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PREFAȚA 

Deschidând sesiunea generală a Academiei Române - din 1884, 
M. S. Regele a rostit următârele cuvinte : 

„Avend onorul de a fi membri ai acestei adunări, Regina şi 
„Bi venim tot-da-una cu bucuriă în mijlocul D-vâstre, spre a as- 
„culta discuţiile sciinţifice, pe cari le urmărim cu un interes neîn- 
„cetat. Şi cum pote să fie alt-fel, când lucrările de căpeteniă ale 
„Academiei sint istoria şi limba, temeliele existenţei nostre naţio- 
„hale ? "Tera datoresce astădi Academiei un şir de documente istorice, 
„ascunse pină acum, şi cari aii fost scâse din întuneric prin oste- 
„nelele neobosite ale membrilor ei, răspândind ast-fel o nouă lumină 
„asupra trecutului nemului românesc. Nu maj puţin însă trebue să 
„ne ocupăm şi de viitor..... de limba nâstră, care s'a păstrat ne- 
„atinsă în câmpiile roâitore ale Dunărei, în plaiurile măreţe ale 
„Carpaţilor, aceste ţinuturi incântătore, descrise cu măestriă, şi în o 
„limbă aşa de curată de poetul nostru popular V. Alexanari. Ce 
„sarcină mai dulce pote ave Academia decât a lua sub paza sa 
„acestă limbă veche, pe care poporul o inţelege şi iubesce ? Măn- 
„ţinem dar aceste frumose expresiuni întrebuințate de străbuni, şi 
„nu ne temem de cuvinte cari aii căpătat de vâcuri îinpămiîntenirea. 

„Superflua non nocent. 

„Ce limbă are norocul de a dispune de patru cuvinte pentru 
„0 însuşire, care trebue să fie mânâria fie-căruj popor, care trebue 
„să fie scrisă pe stegul fie-cării armate : voiniciă, vitejiă, bravură,
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„eroism ? Să ne ferim însă de o inbelşugare de expresiuni mo- 

„derne, care, ne punând o stavilă la timp, va înstrăina poporului 

„limba sa. 

„Am fost indemnat a rosti aceste câte-va cuvinte prin dra- 

„postea care am pentru frumosa şi bogata limbă română şi fiind 

„încredinţat că dorința mea — îndrăznesc a dice şi a Academiei — 

„nu r&mâne un pium desiderium. 

„Supun dar la chibzuiala D-vâstre, dacă nu ar fi folositor de a 

„face un fel de Etymologicum magna Romaniae, conţinend tâte cu- 

„vintele vechi, cari altrhinirelea vor fi perdute pentru generaţiunile 

„viitore. 

„Verba volant, scripta maneni. 

„Spre a sprijini acestă întreprindere, pentru care patru, cinci, 

„ş6se ani vor fi trebuincioşi, pun în fie-care an modesta sumă de 

„ş6se mii lei la disposiţia Academiei. 
„Intr'adevăr, lucrarea acâsta este forte întinsă, pote chiar ne: 

„mărginită ; să ne amintim însă cuvintele lui Horaţiu: Est modus 

„in rebus sunt certi deique fines, şi sînt convins că opera Acade- 

„miei, care îşi va, ridica şie-şi un monument, neperitor, va, fi înco- 

"tonată de o isbândă fericită“. 

Chibsuind asupra dotaţiunii Maiestaţii Sale, Academia Română 
a bine-voit a'mi încredința mie îndeplinirea Augustei dorinţe, primind 

tot-o-dată următorul prospect, pe care mă credusem dator a il su- 

pune spre aprobare : 

„Lucrarea care se va, executa din dotaţiunea M. Ş. Regelui, nu 

va av în vedere. anume limba română literară de astădi, ci mai 
ales limba, cea veche şi graiul actual al poporului cu diverginţele 

sale dialectale. 

„Pentru limba cea veche vor servi ca făntâne : 

„L. Texturile vechi române tipărite şi manuscripte ; 

„2. Cuvinte saii locuţiuni române de prin vechile documente 

scrise slavonesce sait în altă limbă străină; 

„3. Actele vechi, publicate saii inedite, scrise românesce; 

„4. Vechile dicţionare şi glosare române manuscripte. 

„Pentru graiul actual al poporului cu diverginţele sale dialec- 

tale vor servi ca făntâne :
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„LI. Scriitorii moderni forte populari, precum Alexanări, Costachi 
Negruzzi, Anton Pann ete. şi unii scriitori de pe la începutul se- 
colului ; 

„2. Dicţionarele şi vocabularele române, mai âles acelea din pri- 
ma jumătate a secolului, dar tote cernute prin excluderea neolo- 
gismelor ; 

„3. Poesiele poporane, basme, dicători, locuţiuni proverbiale ete. 
publicate sait inedite; | 

„&. Arechaisme şi provincialisme adunate de-a dreptul din gura 
poporului, întru cât graiul viă conservă pină astădi elemente dis- 
părute din limba literară; 

„5. Terminologia tecnică vulgară din istoria, naturală şi din viaţa 
industrială. 

„Pentru inavuţirea ultimelor do& rubrice, a patra şi a cincea, 
se vor consulta învățătorii sătesci, preoți şi alte persone de prin 

sate din tote provinciele locuite de Români, cărora li se va adresa 

un cestionar ad-hoc, tipărit întrun mare număr de exemplare sub 
titlul de : Dotaţiunea Carol 1. Programă pentru adunarea, datelor pri- 
vitore la limba română. Răspunsurile la acest cestionar, după ce 
vor fi utilisate, se vor depune în original în archivul Academiei. 

„Stabilită pe aceste base, lucrarea va da după putinţă pentru 
fie-care cuvint, pe lingă traducerea sensului general în limba latină 
sai în cea francesă, următârele rubrice : 

„ă) Forma cea mai r&spânâită şi formele dialectale vechi şi 
noue; 

„b) Diferitele accepţiuni cu citarea, exemplelor din făntânele in- 
dicate mai sus; 

„€) Filiaţiunile istorico-etimologice. 

„Spre a fi înlesnit în sarcina curat materială, autorul avend o 
neapărată trebuinţă, de cel puţin trei tineri cari să lucreze sub di- 

recţiunea, sa, primind o modestă retribuţiune, guvernul va fi rugat, 
din partea Academiei Române să i a cu acest scop o măsură ce va 
crede de cuviinţă. 

„Opera întrâgă urmând a fi terminată în interval de 6 ani, în 

fie-care an autorul va presinta Academiei o parte din lucrare, în- 

soţită de un raport despre mersul ei ulterior. Tipărirea definitivă 

se va pute începe în sesiunea generală din anul 1885, după ce 

Academia va fi luat cunoscință de un specimen al operei.“
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Indată după acesta, prin intermediul mai ales al revisorilor sco- 
lari şi al protopopilor, am răspândit în ţeră următorul Cestionar : 

1. In ce cuvinte anume poporul de acolo rostesce curat pe a 
cel neaccentat, fără a/1 trece în d, bună ră malaku, jar nu mălai, 
şi altele ? 

2. In ce se cuprinde pe acolo, în chipul de a rosti al poporu- 
lui, deosebirea între sonurile ă (3) şi î sau d (2)? 

3. Cari sint cuvintele unde se -aude mai bine sonul ? 
4. Se gice re: sară, fală, masă etc., ori scră, fetă, mesă ŞI 

altele ? 

5. Sint 6re cuvinte, în cari poporul rostesce curat pe o cel 
neaccentat, fără al trece în 4, bună Gră dormim pentru durmim, 
Român pentru Rumân ete. ? 

6. Se dice Gre umblu ori înblu 2 unghiu ori înghiu ? sait cum 
alt-fel se dice ? 

7. Sint re cuvinte, în cari ni nu s'a muiat în î, precum în- 
tâniu pentru întaău, cuniu pentru cuiu, straniu pentru straiu, căl- 
cânău pentru călediu ete.? 

8. Sint dre cuvinte, în cari & nu s'a muiat în i, precum taliu 
pentru tciu, puliu pentru puiu, liepure pentru jepure, ureclie pentru 
urechie şi altele ? 

9. Se aud re pe acolo în chipul de a xosti al poporului vo- 
cale-lungi, adecă a lungit ca aa, o ca 00 ete.? 

10. Se intimplă re, ca poporul să rostâscă întreg pe u dela 
sfirşitul unui cuvînt fără articlu, precum omu în loc de om, sau la, 
verburi ca facu în loc de fac etc.? 

11. Nu cum-va se rostesce câte o dată întreg s dela sfirşitul 
cuvîntului, bună-6ră, omeni pentru dmeni, faci pentru faci etc.? 

12. Se dice 6re cuvente, mente, mormenie, vene, mene etc. în loc 
de cuvinte, minte, morminte, vine, mine ? 

13. Diftongul oa se rostesce el curat, adecă aşa ca să se audă 
de o potrivă o şi a, ori se aude mai mult numai una din ele, şi 
care anume ? i 

14. Diftongul ea se rostesce el aşa ca să se augă bine e şia, 
ori se aude mai mult ca fa ? 

15. Sint re cuvinte, în cari poporul rosteşte € sai ea acolo 
unde limba, n6stră, literară de astădi pune pe simplul e, de ex. plă- 
cere pentru plăcere, lege pentru lege, merge pentru merge etc. ?
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16. Sînt 6re cuvinte, în cari se rostesce simplul e acolo unde 
limba nâstră literară de astăgi pune pe d, de ex. şese pentru SEsc, 
“re (voesce) pentru vrea, şi altele ? | 

17. Ce alte particularităţi, străine limbei nostre literare de 
astădi, se observă în privinţa vocalelor în graiul poporului de acolo? 

