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a ÎN Sa: 

DIALEOTUL OBRIAY A SAȘILOR DIN TRANSILVANIA 
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ii 

Nu am avut surprindere mai plăcută în tot țim- 

pul studiilor mele la universitatea. din. Berlin decit; 

în primăvara anului curent, cînd veneratul meit pro-. 

„fesor 'şi director . al. seminarului „germanic, ilustrul 

membru al: academiei locale, Dr. Weinhold, mi-a 

atras cu: prilejul -unor. sfaturi date. relativ la cursul 

săi interesant de limbă saxonă -veche, atențiea asu= 

"pra activităţii: ce o desvoltă Saşil. din Transilvania 

pe terenul . cercetărilor. linguistice. referitoare la dia= 

lectul: lor,.:Am  resfoit. diferitele scrieri: noi și vechi 

ale vecinilor: noștri de. dincolo de Carpaţi, pe rind 

- cum, mi-a,fost posibil să le găsesc după notițele 

bibliografice primite, și. mărturisesc :că --am rămas 

- uimit de. ceia ce am constatat. In adevăr, o .serie 

nesfirşită de "cercetări istorice. și linguistice . făcute - 

"de niște. modești profesori și. preoții isolați prin mi- 

cile orășele. ardelenești și cu toate. acestea conce-



pute cu multă pricepere și înainte de toate cu o 

iubire de neam și limbă maternă demnă de imitat. 

Ast-fel mi-a fost dat să văd spre nu mat puţină mi- 
rare, cum la anul 1796 deja apăreaă la Gâttingen 
studii destul de remarcabile asupra germanilor tran- 
silvăneni scrise de Schlăzer sub titlul de <Kritische 
Sammlungen»>. împreună cu articole tot.atit de in- | 
teresante cu cuprins: corelativ,- aşa d. e «Deutsche 
Ritter în Burzenland», «Geschichte der Petschene- 
ger>, «Die Komaner (Kumanen) in unserem Lande»>; 
etc. etc. Am găsit apoi vechea revistă însemnată «Ar-" . 
chiv fir siebenbiirgische Landeskunde» cu felurite 
studii curioase; așa bunăoară în tomul din 1845 
unul intitulat: « Entwickelung der wichtigsten Grund- 
sătze fir: die: :Erforschung der. zvalachischen Spra- . 
che», sai un'altul în -volumul - din. 1830 _tratînd 
despre «Seltene r&mische dacische Miinzen», sat 
iar: altul' din 1838 cu titlul: <Reisebericht iiber die 
Karpathen, welche - Siebenbiirgen: von. der 'Kleinen 
Walachei! trennen»,: etc. etc. Nu mat: vorbesc de 
reviste de: aceeași specialitate ce apar de la 1850 
încoace la: Sibiu, Brașov, etc: În una 'din ele am 
găsit: spre: pildă o. „colecţie măricică de numiri pa: * 
ralele :: “(române-f -germane- -latine) referitoare” la flora 
Transilvaniei.” De tot precioase mi-ai părut însă tra- 
tatele de” domeniu etnografic, : istoric-cultural, filo- 

"logic și linguistic, printre cari mai ales publicaţi- 
unile' în materiea - din: urmă aii un' avînt de tot 
considerabil ș și încep asemenea încă 'din secolul al



  

| optsprezecelea. Ast-fel avem întiiă scrierile dialec- 

tologice' ale lui -Binder '(1770), Seyvert (1781),-1 

Karl Schuler. (1830), apoi lucrările multiple : de. a- 

ceeași natură ale lui Frider, Miller, Leonhard, Traus, 

Thalmana, Kraus, Steinburg; după ele urmează cer= 

_cetările speciale dialectologice cu privire la -voca- 

__ tism şi consonantism în limbagiul Saşilor transilvă- 

“neni de Baumgarten, Iacobi; Haltrich, Mariemburg. 

Metz, Wolff, Schuster, Kramer, Passbusch ș. a. tre- 

cînd încet însă sigur şi progresiv .la: nivelul cerce- 

tărilor. mal recente și corespunzătoare spiritului şti- 

enţific noi, cum sunt de exemplu lucrările din urmă 

de Ziegler, Scheier, Keinzel, Berger şi Dr. Kisch.. 

„Cit. despre noi Românii, cred că este. locul aci 

să spun, ca-în intervalul acesta lung, noi pentru lim- 

“ba noastră proprie, pe terenul indicat am, făcut. în 

proporție, cu acești vecini laborioşi mult mai puțin. 

Ba în loc să ne: Tuăm. exemplu! de . la atita mani- 

festare de. iubire de neam și limbă. maternă, ne-am 

mingiîiat în disprețul nostru: cu vechea. gluma, . că 

Sașii sunt așa de: înapoiaţi! și în decădere cu limba 

lor, încît trebue să vorbească. între ei romiînește, 

dacă se întilnesc.pe la bilciuri și nu sunt din aceeași 

_localitate.' Habar : n'avem 'de. lupta ce a dus'o pă- 

tura inteligentă a acestor colonii de.rasă teutonică 

pripășite prin văile. Carpaţilor,. pentru conservarea 

dialectului. lor, detestat poate. de: e-alţiă iubit, însă de 

ei înşii. îi i ta 

“Mă întorc însă; la. constatarea - activităţi explora-



tive linguistice a' acestor. vecini, mai. ales la cea din 

ultimile: deceniuri și: pe' baza: materialului: adunat 
din scrierile sus arătate voii .să încerc .a'.stabili: aci 

în' mod 'critic:elementele:romârie existente în 
limbagiul populaţiunei : germane din: Transilvania. 
Să 'mi se îngădue însă; a face mai înainte cite-va 
observațiuni' necesare șirului de idei” care m'a con 
dus” lă' această cercetare: „fi : Sc 

"Masele - coloniștilor: :germani! dia” Adeăl, venite 

unele, precum se. constată: din istorie, încă :pe.vre- 

niea 'regelui ungar: Gheza; “altele sub domnia lut 

“Andrei :I1, — chemate. cum 'se crede,.pentru fortifi- 
carea “populației a hotar, tocmal- din! regiunile de 
pe lingă gurile:Rinului, unde : era * probabil» supra: 
populaţie, -—ai trebuit fatalmente să-și âproprieze la 
transferarea lori'subită într'o: țară cu condițiuni cli- 
-materice și. etnografice cu totul deosebite, chiar de 
la! început;: deprinderi,: și înainte de: toate : termini 
de numire: noi de la locuitorii băștinași. Și așa, 
Românii transilvăneni ai fost vrind nevrind instruc- 
torii :acestor coloniști. de la nord:strămutaţi din şe: 
surile: lor, între. Carpaţii umbroși, și în' şirul seco: 
lelor, cit'a durat: aclimatisarea -etnică a: noilor ve- 
niţi în. regiunile” frumoase: şi: -tructifere ale  Ardea- 
lului, el: cu “toată: “superioritatea. lor 'culturală,. cu 
toată; energia de a conserva Caracterul tipic al. na- 
ționalitățil. lor, totuși 'aă “absorbit o sumă hecrezut 
de mare de elemente de vorbire de la oamenii 
noştri. Dacă .și aceştia la ':rîndul lor ai luat :cite
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-ceva de'la coloniști, este o chestie tot atit-de im= 

“portantă, pentru: care va trebui un studiu detailat și 

- special, condiţiunile de absorbire fiind cu totul alte- 

le și tenacitatea de. conservare ' lă- poporul nostru 

:român : presentindu-se cu“: mult. superioară. -. Ei 

mi-am propus, cum”: zic, a demonstra. -îiainte de 

“toate, ce: arm găsit din scrierile linguiștilor germani 

transilvăneni şi 'mă ! voii "ocupa: de. astă: dată. în 

special cu constatarea elementelor.române din punct 

de vedere: lexicografic. Căci::să nu: se 'uite,; =——.și 

aici trebue Să .relevez din: noi “imensul. progres ce 

:Paii 'realisat aceşti.-vecini germani, — că ei lucrea- 

ză 'din''resputeri: de a. stabili un 'dicționar. local al 

diălectulti: lor“ şi al subdialectelor .în care se des- 

pică acestă, tiniind: a .constiui,:ca' să zic așa, un 

idisticoi :spectal inenit.a păstra originalitatea lim- 

bei. lor aduse:de'la nărd, ori cît! dă curioase di- 

vergențe ar presenta ea față: de cele-lalte. dialecte 

germane „existente.': In': aceste - sforțăil însă de'a 

salva cât se poate demult chestia purității origi- 

„mei germane; se presintă pentru roi Românii oca- 

siunea de â'vedea, cări:. dir așă zisele idiotisme 

ale. limbei: săsești 'sunt' luate din averea noastră, 

sunt elemeste curât românești. Acest lucru, e cu atit 

“ imat. delicat. şi dificil, de vreme! ce nu toți sciiitorii 

:gerriani de dincolo a fraricheța -de: a indica. ter- 

.minil cari. li se. par luaţi. de la. noi, ci stărue unii 

din':cântra,: a: reclama totul: în . partea lor, "hazar- 

dindu:se: adesea la niște conjecturi linguistice. și fi-



-lologice. pe cit 'de fantastice, pe atit de imposibile. 
„Zic imposibile, căci cu ajutorul. regulelor. fonetice 
stabilite astăzi: mai” ales. în: domeniul filologiei ger- 
mane şi prin :elucidarea istorică neapărată la cer- 
„cetarea tuturor acestor chestiuni, adevărul este în 
„cele: mai frecuente casuri lesne de constatat. 

“ Am luat deci aceste materialuri dialectologice ş și 
lexicografice, cum. ai fost adunate şi. în - parte a- 
'ranjate de: autorii: de la 1850 încoace: Haltrich, 
'Kramer, Schuller jun., Passpusch,: A. Scheiner, 1. 
Roth,: Dr.; Keinzl și Dr. Kisch și, examinîndu-le, am 
'scos:pe rind.tot ce este: de origine neîndoielnic 
românească, precum și ce: este 'trecut. prin . filiați- 
“une de la-noi în. limba lor, îrișirînd - cele găsite, 
pentru aspectul. mai .lesne:în mod -alfabetic. 
 Trebue':să' mai adaog însă: relativ la diferenţiarea 

dialectică a limbei germânilor .din: Transilvania: că 
regiunea. de unde este .luat: cuvintul; deși : pentru 
nol' ca Români este de puţină importanță, (dat fiind 
caracterul: neinduelnic românesc), pentru populați- 

- unea. așa: numită saxonă a: “Transilvanie. este un ce 
i foarte i însemnat. Se știe. astăzi în 'mod precis, mai 
ales .din. ultima cercetare” erudită. de Dr.: Kisch, că 
limba vorbită de. Sașii din: nordul Ardealului este 
identică aproape idiomului din: Franconia regionară - 
a Moselei: (Moselfrănkisch) ;și că numele de limba 
“saxonă fiind ' numai ceva fictiv, această complexitate 
de subdialecte representată în acest nume tradițional 
deși greșit, se compune. «din mai multe grupuri de



  

idiome distincte. Ele își ai şi denumirile lor. pre- 

„cise, după cum s'a. reuşit-a. stabili raporturile lor 

cu regiunea - germană . din. care ai. fost probabil 

importate, ast-fel' încît deosebim: idiomul .popula- 

țiunei din nordul Transilvaniei, așa numit : eN&sner 

Mundart», considerat ca cel. mai important și fiind 

deci şi cel mai.bine studiat; apoi idiomul așa nu- 

mit. «Burzenlindermundart» - (din țara  Birsei,) din 

cari se separ idiomele orășăneştă. cum. este de e. 

cel al :Braşovului,. cel al Mediașului studiat de cu- 

rind: de. Scheyer. ș. a. Pe. toate aceste idiome le 

unește ca ramura germană de. jos dusă, în: Tran- 

silvania de coloniști, dialectul tuturor saşilor arde- 

lenești -«Siebenbiirger „niederdeutsche Mundart> a- 

vînd ca. caracteristică, fenomenul ;comun .al acelei: 

limbi germane cu epitetul de «Niederdeutsch» (ger- 

mana de jos), ce nu s'a supus în toate-așa numitei 

legi de 'substituireconsonantică (Laut- 

verschiebung.) a Ti în mt 

_Prin -toate aceste idiome transilvănene se mani- 

festă de clar. înriurirea limbei române, și casă în- 

cep însfirșit:a proba aceasta. cu dovezi autentice, 

voit lua întăiii o serie.de termini aflaţi și scoși din 

scrieri : germane-sase : mai vechi, .. ;.. i 

Seria 1... 

Almes, (Qeitfauţ,:: Meintauj = adică. aldămaș,) vine 

fără îndoială de la terminul nostru aldămaș 

(luat și de noi probabil de la alții) însă nu
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i “cum” pretinde L. K: Schuller, dela latinescul 
"* - almosium, germanisat în Almosen, -ce în- 

- samnă milostenie. Afară de asta mi se spune că 
* “i “Sașii pronunță cuvîntul «aldmeș», ceeace vor- 

ii 'beşte și nat inult contra derivării lui Schuller 

Baciu) aci; (Ebreiinaime. fite: ăltere Mânner = â- 
"i i dică nume de onoare pentru oamenii în vîrstă) 

„îl explică” acelaș “autor -ca fiind: în "legătură 

- cu termenul dialectului pe lingă orașul Aachen 

"«Baass;, supraveghetor: peste țesetori (Frau 

-** Baas) 'care însamhnă și în Holstein atât cit 'ma- . 

