sau diverselor profesjirpe care le-au
exercitat sau le exercită vorhitorii ei.
'
Cei mai tineri dintre informatori sînt şi cei care vorbesc mai puţin
dialectul, l1Unumai datorită contactelor profesionale permanente cu limba
s taudard ci, Îll muiLe eazuri, datoritft căsătoriilor mixte.
In ce priveşte meglenoromânavorbită În Dobrogea, ca şi cea vorbită
Îl] alte zone ale prii noastre, Lrebuiesă arăUtmcă uu este vorba de o "părăsire"
il dialectului, cum credem că ar fi cazul celui vorbit în Grecia ori în alte ţări,
('i doar de o integrare lingvistică fireasc[\a unui dialect istorie al unei limbi,
În varianta ei literară.
AUHEVIEHI
ŞI SEMNE
CONVENTIONALE
8.P. altepuncte.
deanchetăînvecinaLe
culoealitatca
Srcl!tlrtla
(pet.(12)- anchetată
de Th.Capidan
-', reprezentînd
aşez:1J'i
populateeu JIleglcnoromâni.
11
l1ord-eslu
J Bulgariei
aduale, in care se află localit:lţ.iJe
Srcbărna,Bazarian,
Dragalina,
DUl"ostnr,
in cares···au
aşezat,după1.92;1···1\)24,
meglenoromâni.
lIr
Berisla
v
CUj}iduII,
Mgl.IIIo",'1'h.Capidan,
Meillenoromânii.
III. Dicţionar
lIlcglenoJ'omân,
Bucureşti,
1937.
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Ce
Cerna,jud. Tulcea
Cu
Cupa
Hu
Huma
I.n
Lugunt»
Lum Liumnitn
M
Meglcnia
(j
Oşan:
Hussu-,LI. HUSSll,
Etnoqene:«
românilor,
Bucureştî,
1981.
Ttrnareea
Tr
012' cecpct.,neear!.ografi(l!.
: Cernacu reprezentanţi
(Iicomunei
Liurnnita.
CONTRIBLTIOt\'S
A L'E:TCDE
DUMEGLÎNO·HOUMAIN
PARLEDANSLA
DOBH.OUD.JA
Descireonstances
htsturiques
que IlOUS
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