18. Poporul de acolo cunâsce el numai sonul 2? ori că dea- 
sebesce pe 2 de dz? 

19. Z în Dumnezeii se rostesce el tot aşa ca 2 în praznic, ori 
alt-fel cum-va ? 

20. Cari sînt anume cuvintele, unde se aude dz în loc de 2? 
21. Poporul de acolo rostesce el re pe r în do& feluri, deo- 

„sebind adecă pe un r virtos, ce-va ca, rr; de un r mâle? 
22. In cară cuvinte anume se aude rr? _ 
283. Poporul de acolo preface: el 6re pe f în A, de exemplu 

hie pentru fie, hier pentru fier, hierbe pentru fierbe ete, ? 
24. Sint Gre cuvinte, în cari fie sai fi nu se preface nici o 

dată în hie sati hi? | | 
25. Sonurile fie saii fi nu se rostesc 6re ca ş sau chiar ca €, 

bună-oră şer saii cer pentru fier? 
26. In ce cuvinte preface poporul de acolo pe v în h, de ex. 

hulpe pentru vulpe, răhmire pentru rdunire ete. ? 
27. Sciţi Gre cuvinte, în cai / se preface în v? 
28. Poporul de acolo nu rostesce el ore de o potrivă, fără a. 

simţi deosebirea de sonuri, fie şi hie sait vulpe şi hulpe? 
29. In ce cuvinte poporul preface pe v în g, de ex. ghiii în 

loc de viă, ghie pentru vie etc.? 
30. Nu se rostesce re jii sai chiar giii, pentru vii, şi altele 

de asemenea? 

31. Un v la “începutul cuvintului nu piere el Gre câte o data, 
rostindu-se bună-6ră în în loc de vin? 

32. In cuvintele steua, diua, rcua etc. nu se aude sre va pen: 
tru ua, adecă stea, diva şi altele? 

33. Deosebesce re bine poporul de acolo pe j de 94), 
ori că le pune pe una în loc de alta, dicend de exemplu giu pen- 
tru jur sai jinere pentru ginere ? 

34. Poporul de acolo! rostesce el re pe bi ca ghi, de pildă 
ghine pentu bine, cerghă pentru cerbi, corghi pentru corbi etc.? 

35. Poporul de acolo rostesce el pe pi ca hi, de ex. kiept în 
loc de piept, kicior în loc de picior şi altele? |



36. Nu cum-va se rostesce chiar cept saii cictor în loc de piept 

Şi picior ? 

37. Cum se rostesce pluralul dela lup şi dela popă, adecă: 

lupă, bulă, luplă, lupei sau cum alt-fel? 

38. Mie şi miel cum re se rostesc, adecă mie, miel, ori muie, 

mmiel, sai cum alt-fel ? 

39. Poporul de acolo rostesce el în -acelaşi chip mie (1000) şi 

mie (pentru mine) în frasa: „mi-a dat mie o mie de lei“? 
40. In ce cuvinte poporul de acolo preface pe n între vocale 

în 7, bună-6ră piră în loc de pînă şi altele? 

41. In ce cuvinte poporul de acolo preface pe r în n, bună- 

Gră fănină pentru fărină etc.? | 
42. Poporul de acolo nu amestecă, Gre pe j cu ş, intrebuin- 

ţând pe unul în loc de altul? 
43. Nu amestecă 6re pe s cu 2? 

44. Nu amestecă dre pe ci cu gi? 
45. Cari sint exemple de tote aceste sehimbări de consone în 

gura poporului, şi de alte schimbări de aceiaşi fire ce se mai ob- 

servă pe acolo? 

46. Rostesce poporul pe acolo fluerariu ori fluerar, mâncătoriu 

ori mâncător, ajutoriu ori ajutor, cuptoriu ori cuptor, şi alte vorbe 

de acest fel? 

47. Are poporul pe acolo obiceiul de a dice: /am vBgutui, 

„te-au bătutu-te, i-am datu-i, ne-am întâlnitu-ne, /e-ail arătatu-le, — cu 

pronumele repeţit ? ori dice numai: Pam vegut, i-am dat, neam 
întâlnit etc.? 

48. Are poporul pe acolo obiceiul de a dice: Omenii merge, 

copiii dorme, muierile tace, în loc de G6menii merg, copiii dorm, mu- 

ierile tac? 

49. Dice poporul pe acolo mânile, mânule, mdânurile, ori întu” 

alt-fel ? se întrebuințâză numai o formă ? şi care? ori se întrebuin- 

țeză mai multe, şi anume cari? 

50. Cari sint cuvintele, puţin întrebuințate pe aiuri sait necu- 

noscute, privitâre la climă, adecă la iarnă, primăvară, vară, tomnă, 

zăpadă, ghiaţă, poleiu, arşiţă etc.? 

„5. Cari sînt cuvintele, puţin întrebuințate pe aiuri saii necu- 
noscute, privitore la posiţiunea locurilor, bună-oră la : 

mare, noian, toiu, riă, păriii etc:? 

munte, movilă, măgură, dălmă, gruiu etc. ?
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codru, pădure, rediu etc.? 

stan, lespede, stincă, cărşiă etc.? 

vale, văgăună, gr6pă, vizuină etc.? 

52, Cari sint peacolo numirile locale cele mai neobicinuite pe 
aiuri, şi cum își explică saii cum .tălmăcesce poporul acele numiri? 

53. Cari sînt cuvintele, puţin întrebuințate pe aiuri saii necu- 
noscute, privitore la minerale, adecă: pâtră, bolovan, cotronţă, aur, 

argint, fer, cositor, plumb, păcură ete.? 

54. Cari sint metaforele, figurele saii asemănările luate de po- 

por din lumea minerală, adecă : ce fel de lucruri sai de insuşiri 

se asemen6ză cu aurul, ce fel cu argintul, cu ferul etc. şi cu ce 

cuvinte anume? 

55, Cani sint cuvintele, puţin întrebuințate pe aiuri sai necu- 

noscute, privitâre la vegetaţiune, adecă părţile arborului sai plan- 

tei una câte una, crescerea plantei etc.? 

56. Cari sint numirile cele mai neobicinuite pe aiuri ale arbo- 

rilor s&lbateci: stejar, fag, ulm, mestâcăn, anin, brad etc.? 

57. Cari sint numirile cele mai neobicinuite pe aiuri ale arbo- 

rilor roditori: păr, măr, prun şi altele? 

58. Cari sint pe acolo diferitele numiri de struguri, cu descrie- 

rea pe cât se pote mai pe larg a fie-cării varietăţi? 

9. Cari sint pe acolo cuvintele privitore la viiă şi la lucrarea 
ej saii la cules? 

60. Cari sint pe acolo numirile feluritelor vinuri şi cele pri- 

vit6re la culdrea vinului, la gustul lui, la tăria etc.? 

61. Cari sînt pe acolo numirile feluritelor grâne: grâii, ord, 

ovăs etc. şi dacă sînt vre-unele numiri neobicinuite pe aiuri? 
62. Cari sînt pe acolo numirile, puţin întrebuințate pe aiuri 

saii necunoscute, ale legumelor bob, mazere, fasole etc.? 

63, Sint Gre pe acolo numiri de arbori, de plante, de grâne 

sau legume, cari se întrebuințâză şi pe aiuri în ţâră, dar cu un 

alt înţeles? 

64. Cari sînt pe acolo, întrun număr pe cât se pote mai mare 

şi cu o descriere pe cât se pote mai lămurită, numirile diferitelor 
buruieni, ierburi şi flori? | 

65. Cari sint metaforele, figurele saii asemănările luate de po- 
por din lumea, vegetală, adecă: ce fel de lucruri saii însuşiri se a: 
sem&nză cu arborul cutare, cu florea cutare, cu buruiana cutare etc. ?
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66. Cari sint pe acolo numirile, puţin întrebuințate pe aiuri 

saii necunoscute, ale feluritelor fiare şi dobitâce? 

67. Cari sînt pe acolo cuvintele în privinţa. calului: felurile 
lui, vrista lui, culdrea şi altele? 

68. Cazi sînt pe acolo cuvintele în privinţa boului Şi vacei: 

felurile, vrista, culdrea şi altele? 
69. Cari sînt pe acolo cuvintele în privinţa berbecelui şi oiei: 

felurile, vrista, culdrea şi altele? 

70. Cari sînt pe acolo cuvintele în privinţa caprei Şi a por- 
cului: felurile lor, vrista, culdrea şi altele? 

71. Cazi sint pe acolo cuvintele în privinţa câinelui: felurile, 
vrista, culorea şi altele? 

72. Cari sint pe acolo cuvintele în privinţa pisicei? 

73. Cum se numesc pe acolo deosebitele feluri de greci? 

74. Cum se numesc pe acolo deosebitele feluri de vermi? 
75. Cum se numesc pe acolo deosebitele feluri de insecte? 
76. Cari sînt, pe acolo cuvintele despre gâscă, rață, lebedă, 

porumbel sai turturică, cocoş şi găină, şi altele? 