“” istru,Este cu toate aceste un ce indiscutabil 
"i că-nu vihe:'decit” de 'la-baciul nostru, “cu 

“ atit mai” vîrtos că. termenul provine: mai. mult 

“la “miinte,-decă nici de la Maghiari: nu €.:.: 

Bica, (bet Etier) este evident slavismul: nostru: a- 
" doptat: pentru taur. . " 

Flur ( (gictenifliite) corespunde cu toată truda expli- 

cărilor date, fluerului nostru ciobănesc; 

Futikăr], (Saugenid)tă, adică trintor) 'n'are' nevoe 
- i de explicaţie şi arguriientate, de oare-ce tocmai 

“autorul 'care caută a deriva acest cuvint prin 

"comparaţie cu termenul «Futbiirger» usitat pe 
lingă Strassburg, și prin'care se indică omul 

procopsit prin căsătorie cu o văduvă bogată, 

explică originea singur, 

Raier, (ein. Bund Sanf, adică un. tort. de cînepă 
- destiriat a fi :tors) este românesc, deşi deri-
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“ vâtul săi cîncăiera» nu se găseşte nici întrun 

*'-. idiom săsesc. a .: 

Kisselitze, (Bilaumenfuppe, adică acritură de e prane), 

“termen românesc imprumutat însă de la Slavi 

(kislej = acru), care Sâșil pretind a'l avea din 

„limba germană medievală, adică dela <Giselitz> 

"pe care la: rindul săi îl explică prin d derivare 

“de la <Glycerium»: -(Curioasă filol.).:; 

okesch (ber Şabn) deși este: cocoșul românesc 

tinde a fi dedus din termini ca «Gockeler și, 

silesianul«Gockschs.: Interesant -este. că Sașii 

aă format de lă acest substantiv și un adjectiv 

'“<kockeschig> care'are: înţelesul figurati de 

“iute lă fire. i i i 

Kottătzehen (Eeine: Stă adică colibă. mică) co- 

:” :respunde coteţului român, deșiîl derivă de 

“Ia <Kot> care în limba - germană - medievală 

Răi îiiseamnă casa'țărănească..Eu aș crede mai 

““mult-că în casul de. față avem a face cu un 

împrumut ce lam făcut noi la gerinani, (Kotter) 

în alte împrejurări, (despite cari îmi voii per- 

- 1. “mite a vorbi într'un 'studiu special) și lam dat 

în .urmă înapoi cu dobindă, aninind sufixul 

diminutiv: et. : 

Xminyera, (Eleinlanbelu, adică a face negot mărunt), 

; Aci unul din vecinii: noştri se'ntrece :. de tot 

'cu explicaţia, tespingind ostentatif posibilitatea 

.- derivăril de la: comparare. şi. gambire 

- (de cumpăratul'românesc, nici nu vrea să 

2
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"„știe) şi alergînd la termenul german medieval 

«Kumber», care însă pe cit știu ei, însamnă 

«festnehmen» adică a pune mînă pecevasai 

: cineva», Asta reduce fantasia ingeniosului 

:tălcuitor la simplul resultat că tot de la româ- . 

nescul a cumpăra sa format și acest cuvint. 

Laesch, (pobelpaft,  fcomuţig, adică vulgar, murdar) 
caută a fi dedus de la bavarezul <I:oh> medieva- 

"lul «Lohe» care însamnă noroios, mocirlos. 

-- Originea românească (lăieş== = țigan) îi îmi pare 
= și aci mult:mai elocuentă. . 

Letehef, (MirtD3Dau3, adică crișmă) ar..veni de la 
: medievalul.:<Lith» . care. înseamnă - băutură 
ameţitoare și se potriveşte, puțin de tot 

„cu. verbul. derivat din: acest: cuvint curios al 

" - Sașilor =. letcheven căci atunci cum rămîne 

în: CU: silaba. finală chef?: Şi de.ce oare nu ne- 

„ ar+fi-și. nouă permis, a face. odată „conjecturi 

; i: riscate' și a 'zice.că tot. misterul se poate re- 

-: duce la o. vorbă eliptică «la chef> cu care vor 
3 „A răspuns românii de cite ori mergeat la crîșmă 
“Mult. mai raţional: ar fi fost a încerca -dedu- 

cerea de la vechiul cuv.. german «Leitkauf>. 
Mi, (Getreibemaţ;, adică măsură pentru .: cereale) 

; se pretinde că vine .de la :< Merzling», măsura 

; „“usitată pe .lingă :Rin.::In Bucovina: poporul 
:român. înţelege sub, merță,: măsura pe care 

:iir-germanii :0 ;numesc din oficiu «Metzen», adică 
„ îw măsură de patru baniţe. Nu va fi cum:va șiaci
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un cas de reîmprumut de cuvint, desfigurat, 

-prin- primirea encliticului 72: Di 

io (interjecţie de mirare) care, repeţită: de mai 

multe ori după olaltă, are în dialectul să- 

sesc transilvănean înţelesul de prea f rumos. 

Mirarea românului (cam în bătae de joc, nui 

vorbă) este atit de ilustrată în. această imitați- 

une curioasă, în cît: e de prisos ori-ce comentar. 

Puppes (%iebelopi, pupăză). n'are asemenea nevoe 

de explicaţie. 

Pustig (iviiit, pustiu) se retribue direct termenulut 

german modern ::<Wiuste».. | : 

Din punct de.vedere indogermanit: compa- 

-_rativ nu se îndoiește nimeni: că rădăcina pusi 

- este fondul comun din care at luat nu numai 

- Germanii, ci și Maghiarii și Slavii și de la aceștia 

din: urmă şi. noi, dar: săsescul <pustig> totuși 

: a fost -împrumutat direct din limba . noastră. 

Taher, tahern, (Qager, lagern) nu este desigur nici 

„Tog 

român, dar nici german şi putea prea bine 

RI să fi fn st iuat de la Unguri, (tabor), însă vocala 

2 din 2 doua silabă indică: pe românestul d și 

deci trădează împrumutul ca "făcut la: noi. 

gmâlen WDaubelnj se trădează deja prin “lungitui 

„a că este construit dela substantivul :românesc 

"tocmeală; asta însă nu împedecă pe d-l K. 

Schuller a alerga la cuvintele germane medie- 

“vale <Tagewan Tagwan»: în „convingerea: sa 

că cu derivațiuni de natură; aşă erudită (mat ales
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„pentru neştiutorii de :'Români): va -șterge și 
urmele acestui împrumut, mai ales-că l'a mai 

» “scris cuvintul acesta încă și cu dublu g, 
Da . PI rr „ pp 

„Seria IL 
Ia 

 Dipă's spicuirea făcută: în scrieri săsești de dată 

mai .veche, să mi se dea 'acum 'voe a trece la o în- 

cercare'dialectologică: mai nouă, adică colecţia -de 

cuvinte săsești curioase, luate din gura: locuitorilor 

din' nordul Transilvaniei şi comentate de doctorul 

Keintzel. Observ îndată că autorul acesta a pără- 

sit încit-vă tendinţele de derivație exclusiv germane 

bătrinești şi admite une-ori că 'sunt în dialectul să- 

sesc în adevăr elemente împrumutate de'la Români, 

ceea 'ce înseamnă ' deja. foarte mult, deși precum 

vom vedea, nici el nu: este liber'.de păcatul con- 

servatorismului fantastic și comite — să zicem în- 
voluntar, — greșeli. etimologice. cam; ciudate, 

a 

Branduş,. “(Griiptingajafran) este „brindusa, numire 
DE dată de. Români floricelei timpurii de primă- | 

:.vară Crocus sativus.. 

Bubes, buibes, (Snorren.. aut, Sol adică „umilăti- 
rile la arbori), cuvînt derivat, după cum caută 

7. 4. a ne mărturisi:însuși autorul, de la românescul 
mita Chobap. i -: 
burg (Efeine | Blatter, adică buburuze. mici), de 

„> la, aceeași, rădăcină...
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Bugatien,. (groftbiuerijc, fălos),. din termenul nostru 

: bogat, care a dat naștere la a înţelesul metaforic 

- de clăudăros», . !... ' 

Fapt, (Rejjelauzjblag un fel de poi) româneşte: 

“fapt sat blindă,:. -.: : 

Fum, (Şodmutb — -trufie),. vorbind de un.0m cu 

fumuri, adică închipuit, mândru. . 

Fuzitus, (einiibereilter - Menjd) — om ripi, de la 

verbul românesc a fugi. Ș 

Gnegelits, (Sătoengaln-gura leului), floare cunoscută, 

_. =: căriea îi-se. zice în„româneşte şi. , gherheliță. 

Iara, (a se vedea explicaţia la: cuv.'analog din: 

„seria III), - - : 

Ilet fu der muntie, (ein Side, un. n stlbateg), cu a- 

- daosul predicativ. românesc munte, „adică 

venit pare-că dela munte: 

Kakader, (agebutte,. fructul . trandafirului sălbatic), 

româneşte cacaderie, ..---. e. 

Nokestiri, (ein, Yenjcd. mit fangen. einen. adică: 

„om cu picioare lungi), figuraţiune formată de la 

„. cuvintul -românesc. cocostirc, ce . însamnă cît: 

şi barză. pir : 

Kortorar,: (Beltgiener, tigan. de. cort, iveraimente 

„ corturare.: Tape ase 

Iortzigu,: (-..: idem - : iai 
Kramfuter, (verăcbtlicge- Begeidrung. fie eineri ge= 

; „ameinen Goldaten, adică. vorbă batjocoritoare- 

pentruun soldat prost). Aci autorul se: trădează. 

„că e neştiutor în dublu sens: Termenul.lram--
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- futer există” în gura:' poporului. român: - din 

: Transilvânia şi Bucovina și este fabricat de 

soldați din nemțescul Krankenwârter și 
“2 fiind că nu era rușine” mai. mare “pentru un 

flăcăi luat la oaste decît să fie retribuit la 
-- trupa de sanitari, adică dintre 'cel ce nu fac 

- nimic decit -scoate -oalele după bolnavi, înțe- 
 *“lesul batjocoritor. se explică de sine. Cum că 

acest cuvint stilcit să: intre. din:noă în gura . 
ae germanului e' destul de curios! şi-mi : aduce 
“aminte: de un cîntec românesc auzit prin Tran- 

"silvania: “Neamţ, neamţ, cotrofieanț, etc. etc.» 
Fără cea mai mică ironie aşi întreba pe dl. 

“Dr. 'Keintzel, dacă bănueşte d-lui măcar. că a: 
'cest: curios termen: cotrofleanţ : “vine „de la 
« Kartoffelpflanzer ?.>: ” 

“ Krusin, (ji): Dbefreugen-a * se. cruci), admite și au- 
torul că e românesc; :! 

Kurastă, : : (geroinene! Mil) bon: stigen, die erst 
“ gekalbt, adică: lapte de: la: vaci 'cari abia at 
 fătat), egal dar” termenului coraslă. pe care 
însă şi noi l-am împrumutat de la Slavi. 

Kuratich,: (ridjtig în ' înţeles : de.'exact),: :admite. 
„autorul însuși că este împrumutat de la Ro- 
„mâni și citează chiar o: ocuţiune. întreagă 

E “după: car€ 'âceastă; 'expresiune” este” relevată 
saci în sensul metaforic: nu.e. lucru curati t: (dad 

“es!net: “kuratich).: Cred și et. . 
Huseniatoder. i(interjecţiune:: aplicata la: « oameni 
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: ce: nu-și iati: căciula din capl,: pare nevoe. de 

— explicaţitine; a ri 

Moka, (Tălpel, uiobeltet en) îdică. nătărăă 

"sat șiiom necioplit):stă evident în legătură 

ci cu cuvintul miocân, pe care-l ai dealtminterlea 

: și Unguril în acelaș sens batjocoritor (mokany). 

arip (unanjebnliches SBiezb: i—:cal 'mic) se zice :în 

"+ “românește dar și în ungurește tot paripi german 

= nu e cuvintul 'nici! de, cum.:z02iiirttii ri 

Petsin, :(initmadyen) e“ literalmente” verbul : român 

a păţi.. tz tat 

„ Poznatich (pojiierlic — posnatec), vine e evident de 

„la posnatic, decit” şi “forma română e luată 

 din' izvoare cari stai aproape.de:tot de'ter- 

îti “nenul german. general <Posse>.:;: ri: ua 

-Putpeduch, (MBacptel— prepeliţă) onomatopesrnâe 

ei. nească substantivată: - patentat fermă 

Putresai, (ermoberte3' pu lemn putrezit n'are 

-i: --nevoe de 'comentar: ; me Poze cae se] 

apere (Bătig nad): etivas greiţen: — s-a. se. repezi 

“după 'ceva), caută: ă fi derivat : deila; cuvintul 

: medieval german raffen: care înseamnă a lua 

:::: repede; aducindu-se și. exemplul cu. bavarezul 

“.rapsen: Expresiunea bavareză e ; admirabilă 

uri î-pentru această derivație, de:cit'ce- aii'a face 

i: Sașii,: cari sint Germani de jos, cu dialectul Ba: 

-ii varejilor?: „Acel:s trădează foarte mult infinitivul 

-ii"7 românesc repezi şi:indică parcă neîndoelnic 

"că acest cuvint.e românescul: a: se repezi»: ++ 

a 
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Zer;:(Mileaţier.— ;zăr), indicat : de: însuși: autor 
ca luat din românește (cuv: slav)-;::;.. . 