77. Cari sint pe acolo cuvintele privitore la albină şi la cre- 
scerea albinelor? 

78. Cari sînt pe acolo cuvintele despre urs, lup, vulpe, cerb 
sai ciută şi căpridră, vidră, iepure, veveriţă etc.? 

79. Cari sint pe acolo cuvintele privitâre la vultur, ulii, co- 
roiu, şoim şi alte păseri răpitore de acest; fel? 

80. Cari sînt pe acolo cuvintele privitore la bufniță sai cu- 

cuvae? 

81. Cari sînt pe acolo cuvintele privitâre la corb Şi Cioră? 
82. Cari sint pe acolo cuvintele privitre la mierlă, sturd, 

ciocărliă, rindunică, vrabiă, cuc, pătirniche etc.? 
83. Cari sint pe acolo cuvintele privitâre la cocor şi la bargă 

sai! cocostirc? 

84. Cari sînt pe acolo cuvintele privitore la, brâscă şi felurile 
, la ariciu, la viezure etc.? 

85. Cari sint pe acolo cuvintele privitre la şopirlă cu felurile 
ei şi la şerpi -cu felurile lor? 

86. Cari sint pe acolo cuvintele privitore la melc sait culbec, 
la scoică, la rac, la păianjen, la omidă, flutur, lăcustă, grier, fur- 
nică, lipitâre etc.? 

87. Cari sint pe acolo numirile feluriţilor pesci?
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88. Cari sint metaforele, figurele sai asemănările luate de 
popor din lumea animală, adecă: ce fel de lucruri - sati însuşiri se 
asemeneză cu fiara cutare sai cu dobitocul cutare? 

89. Cum se chiamă pe acolo sonul sati glasul ce scot feluritele 
fiare saii dobitâce, bună-6ră boul muge, rața măcăesce şi aşa mai 
încolo pentru tâte animalele, în privinţa cărora se află în popor 
câte o vorbă deosebită? 

90. Cari sînt pe acolo cuvintele privitâre la vînătore? 
91. Cari sint ţipetele sai strigătele ce obicinuese vinătorii, fie 

în privinţa vînatului, fie în a câinilor de vinat? 
92. Ce fel de numi se dă pe acolo câinilor de vinat? 
93. Cari sînt pe acolo cuvintele în privința, pescăriei ? 
94. Cari sînt pe acolo cuvintele privitore la ciobăniă, bună- 

Sră felurile de locuinţă ciobănâscă, uneltele obicinuite de cătră, cio- 
bani, vorbe despre păşiune, despre brinzeturi şi lăpturi cu felurile 
lor şi cu chipul de a le face ete.? 

95. Ce fel de numi dai ciobanii vitelor ca să deosebâscă pe 
una de alta? 

96. Ce fel de numiri se dă pe acolo câinilor ciobănesci? 
97. Ce deosebire fac ciobanii între un dulâii, un mosoc sati 

un alt-fel de câine de stână? 
98. Cum împărţese ciobanii diua, şi cum se chiamă la ei fie- 

care parte a dilei? 
99. Cari sînt metaforele, figurele sai asemănările întrebuințate 

de cătră ciobani în privinţa, deosebitelor lucruri sati însuşiri? 
100. Aii 6re ciobanii cuvinte, pe cari nu le întrebuințeză, cei- 

Vali săteni? 
101. Cari sint pe acolo cuvintele, puţin întrebuințate pe aiuri 

saii necunoscute, privitâre la plugăriă? 
102. Cum se numesc deosebitele feluri de câmp, lucrat şi ne- lucrat? | 
103. Cum se numesc deosebitele unelte sait scule de plugăriă ? 
104. Cum se numesc, una câte una, deosebitele părţi ale plu- 

gului? 

105. Cum se numesc, una câte una, deosebitele părţi ale că- 
ruţei ? 

| 
106. Cum se numesc, una câte una, deosebitele părţi ale morei? 

„107. Cum se numesc deosebitele meşteşuguri sai meserie cu- 
noscute pe la ţâră? .
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108. Cum se numesc uneltele de dulgheriă, materialu! şi apu- 

căturile la lucru ale dulgherilor? 

109. Cum se numese uneltele de ferăriă, materialul şi apucă- 

turile Ja lucru ale ferarului? 

110. Cum se numesc uneltele de zidăriă, materialul şi apucă- 

turile la lucru ale zidarului? 

111. Cum se chiamă deosebitele feluri de ţesături ţărănesci, 

covâre, pânzeturi etc.? 

119. Cum se chiamă deosebitele unelte de tors, tesut şi cusut ? 

113. Cari sînt pe acolo cuvintele, puţin întrebuințate pe aiuri 

saii necunoscute, privitore la plutire, precum luntre, vislă etc.? 

114. Cum se chiamă deosebităle arme, cu cari se servesc să- 

tenii? | 
115. Ce fel de cuvinte sai păstrat printre săteni despre ar- 

mele obicinuite la Români în trecut? | 

116. Cari sînt pe acolo cuvintele, puţin. întrebuințate pe aiuri 

sai necunoscute, privitâre la ale casei, precum la: zid, acoperiş, 

pârtă, ferestre, vatră, beciu, curte saii ogradă, puț, pat, scaune sai 

laviţe, mese, 6le etc.? 

117. Ore se întrebuinţăză același cuvint, când este vorba că 

mănâncă un om şi când este vorba că mănâncă o fiară sait un 

dobitoc, ori alt-fel se numesce mâncarea de om şi alt-fel mâncarea 

de animal? 

118. Cari sînt pe acolo, una câte una, numirile hainelor la 

săteni, fie bărbătesci, fie femeisci? 

119. Cari sînt pe acolo numirile pod6belor femeiesci, precum : 

salbă, brățări, inele etc.? 

120. Cari sint pe acolo numirile mai deosebite ale mâncărilor ? 

121. Cari sint pe acolo numirile deosebite ale băuturilor ? 

192. Cari sînt cuvintele privitore la, înrudire, adecă despre pă- 

rinţă, fraţi, veri şi alte rude, trupesci şi sufletesci? 

123. Cari sînt cuvintele privitâre la căsătoriă, începând dela, 

logodnă pînă la săvirşirea nuntel? 

124. Ce fel de jurăminte întrebuinţeză poporul de acolo? 

125. Ce fel de ocări întrebuinţeză poporul de acolo? 

126. Ce fel de jocuri copilăresci, cu cuvintele privitore la: ele, 

cun6sce poporul pe acolo? 

127. Cum se numesc vasele pentru gătirea bucatelor, pentru 

punerea, lor pe masă şi pentru ducerea lor la câmp?
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128. Cari sint pe acolo cuvintele cu privire la gătirea buca- 
telor şi la tot ce se ţine de acesta? 

129. Cum se numesc deosebitele feluri de cântece ce le cântă 
poporul pe acolo? 

130. Cari sint pe acolo cuvintele privitore la jocul de cărţi? 
131. Ce fel de danţuri, cu cuvintele privitore la, ele, cunosce 

poporul de acolo? 

132. Cum se numesc pe acolo deosebitele instrumente de mu- 
sică, cu părţile fie-căruia ? 

133. Cari sînt pe acolo cuvintele privitore la înmormîntare ? 
134. Face poporul vre-o deosebire între suflet de om Şi su- 

flet de dobitoc, şi cum se numesce a-parte fie-care din ele? 
135. Este re vre-un cuvint deosebit când se vorbesce despre 

m6rte de dobitoc, bună-6ră: omul more şi dobitocul cicnesce ? 
136. Cari sînt credinţele poporului în privinţa cugetului, a 

minţii, a gânâirii etc. ? 
137. Cum înţelege poporul frumosul, şi cari sînt, după păre- 

rea lui, lucrurile cele mai frumâse în lume? . 
138. Care este părerea poporului în privinţa stelelor, despre 

natura, lor, scopul ete. ? 
139. Cum se chiamă la popor, una câte una, deosebitele stele, 

şi ce se ice despre fie-care din ele? 
140. Cum se chiamă partea, cea albici6să a, cerului de n6pte, 

pe care unii o numesc calea lui Troian, şi ce se povestesce de- 
spre ea? 

141. Cum privesce poporul eclipsa ori întunecarea sorelui sai 
a lunei, şi ce povestesce despre acestea ? 

142. Ce sînt Vireolacii după credinţa poporului şi cum se mai 
chiamă ? 

143. Cum înţelege poporul aşa numitul dsochiu şi ce povestesce 
în acestă privinţă ? | 

144. Ce fel de gini şi gine cunâsce poporul, cum îi numesce 
pe toţi unul câte unul, şi ce povestesce despre ei? 

145. Ce se povestesce despre gina Cosândana, sait Sângana şi 
ce alt nume i se mai dă? 

146. Cunâsce dre poporul vre-o Qînă cu numele de „Filma“? 
147. La nunţi sai în alte întămplări se cântă re despre 

„Lada“ şi „Mana“, şi ce sint acestea? 
148. Ce povestesce poporul despre Drăgaica ?
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149. Ce povestesce poporul despre Strigoi sai Strigdie şi de- 

spre Stafie, şi prin ce se deosebesc aceste fiinţe unele de altele? 
150. Ce povestesce poporul despre dracul şi cum îl descrie ? 

151. Ce povestesce poporul despre Ursite şi cum le mai numesce? 

152. Ce povestesce poporul despre Iele saii Dinsele şi despre 

lezme şi cum le maj numesce ? 
153. Ce povestesce poporul despre Joimariţa şi cum o mai 

numesce ? 

154. Ce credinţe şi obiceiuri are poporul în privinţa dilei sân- 

tului I6n Botezătorul ? | 

155. Ce este Papaluga saii Paparuda şi cu ce fel de obiceiuri 

e însoţită ? 
„156, Ce povestesce poporul despre Sburător şi cum îl mai 

numesce ? | 

157. Cunsce 6re puporul de acolo vre-un obiceiu sai vre-o 

credinţă cu numele de Turcă sau urcă ? 
158. Ce este Brezaia ? 

159. Ce sînt Borbâsele ? 

160. Cum se petrec pe acolo Colindele ? 

161. Ce povestesce poporul despre Pricoliciu sai Tricoliciu şi 

cum îl mai numesce? 

162. Ce insemnătate au în basmele şi credinţele de acolo Zmeii 

şi Balaurii şi cum sint descriși de cătră popor? 
163. Poporul de acolo povestesce el ce-va despre „Omenii.ro- 

şii“, şi ce anume? 

164. Ce obiceiuri sînt pe acolo in privinţa vrăjilor ? 

165. Cari sînt pe acolo cuvintele în privinţa b6lelor de om ? 

166. Cari sînt pe acolo cuvintele în privinţa bolelor de vite ? 
167. Care este, după părerea poporului de acolo, pricina fri- 

gurilor, a epilepsiei, a holerei, a ciumei etc.? 

168. Cum povestesce poporul de acolo despre sântul Petru ? 

169. Cum povestesce poporul de acolo despre sântul Ilie ? 

170. Ce alţi sfinți sint mai socotiți de cătră popor şi pentru 
ce anume sint mai socotiți ? 

171. Cum împărţesce poporul giua şi n6ptea, necunoscend îm- 
părţirea precisă în ore sai câsuri ? 

172. Dacă pe acolo dioa d'intâii a, fie-cării lune nu pârtă o 
numire deosebită, bună-dră: Sân-văsia lui Faur, a lui Mărţişor, etc.? 

173. Ce dice poporul despre fie-care di a s&ăpt&mânei, adecă
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le socotesce pe tote de o potrivă, ori face între ele vre-o deo- 
sebire ? | 

174. Ce povestesce poporul despre Sânta, Miercuri, Sânta Joi, 
Sânta Vineri, Sânta Duminică etc.? 

175. Ce fel de dobitâce sait păseri socotesce poporul de acolo 
ca mai plăcute lui Dumnegei ? 

176. Sînt Gre locuri, ape, păduri, movile sai alt ce-va, pe cari 
poporul le privesce ca sfinte ? 

177. Poporul privesce el re ca sfinţi pe S6rele şi pe Luna ? 
178. Ce sint, după părerea poporului de acolo, Zorilă, şi Mur- 

gilă ? 

179. Este 6re pe acolo vre-un blăstem cu pomenirea Dunării, 
bună-6ră : bată-te Dunărea! sait alt-fel cum-va ? 

180. Cari sînt prejudecățile poporului de acolo în privința 
vîntului ? 

181. Cum se numesc pe acolo deosebitele vinturi? 
182. Cundsce Gre poporul de acolo niscai-va rugăciuni afară 

de cele bisericesci ? 

183. Cum își explică poporul căderea stelelor ? 
184. Ce înţelege poporul prin fapţă, — punerea cuţitului şi da- 

rea de argint viii? 

185. Ce este şi cum se face legarea saii deslegarea ploiei ? 
186. Ce este Mama pădurii ? 

187. Ce este Ciurica şi ce sînt Circovii ? 
188. Ce credinţe şi obiceiuri are poporul asupra anului no, 

a bobotezei, a, lăsatului de sec ? 
189. De ce scot babele ochii la, sfinții zugrăviți pe biserică ? 
190. Ce sînt paserile cu ciocul de foc ? 
191. Ce este vintul turbat? 

192. Ce înţelege poporul prin tâca din cer? 
193. Ce crede poporul despre curcubeii ? 
194. Ce este rodul pământului ? 

195. Ce e mânicătorea ?. 

196. Ce e focul lui Sân-Medru ? 

197. Ce e sarba ferelor ? 

198. Ce sînt pocîndeii şi colăcerii ? 
199. Ce e cesornicul casei? 

200. Ce credinţă are poporul despre Raiii şi despre Iad? 
201. Ce înţelege poporul când dice: „pe celalt tărim“ ? 

22,083 II
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202. Ce se înţelege prin Oraii-noă ? 

208. Cum își explică poporul eşirea cu plin, —eşirea cu sec ? 

204. Ce este Spiriduşul ? 
205. Ce sînt căpcâunăă sai cătcăumi şi cum alt-fel se mai 

chiamă. ? | 

206. Ce crede poporul despre Vremea d'apoi ?... 

În acest Cestionar predomnesc dot puncturi de vedere noue, 

pe cari mi le împunea starea actuală a Sciinţei limbei şi cari sînt cu 

totul străine lexicografiei de şcâla clasică : 1* fonetica poporană, temelia 
Dialectologiei; 2* credinţele cele intime ale poporului, obiceiele 

şi apucăturile sale, suspinele şi bucuriele, tot ce se numesce astădi 

— în lipsă de un alt cuvînt mai nemerit — cu vorba englesă Folklore. 
Voiam să cunosc pe Român așa cum este dinsul în tâte ale lui, aşa 

cum l'a plăsmuit o desvoltare treptată de opt-spre-deci vecuri, aşa 
cum s'a străcurat el prin mii şi mii de înriuriri etnice, topice şi cul- 

turale. 
In interval de un an, mi-au sosit tencuri de respunsuri de pe la 

preuţi şi mai ales de pe la învăţători sătesci: vr'o câte-va adevărat 

preţiâse, unele forte bune, multe bunicele, aprâpe nici unul din care 

să nu se tragă o brumă de folos. Dela primele pagine ale Dicţio- 

narului — ori-unde indic în parentesi numele corespondentului şi loca- 
litatea — se vede modul în care m'am putut servi de acele respun- 
suri. In casuri dubi6se saă puţin lămurite, trimiteam o cartă-postală 

cu întrebări suplementare, şi mi se respundea prin scrisori, așa că 

S'ai mai grămădit un noi tânc din epistole primite, pe lîngă cari 

unii mi-au împărtășit plante şi chiar minerale în natură, împreună cu 

nomenclatura. | 

Dicţionarul unei limbi trebui să fie pentru un popor o enciclo- 
pediă a traiului sei întreg, trecut şi presinte. In limbă o naţiune se 

privesce pe sine însăşi într'o lungă galeriă de portrete din epocă în 
epocă, unele ce-va mai şterse de vechime sati de împregiurări, dar 
în cari totuşi ea îşi recunâsce pe deplin individualitatea : cum a fost 

din legEn, cum a crescut, cum a mers înainte şi €răşi înainte, cum 

a ajuns acolo unde este. Graţiă Cestionarului mei, cele mai înve- 
chite din acele portrete vor căpăta un colorit de viaţă; cele mai 

noue, vor put€ chiar să vorbescă, fie-care cu timbrul seii propriii. 

B.P.H. 
Bucuresci, 15 Maiu 1885,



IN LOC DE 

INTRODUCERE. 

I. CE ESTE ETIMOLOGIA? — 11. CUM SE AMESTECĂ LIMBILE? — 
III. IN CE CONSISTĂ FISIONOMIA UNEI LIMBI? 

I. 

Ce este etimologia? 

Termenii tecnici în genere ar trebui tot-d'a-una, să'și întingă 
accepțiunea in măsură cu treptata lărgire a acelei stere sciinţifice 
sau artistice, din care ei fac parte. Dacă la cei vechi cvaroţuj  în- 
semna 0 simplă dissecţiune, ba încă forte neperfectă, de aci nu urmeză ca acelaşi sens îngust să aibă. anatomia actuală. Ei bine, 
într'o contradicţiune flagrantă cu immensul progres în studiul limbei, 
etimologia mai păstrâză pină astădi accepțiunea, cea, rudimentară, pe câre 0 avusese cu sute şi chiar cu mii de ani înainte de nascerea, 
Linguisticej. 

Romanii explicaii pe grecul trvuoloyi« prin: „quae verborum originem inquiriţ.“ 1) Acesta, resumă cât se pote de bine aplicaţiunea, cea, tradiţională a termenului, care la Romani, ca şi la, Greci, ca şi la noi toţi pină acuma, are a face numai cu verbum, numai cu cuvintul şi iarăşi cu cuvîntul. Prin perifrasă, etimologia este „derivaţiunea unei vorbe“. De ce însă nu ori-ce derivaţiune lin- guistică? Cum să numim Gre, de exemplu, derivaţiunea, unei constaruc- țiuni sintactice? 

Menţionâm anume casul sintactic, căci el încurcase în secolul 

  

1) Quinctil, Inst. 1. 6. 98. 