Ștubei, (ein feicgtet  Bruunen, adică.;puţ.nu prea a: 
iii” diac), termin românesc: fără .nici :0 îndoială, 

zwt1 de: Gât 'cu' metonimie, luindu-se îngrăditura de. 
i «5 lemn-aipuţului sai - izvorului. drept, puț însuși. 

razititicli;i adj. (eiepisîn: Born: geratbeub,, iute.-la 

“mărturiseşte. însuşi! d-l.iDr.:: Keintzel (trăsnit). 

'Tschokniln;: “(ao ciocni.ouăle-de pași), n'are'.nevoe 

de explicaţie 
UD IESE 3 st ia at 

, “Seria. îi” NE 

  

iii o iu e zi 

i Cele mai interesante, şi, preţioase elemente. Je-am 

cules din încercările 'ce. le : face.de, un ;şir-de ani 

un: tînăr; savant; .Dr:: Kisch, -stăruinda. stabili idio- 

ticonul dialectului săsesc de. nord, adică de pe lîngă 
“orașul Bistriţa, :unde-populațiunea ;română fiind;re- 

lativ cea mai condensată;șir.coloniile: germane în- 

cătușate: cum-am;zice.din toate părțile :de elementul 

român; înriurirea' acestul din urmă a trebuit. negreșit 
să: se. manifeste .mai::puternic: ca ori în..care parte. 

D-L Kisch,! doctor. de la universitatea ; din Tiibingen» 
germanist. din : şcoala: modernă, :procede Ja cercetă- 

rile: sale “cu” multă pricepere: și: are -meritul:că nu 

riscă cu atita “ușurință :a salva prin ietimologii şu- 
brede : prestigiul. :originei: germânice:la'.termini du- 

bioşi. Mai: ales;:în ultima::sa: carte :eNâsner. Wor- 

ter und - Wendungen»,::apărută::de curind, „își dă
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toată i osteneala “a' fi imparțial - pînă” la: abnegaţiune, 

admiţind el însuși, că mulți: idini termini! suspecți 

lau fostprobabil îrăprumătaţii de la'R'ofmâni. 

Ba d Î Kisch este pină în în cit-va generos: față de n noi 

“gina “roinâneascăi; unde“ ea lipseşte cu: totul: Causa 

adevărată” â”acestor concesiuni” Exttacrdinăre este 

însă, că autorul'nu cunoaște 'de'cit' prea: puțin limba 

noastră. “Frăricheţă d- lui Kiscli este: în':schimb pre- 

țioasă: pântri Ekplorațiueă noastră” critică, fiind- 

că inlesnește modul de a'vedea ! şi: judeca tucrurile 

fără patimă. Aduc: 'decitot? în“ “ordine” "alfabetică 

și elemeitele în“chestiune:î i: ze 
i = Per sro E ai 7 Li Pope 

  

ca 

  

Afind, (eiderbcete, de la terrăeniul roriânesc! afinăcu 

"=" care''se “nutneştă! “planta' de munte <Vaccinium 

ini “i miyetilliuss)2 DI "dr Kisch "admite! însuși că 

1 * cuvintul e îinpriiiutăt! din limba noastră, deși 

i vtiân: 'dicţi: “Cihac:" originea: este” arătată! ca! fiind 

ie măghiară ȘI a'âţut deplină, dreptate; fiind. -că 

tă pe lingă momentul istorie șii geografic care 

nu: permite a! “admite” imprumiutiiri“vechi: cum 

d e” cesta ca” făcut "de :lă' "Maghiari, cu cari 

i: coloniştii germâni”. din: părțile “muntoase ale 

": Ardealului! n'a. avut pină în! “timpul” din urmă 

- “aproape! "nici i contact;: 'se“mai. opune aser- 

 țiunei “lui “Cihac şi” structura votalică. a ter- 
Si ne ieibulul unguresc l':<afonya»;” ba'ne! dă drept , bi 
ur 

            

daia
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i-a bănui.: că. chiar acest afon. ya. e făcut din 

=; româneşte, afină.- „i 

Ameritich, (betriiBt, adică supăra), de. da, cuvintul 
îs +; TOMÂNESC. amărit., 

Arkan (&shlinge: gum “Subelanger, adica sfoară 

  

je 

unea românească-a prinde. cu. arcanul, pe 

„i-si: care din urmă AI „Kisch. „nu pare a o pricepe    

  

    
î acestul. cuvint este, aademeni prin fel de 

-fel.de. „mijloace, „Apor „mal alăturează la 

“cuvintul latin arcanum; ca. “şi cînd. acesta 

ar avea ceva a face cu termenul de sus 

iz «(împrumutat :de.noi ,de.la Tătari);:, 

Aramieh (frâftig,. jelbjtbervut,, adică icipunătosă, 
îs, 1=„de la :expresiunea usitată, la Românii ardeleni 

: Ei sava n, care; are, înţelesul de; ; grozav, avar. 

atei 

  

„pentru. că serveşte, și i la denumirea unui viscol 

--năprasnie: Și. de aci sar. putea crede, că fondul 

3 noscut: sub numele de Frau „MHolle. „După mine 

i a al doilea înţeles. citat de: aa Kisch. se. referă 

in: la forma de,plural, al. termenului, adică:bab e 

pe care 'vecinii noştri de rasă germană nu o
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“ui distingde singularul babă și în acest cas fondul 

"> mitic “presupus se explică - prea clar:din terme- 

“nul român babe (zilele babei Dochiei) și este 

” deci! o: încercare “zadarnică la''mal aduce în 

conivență pe nordica Frau Holle. i 

Balauăr (grojjer Goăferbunb, cine mare  ciobănesc), 

ii vine de la cuvîntul: balaur, caracterizind apa- 

: “ renţa înfricoşătoară a' “cestor” “cîni: de regulă 

1 aproape 'sălbatici; : sii iti - 

Bambăs: (bier, Tunder” setati adică: nasture 

"i" gros, rotund, de” întal), corespunde întocmai 

cuvintului românesc bumb, pe care: i avem 

1 “probabil 'de' la” Maghiari '(gombosz):) sait 

Bardd (breite Art, topor fat), 'deila- termenul nostru 

  

bardă, și-nu: “dela medievalul cuvînt! german -- 

'-barte, care ar fii trebuit! să :se transforme în 

„dialectul săsesc conf. regulelor vocalice stabilite 

| “în "'buârte. (Noi: îl avem de la: Slavi).:: Dă 

_ Bâros:(grojier: Eăriiedebanameri =: ciocan: mare) 

este: identic cu termenul român împrumutat 

i din limba turcă 'b ar o s, câre”: “Anseamnă: acelaș 

“ tucru: (In limba: greacă” modernă: asemenea 

fagec). air 
Barschokră (Ecperg glumă); de! la“ “cuv. „batis: 

“cură,:(cu' înțeles: 'nuanţat).: ai 

Belin (ÎMinben, adică: â ijupui), -de la” 'verbul'nostru 

is a: beli; în“ sens de a: exploata - pe” cineva tiri 

“afaceră' d& banii iti tai cui 

Berbântz (Sleinea Gebiirbe: zur : vievagba von
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Tibru ruStăle, >> buteiaş pentru .: brinză), „de;.la ter- 

- menul nostru berbânţa, „care ; indică același 

ci lucru. și măcar.că ește' cuvint de. origine slavă, 

m oa trecut: „de;la noi. în „limbagiul. săsesc. și chiar 

și în cel.maghiar. jiu me rac 
Betzen: :(fblagen,:—= -a + bate). 'forinaţiune, „verbală 

; foarte curioasă, de: la : substantivul. român băț. 

Bidus, (jtintenb- fauler, 9enjd)),-adică un. om,putu- 
ros de leneș), identic cu: țermenul Românilor 

oupia.transilvăneni, bi duş, care înseamnă. m urdar 

T-erroaȘi „este probabil, luat, .de., „noi, „din „limba ma- 

img ghiară,, aq, ao Lilata i 

Bichau, (Silpel 

  

„Cu uz 

l= ==nerod, prostalăi), "este: eyident fă- 

seo Cut din i cuvinţul , nostru, oblegan;, (bleg),.. pe 

n::srCare.-noi, îl, avem, de la; Slavi. i ste 

Blestâmatich, .(niedertrădtig= afurisit), corespunde 
ciiitdcu-cuy..blestemat;...., acc tii 

Boboild,- (Nartofiel), de la numirea . Românilor arde- 
ie -lenă- usitată. pentru, An „soli sde cartofi „mari. 

nu .. bulbucaţi, -. au 

Bolbană, (aj ilezpfub0),, este, ca. sens identic « cu cu- 
raps-vîntul român bolboană, -prin: care se indică o 

  

       

Îi 

adincitură de apă. tza? 

Botis,: (Sdjaţlaua,: — :păduche. de, oaie, “foimaţi- 
une de plural din, „termenul român: botoașa 

true (usitat, mat mult. în, Transilvania). , 

Botţăiz, (Stolben, gun. Bezitojien. wilder siepier pi 

    

  

doi 

rac (Vintul asemenea, -usitat- mal, mult dincolo de



  

îi si Carpaţi: boteş” (căre “Caii:are i aparențele că 
“Vami fi“ împrumutat: şi: noi :de'la Maghiari.) 

Bate; (noktenijtoct=bită ndorsasă) de.la:cuv. ro- 

5itmânesc băț: îi eat 

Bruaskăj- “(groer atois, adică un'soiit de jroască 

n armare), format - din: cuvîntul nostru':broască, 

- despre” care -se pretinde;'ca':!am:fi:luat din 

“i limba albaneză.i: îi sist pr i 

primă, (Şalsoriijengejegimulit: Bei: Sbmeinen=in- 

“Aamaţiunie- glăndulară'la:porci), de la termenul 

; i: nostru! Dinca, întrebuințat în: același! sens. 

Buburuz;: (ELeine Blattern; = bubuţe mici), :iden- 
- iti! tic” cu! termenul românesc : buburuze'iusitat 

i > pentru: “umflăturile : mici: "de pe: “frunze, uneori 

"si pe: corpul: -omului.:: iti 0 

Budelin, (umgieen=a' se muta ; dintr un loc înaltul), 

o transfoimat negreșit din românescul a::budu- 

lui, care: “înseamnă la” Românii de: dincolo a - 

sie bejanări. “Forfna: bădului'iam adoptato - 

0 probabil de: la ungurescul «buduhalas'-vaga- 
: bond. i Fe paie pia 

Buhaj (Uus. ai “Dgticges- Ganteingiminrer;: adică 
no buha, însă “şi cu înțelesul de feimee iurită), 

+ '4e€ Îa cuvintul! buba, pasăre: 'dei noapte. - 

Buleaudră, (Quimjjengeug, ădică! petică: saii treanță), 
i: “cuvînt pe “care d-l'Kisch îl? presupune” "că ar 

_fi luat de la Români, identic fiind'cu termenul 

“ nostru buleandra, ptesupus [ăi rindul săli ca - 

“ derivat'din italianul balandra.':Este! posibil 

    

..) 

piei fir
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io stacest împrumut.din terminologia română, nu- 

maică vecinii noştrii uită de. propriul lor cu- 

i “tnt nu tocmai vechii «Plunder> care înseamnă 

aceeași și probabil a trecut la noi sub forma 

„de buleandră.. „De aci. rezultă; deci că acest. 

- termen .n'are .nimic a face cu cuvintul balan- 

ri  drai şi. mai : puțin. încă cu . derivatele slave 

din plat, platno, la cari“îl referă unii filo- 
-ui-=-logi. Cît: despre ; expresiunea fleandură a-. 

jiu” dusă aci în legătură de prof. Schuchert, (în- 
;> tro' critică relativă a;sa) ei.cred, că nici ea 

'nu'are a face: cu derivatul buleandră ci.e 

ciaun product deosebit al poporului român tran- 
„silvănean, Istoriograful săsesc Honterus zice,. 

că coloniștii germani :din. Ardeal, își spuneaii 

1-:tceă înşii pînă pe la 1400. că „sunt. Flandern,.. 

„ adică . veniţi.. din regiunile Rinului . dinspre 

: 's!.-Flandra, Infăţișarea: sărăcăcioasă. a, invadato- 

':,gilor Pa putut face; lesne pe Român să cre- 
oa „.eze din '.acest nume: o vorbă, batjocoritoare 

fleandură, care a rămas în popor,;pe cînd 

„numele originar's'a.stins în gura celor. ce ati: 

Li: adus cu sine. Flen duros înseamnă, prin con- 

taminațiunea ; aceluiași. fond, de, idei tot atit 

a ca: şi-. bulendros,. „de; „aci. megreşit , și, su- 

j-posiţia, că, ambele: „cuvinte. „ar. „fi de: „aceeași 
[iz z0TÎQIDE arte isi: art e 
Bnigăr; (orice as, — „om avut). Deşi q. 1 Kisch 

„ne; face onoarea, a atribui acestui termen o- 

      

   

„ce -
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D îrigina românească,- aducîndu-l: în legătură cu 

cuvintul bulgăr, care ar însemna :în: gura 

i Românilor de pe lingă;oraşul:: Bistriţei. o mî-. ” 

-- -inăde bani, eit ași! fi- de părere că în, acest 

cas nu ne revine nici: o paternitate „Şi cred 

-: + mat . de: grabă .că . acest. termen: s'a : format 

+: din sensul general: de - strașnic de mare, u- 

riaș, grozav ce la produs . în timpurile de 

=: + demult intervertirea “curioasă, a numelui <Bule. 

a” gar» asa bună-oara în limba franceză «bougre.> 

Mă mir în acelaşi -timp.:că nu sa,;adus în 

- + -- combinaţie. cuvintul vechii: germ. „pelgan (de 

1: sa balgastrășnicia), -- ic. ia: 

Butts, (Sleiner Stăje, adică: un .boţ „mic de brînză), 

„i „t.este fără îndoială format de la, termenul nostru 

=. ciobănesc:buz," mal corect .bulz care înseam- 

-:5:6 năcun'caş de brînză nu tocmai mare, și.la care 

„ze.:r: cuvînt, pronunțarea „vulgară „a: consonantei z 

-. =" fiind'.extrem de. dură, germanul -a. preferit a 

adopta :terminaţiunea de.tts..- POR o e 

Bumbutzkn, (Suojpen,. adică: bobocii de flori), for- 

«1. maţiune - pluralică de la: diminutivul .bumbuţ, i 

-:- cum Sar zice noduşor: i» «.. i | 

Burdu,. (Sifebalg, adică burduf: de brînză,) identic 

„iu “cu același termen și, sens din limba.noastră. 