II?
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trecut pe unul din Gmenii cei mai geniali, care ghicise de pe atunci 

aprope tot ce distinge met6da, linguistică contimpurană. Nemuritorul 

Turgot a scris, între cele-lalte, o scurtă bucată întitulată: „Etymo- 

logies et fragments sur les langues“, compusă din şâse numere, 
dintre cari primele trei se referă la. originea unor cuvinte latine, 

jar restul la originea unor construcţiuni sintactice ebraice. Pe cele 
de'ntâiu, el le numesce „âtymologies“ ; pe cele din urmă, negăsind 

nici un termen proprii, se vede silit a le boteza „fragments“, ex- 

presiune pe care ar fi putut aplica mult mai bine la o grămadă 
de petre saii de giamuri sparte! 1) 

O derivaţiune sintactică este“ etimologiă c cu acelaşi drept ca, 
şi o derivaţiune lexică. Când Weil probeză, că construcţiunea englesă : 

The hing's eldest son .has given a feast to the citizens derivă din a- 

mestecul construcţiunii francese: Le fils aîn€ du roi a donne une 

[âte aux citoyens cu construcţiunea germană: Des Konigs dltester Sohn 

hat den Burgern ein Fest gegeben, astfel că dacă vom exprime or- 

dinea cuvintelor în cea francesă prin: 1, 2, 3, 4, 5,6, 7,8,9, 

10, 11, vom ave atunci în cea germană: 4, 5, 3, 2, 6, 10, 11,8, 

9, 7, iar în cea englesă: 4, 5, 3,2, ca la Germani, şi apoi: 6,7, 
8, 9, 10, 11, ca la Francesi,2)—el ne dâ o etimologiă întocmai ca 

„şi când ar explica pe englesul useful prin francesul user Şi anglo- 
saxonul ful. Etimologia sintactică, în casul de faţă, se resumă în 
următârea, equaţiune: The king's eldest son: has given a feast to the 
citizens= Des Konigs dltester Sohn-+a donne une făle aux (= les) cito- 
gens, care nu diferă întru nemic de etimologia lexică: useful==use-ţ-ful. 

Pe acelaşi temeiu, dacă este etimologiă de a dice că cuvintul 
frances charme „ce-va ce ne atrage prin plăcere“ vine din cuvintul 
latin carmen „cântec“, atunci tot etimologiă este de a constata 
că sonul frances ch- vine din, sonul latin c-; şi iarăşi etimologiă 
este de a arăta că semnificaţiunea, „cântec“, graţiă semnificaţiunii 
intermediare de „fermec prin cântare“, pâte să trâcă la semnifica» 
țiunea de „ce-va ce ne atrage prin plăcere! 3 în fine, va fitot eti- 
mologiă dacă, mergând mai departe, vom descompune pe latinul 
carmen, sub forma cea veche casmen,. în radicala cas şi sufixul men. 

  

1) Turgot, Oeuvres, Paris, 1844, t. 2, p. 754—6. 
3) Weil, De ordre des mois dans les langues anciennes comparees auz langues mo- 

dernes. Paris, 1869, p. 47. 

3) Cfr. Littr6, Etudes et glanures, Paris, 1880, p. 9.
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Mai pe scurt, derivaţiuuea sintactică, ca şi cea fonetică, ca, şi cea 
ideologică, ca, şi cea morfologică, tote sînt de o potrivă etimologiă. 

Pînă la, nascerea Linguisticei, sonurile nu aveai pentru sciinţă 
nici o genese hotărită:; „les voyelles ne font rien, et les consonnes 
fort peu de chose“, după faimâsa glumă a lui Voltaire; formele 
gramaticale se expuneaii atunci în paradigme, regulate sai nere.- 
gulate, dar fără nici o analisă genetică ; regulele sintactice consti- 
tuia de asemenea un fel de codice dogmatic ; doctrina semnifica 
țiunilor nu exista de loc; a, deriva dară o vorbă dintr'o altă vorbă. 
sai —cel mult —a, o deriva din Gre-cari elemente constitutive ințe- 
lese în modul cel mai confus, iată tot ce făcea şi tot ce putea face 
etimologia. Astăgi însă, când Linguistica derivă nu numai cuvintele, 
ci încă sonurile, formele gramaticale, construcţiunile sintactice, sem- 
nificaţiunile, ori-ce alt ingredient al limbei, se cuvine 6re ca „etimo- 
logia“ să mai remână închisă nestrămutat în cercul cel strimt al 
„cuvintelor“ ? 

Şi totuşi anomalia nu înceteză. 
Curtius începe clasica, sa, operă prin aceia că: „etimologia este 

„Sciinţa menită a urmări originea cuvintelor şi filiaţiunile lor 
„reciproce.“ 1) Pentru Pott, etimologia este: „descompunerea cuvin- 
„telor în radicale şi elemente formative“.2) Când citam pe un Pott 

şi pe un Curtius, ajunge. In fond, tot aşa înţelegeaii etimologia 
Mânage şi chiar Cicerone. | 

Hovelacque a scris un paragraf întreg, întitulat: „Pericolele 
etimologiei“, în care ne spune, între cele-Palte, cum-că există o 
„etimologiă, filologică“ (6tymologie philologique) şi 0 „etimologiă 
linguistică“ (6tymologie linguistique), ambele forte primejdidse. El 
aduce ca specimen de cea de'ntâiu derivaţiunea lui cadaver din caro 
data vermibus, jar ca specimen de cea a doua pe latinul forma din 

  

1) Curtius, Grundziige der griechischen Etymologie, ed. 3, Leipzig, 1869, p. 3: „Denn 
„unabweislich ist trotz alles Zweifels und Spottes das Streben dem Ursprung der Wârter 
„und ihrer Verwandtschaft unter einauder nachzuspiiren, oder wie es der Name unsrer 
„Wissenschait so treffend bezeichnet, das tzuuo», das soiende, den wahren und eigent- 
„lichen Gehalt derselben, zu ergriinden...“ — Cfr, Tobler, Versuch eines Systems der Bty- 
mologie, în Zeiischr. f. Vălkerpsych., t. 1, p. 355, 

* Pott, Etymologische Forschungen, ed. 3, t. 2, part. 1, Lemgo, 1861, p. 185: „die 
„Etymologie, d. h. die Lehre fieilich nicht bloss von den Wurzeln, sondern auch von 
„den Bildungselementen, die zu ihnen, und es fragt sich, unter welcherlei Bedingun- 
„gen, hinzutreten...“ N a
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grecul uoeyijl). Celia ce speriase atât de mult pe Hovelacque şi l-a 

produs chiar un fel de confusiune în spirit, se pare a fi tocmai 

identitatea cea fundamentală, pe care am constatat'o noi mai sus 

în rolul cel mărginit al „etimologiei“ la, cei vechi şi la cei noui. La 
cei noui şi la cei vechi de o potrivă, scopul este derivaţiunea unui 
cuvint; tâtă deosebirea consistă în procedură. Un Pott sai un 

Curtius, negreşit, întemeiază o derivaţiune lexică pe fonologiă şi pe 

ideologiă, ba încă mai recurg nu o dată la sintaxă, urmărind între- 

buinţarea cuvîntului în frasă; dar derivaţiunea sonului şi deriva- 
ţiunea, sensului, în ori-ce cas, îi preocupă abia pe un plan secundar, 

numai ca un instrument, ca un mijloe metodic de a ajunge la ţintă. 

Nedomerirea trebui curmată o dată. Dacă etimologia este deri- 

vaţiune, atunci ea nu formză o sciință separată şi nu face parte 

dintr'o singură ramură a sciinţei, ci aparţine Linguisticei întregi. 

Ori-unde linguistul nu se mulțumesce de a înregistra un fapt, ci 
caută a stabili raportul intre o causă şi un efect, fie pe terenul 
sonurilor, fie pe al formelor gramaticale, al sintaxei, al semnifica- 
țiunilor, al cuvintelor etc., iar generalmente causele şi efectele se 
împletecesc pe tâte aceste terenuri, une-ori abătendu-se chiar peste 

sfera, Linguisticei, —el face etimologiă. 
Să luâm pe francesul dirai. Aceste do5 silabe se descompun 

în dire-ai, derivând din latinul dicere habeo. 'Transiţiunea lui dicere 
habeo în dirai constituă: o etimologiă fonetică prin 7 din cr=cer- 
etc.; o etimologiă morfologică, prin scăderea lui Habeo la un simplu 
sufix, întocmai ca -bo în dicebo sai -oe în 14»; o etimologiă ideo- 
logică, de vreme ce sensul de presinte se schimbă în sensul de 
viitor; o etimologiă lexică, fiind-că dirai este un singur cuvînt; am 
mai put6 adăuga încă o etimologiă tonică, căci perderea lui ce în 
dire=dicere se datoresce conservaţiunii accentului pe prima silabă 
latină, ca şin reducerea lui hâbeo la ai. Dacă e atât de omnilate- 
rală derivaţiunea disilabicului dirai, apoi cu cât mai virtos ne va 
fi imposibil de a mănţins etimologiei un caracter numai lexic, când 
ne vom apuca de mexicanul notlazomahuizteopixcatatzin, care, deşi 
nu e decât un cuvint, se traduce totuşi prin: „pretre ven6rable 
que je châris comme mon păre“!2) 

  

1) Hovelacque, La linguistique, p. 18—9. 