Burduhosich,:(Difbauc, adică, burduhos), identic 

i ca termen. şi sens.cu românescul burduh os. 

Buretz, (SPilz=burete), ' formaţiune::singulară din 

_* „pluralul cuvîntului românesc burete. (bureţi).
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Busatich, (grofiippig, adică: cu: buzele groase, de 
„Eta laibuzatiii ma ae rinia Puciue 

Busdesan; (foulenţăriger! GtezittolBen, “adică buz- 
15095 dugân rotund), de“: lă: termenul: nostru bus- 
935 dugan: (orig: orient), sis: e e 2 

Duissiok; (Bajilienfraut; adică : băsuioeui),- nume a- 
"> doptăt! de noi pentru aceeași: plantă (Ocimum 
“ basilicum), :: nt 

Ting, (grobe: cibarie, adică: bucitim, lung din 
e coajă” de 'răchită),i: de + la » cuvintul: românesc 
ni eUpucin Sai bucium, iii: și ie tii 
Dotelic,- (tunbe3 'dicte3 BciDa0ilb; adică. muiere ro- 

tundă, groasă), se referă la mitul: :nostru cu 

„sr Baba. 'Dochia', despre care era o picătură de 

uita O aluistâne deja: ia “cuvintul împrumutat «Bab5». 
“D. “Kisch n'a înțeles însă.nexul'mitic al'expre-. 

> Siuner! de fațăr:căci deşi spune că:ea:.cores- 

„ Punde “numelui. românesc Dochia,: nu comen- 

* 4eăză: calea: împrumutului: şi” se“ mulțămește e- 

„__vident a crede că -afară “de asemănarea  no- 

“Ic! “Tminală” nt” a'mâi colaborat nimic .la' acest îm: 
Mii € 'prumut, Este înisă-'cert:că aci sunt' 'cojoacele 

legendare ale Babei'Dochiei: cari ai :dat naş- 
“ilnvitere ideei de: muiere “rotundă, groasă. 'Ei 
i „ bănuiese însă că acest cuvînt Docke .pe care 

“d, -Kisch”îl-atribue cu atita generositate limbei 
0 'moastre,: "nu este :de''loc împrumutat:de la noi 
i: “ei'vine- dela !vechiul . „german  tochâ;carea 

““trecut' în'limba” germ. imedie de sus în tocke, 
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„+  reminînd'ast-fel :pînă la secol.=14, cînd a în- 

o i +ceput;'a .se:scrie și prorunţa docl ș şi:docke, 

însemnind păpuşă. Or, remîne: :de. explicat, 

:; zirde unde:s'a. luat. în: acest: termin; german; pe 

care Sașil transilvăneni desigur. nu-L'aii, perdut 

--: :cu 'totul;'pe lingă noțiunea.;lesne,: ;explicabilă 

= de muiere; acea de rotundă. și groasă. Ă 

„=: Cine! a: fost în părţile: Ardealului -locuite de 

; coloniști germanj,-a: putut vedea; cum. femeile 

acestora: își” manifestă -bogăţia; îmbrăcind și 

ii încărcînd pe: ele; la ;zile-mari-tot:ce at .mai 

: vi-scump, încît în: cadevăr: par a fi: niște ;baloane 

* ambulante,-de „unde: și vorba g generală g germa-. 

nă de altă ordine, «auigeputzt wie eine 

Docke» ;gătită- ca: o;păpușă; i i ei rii 

Dante, (grofe: Edjinbel, şindrilă lungă), de.la cu- 

„vintul draniţă, cunoscut-în: Transily, și Bu- 

: covina. Și “luat-de la -Slavi; ::-, ii 

Dujană, (Sjentbube auţ. Sobeiâvtteri, “baracă de 

vindut -băuturi spirtoase la bilciuri),. de la cu- 

vintul nostru dughiană, pe care. Cihac îl 

. pretinde - ca venind':de, la; :termenul, turceșc 

:;” dukkan,; deşi: pare::că e + mat.exact.a'l pre- 

supune direct de la albanezul doukjan. 

Eiitsak,, „(Biverd3at.: adică -sac : de. merinde),:-.nu 

“vine: nici de la Essack, cum pretinde. Keinzei, 

: nici -de la maghiarul : iszak, cum -ne zice dl. 

„„Kisch, ci este format, din cuvintul. românesc 

Ea  desagă, pe 'care- noi probabil îl avem dela 
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îi i = greci (&rottne) deși : limba. latină-mamă are 

- asemenea "termen: destul de. Apropiat; adică pe 

II _ibisaceium. i, i 

Folii, (Gamilie),: de la: filie: expiesitine:  6cală a 
5:.: Românilor de dincolo pentru familie.. 

Ferlepădan, (betjăpfeudern =ia risipi): de. la. ter- 
'*i::menul românesc a se lepăda;: numai în sens 

: : -nuânțat,: adică: a-arunca; cu banii.: Nu: pare a 

fi: nicl-într'un raport! cu'latinescul la pidare, 
i-“nici cu limba turcă cum se pretinde de Cihac. 

Flac6,: (unbebolfener, : nacplăjțiger, junger::: Mann 
' adică bărbat: tînăr..nătâng; negligent), de la 

* cuvintul” flecău, :însă::cu. înţeles. 'toarte cu- 

-rios diformat,:L:- it ii, e 

lar, (Ecpenteltnodjeus,: adică! tibia” la sicior)/ de la 
-U t'expresiunea românească fluierul piciorului: 

-i Dl Kisch! aduce: însă. și un verb: florn, adică 

a fluera, care corespunde cu substantivul flur, 

> “citat la 'seria'a:.doua de cuvinte. împrumutate 

“O işi care :vine de la: fluerul nostru ca instrument 
i 9: miusical.- Za ai, 

Pratje de jruschje, (neta, amic intra), este 
5" luat! iteralmente - din: românește, adică! frate 

de: cruce.! Di atatia 

Furk, (abel), pretinde dl.: Kisch. că ar. fi oistrătial 
“cuvînt medieval” furlke, eii zic însă că tot: limba 
“i * 'românască 'a: furnisat: şi. acest: termen ! și iată 

pentru 'c6;:Este prea: adevărat că limbâ:germ. 
= 2 medie de. sus: 'și: anume :dialectul:suabic. are 

  

Ft 
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„cuvintul: furke; format din . vechiul german 

- - furka, .care' este :îimprumut. latin ; însă ger- 

i : manii de: şes, între: cari numără coloniştii din 

Transilvania, ai transformat' prin” natura vo- 

“ calismului lor:pe'z din. cuvîntul. vechiă: în:'o, 

ii -utâa “cit în- "regiunile. Germaniei: de :nord de 

niz. demult, » precuim - și - astă-zi, :..se”: -aude; numai 

“iforke: (Mistforke, adică furca pentru încărcat 

gin. De”. aci; reiesă 'că şi „vecinii : noştri 

“vor! fi făcut același! lucru :și numai prin influ- 

- “ ența cuvîntului vomânesc-sai ati împrospătat 

si - pronunțarea veche: a: acestui cuvint; sat lai 

: : “7 substituit deadreptul pentru expresiunea f orke 

i “din” graiul-lor. Pentru! această :suposițiune a 

-1 :+ mea,“mai vorbește și locuţiunea': pe care aii 

ini..5 adoptat-o Saşii în dialectul lor, spunind despre 

ui î To' ceartă :înverşunată“: 'esich :-furke tzaudn> 

e , "ceeace indică clar.imitarea din cuvînt în: cuvînt 

“ta vorbei noastre : <a avea'de furcă cu cine-va». 

Fus (Dei: einer Arbeit:au3Barrenbe: Periou, adică 

">: om, 'care- fuge! incolo și 'încoace şi nu:se ține 

de-un lucru), de:la! “cuvintul: £ ușcă usitat la 

“Românii în Transilvania” şi precum ne 'spune 

însuși d „Kisch, a datchiar naștere la un adjectiv 

    

,. -:". “eu'același sensi(fuskisch). :-*- + 1: ci) 

Fushein, (joi pfeifen, 'adică' a fluera din” degete, 

tii zice“ tot 'autorul: sus':numit, ca ar fi venind de 

iat la 'românescul a: fis căi: Românit din: locurile 

Transilvaniei de nord, pe..cari i-am întrebat
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::-- despre acest cuvint; în'aă ăsigurat să .nu există 
iasemenea expresiune locală și cred: dar, că ter-. 

.:menul. acesta :nur-este -împrumut,:-ci::pur și 
„i simplu. o! formațiune: onomatopoetică,'! 

Gluga,i (Maintet mit Stapuţe, adică mânta cu-glugă), 
1. b6se atribuit: deja de Kramer limbei. românești, 
iLiiunMă'simt- dator. însă şă declin; onoarea, amin- 
15: “tind numitului domn precum și. autorului care 
tizii: reproduce, acest. .cuvint,; că termenul. gluge 

„ulii este o:simplă :metatesă. din, expresiunea ger- 

iata mană medievală: gugel, care:însemna, o că- 

Bi i paţăi.cu ciucure. la: virf, purtată mat mult în 

a 0 carnaval * Această”. expresiune. (poetul Wol 

r orfram xon Eschenbach o întrebuințează în Par- 

uz ieivalul:; săii), a! căpătat :cu. vremea . înțeles 

ironic, asemenea caciuli; purtate:. de arlechini 

ni: Și eră cunoscută :în;toată Germania,-deci şi în 

ziar părțile, de:;pe..la..gurile. Rinului: Originea cu- 

ze Xintului este; cu; toate;acestea; latină (cucula), 

oi, ast-fel că teoria împrumuțului ; acestuia ca, făcut 

î «dar NOI, ar avea: ceva în, sine, dacă nu am trebui 

si :zsisă -nes gindim: întăi „la strictul „adevăr, 

-Gol; (umGeenegtet geblieben, adică sterp, vorbind de 
itouiivite), de la. cuvîntul. nostru; Oli iza: 

Gros, (Gepler, adică; greşeală),. de la, „forma. „adver. 
„bială românească:greș,; (a. da;- greș).:i iu 

Vambar , (Bro3er Şruchtfajten) de la “cuvintul ham. 
uliw" barjpe.care îl avem şi noi prin, fliațiune slavă 
sri din :orient: (Persia), „+ 1 sti: 
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Mar am; (Derdanunt;: elenb;: adică. „miserabil,; slab, ti. 

"? 'călos),;.cuvint. pe: care lam: întimpinat deja în 

seria: a doua:de. elemente. împrumutate, este - 

i probabil: luat:de la Români, ca.origine dă însă. 

: de gindit. Avem în; limba: noastră un hara m, 

fragment dinti'o'locuţiune turcă, 'care:se aude 

*-iumal “mult în Muntenia.şi înseamnă. literalmente 

ilicit: Cuvintul: haram, așa:.cum se aude însă. 

i prin: Moldova :și: țările românești. „învecinate, 

iv “serveşte în gura: poporului -pentru.a;.indica, 

aiîn'.sens :batjocoritor; un :animal slab, dar mîn- 

»“căcios,: ticălos; mare-la înfățișare, - corespunde 

“"prin-o *câincidenţă :;de sens” „foarte „curioasă 

:unut cuvint analog vechii: german, Din.;acesta. 

a mai rămas-azi în:limba :germană; termenul. 

zii, <harmlosv:inofensiv-şi! se poate lesne, că 

„i moldovenescul:; haram,: caracteristic: şi grin 

:conservarea formei salebisilabice,. să fie unul 

india acele elemente enigmaţice, de origine: goto- 

„2 cigermanică,: ce: s'a strecurat fie direct, fie prin 

:» i Aliațiune," în -limba . strămoșilor noștri__și o se 

1--irmenţin vin »ciuda-: tuturor. teoriilor;;, contrare. 

Si „Despre: elemente de soiul. acesta voi, încerca. 

a trata'într'un studii: special: Î vitan 

Warits (eideforn, adică haricicică ; sait; hrișcă), din 
*'cuvintuli-haricică' cu: care: numesc. Românii 

:: transilvăneni-planta <Polygonum 'aviculare» (în 

„»:i Bucovina hris ca). Numirea e de:origine slavă. 

Hoida, -(Butuf, :strigăt-de îindemnare); de la haide, 

    

    
   

 



“înterjecție pe care Românii. înșiși par a o avea 

5" din timpuri străvechi și:despre'care voii vorbi 

Dai rîn: 'studiul''special pomenit: mai. sus:” 

aoit, (ftintendea leild,: carne impaţită), « de; la cu- 

:wîntul nostru hoit care după Cihac.ar fi luat 

n de' la “Maghiari, îrisemriind cadavru.::? 

Hoits, (repta,: adică :la::dreapta),: de . la . strigătu 
“ti “țăranilor: noştri. hăis,: întrebuințat. la: minatul 

iz. boilor. Şi: despre acest cuvint. ne 'spune; Cihac 
„3. că'ar'fi: de origine ungară, Eu credi-că _ori- 

“sinea” este:'mult :mat.veche și 'observ.pină la. 

“ alte "presupuneii, 'că același . h ois: cu- acelaş 

“înţeles se găseşte după cît aflu și la Slavii din pe- 

'“ninsula balcanică; de, la. cară. îl vor: fi luat și 

“i vecinii noștri: de rasă turană. - , 

Holkd,: (Razim, “adică: sgomot),'de la: expresiunea 
ni: usitată la Românii transilv..holcă, ce inseamnă 

asemenea sgomot; şi “este :de origine slavă. 

Holtje; (Gunggejelle, adică holteiu),: de la nolteiu, 
sia împrumutat de:not de la: Slavi. (blast, holosty). 

Mop—tsup, ((ufige: Berion,:! se':zice::de'un om 
i“ turuietec),; vine, după însăși spusele. d-lui Kisch, 

i“ ide ila interjecţiile române "întrebuințate cu 

privire la joc *şi::sărit: hopâ—ţupa; + 
Hopintok, (Taugenicht3, adică perde-vară), de la ex- 
Stiai it presiunea; “transilvană română:pintoc, derivat 

ai de' la slavul petak, monctă de:aramă: fără va- 

ia a loare;! 'de- unde: şi înţelesul: de : desprețuire. 
Moreits;: (ivilde: Yagb der Gaţjenbubeu,:adică goana 

   

   



e, | 23. 

"“sburdalnică la” băieţi), de la “locuţiunea' româ- 
mească a alerga pe horaiţa; care după 

li. “Cihac! ar!fi de origine slâvă, deşi el însuşi ne 

”- citează: și cuvintul turcesc Ekhorată; (a face 

„„haz) ca intrînd în domeniul explicativ: pentru 

“acest: element enigmatic ''din' limba noastră. 

„““1:*:-In Bucovina termenul horaieţ; 'ca substantiv, 

ză înseamnă! loc întins;: pustii (urlă lupii pe ho- 

»zaieţ) 'ceea” ce aduce în cît-va un! înţeles, în 

ii carâ "vuetul! vag: al ipustiului' străbătut 'de.fur- 

- i tunl "Şi strigăte: de fiare “s'ar :resumă : prin 

'“'onoinătâpea! horaiţ, 'choraițiietc.-i tina, 

Hospots, (Gajterei, 'adică ospătărie), 'deila român. 
ospeţ: și ospătă-! i pm) BI tsI N ! 

Hurlup, (dur :3 nfeftenț ice! vefriippette” und baz 
7 DurĂg) touțoenig. wadjeibe SRilaiime, adică - 

ii "io prună stricată” de insecte,: cară creşte apoi 

Ii în chip: da: pungă), : de. la':termenul - local al 

fi Românilor: transilv. :hurlup; ce “înseamnă în + 

adevăr -o: “diformaţiune - maladivă la” fructe. și 

5 %'e de 'orig." slavă, "(In Argeș surlup)- 

Tri, (Rabiar), “de la cuvintul icre. 

Iakâtă, ( jiege ba, inter). pentru uite, vezi), este ite- - 
“' talmerite” românescul! iacătă.“ „ti zic 

Iaad, “(numele unei 'rhatl ! comune * “urbane săsești î în 

i “0 nordul “Trans.): de la :cuviitul românesc! iad, 
„îi adică t regiune sălbatică şi: încunjurată 'de codri 

mezi "deși, unde' a fost! fondată i după ctoriici: la 1334 
SI , 
no rit 

    

   

„re 

  

ar 

Di i i.
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smn această, „comună cu : denumirea: românească 

a „caracteristică. ut nai 

Juttelicn, (Îlint,. felt = iute), -tormaţiune ad- 
ans jectivală, „de . la --cuvințul. „nostru; iute, (slav, 

pro Ut tipizate 20 Popii zi tori 
Kafer;,. (Dacţiparren = Căprior la acoperămint) ar 

„ia, iYeni după. Wolff, de; „la termenul Jatin , eapre- | 

    

ci Că nu Pati luat, Sas, acest; cuvint, deadreptul 

+ „de. la. vechii. Romani „pricepe: oră-cine,. Curios 

ine  Eucă se ignorează faptul: lui, 2 prefăcut în 7. 

Kalibă, (Giitte. = colibă), de, la; „termenul, nostru 
„iri; Colibă (orig.: veche; slavă), oral 

Kalik,  (Raugenidită, adică „un : perde-vară), sens 

+ 2;nuanţat: de: a. fermenul: identic, sub „care în- 

  

         şi 

. „slavă veche, de. unde) ne-a. 2 venit: acest, cuvint, 

i-l mat înseamnă şi peregrin;; în, idiomele slave 

+! i. uol. însă mai. are și înțelesul. de:, „mutilat, 

“ju a de.unde.s'a: “născut. „apoi; și: în, limba. noastră 

Di vorba!de- dată mai. „nouă a. calisi, în loc de 

a ciunti, mutila: (pe cine-va).; creta: at 

Kapu. sei, (etwa3, bebenten, adică, a însemna, ceva), 
„de la locuţiunea ; noastră. a; fi ia p, precum se 

„ mai găseşte la Sași şi, vorba;similară «Popa sei». 

savu, (ein. langer, oct =, un „surtuc lung), de la 
E: = termenul, militar „austriac . apoi. -trecut în 

    
în limba românească pentru a indica o haină
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21 eroită” 'bine: și ” încheiată; (la ' dame câpoțel). 
- - Originea: e italiană” (ilicappotto); nu:rusă, pre- 

cum se spune în Cihac. n: iti 

Katseweikd, (9lenizelfeibidjen == scurteică);. de'la:ca- 
țavei ca noastră, care. termen'îl avem probabil 

” din' limbă malorusă,! unde :s'a':strecurat' de la 

-ii Tătari (rădăcina: Katza). (iasi Snâzi 

Kirzd, (8riicte =="cîrja),: de la .cuvintul. românesc 
zii !cîrjajluatde: noi din limba veche slavă: [e 
Hi3 erude) flo a 5 Bioeoaa i a o Xiutoto 

Kitsch, (tatle al: adică imper; “de: la verbul'român 

"a" ghici), ghicil: + nice ici An i 

Kloskă; (StautcEfjenne), : deila-cuvintul! cloșcă. 
Tiofd, (Majjerfanne = cofă); de!la ctiviritul' “analog 

i: *români:cofă, pe: :care! Kuhn!şi: Schuchiert;:âl 

” deduc direct .din: latinescul: cavus;i pe cind 

die 1: 1ă- dicțiotiarul lui :Cihac se=pretinde 0 deri- 
""“vaţiune. din termenul: turc svulg„rquova.:ti!i 

Koi, (testiculele), forma de plui. de la termeriul român 
'analog,: carc:a dat: ocasie'şi la: formarea unui 

Dă tîmprumut'adjectivic ; (oiosich):: mii at 

Kolosehklăpol; “(făcăleț), :de: la ::cuvintul;coleşă, 
'ce:înseamnă: în “Transilv.: de nord tot atît ca 

- isi. mămăliga,!'de unde :și-expresiunea de 

":colişer, adică: făcăleț: de: mămăligă. (Bucov. 

  

e 

   
„siove-melesteii it şi, nr si în 

Iămuard;” (iţteroaumgjoct “fir: Cyergelter, de 
=. sf lancuvîntul comoară: (0r. slăvă). 4: . 

Kostj ej  Ohais6etdafrer; adică 'coşer giezitiu porumb)
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fi ;«“de la cuvîntul: românesc coşteii cu: acelaşi 

2; , înțeles, numai că indică un soiit de „coșer pri- 

mitiv de tot. (elem. slav). . E 

ozok, (Bauernpelg = cojoc) de la cuvintul nostru 
„cojoc -(or.-slavă)...: -- . = : 

Ivikală, (Eein . gejepnittene.. Şreiiă,. adică. carne 
mărunt tăiată), de la. expresiunea locală tran- 

. silv, cricală, pentru. tocană. „îi iii 

Traselumă, (Sopibedectung au3 itoargein Satţett = 
căciulă de pele neagră de mel), de la. cuvintul 

«»cușmă (or. slavă),i . tt od 
Lulă, (Sctofipfaije-—lulea de tutun), de. la cuvintul” 

„nostru-lulea, care:/'aim. „împramutat probabil 
„din':limba albaneză, - i i: iși 

Lurtă, (Biinnflitițige3, jcDlecptea Getrân, adică ori- 
bria ce băutură slabă .sai' rea), dela cuvintul li- 

urca, identic 'la înţeles şi luat din limbele slave. 
Matane, (Numân. Siirbencerenonie, adică: ceremonie 

la “biserică, 'ar; fi: venind :după: dl Kisch de 
za îi “la cuvintul” latinesc, matutina. (sc:.hora) care 

în forma. :sa “vulgară. românească: ar: fi dat” 
1.2! naștere acestui împrumut al. dialectului săsesc. 

- i Or.se+ştie că. cuvîntul metanie,. trecut în 
ui» « limba: noastră -din, ritul, ortodox, bisericesc, 

55 nu are. a “face nimic cu cuvintul: latin pomenit 
“ci este format din termenul grec. jterayorg. 

eo «i Metane:macheni: înseamnă, la: Saşi.a , face 
vorbă multă, . deci. derivatul :ceremonie și 

(trei bănuielele - latino- catolice. ale d-lui: Kisch.:: 

„ii tz 

    HAL a:
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Matraguna, (Gijttraut, buruiană: otrăvitoare) de la 
termenul identic-din limba: noastră. (::2 

Molda;- (Butowina) nume: special pentru Bucovina; 
“ format -din. denumirea: istorică: a.țării române 
“vecine. Moldoveanul se chiamă la Sași Molner: 

Muk, (bie 2itinuppe,==muc de e Iumiriare); identic 
cu acelaș -termen 'român;::iiih:, sii cai 

Muls, “(aulejelin,= =—măgărița), de. la cuvintul'mulă; 
usitat în “Ardeal: pentru-a a: “indica. catirul de 

sex femenin. - în a 

Marlin, (rejler. ji) begatten, adică. a'se. i împărechea); 
-de Ja. verbul: român -a se mirli,: vorbind de 

împerecheatul oilor, :: . fiii iris 

Musch; (Rotg,==mucii din: nas). formă dei plural de 
“la cuvintul: muci, ariei iii 

Matale; (Silpel, =atăr), de la cuiinitul mutălăti 
"în sens de prost, : at ae td 

Aatsils, (Mtotăjt-=noroit); de la: cuvintul îostru 
“mocirlă, (împrum.. de la. Slavi)..: sii 

Nekezit, (geplagt, =necăjit), de: la, cuvintul: identic 
:românesc. (or. sl);"* Pit 

" Notingich, (cinjătig,—ntîng), idem; . 
Nebăntosch, (nărtij,=nebunatic), forma” adject. de 

"tot. curioasă de la substantivul român nebun. 

Obschitar, (verabfdjiedetev . Golbat,=—soldat conge: 
diat), de la cuvintul:german “Abschied jcon- 

-i: gediul); romanisat de soldații transilvăneni din 

3î- v-arinata austriacă. şi intrat” apoi ca formaţiune
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p! et,substantivală cu-terminație;română < abșidar,. 
din .noii:în: limbagiul.;Sașilor.: îns: 

Opeiis,: (primitive Alujojlitttampe, paie), de. la 02 
«su paieţul românesc, (cuv, împrum. dela; Slavi). 

Opintsely (Bimnbjub,==opinca), de. la pluralul cu- 
„vîntului nostru identic adică opinci; (nelămurit 

încă în privința: originei. sale). ; 21598 u5 

Pakal;; (Dumuntopf, adică om=bur: de, păcălit), de 
„u ula cuvintul nastrupăcală,al-cărul înţeles este 

cu totul contrar. Mitea za 

Pankowd,:(Pamtuchen,==un -fel de clătita),, dela 
vb brpâncova, nume dat: aluaturilor, ce secoc delă-, 

satul secului la Românii transilv.;-.- E 

Papiilaptie; (energieloțe :“Perion), jiteralmente. papă: 
lapte, indicînd asemenea oameni fără energie. 

Papirară, (Gierjpeije==mîncare de ouă),:de la cuvin: 
“tul paparadă și papa.ră-care servă în unele 

ir:iu locuri de nume pentru jumări (Bucovina scrob), 

Papiits, (SRautojiet), : forma :plurală de. la.. termenul 
ci nostru-pa puc. (cuvint împr. din : limba; turcă) 

și nu, precum'se crede, .de la termenul un- 

__guresc analog papucz, care are accentul pe 

2 „to silabar:primă. icre cutia Pai ge 

Parali. (Gelb=bani),:de la parale, (or. turcă), 

Păldrie,-.(breiter.; Strobbut,- adică; :pălărie::largă, de 
-iic=; paie)” dela cuv.pălărie.;> 1: cit 
Peritich,.(fzânttitj bolnăvicios), de la: forma par- 
caut i ticipială a cuvîntului românesc: a peri, :perit
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a petitu ră, c cui care: se indică: o ființă în decre- 
pitudine. -- aa ze 

Pihjas, Gangitigee ;Evietropi, adică un nasture care 

nu est&: primit” în! joc), de la expresiunea lo- 

cală < a copiilor români opin aş, la cari un nas 

ar i 

p.m. me At Lari 
: valabil Îa joc. Pa UI ati 

Piperi, ini” vipere), -de la: cudîntul: identic ro- 
    e Les. 