*) A. Humboldt, Essai politique sur le royaume de Nouvelle Fspagne, p. 8l, ap. Pott, 
Wurzel- Wărterbuch, t. 5, p. XXII,
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In scurt, Fonologia se ocupă cu sonwi, Morfologia cu 
forme gramaticale, Lexiologia cu cuvinte, Ideologia, sati Sema- 
siologia cu semnificațiună etc.; cât se atinge însă de Etimologiă, 
ea represintă în genere derivaţiunea în ork-care ramură a sciinţei 
limbei. Cu acelaşi temeiu, cu care un dicţionar pote fi etimologic, 
pote fi etimologică şi o gramatică. Este un fel de contradicţiune, 
când Brachet, de exemplu, întitulâză o carte a sa: „Dictionnaire 
ctymologique de la langue francaise“, iar o altă carte: „Gramimaire 
historique de la, langue frangaise“, deşi ambele cărţi sînt absoluta- 
mente de aceiaşi direcţiune derivativă. Vrând cine-va. să'şi explice 
originea francesului fais din facio, no găsesce în „Dicţionarul eti- 
mologic“, ci trebui să alerge la „Gramatica, istorică“! 

Etimologia actuală, cea adevărat sciinţifică, cată nu numai să 
imbrăţişeze un câmp fără asemănare mai vast decât etimologia cea 
empirică din trecut, care se închidea Gre-cum ermeticesce în cercul 
lexic, dar tot-o-dată trebui să tindă a fi reconstructivă, adecă 
a, găsi pentru fie-care fenomen, întru cât el este diferențiat in maj 
multe exemplare, câte un prototip comun, resultână din corelaţiunea 
diverginţelor. | 

Pott nu reconstruesce nici o dată prototipurile lexice. EI 
constată, bună Gră, că latinul sex, grecul Fe, sanscritul șaş, zen- 
dicul 4gvas etc., sint forme colaterale; dar nu le urcă prin compa- 
rațiune la un părinte comun /svaks, din care trebuia să se fi 
născut t6te. Șc6la linguistică germană cea numită nduă, cu Brugman 
în frunte, se arată une-ori chiar ostilă reconstrucţiunii, dar iarăşi 
numai pe terenul lexic. 

Să examinâm. 

Ori-cine respinge în Linguistică o reconstrucțiune de un fel, 
este dator a respinge tot-o-dată ori-ce altă reconstrucţiune, căci nu 
se pote invoca in favârea unei singure specie de reconstrucţiune 
nici un argument, care să nu militeze în acelaşi timp pentru re 
construcțiunea, în genere. | | 

Eă bine, toţi linguiştii pînă la unul admit reconstrucţiu- 
nea fonetică: din corelaţiunea sanscritului b7 cu grecul g, cu 
goticul b, cu latinul / etc., se reconstruesce, de exemplu, proto- 
tipul bi. 

Cuvintele însă fiind compuse din sonuri, reconstrucțiunea fo- 
netică, duce necesarmente la reconstrucţiune lexică, ceia-ce se pote
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demonstra tocmai asupra şedlei lui Brugman, care se pare câte o 
dată a fi atât de ne'mpăcată în acâstă, privinţă, 1) 

Din acea împregiurare că sanscritul am în devam corespunde 
grecului ov în îzzzov, pe când sanscritul am în pâdam corespunde 
grecului « în 6de, Brugman conchide că prototipul lui am=ov di- 
feră de prototipul lui am=e. Tot aşa prin an=ov in bhăranti=gtoovru 
faţă cu an=av în asdnti=tave el reconstruesce doă prototipuri di- 
verse pentru posteriorul an. Avem astfel patru nasale, pe cari să 
le formulâm prin my, mo, n, no, lipsindu-ne semnele tipografice în- 
trebuințate de Brugman. In acelaşi chip, mai departe, prin compa- 
raţiuni forte ingeni6se, el reconstruesce 14, Io, az, ag; lar îndrăz- 
neţul sei urmaş Saussure merge la „foneme“ cu mult. şi maj 
complicate ca a0 saii ago. Vine însă întrebarea: cum de se dicea 
pădam=ndda şi cele-Valte în epoca lui mg, Do, â1, ag etc.? lată că 
şcola lui Brugman, vrend-nevrend, din causa, reconstrucţiunii 
fonetice se vede d'o dată împinsă la reconstrucţiune le- 
xică-—ba încă ce fel de reconstrucțiune ! — dându-ne nesce prototi- 
puri curat inexprimabile, precum este bună-6ră pentru guatuor : 
Koatw Aapra,s. 2) | 

Să mai vorbim 6re de reconstrucţiunea ideologică, 
de care se isbesce mere ori-ce linguist, de vreme ce i se presintă 
la tot pasul, în graiuri congenere sai chiar în aceiaşi limbă, o 
vorbă cu doă saii mai multe semnificațiuni diverse, fiind dator a 
le reduce la un punct de plecare comun, la o sorginte de unde să 
se desfăşore treptat diverginţele? 

Să luâm cuvintul brav, unul din cele maj norocose, care în 
scurt timp a reuşit a se respândi din Occidinte în limbile cele mai 
eterogene din Europa și din America. După Diez, Littr6 dice: „Fran- 
gais rave ; provengal brau (fâminin brava), dur, mschant, brave; catalan 

  

1) Brugmann-Osthoff, Morphol. Untersuch., t, 1, p. IX:..... „nur derjenige, welcher 
„sich fii immer lossagt von jener friiherhin weit verbreiteten, aber auch jetzt noch 
„anzutreftenden Forschungsweise, nach âer man die S prache nur auf dem 
„Papier betrachtet, alles in Terminologie, Formel wesen und 
„Srtammatischen Schematismus aufgehen lăsst etc.“— Cfr. Leskien, 
Die Deldination îm Slavisch-iitauischen und Germanischen, Leipzig, 1876, p. 39: „Man hat 
„Sich nach dem ganzen Entwicklungsgange dieser Diseiplin (der Sprachwissenschaft) 
„daran gewâhnt, bei den einzelnen Formen der Einzelsprachen immer zunâchst an die 
„Ursprache zu denken ete.“ 

2) De Saussure, Memoire sur le systome primilif des voyelles, Leipzig, 1879, p. 21 .— 
Cfr. Kruszewski, Lingvistiăeskila, zamâtki, Warszawa, 1880, p.1—13.
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„brau; espagnol et italien bravo ; bas-Jatin braus, sauvage. Le 
„sens primitif est sauvage, dur, fougueux, d'ouă on passe facile- 
„ment au sens de vaillant, courageux. Mais d'oă vient celui de beau, 
„bien habill? Sans doute de vaillant on est venu ă habile (bravo 
„en italien a cette acception), puis bon, beau, bien habill6....%1) 
Când noi audim la Operă strigându-se bravo în loc de „forte bine”, 
saii chiar bravissima în semn de cea mai deplină mulţumire sufle- 
tescă pentru arta unei gingaşe cantatiice, nu ne gândim, negreşit, 
la sensul primitiv de „selbatec“, care este o reconstruc- 
țiune ideologică aprope tot atât de îndrăsn6ță, iar în oră-ce 
cas de aceiaşi natură, ca Şi un KpajtwAasra,s pentru guatuor! 

Reconstrucţiunea, lexică, care nu se pote despărți de cea 
morfologică, cuprinde în sine pe cea fonetică Şi implică pe cea ideo- 
logică. Admiţend dar pe una din ele, admitem eo îpso pe tâte. De 
aceia însuşi Pott, deşi nu reconstruesce nici o dată cuvintele, nu 
contestă totuşi legitimitatea reconstrucţiunii linguistice în genere, ce- 
rend însă, cu multă, dreptate, ca, ea, să fie pe cât se pote mai me- 
todică, să nu amestece cele sigure cu cele riesigure, să se între- 
buinţeze atunci când trebui sai acolo unde trebui, şi să resulte 
numai din date positive. 2) Cam toţ acesta, în fond, o doresce Şc6la, 
lui Brugman, insistând anume asupra pericolului unor reconstruc- 
ţiuni pripite. 3) 

  

*) Littr6, Did. 1, p. 412. — Cfr. Diez, Blymologisches Wărterbuch, Bonn, 1861, t. 
1, p. 8. 