: i mânescii i zi si ni 30 cui cu 

Pitzigus, (Soptmițe=- pițigoiul), de la. numele a- 

învia 'celeiăşi pasetl, însă :Cu terminația. modificată 

uș în loc 'de'oiu: Se poate-lesne: ca îsi ro- 

2: mânile transilv.i să aibă: în-limba''lor. pe:'alo- 

:20% curea 'asemenea terniinaţie,! căci: “germână nu 

ing nici: întrun cas. zii ri AB? nur 

Poganich; “(teuţiij) al : “dracului), : formaţiune - ad- 

roi “ jectivală: de :la cuvîntul: 'păgîn, “întrebuințată 

însă mai mult :ca -particulă: de superlativ, d. 

e tei pute“al - dracului: (stinkt: pog.).. Acest'reu- 

vint îl avem de la Slavi; deși există-un pa- 

-i ganus latinesc; “probă forma păn gănesc, ca- 

ie .re:în orl:ce- cas 'vine de la'slavul pogoniti. 

Pojauă,. (Malbivieje==poeană),: identic cu cuvintul” 

-.: „nostru românesc: (or.-sl.).:::: 1 briiez 

Pomani machen,: (ein: gute3” ere E tai! de! la lo- 

--“ cuțiunea analoagă: din «limba: noastră. Sașii ai 

“” imprumutat “însă și' verbul: pomeni; pe: care 

“nof îl avem: din limba slavă veche. Ast-fel la 
ei pomenin ca forma  infinitivală::înseamnă
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-is»a reaminti; ceva sai. pe cine va, însă. numai 

în sens binevoitor sai recunoscător, : 

Pânori,. (grobe3; Zuh=postav :ordinar),.. de. la; CU-, 
„i „Yîntul pănură (lat. „pannulus), care. înseamnă 

- în limba! noastră același lucru.. 

Popă,, (în. locuţiuni - avînd; înțeles, de. mai, „mare, 

însă tot cu sensul fondamental de: :preoț, d. e. 
- 3 «amar popă. sei» adică: să. le. fix aman popa 

nu glumă Tot așa la socul popicelor. cel mai 

- mare se numeşte popă. us: « 

Pornin, (fi) auf: den TBeg made, adică £ a. porni 
la drum), identic cu a;porni.- for. sl.) 

„Posinoc,.. (erjter.: Berfauj=întiia vinzare), de la cu- 
- „vîntul” slav: adoptat în limba noastră pocinoc» 

prin care se indica asemenea prima; vînzare 

-53 «ca bun augur (ești bun de pocinoc,;saii cum 

iiriS'ar, zice prin, ilustrare. cu alt lement, analog 
„în „străin :<ești bun de: saftea.») ;,..: ;. 

Povesti; (ergiblen=—a storisi), .de: la- “cuvintul a 
povesti tor, sl,).:- : ir; 

Pradă machen, (berj iăoenben=a fisipi) 1 literalmente 
„a face: pradă, + ce. arată că acest împrumut 

  

zi 
“it 

    

"sensul elementar, din, e care. a, „purces, fără în- 
= doială întreaga: “locuţiune. „menţinută ca.frasă; 

| i tată şi; un. verb ; predan cu același -sens. 
Priints, (Sdbajtăţe =brînza de ot),de la cuvintul nos- 
zi iitru brînză, a. cărui. origine, a. rămas pină as- 

rertăzi: neelucidată, pei a a .. Date) 

  iu i 

[i zinc da.
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Prisnel, (rațe Perjon=om 'care :face -toate:iute), 
de:la cuvintul: prisnel și :locuțiunea: româ- 

--. nească '<se mișca: ca ua prisnel.>:;(or;;sl.) 
Privechi, (Totenwadje=priveghiul/la; mort),:de la 

: -. termenul-identic. din limba;noastră, i: 

Propodjin, (beriveijen -=a mustra), de: la: expresiu- 

"nea -locală a Rom. transilv.:propodi cu'înţe- 

„lesul.de a mustra;.. (probozi,: Bucov.): scurtare 

i “din.cuvîntul de-or. sl. a'propovădui. . 

Prostalo, (uugebjobelter SMenjd), adică om necioplit), 
identic. cu .prostălăii şi. imitat ; întocmai! ca. 

+; precedentul :mutălăii. io r0b ini 

Puhay ich, (aufgedunjen=— urmat, de la: expresiunea 
locală a Transilv.: puhav, prin-care' se indică 

sun :lucru. arătos: dar cam:-gol:în Tountru:: 0: 

s riiriginea e. probabilă slavă, (pugati a produce 

si- spaima); ii tari i a or 

Pune: lume niit, (niemals= nict-odată), de. la: lo, 

„.cuţiunea românească pînă'i.lumea nu..., 

:: adică: :'enict-odată în. lumea asta.>..? îi, 

punga, :(Gelobeutel==punga - pentru :bâni), de la cu- 
-ivîntul-punga,: pe. care “limba :noastră il/are! 

j:.«i (prin filiaţiune poate). de. la Goţi,- insă nu de 

la Slavi, cum pare a rezulta;; din „clasificarea 

- dicționarului lui Cihac. - 

Purlegar, (Qanbitreidjer=potlogar), format din po- 
„tlogar: cu o curioasă” substituire! a” "consoanei! 

i prin ] lichida” 7 "(or; slavă), i 

piistiă, (ein 5der ot, adică, „un “loc. pusti), este, 
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=: format 'ca iși verbul pustich, despre carc-âni! 
“pomenit; în-:prima :serie ;de imprumuturi, din 
(cuvintul :nostru 'pustiit (or: sl.) și şi i n'are a , face, 

    

  

si ctdirectreu. i Wăstecitqiti rii trona! 

Putjere, (Strajt=putere),: de: la: terrhenul'-identic 
ar “din:limba: noastră. po) iii stea     

Puts, (Eleiner : Stevl==om: pitic); de la:"cuvintul ro- 
:r”i:mânesc-puțin; precum: ne-o spune” însuși d-l 

Kisch:: Să; 'nu'ifie insă: cumya!' format de la 

«îicralt:cuvint? (A se 'ținea în: samă 'și accentul!) 
Riilntal; (Mecfentect;. localitate: săsească "în! ran. 

silvania), dovedită: prin documente de la anul 
îi51505:că! se: numea: Reteaguj: deci nume :dE 

oi origine; curat românească. i: e îi. 
Ninkalo;: (Dictjpăbel= gogoiman), de la-expresiunea 
oii rîncăleii 'sai. rîncăă, adică taur tinăr,.bivol 

prost, ce rage fără rost. (Ințeles cam: curios.) 

Seris, (ntolfig=:zeros), de:la' cuvintul “identici: ci 
p... același înţeles. . (elemen.. sl.):u: „i: iz 

Sseralu (1), (armer Zeujel==om sărac), de: la cuvintul 
„ ::nostruidentic și care este de origine necunoscută: 

Sseurteili,: (€leine  Yacfe==scurteica), «imitat : după 
5_ 1: numele anâlog c din limba noastră ca și i cuvintul 

"Cațaveicariliii pe ie te ii 

   

   
   

    

- (1) Am scris cuvântul, acesta: precum şi; căteva, după. el 
cu Ss pentru. a indica că, Sașii î în adevăr. fac. distincțiune 
în pronunțarea consonantei s și asta din, Causă. că! dialec- 
tul lor originar francon: făcea | mare deosebire între spiranta 

e. poza „ti: dură: s şi eonsonânta geminată! i îi do atita i
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Sspurkan,! (fi) : eine “wunde: Etelle givectă : eilung 
mit SMijt eințămieren, adică -a'și unge:0 rană 

, îi 'cu:.murdării în :scopul: vindecărei), de :la'; cu- 

vintul românesc“ spurca;- cu înțelesul identic, 
i referitor. la' obiceiul: ciudat al poporului, de a 

2.2 căuta! vindecare înzacest:mod;:.-: iu: și 

Sstirpe, (unjiuctbareă Opuittestbic==vacă sa oaie 
za ce: nubifată),: de 'la''cuvîntul nostru sterp (din! 

ia î grecescul orăprzas), «careia dat:naştere:! și la 

formațiunea “unui .adiectiv? sstârpichy cu ace- 
=. * lași Anţeles.cs m e homo 

Sstin, (Geinbjitte=stina);i de-a:stină, “cuvint pe 
2 care; îl:avem: după” spusele: Îui “Miklosich din 

paza - limba: veche: slavă: 5: oii pnițiaoi pr 

Sstinizveli: (Gib stângaci)! î de “la “substanti- 
vul: identic român: stîn găciti;rcare luat în 

i! sens: adjectival;a:'dat: naștere și la o altă 'for- 

„5: maăţiune'istîngatich,icu; același înțeles. 

Sstrunsă, (But prăsila de oi),-:de:: la: “cuvîntul 
: "nostru: strungă, din 'al:'cărui înţeles: primitif 

* de loc'îngrădit:'pentru/mulsul oilor, s'a deri- 

„. :i.Vat odată cu'acest împrumut, un “fel 'de no- 
: ţiune-mal :generală. (Termenul strungă e de 

origine latină nu slavă.) .: pt ia 

Ssukman, -(îObertleid dea. + Snitern=suman), de la 
„n sin.termenul românesc''suman, format din slav, 

„»sukno (nu din limba turcă.) i i: 
Sswiirlin,:- (jpleubern=a arunca), de :la; cuvintul . 

mia 
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mut zvirli; în înţelesul arancatului vehement (e-. 

 lement slav.) -:i.,, ciinii Să 
Scnants, (masc. Gtraiengraben șanț: ftagă drum), 
„ui:„ nu poate fi adoptat dela: termenul: Schanze 

;. (subst. fem:) în:sens de. săpătură de. cetate, ci 
a fost reîmprumutat de'la poporul român care 

- îl “avea: probabil. de 'la:. Germani... „i; - 
Schaptie, (fieben), de: la; numărul , românesc. sapte 
1 „însă cu:sens eliptic, bâsat pe o. vorbă veche 

-5 pe. care ne-o citează d..Kisch..şi anume: <an 

“schăptje redn» ceea ce.vrea:să zică pe 

« su româneșteca.. vorbi în:șapte». Nu: am' putut 

ni: „afla deila nimeni,ce.sens poate ;să: aibă acea- 

stă locuțiune, pare că; există:cu'toate aceste, 

-i.n.sad.a existat -vr'odată,- căci ,de „unde: „S'ar - fi 

si i»sluat altmintrelea- împrumutul respectif,.. 

Sehiriisle, + “(jet Begreijlicye : Cage, adică . lucru 
; „greă.de. priceput), de la..cuvintul ;șiretlic, 

ta împrumutat, de noi de la; Turci... IE par 

Tandald 5, (langtoeiliger Menj om. încet, plictisitor), 
-i:ab ar.veni: după ,presumţiunile d-lui. Kisch de la 
net “cuvintul românesc, tîndală; eii însă ași crede 

„D » că: tocmai termenul nostru vine: de..la: nem- 
țescul tindeln, deși termeni: de;acest soiii 

ît vise, găsesc-cam.la'toate limbile. şi-ată. mai. înult 
îi: un, sens:-abstract,; figurat: prin. exclamațiuni 

” onomatopoetice,: cum:'mai.sunt la. rioi d. e. 
'uiatdandana, tanana, încit: e grei. a.le: da :de 

origine. 
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Tank, (Badi=teanc); de:la: cuvintul analog român 

“(de or. turcă), -.:: : i 

T)iparaseli (bitter. Sei jer= —pipărușa), : forma- 
-:.:*ţiune :masc,: de. la. pipăruşă, (vulgar chi- 

“ păruș).: Page taia ate e , 

mină (Gide), de la: cuvintul; identic româ- 

_nesc (or. slavă). i. rii io ci 

“Tise, (junge Şiibujen=făget tînăr); de la tîrș 
1 1. cu'eare” cuvint'se'indică în : Trans. ori-ce de- 

„i „'siş:de.tufe (originea: necunoscută)..! :; 
Tis, (Mamenavetter=care: poartă 'același nume), de 

la cuvîntul tiz, adică! omonim; (cuv. luat din 

-“limba „veche slavă), .:..: 0-0) iii 

'Tos, tossich,; (imanejgebacteneă Brot, adică pîine ne- 
- coaptă), de la expresiunea! locală .a Români- 

lor trans. cotos, care se întrebuințează în 

„ sens .adj.:vorbind de” aluat''prea” puțin: copt. 

Treister, “teister, (leberner. Sat=—sac de pele), de 
=: la” cuvîntul: nostruitraistă;.pe :care îl :avem, 

precum. ne :spune dl.:Hasdei în < Cuvinte din 
 Bătrini», direct de. la: vechii ! Daci::(staristra). 