*) Pott, Wurael- Worterbuch, t, 3, p. 119: „Auch habe ich nichts dawider, dass „Man, so weit dies măglich, auf Ermittelung derjenigen Urzustânde Bedacht nehme, 
„in welchen sich die Sprache, sei es nun als unserem gesammten Indogermanischen „Sprachstanime Vorausgegangenoe allgemeinsame Urmutter, oder als Ahnin bloss ein- „zelner Familien innerhalb desselben befunden haben mag. Es wird aber dringend nă- „thig sein, dass man mit enthaltsamer Bescheidenheit verfahre, und nicht, wie leider „hoch so oft geschieht, Gewisses:mil, Ungewissem oder gar Falschem, nicht thatsăch. „lich Gegebenes und bloss Erschlossenes oder wohl gar nur leichtsinnig Ersonnenes „und Geheischtes mit wilder Haft una ohne Unterscheidung bestândig durcheinander „răttele und schiittele.“ 

* Brugman, Nasalis sonans, în Curtius, Sfardien, t.9 (1876), p. 320 nota: „Wer die „Sprachformen, ehe er an die Ursprache denkt, immer zuerst darauf ansieht, ob sie „nicht analogische Neubildungen sina, begeht bei weitem nicht so leichţ folgenschwere „Iertiimer wie ein solcher, der sich immer erst dureh den unnittelbaren und offenkun- „digon Augenschein so zu sagen daraut stossen lăsst, an Associationsbildung. zu den- „Een, und im Uebrigen alles, was sich lautgesetzlich auseiner denkb areu ursprach- „lichen Porm herleiten lâsst, sofort auch daraus herleitet. Denn wer irrig eine „Associationsbildung statuiert, irrt nur insofern, als er eine einzelne Form oder eine „Reihe von Formen noch nicht an der richtigen Stelle untergebracht hat, ver dagegen „von den historischen Formen aus sogleich zur Ursprache iiberspringt und mit Hilfe
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Cel întâiu, fără, îndoslă, care emisese principiul reconstrucţiu- 

nii în Linguistică, maj în speciă a reconstrucţiunii lexice, a fost 

Chav6e 1); cel întâiu însă, cărui i se datoresce aplicaţiunea, acestui 

principii pe o scară vastă, este Schleicher 2). Cu tote astea, Ascoli 

probsză întrun mod irresistibil că: „Reconstrucţiunea în stare la- 

„tentă e cuprinsă în ori-ce comparațiune stabilită pe criterie rigu- 

„r6se. Când Bopp, combinând formele şi elementele diverselor limbi 

„ario-europee, ne arată mereii, cum ele, când una, când alta, repre- 

„sintă mai bine cutare sai cutare condiţiune originală, astfel că 

„tote se completeză 6re-cum reciprocamente, el lucreză în fapt la 

„o nencetată reconstrucţiune, deşi nu se'ncercă a ne da resultatele 

„acestei operaţiuni sub o formă lexică expresă. Aşa, de exemplu, 

„alăturându-se costă la costă aceşti trei nominativi: sanscritul 

„agam, grecul yo» şi latinul agens, faţă cu tulpinele lor respective: 

„Ag ant-ayovr-ageni ; apoi fiind constatat că vocala cea primitivă se 

„păstreză mai bine în sanscrita, că cons6na guturală în grâca şin 

„latina e mai veche decât cons6na palatală în sanscrita, şi că din 

„grupul t-+-s, adecă finalul tulpinei şi desininţa casuală a nominati- 

„Vului, sanscrita n'a mânţinut nemic, grâca a compensat perderea 

„totală prin lungirea lui o în o, pe când în latina a remas s, iată 

„că avem dela sine reconstrucţiunea agant-s...“ 3) 

În desvoltările ce preced, din tâte ramurile Linguisticei noi 

nam atins numai sintaxa, în privinţa cării, de asemenea, etimolo- 

gia cată să tindă a fi reconstructivă,. 

Reconstrucţiunea pote fi expresă ca în Schleicher, în Fick 

şi'n cei-lalţi, ori sub-înţel6să ca în Bopp şi în Pott; reconstruc- 

țiunea cea expresă, la rîndul ej, pote fi concretă, ca în casurile 

de mai sus, ori abstractă. O reconstrucţiune abstractă este aprope 

singură posibilă pe terenul sintactic, unde ne interesă întro frasă 

mai puţin cuvintele cele întrebuințate decât modul distribuirii catego- 
rielor gramaticale saii a celor logice, ori-care ar fi altmintrea ex- 

presiunea, lor cea concretă. Astfel, bună-6ră, luându-se gicala: 

  

„dieser Formen Grundformen erschliesst, die nie bestanden, ivit nicht bloss in Hinsicht 
„auf jene einzelnen historichen Bildungen, sondern auch in Hinsicht auf alles Wei- 

„tere, vas er auf den erschlossenen Grundform aufbaut.“ 
1) Chavee, Leziologie îndo-europeenne, Paris, 1849, p. XL-XIL. 
2) Pentru prima 6ră, ea o încercare „ipotetică“ (mutmassliche Grudforin), în For- 

nenlehre der kirchenslamwischen Sprache, Bonn, 1852, p. V. 

3, Ascoli, Studj critici, II, Torino, 1877, p. 9.
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Rom. A cumpăra, mâţa în sac; 
Jtal.. Comprare la gatta, in saceo ; 
Pr. Acheter chat en poche; | 
Germ. Die Katze im Sacke kaufen ; | 

nu ne trebui şi nu sintem în stare de a da o reconstrucţiune con- 
cretă a frasei romanice faţă cu cea germană, ci ne ajunge vre-o 
formulă abstractă, din care să se vâdă pe de o parte ceia-ce este 
comun sintaxei romanice generale în oposițiune cu cea germană, de 
exemplu posiţiunea, verbului, iar pe de alta să se arate diverginţele 
între sintaxele romanice cele speciale, de exemplu la, întrebuinţarea 
articlului. 

Un S-A este o reconstrucţiune sintactică abstractă, pentru un 
graiu în care norma, cere punerea substantivului înainte de adjec- 
tiv; un A-+S, pentru o normă contrariă; un 3-+2 pentru o normă 
indiferinte. Un S-+A este pentru om bun, cal alb, mână drepti etc. 
o etimologiă sintactică întocmai cu acelaşi drept, cu care 
latinul awricula este o etimolo giă lexică pentru rom. ureche, 
ital. orecchia, fr. oreille, provenț. aurelha etc., ambele dobândite prin 
veconstrucţiunea unui prototip comun din comparaţiunea fap- 
telor omogene positive. 

Să ne întrebăm acuma: care este valorea reconstrucţiunii în 
Linguistică? în ce anume se cuprinde utilitatea ei, şi chiar necesi- 
tatea ? cari sint marginile sferei sale de acţiune? 

O reconstrucţiune etimologică corectă, întemeiată, pe un mate- 
rial suficiinte, nu este apotetică, dar iarăşi nici exactă, ci tot-d'a-una 
aprorimalivă. Ipotesă se chiamă o presupunere la mijloc între do& 
observaţiuni: prima observaţiune, accidentală, dă nascere presupu- 
nerii ; a doua, observaţiune, intenţională, verifică presupunerea. O 
presupunere o dată verificată încetâză de a fi ipotesă, devenind 
fapt. Verificarea, pote fi completă, ori numai aproximativă, 
Aproximaţiunea nu răpesce faptului caracterul sei sciinţific positiv. 
In Mecanică, de exemplu, aşa numita lege a lui Mariotte, cumcă, 
„temperatura, fiind egală, forţa elastică a unui gaz variază în ra- 
„țiunea, inversă a volumului pe care'l ocupă“, conservă o deplină 
valore, de şi Regnault a demonstrat că ea nu este decât aproxi- 
mativă 1. In Linguistică, sute de experimente confirmă reconstrue- 

  

1) Naville, La logigue de hypothese, Paris, 1880, p. 7.
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ţiunea ario-europeului bh din grecul g— sanscritul bh—latinul f—go- 

ticul b etc. Totuşi nu este nici ea exactă, ci aproximativă. In loc 
de bh pste să fi fost ph, saii ce-va intermediar între bh şi ph. 

Argumentul că g=—ph se află numai la Greci nu e decisiv, după 

cum nu e decisiv contra primitivităţii lui a întrun grup de cu- 

vinte ario-europee casul când îl păstreză numai sanscrita. Apro- 

ximaţiunea bk, explicând o mulţime de fenomene, fără a fi în dis- 
armoniă cu vre-unul din ele, servă în Linguistică tot aşa de bine 
ca legea lui Mariotte în Mecanică. 

Aproximaţiunea are graduri. Etimologia, în opera sa de a re- 

construi prototipurile, ajunge la un grad de aproximaţiune cu atât 

mai înalţ, cu cât comparaţiunea cea metodică se exercită asupra 
unui număr mai mare de fenomene înrudite. Să reluâm, ca 

exemplu, cuvintul ureche. Comparându-l cine-va numai cu ita- 

lianul  orecchia, ar trebui să reconstruescă un prototip spe 

cial italiana-român orechia, care ar fi de tot greşit faţă cu macedo- 
românul wrecle, după cum se mai dicea încă şi'n Moldova nu mai 
departe decât în secolul XV, !) şi faţă cu italianul colateral ore- 

glia. Pe de altă parte, dacă vom compara numai formele occiden- 
tale: span. oreja, portug. orelha, reto-rom. ureigia şi franc. oreille, 

vom imagina un prototip special franco-spano-portuges orelia, pentru 

care am găsi, ca paraleluri fonetice, pe fr. merveille=port. maravilha=re- 

to-rom. marveiglia din mirabiha, pe sp. paja din palea etc. Cam de felul 

acesta sînt inchipuitele prototipuri speciale greco-italice, slavo-letto- 

germanice etc., pe cari le reconstruesce mereii cu atâta facilitate 

Schleicher, şi mai cu deosebire Fick. Nu acesta ne trebue! Pentiu 
ca o reconstrucțiune să fie adevărat sciinţifică, insuşind un înalt 

grad de aproximaţiune, cată să ne urcâm dela formele cele si- 
gure, dela nesce fapte bine constatate, d'a-dreptul la o conclusiune, 

la. un prototip comun, care astfel să resulte iminediat dintr'o rea- 

litate aşa dicend concentrată, totală, întregă, iar nu bucăţită. Daco- 

românul ureche cu forma cea veche urecle, macedo-rom. urecle, ital. 