Tritoili, (Sie vrifald), de. lă :cuvîntul: identic ro- 
 mânesc.; ..-: o i Rt tintei 

rosk, (plumps= —interjecţie' pentru :a exprima că- 
. derea. sgomotoasă a unul lucru), de la:on0- 

a matopea: românească .trosc.: :::5 :iiii | 

Tsander, :(Gijenjoglacfe, adică: resturile: 1a'::ferărie), 
„+ 35* vine: după -arătările d-lui: Kisch dela “cuvin- 

:- :“tul-german' medieval:<Zunder,> 'ceea:ce ar în- 
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fr... semna materie rincendiabilă;-După mine 
acest cuvint este format tot: prin» împrumut 

“din- limba românească și anume din „termenul 

-:.19 nostru, țanderă, care deși. nu se întrebuin- 

țează de noi decit vorbind de lemn; la veci: 

=. îm. niă noștril-:a- putut însă foarte „bine să : fie 

adoptat ca multe alte vorbe „din cite: le-am 

Văzut, ri: ge secarei rara? zi 

7eap, (bet Biegeubort-_bărbătașul- caprei), de la 
ţap, cuvint-pe care .Diez. îl -derivă.ds:la ita- 

zh iJienescul.:zeba.--Cercetări=: mai. nuor': -conchid 

mit 3:că e. „de origină albaneză; i: isi zi 

Tsark6, (Gljter==coţofana, țarca), de'la niriele pa- 
„a o: sărei aceste, care. în: Transilv:: precum  și-“ în 

Bucovina și! Basarabia.:se ' cheamă :țarca (or- 

3 i Slavă)ut: iz tn) za ret mal 

Tsibay (saten, “adică cine: ciobănesc),: de la 
i- înterjecția na.:ţiba,: întrebuințată: de ciobanii 

dit: Noştril- pentru chemarea cînilor. de stină;; i (fără 
zi -tena»interj,: Servește: la: gonire). 2: i, 

'Tsink; (juunge3: : Rădegen,- fată tînără), de-la'expre.- . 
-: nisiunea'desprețuitoate a Românilor. pentru fete 

„ nevrăstnice ţinc, termen luat probabil: de la 

„55 s:Ungură (ezinio); la: cari: se: referă “chiar. vorba. 
Tsinemintje;- (einer. der alfea im-Sirm Depălt, adică 

om care își.aduce;bine:aminte:de toate), for- 

„cin? mațiune :substantivală foarte: curivasă : și::ca- 
- min” racteristică.din frasa românească ține: minte, 

-i «, care. denotă :mai mult! decit: ori-ce, cum at 
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“i .inrifost; apreciate, calităţile; intelectuale ale Ro- 

mânului, «mai ales agerimea;: minţii, de.vecinii 

az Săi, dei rasă străină, Acelaşi, împrumut: îl: ai 

ca Sie Ungurii! oieri nn 

'Tsokita, (ein Balljpiel, . numele. „unui joc. de.minge), 
de la cuvintul ciocnita,:!care indică acest. 

„. fel.de .joc caracteristic; prin::faptul „că: după. 

- fie-care, bătaie; de; minge,.; .adversarii :din.jo& 
își schimbă locul și la întilnirec lovesc: bitele 

„în lor sau. mai bine; zis «le ciocnesc unele:de 

| altele,,, .—-irpti a) Crt ai lupii 

“'Esore, (Bigcumer) de la porecla vulgară cioară 
ce se 'dă Țiganilor. 

“Tsurda, (Eaar==ceată), de la cuvintul ciurdă, 
forma paralelă cu cireadă (element slav îm- 

prum. de o potrivă de noi şi de Unguri, pen- 

tru a indica ceată de animale). 
Turba, (Echeuchruf, adică strigăt de goană), de la. 

frasa: da ce, al turbat! exclamaţiune scur- ” 

tată întrebuințată de ciobanii noştrii, orl de 

„cîte ori încep cînil 'a urla jalnic. 

Turma, (Echafperbe=turma. de ol), de la cuvintul 
nostru turmă. 

Udeeh, (Anteig sum Erwweicen bon Qeder, adică u- 
__ dătura pentru a muia pele virtoasă), de la. 

verbul românesc a uda. - 

Waitau, (ref. ivebflagen=a se văita), de la verbul 
românesc analog, format din interj. vai. 

Werdets, (Sloţ==buștean), de la adjectivul româ- 
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„cd  +nesc “verde, probabil cu înţelesul primitif 
linie «buştean :de la: un arbore încă! -verde.> 

W cinkă, -(grobes Qeintud)==cearşaf din: pînză or- 
„ dinară) de la expresiunea locală! a Transilv. 

.veringaj cuvint cu același: înţeles și: împru- 

1-<. mutat din-limba''slavă. iei tai 

wo oiwot, (SBocbobe,:Şiirit,) de la voevod.: -(or. sl.) 
Zisaraii, (punbsronti=-turba); de. la cuvintul j jiga- 

'raie:(or. sl.):: ze ai im 

Zi, (Eobbreneni==jigzul) de' la vorba” ară arde 
jigul. (în limb, slave zigati=arde.) 

si tie ic ui 

  

me 
j 

e 

    

« i 

  

opteze 

  

     

  

  



      

 „GONGLUZIDNI 
Pa 

” Culegînd. primele: serii: de împrumuturi: publicate 
aci, am -avut : curiositatea: să! aflu “părerea unui în- 
vățat:german pe care-l ştiam special în 'chestiuni. de 
aceste! şi i-am “arătat: elementele: găsite în dialectul 
Germanilor. din. Transilvania. Foarte: surprins întiită 
de lucrul acestă, respectivul -donin 'rhi-a “declarat;în 
urmă :că :găsește' în::definitiv foarte “explicâbil dacă 
populațiunea “germană din : Ardeal își: împestriţează 
limbagiul . cu împrumuturi “din ::idiomele” vecinilor 
decare ce;se:știe în:toată:lumea'că tele: . 
mentul gierman (săsesc) din Transilvania 
este:condamnat la: peire.. Causa'peirei -ar fi 
firește, — spunea numitul mal departe —-:că populați- 
unea' română, fiind : extrem: de -viguroasă și! vitală, 
creşte. în - proporţie: enormă“ față: de: coloriiștit ger: 
mani! ce:'“'și curină ei înșii firul: existenţe!,“ aplicind 
de “secole: nefericitul și stuipidul. sistein maltusian 
(restrîngerea! numărului” copiilor în 'scop de a: evita 
diviziunea! averilor). Pe. cit de francă părea această 
declarațiune, jea nu: ai.putut; să mă “mulțumească, 

4
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şi am _citat'o azi, fiind-că după părerea mea nu este 

aceasta pricina din care s'a produs în decursul de 

opt secole invaziunea cuvintelor pomenite din limba. 

română în cea a Germanilor transilvăneni, 

Se pretinde în general că Germanul este foarte 

mult înclinat spre naţionalisare şi se spune chiar 

de autori germani, în, gura mare, mai ales cu oca- 

sia emigrărilor: de Germani în statele americane, 

că nici o rasă nu se pretează în așa grad dogmei 

«ubi' bene ;ibi patria» ca rasa teutonică. Nu s'a pre- 

cisat însă. nică cînd și. de; nici'un scriitor. — şi asta 

e: destul de caracteristic care soiui saii:viță: de ger- 

man :anume are această. înclinație, cel-de nord, sail 

cel .de:sud,; cel. din”:centrul Germaniei, cel din Im- 

periii, sai: -cel din -Austria,;... nimic; Or trebue să con- 

statăm 'în: urma acestei 'eminente întrebări : imediat 

următorul; lucru: Ramura : germană. din care se trag 

Saşii: din Transilvania,;- precum. am: arătat! “la. înce- 

putul :acestui: studiă,..ramura.:așa:: *numiţilor.: Ger- 

mani:de.șes (Niederdeutsche), nu se desnaţionali- 

zează așa;de lesne, dovadă viţa: Holandezilor,. cari 

cu;toată înrăurirea istorică a. „vecinilor de altă:naţie 

şi-ati; păstrat. așa ; de ibine. dialectul;: încît at: reuşit 

în; cele: din'.urmă a ;face. din :graiul lor, recunoscut 

ca: rudimentar, : urit. şi: greoi, o limbă. literară la 

careţin morţiş. Ba chiar disprețul general pentru acea- 

stă limbă a început să 'se, prefacă astă-zi în: admiraţie, 

văzându-se :mai.:ales .că 'acel limbagiiă: declarat de 

imposibil,:a- avut forța vitală să se. .perpetue. pînă 

.
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în. coloniile africane unde bravii descendenți, Burii 

actuali, . găsiaii în ':adversarii! Britanl,: “poate : mai 

aprigi asupritori în limbă decit în ce :privea dreptul 

lor :politic; Tot aşa idiomul flamand, înecat am:pu- 

tea - zice: 'de: limba franceză, puternică; cultă, se 

luptă din: răsputeri secoli: întregi: cu idiomul: valon 

(dialect francez) şi” aceasta: e 'şi: mai : mare :dovadă 

pentru: ceea ce voii să argimentez; de oare- ce:se 

ştie din cronicele vechi ale Transilvaniei că o parte 

din . Sașii coloniști: ai venit chiar: din.:regiunile lo- 

cuite de acei Flamanzi, adică! din Flandra, cu po: 

pulaţia ei : resistentă. “De! aci... dar::prima .şi cea 

mai puternică - objecţiune: ce rezultă ' de sine, că 

dacă este:-diri nefericire: adevărat cum că populăţiu- 

nea germană din Transilvania, vorbind despre contin- 

gentul cel mare sai aşa. numiții Sași, (1), merge spre 

peire- ca 'rasă, aceasta iîncă nu înseamnă că Sașii se 

- desnaţionaliseăză, Este poate un 6xemplu fără seamăn, 

în, ce fel seiizolează astăzi încă acești coloniști în 

năzuinţa lor de: a se.ţinea intacți'şi neîmpestriţați în 

limbă şi moravuri, și _am'. trebui: să trecem. peste 

cadrul studiului -de față ca 'să vedem. din'istoria 

acestor coloniști cum aii. fost ei protejaţi prin:drep- 

tură extraordinare şi privilegii: nenumărate :pentru 
a:nu fi expuși: la 'nici.un' amestec:cu populațiunea 

indigenă, Este un capitol din cele mai triste 'în is- 
, - azil ; pi poa Ie Dep pa cepe mite 
ee ia a ÎI Di Pi iii Po a 

") Sunt în Transilvaniă şi "Ungaria şi “alți Gerinani duși 
mai tiiziu “de Maria Theresia, cari merg : prosperînd,?: *+i
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toria Românilor transilvăneni, în. ce : mod ai fost 

umiliţi în: schimb . indigenii români sute de ani.de- 

arîndul, pentru ca:.să se. poată +desvolta:: în :toată 

ticna și neprihănirea rasă: germană adusă în:: mănoa- 

sele văi carpatine.: Ajunge să pomenim numai de ves- 

titul, regulament, care interzicea Românului băştinaş 

a .sta.:în şes, lui: fiindu-i: rezervat: numai! codrul cu 

plaiurile, intocmal ca și fiarelor sălbatice: Şi cu toate 

aceste -nu :a folosit: la nimic..nici una: din: aceste 

restricțiuni. :neomenoase;..aă .venit alte: vremuri: şi 

măcar: că :asupritul : Român - nu sa îmbogăţit prea 

mult în drepturi, dar-a ieșit la iveală. dreptul. na- 

turei, dreptul .celui ce - privia: cu 'casa plină de copii 

de la:+poala. pădurilor, la străin,  desfătindu-se .. în 
zidurile sale goale: din, șesul: mănos. : E: 

:-Şi în adevăr. se văd: şi astăzi încă satele, bogate 

ale: Sașilor cu: privilegii , vechi, împărăteşti, aşa. de 

exemplu: „pe calea .de: la Sibiă: la Săliște... Decit: în 

aceste..sâte cu, case. zidite de bogătaşi :.fără copil 

vezi „azi fețe:de Români; veseli, intraţi în această 

moștenire : fără luptă. și fără. vărsare de singe, r numai 
prin; vitalitatea : Românului, ... ia ia 
-:,Causele: peiril individului nu -aă a face: de loc, cel 

puțin în casul nostru, cu tenacitatea limbei sale și sunt. 

sigur; de: aceasta; precum : lam-.asigurat și pe. sa- 

vantul: mei patron, că. ultimul Sas care-a stat ca un 

sihastru părăsit în casele frumoase de zid uride la 

inlocuit apoi Românul -cu. claia ..de -copii,. vorbia . . 

tot așa de frumos. dialectul săi vechiiă. german, ca
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şi. strămoșii săi de acum '800 “de ani,.poate cu pu: 
ține vorbe adoptate de la not 'şi astea'așa de sucite, 

încît numai româneşti nu :semănaii. Causele poirii 

individuale, precum :le-a arătat 'înterpelatorul -meă; 

existaii la Germanii transilvăneni prea de mult, pen: . 

tru ca, dacă peirea râset'ar' fi mers în pas cu'desna-! 
ționalisarea, să nu avem "pînă “acum un 'idiom de 
transiție germano-român. Despre :'aceasta n'a aflat 

încă .din mila domnului nici: filologia ::germană:. și 

nici cea română, oriicit de interesant ar fi fost lucrul: 

Unde condiţiunile etnografice ai ajuns a se presinta 

ca cele .ce s'aii ivit și- se ivesc 'continuiă. între po: 

pulațiunea: română: şi getmană dir Ardeal, s'a is- 

prăvit tot. Românul transilvănean: mai'ales, nu stă 

mult:de vorbă: dacă: vecinul - în inferioritatea: sa 

arătată, .are gust să se românizeze, sai nu; aci dic- 

tează legea: substituirii imediate, și .cel substituit, 

dacă: mai numără între cei-vii și puternici,. își păs- 

trează. poate .caracterul limbagiului săi resistent pi- 

nă în momentul fatal al peirii sale, dar vorbă este că 
„piere şi dispare, iar după înlocuire: este în 'cutind 
uitat.: O fusionare: prealabilă : a :aimbelor.; naţiuni 
este deci aproape exclusă ;şi cît 'despreilimbile lor, 
dacă lucrul -. pare :a presenta:: oare. care; momente 
staționare,  saii cum am zice sape, cauzele suat: 
de. natură cu:totul :diferită..-! i - 
“Elementele române, ce le-am. constatat în limba: 

giul german al Sașilor din :Transilvania, nu pot nici 
întrun: cas :să.se considere: că 'un-:Gare-căre -înce-
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put de închegare a:ambelor. limbi învecinate, căci 

în:'primul rînd: ele nu. sunt, cum sa și putut „chiar 

vedea -la cele mai; multe -din „ele, de:loc:.de dată 

nouă, ci representă un material de vorbe și împrumu- 

tură vechi, poate tot atit: de vechi cum sunt şi coloniile 

germane pripășite intre Români. Îndată însă ce acea- 

stă vechime, este. evidentă, ar trebui înainte. de 

toate să se presupună că, vorbele împrumutate. răs- 

pund,- precum:,se. observă asta: de. obicei ; la : co: 

lonisări. pe: scară:;mai. întinsă, la: niște noțiuni ::ce 

stati. înlegătură cu. obiectele “de prima: necesitate, 

pe care coloniștii: saii: nu: le-ai avut „de fel înainte 

“de a':descinde în':noua :.lor, patrie,. sait le-aii pose; 

dat sub. oare-care: detalii de. utilizare ..diferită,. etc. 

Dar.această presumpțiune aci nu încape, mai cu sea- 

mă prin; faptul că coloniştii Sași prețind, că ar. fi 

venit. deja înzestrați cu o cultură: destul de înain- 

tată, :ba./ chiar, cu': deprinderi: şi noțiuni culturale 

superioare locuitorilor. români indigeni. Apoi și. ele- 

mentele:.de; vorbire :împrumutate,  aduse:în . ordine 

alfăbetică în ; decursul : acestui studiii,, denotă” cu - 

totul: alt-cevai: Luind „pe! rind :cuvintele:;și (formele 

„eliptice de.locuţiuni. românești representate prin ter- 

- meni 'isolați,;vedem. în: mod -neîndoielnic. că baga. 

giul împrumuturilor în chestiune se referă la: noțiuni 

abstracte din limba Românului 'și nici.de cum sai 

foarte rar la :concretisări.. Cu-alte:cuvinte, este forma: 

simboliştică şi în-.cît-va “podtică 'de/vorbire,: bogăția 
de. imagini sufietești intime și fine din limba: noastră 

+
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care i-a isbit-pe'locuitorii noi veniţi, îndată ce ai 

început. să se: fatiliarizeze “cu - limba:: melodică 

a Românilor indigeni. EI ai desconsiderat 'această 

limbă străină, ai despreţuit: poate calităţile: ei: apa 

rente un timp îndelungat, în fine însă ai trebuit să re: 

"cunoască în::mod tăcut: 'superioritatea - spirituală 

a idiomului vecinilor lor și ai "adoptat una cite ună 

vorbele româneşti: atit: de profunde câ înțeles şi: ca 

practică experimentală” depusă în eskpresiunl: para- 

bolice, precum: bajocură, blehan, blestemat; budei, 

calic ,doche; frate de cnice, a: 'avea''d€ furcă, a da 

greș, "haram, horaiţa, Ș a. 'm..:d.: O':limbă 'săracă 

se ' impunea deci singură "unei. întregi “populații 

străine venită- cu' pretenții: “de: civilizaţie superioară 

şi,... mirare, “tocmai cei bogaţi. An' limbă” şi cultuită 

veche, se'văzură 'de: odată siliți a "recunoaște ::că 

mai este' ceva: de adoptat: și :din': ideile “vecinilor 

români, Și. a luat, cum se: vede, nesiliți şi fără sfială, 

ati: luat ce ai putut, arătind el. înşii că: cu tot:bel- 

șugul adus, tot le mai lipseaă multe 'pe care uimilitul 

Român le știa încă de 'la: strămoșii” săi mari! de pe 

malul: Tibrului: Au IN cat PERII AI, 

Ar fi greșit însă” dacă: pe baza 2 aseriurit rele 

anterioare, 'cum că coloniștii germani: "din: “Ardeal 

nu! s'aii desnaţionalizat prin aceste împrumuturi, ar 

conchide că acestă: împrumuturi limbistice ai ră- 

mas: fără ori ce înfluenţă asupra: graiului 'resistent 

german. Una este să desriaţionalizeză, și: 'cu'totul alta 

să te imput:cu graiul proprii, iunci Timbi aflătoare
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de fapt în condițiuni . resistente,. Şi „că limba noa- 
stră, sa impus, pînă întrun grad, vom vedea îndată. 
Din :cele 196 de elemente constatate pînă acum 

ca; împrumutate de Germanii. coloniști : din. graiul 
nostru. :românesc, se.. repartizează : icele -mai multe 
din-punct de, vedere . gramatical asupra celor trei 
părți. de vorbire .principale, adică. asupra substan- 
tivului, adjectivului şi verbului. Din punctul de-ve-. 
dere. etimologic, materialul de termeni substantivali, 
mai. ales, .se- presintă:-privit:prin prisma . particula. 
rităţilor gramaticei. germane, ca un ce atît de curios 
incit. dacă s'ar: fi putut naște . odată: un. idiom de 
fusiune. româno-german,; fondul limbistic . originar 
german. ar deveni:un chaos, -cum- nu l'a presentat 
nici cînd. vr'o- limbă, fie. ea. cit: de elementară „sait 
amestecată, -Ast-fel ::să luăm, de. „pildă întîiă stocul 
mare al. substantivelor românești împrumutate, cari 
sunt de: genul femenin, precum: afină, bajocură, bol- 
boană,, broască, : buhă, :glugă, holcă, colibă, cîrjă, 
cloşcă,: „etc, vedem. că forma lor nearticulată, pune 
pe împrumutători. la -grea încercare, prin faptul că 
vocala finală & constitue un ce neexprimabil pentru 
graiul: lor, causă din care ei. caută a imita ; acel 
sunet: prin un 5, precum lam pus la diferitele Cu- 

"vinte; aduse. cu . scrierea: și. , pronunţarea: originală 
în. acest, studii. Prevăzute cu articolul german die, 
aceste -substantive,-ar: forma, deci o- nouă declinaţie 
terminată. în: 5,'sati mai: exact: zis în ă. Imprumuturi 
ca: lulea,- pălărie, „putere, etc;; ar» forma ;atunci;o
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subdivisiune a acestei declinații curioase, din causa 
nesiguranței cum are. să se flectezei;(în'5 sat 2), 
întocmai: precum aceeași nesiguranță am. văzut'o 

ivindu-se la-cuvintul babă, al cărui plural a fost luat 
drept singular 'cu alt înțeles (vezi expl: la cuv. babă 
şi docke). Am avea apol de exceptat cuv. ca dula- 

_m6, busine, pe care Germanii. le-aii-luat ca ma: 

sculine și le-ati menţinut 'ca' atari, deși flexiunea 

le pune între femenine. Invers cuvîntul hospotis 
_(ospătărie), avînd după aparență caracter masculin, 

trebuea menţinut de German ca substantiv femenin, 
acest” gen' fiind -adoptat. din românește! odată : cu 
cuvintul : însuși.. Am avea. în fine: și femenine în. 9 

pur, d; e. katzăw cika, skurteika, etc. etc. : 

-.:Masculinele se presintă și mat -ciudat. - 

Avem aci. substantive terminate în:0, vocală prin 

care împrumutătoril aă “căutat: să substitue  termiha- 
țiunea du în termeni ca: flăcăii, mutalău, prostălăii etc: 
apoi. terminațiuni în zsc/, la cuvintele: tjiparusch, pa: 

pusch, cari își. perd pe lingă asta și caracterul lor plu- 

ralic; apoi cuvinte ca opints unde se. perde'ş și ge: 

nul şi “numărul orig. românesc. îi iti 

“La: aceste :cuvinte, deși s'a pus în noimenclatură 

întocmai calaautorul germ. terminația &, lucrul,ac esta 

este :ca pronunțare un ce imposibil:pentru Germân, - 

pentru care. cuvînt -el îl preface:pe d'în: a. saă'z. 

Apol terminațiuni în:je, 'ca.la :kostje:(costeiti) și 
holtje: (holteiit), precum și multe :altele ;nu mat.pu: 

țin. grele de. asimilat,:cum: le-am .văzut. de pildă în
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substantivele . masculine :ca: cap4,- popa, horazs, si- 

ret/e, kaliZ, pițigoiă, taistez, verdezs, ș.- a., Afară 

de :asta. mai vin substantivele compuse ca: papă- 

laptje, -tsine-mintje și vestitul plural în s la care în- 

cliră; toate jargoanele germanice, ca bubes, bumbes, 

botes, precum: și forma 'de tot nouă în ș, ca la:cu- 

vintele împrumutate parals, îkrz. ; 

- Mai, puțin variate, dar destul de curioase sunt 

imprumuturile adjectivale; Aci. -predomnește cu con- 

secuenţă; terminațiunea . germană ig muiată în îck. 

Așa::ameritich, bjetich, blestâmatich, iutich, per- 

tich, etc, Pe lingă aceasta, terminațiuni cu caracter 

“român de pildă în os;d. e. burduhos, pe carl Germa- 

nul le pronunță: uneori es,'ca la cuvintele nebuntes, 

pukles, adoptind uneori la. adjectivele 'sale imitați- 

unea acestei terminaţiuni. d. e. la stinkes.. -.. 
-:-In fine. urmează ;formele : verbale împrumutate 

întiiă cu terminaţiunea tipică în. 24 care nu este de 

“cît: 7 românesc: din conjugaţia. a-patra, precum: be- 

lin, powestzzz,. propediz, sswurlzz, etc. apoi în az 

„pentru “conj.-..L::(a): precum: : ferlepadas, - predaz, 

sspurkaz, sich waitaz, etc. în. fine: terminațiuni 

consonantice, în aparență mute ca: fiuzz, betszz, saii 

lungite:în, aparență 'prin un. diftong,: ca. fuslezz. 

„::Privite :pe categorii: gramaticale, elementele îm- 

" prumutate denotă că. înrîurîrea : limbei. române de 

și există. de fapt, 'este. în schimb ; însă un început 

prea minim și întărește aserțiunea noastră, că ; nu 

poate fi vorba de o desnaționalisare a idiomului ger:



d
a
 

59 

man. din Transilvania ci că avem. a face cu un nu- 

măr interesant însă restrins de împrumuturi din 

limba română,. realisate din necesitatea. pasageră și 

cu fond aproape peste tot. abstract. Pentru a mă, con. 

vinge și mai mult dacă este așa, am cercetat şi poe- 

siile poporale, cîntecele,zicătorile, strigăturile, ghicito- 

rile și diferitele jocuri de. vorbe tradiționale ale Saşi- 

lor şi trebue. să mărturisesc că nu am găsit nimic 

împrumutat de:la noi, ceea ce întărește în mod 

decisiv. argumentul că împrumuturile limbistice pe 

cari 'le-am constatat şi înşirat. în acest studii nu 

sunt nici într'o legătură cu o chestie de desnaţio- 

nalisare oare-care. Un singur .lucru totuși am gă- 

sit în colecţiunile de poesie, populară și materialul 

folcloristic consultat, care 'la primul moment pare 

a fi o probă pentru contrarul lucrului. Sunt. termenii 

caracteristici cu cari: numesc Sașii pe. Români a- 

dică. Blach și Blechin (de la Walach), apoi nu- - 

mirea de Blecheltschi pentru fata românească 

Blessiant pentru România şi. ca derivat „de tot 

curios, forma verbală fe rblesn care.va să zică a 

se valachisa |walachisch werden). In. acest din 

urmă. termen .am fi în drept să, vedem un fel.de 

mărturire din gura colonistului german însuși cum 

că pericolul de romanisare bate la ușe. 

Am căutat să mă informez chiar de la Saşi a- 

supra raporturilor respective între Românii și co- 

loniştii germani din regiunile orașului Bistriţa, şi pe 

cît am aflat, se pare că se întîmplă casuri unde
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“Saşii. singuri, și anume sexul 'cel frumos; nu aștea: 
ptă peirea ncamului proprii, ci se. căsătoresc cu 
feciori români. Or asta se face - probabil în ciuda 

placului 'rudelor şi a: comunei, căci. nu de: giaba 

s'a stirnit! pe lingă'verbul acesta nostim ferblesn 
'și cîntecul 'perhorescent” săsesc despre . felul cum 
își tratează Românul nevasta. Acest cîritec:pe care 
l'âm :afiat în! menţionatele colecţiuni de poesil po: 

pulare chiar: în cîte-va versiuni diferite, constituește 
un fel de “memento de ' ameninţare pentru: gingă- 

șele Săsoaice” cari - sunt pe cale a se “valachisa 

și sună: cam: “așa: vii iti ca 

„ Ii ' “Da der Blach” 'die “Blechen: slach; “i! 

„2: "Slach”€6 se imit dem” Assigkrach,: 
Da se năt'wold bleibm,.:- .-: 

„. Juacht „er: se tsem. teubm.»; 

care” cam vrea; să zică pe românește: «Cînd își bate 

Vâlachul pe "Valachă, o plesnește cu urciorul de oţet 

și văzind: cătea nu: mai 'vrea să stea la dinsul, o. 

goneşte la” dracul». rii i: 
: -Poesiă 6” gingașă de: tot, nică jorbă, decit Şi. în- 

țelesul este. foârte- instructif ca. fond amenințător, 

Parc -însă că“ obiceiul ferbles6nulul devine tot. 

mat" adevărat : și cintecul. tot; mal anecdoție:,, a 

ar r 

    