orecchia şi oreglia, formele sarde orija, origa şi orecla, îi. oreille cu 

formele dialectale areille, airoaille, oraile şi altele, sp. oreja, portug. 

orelha, reto-rom. ureiglia, provenţ. aurelha etc. reconstruesc tote 

la un loc prototipul comun romanie aproximativ orecla — aurecla 

„ureche“, corespundător deminutivului latin auricula „urechi6ra“, 
care deja la Romani şovăia spre oricula. 'Tot aşa sanscritul alis, 

1) Hasdeii, Archiva istorică, t. 1, part. 1, p. 140.
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zend. azhi, gr. îms, lat. anguis, litv. angis, vechiu-germ. une, vechiu- 
Slav. am ete. ne dai un prototip comun ario-europeii Aghis — anghis 
„Ş6rpe“, ce-va de cea mai înaltă, aproximaţiune, a. cării valdre scade 
cu desăvirşire prin trunchiarea, „materialului în prototipurile cele 
intermediare ale lui Pick. Un pretins prototip leto-slavic amar „nume“ 
alături cu un pretins prototip greco-italic gnoman „nume“ în loe 
de un singur prototip ario-europeii gnâman — nâman, este—mai re- 
petâm încă o dată — întocmai ca pretinsul prototip româno-italic 
orechia lingă, pretinsul prototip franco-spano-portuges orelia în loc 
de un singur prototip romanic orecla — aurecla. 

Unii linguiştă Susțin, că fără prototipuri intermediare parţiale 
nar fi cu putinţă a reconstrui un prototip definitiv total. „Fără o 
ptreptă mijlociă greco-italică feronti — dice Leo Meyer — nici gre- 
„cul pâgovai, nică latinul ferunt nu se reduc la prototipul bhăranti.“ 1) 
Este o invederată erdre. Când ni se înfățişeză nesce forme posi- 
tive ca gr. gâgowu cu doricul gzeovz, latinul ferunt, sanseritul bhd- 
ranti, zendicul bărenti, vechiu-slav. separe (=beronti) etc., ne ajunge 
a sci din fonologiă că p=f=b represintă un son primitiv transcris 
prin DR, pentru ca să reconstruim d'a-dreptul, fără nemic interme- 
diar, un prototip comun ario-europeii aproximativ, care însă nu este 
bhăranti, ci bheronti, sai cel puţin ambele împreună. 

Reconstruind un prototip în do feţe, bună-6ră aghis—anghis, 
noi sîntem departe de a-i micşura, aproximaţiunea, de vreme ce 
orl-ce graiu, fie cât de primordial, cuprinde deja în sine diverginţe 
dialectale. Pe lingă aghis—anghis n'ar fi de mirare să mai 
fi existat o nuanţă aghus—anghus , prin care ni sar explica 
latinul anguis, căci lat. pinguis=nayis, lat. brevis din breguis=gr. 
Boayis, lat. tenuis=gr. ravi-, lat. suawis Gin suaduis=—sanscr. svâdus, 
lat. gravis din garuis=scr. gurus=gr. Bagis, lat. levis din leguis= 
scr. laghus=gr. aie ete., corespund tâte unor prototipuri cu -us. 

„Reconstrucţiunea — gice Delbrick — nu ne procură nică un 
„material noi, dar servă a da o expresiune plastică resultatului 
„cercetărilor nostre. Ea jocă in Linguistică, acelaşi rol ca curbele 
„Şi alte procedimente intuitive anal6ge în Statistică. Este un mij- 
„loc de exposiţiune forte util, pe care cată a, nu'] nesocoti. In ace- 
„laşi timp, îndemnul de a reconstrui formele fundamentale silesce 

  

1) L. Meyer, Vergleichende Grammatil der . griechischen und, lateinischen Sprache, Berlin, 1861, t. 1, p. 2%, - -



XXX 

„pe linguist a sta purur6 la cumpănă pentru a nu lua cum-va 0 

„formaţiune modernă drept o formaţiune primitivă; şi mai ales, îl 

„impedecă de a trece cu uşurinţă peste dificultăţi fonetice şi de 

„altă natură, a căror deplină învingere e necesară pentru ca să 

„P6tă reuşi într'o reconstrucţiune.“ 1) 

Paralelismul între reconstrucţiunea, linguistică şi curbele din Sta- 
tistică nu e corect. Dacă este în Statistică ce-va asemănat cu reconstrue- 

ţiunea în Linguistică, apoi numai d6ră termenul-mediii, care resumă un 

şir de expresiuni cifrice diverginți de aceiaşi ordine. Un exemplu. 
O moşiă a adus proprietarului ei în curs de cinci ani următo- 
rul venit : | 

Anul 1 ______ fr. 4500 
„II „4620 
„II, 2800 
„IV, 4718 
„ V___ „5000 

Venitul anual în termen-mediii este dar de fr. 43273/5, o ci- 
fră aproximativă cătră care convergesc tâte cifrele cele concrete, 
diferenţiate prin concursul unor împregiurări speciale explicabile : 
secete într'un an, abundanţă întrun alt an ete. Cu cât expresiu- 
nile cifrice sînt mai numerâse, cu atât şi termenul-mediii, scos din 
ele, este de o aproximaţiune mai înaltă. Fără termen-medii, Sta- 
tistica, mar put6 să reducă diferite ordine de fenomene la câte o 
unitate colectivă, pe care lesne s'o compare apoi cu altele ob- 
ținute pe aceiaşi cale. Prin reconstrucţiune, Linguistica capătă şi 
ea unităţi colective, cari o ajută în comparaţiunea ulteridră, 
şi tot-o-dată — după cum a observat'o forte bine Delbrick — pînă 
la un punct o control6ză. Lipsa de ori-ce construcţiune, fie dis în 
parentesi, este aceia care face atât de anevoios controlul grupurilor 
etimologice în operele lui Pott şi mai cu s6mă ale lui Diefenbach. 

Cuvintul reconstrucţiune pe terenul linguistic nu e toc- 
mai fericit. El s'a luat din paleontologiă, ca şi când linguistul ar 
fi şi el un fel de Cuvier reconstruind fiinţele cele ante-delu- 
viane. 2) Insă între reconstrucţiunea etimologică şi reconstrucțiunea 
paleontologică nu se află în fapt nici o asemănare. Paleontologului 

  

*) Delbriick, Finleitung în das Siprachstudium, Leipzig, 1878, p. 58. 
2) Cfr. Sayce, Introduction to the science of language, London 1880, î. 1, pag. 346.
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i se dait nesce fragmente de 6se, pe cari să le figurâm prin : £,n, 
d, s, d, 0; el le coordână întrun schelet neisprăvit : -astod-n-, de 
unde apoi, studiând lacunele şi completându-le cu mm, o, !, recon- 
struesce pe: mastodoni. Ore tot aşa, procede etimologia în ceia ce 
se chiamă „reconstrucţiune“ ? Din ureche — orejă — oreille etc. lin- 
guistul nu potrivesce un singur corp lipit bucată cu bucată într”o 
ordine re-care determinată, după cum face paleontologul, ci extrage 
prin analisă din întrâga seriă un term en-medii, prin care o ca- 
racterisă, în totalitate şi de care se apropiă ori-ce membru a] ei în 
parte, deşi nici unul pote să nu coincidă exactamente cu acea ex- 
presiune generală aproximativă. 

Particularitatea cea distinctivă a, „termenului-medii“ în Lin- 
guistică, de unde i-a şi venit numele de „reconstrucţiune“, este de 
a fi privit ca isvor al grupului omogen de elemente concrete, cari 
tâte împreună îl implică. Isvorul totuşi e forte şovăitor în fluidi- 
datea sa. Ast-fel termenul-mediii pentru formele romanice ureche— 
oreju—oreille etc. se clatină nu numai între orecla Şi aurecla, dar mai 
admite încă probabilitatea masculinului oreclu — aureclu — aurichu, 
represintat prin italianul orecchio şi provenţalul auril. "Tocmai acest 
exemplu însă ne arată reversul medaliei în reconstrucţiunea, etimo- 
logică în genere. Forma masculină, care ar corespunde unui latin 
auriculus, pote fi de o provenință posteridră, născându-se la Ita- 
lieni şi la Provenţali prin analogiă cu „ochiu“, italienesce OCChi0, 
provențalesce oil, masculini în tâte graiurile romanice. Intima corela- 
ţiune între ochiu Şi ureche, ca, do părţi ale capului şi ca organe 
ale celor doă sensuri principale, !) va fi adus mai tărdiă uniforma- 
vea lor sub raportul genului în Italia şin Provența, fără ca, acesta, 
să se fi întâmplat şi pe aiuri, deşi lesne putea să se întâmple ori-unde 
pe o cale independinte. In acest mod orecchio după occhio fiind spe- 
cific italian şi auril după oil fiind specific provenţal, noi nu avem drep- 
tul de a le căuta un prototip romanie. Ce-va mai mult, Prin aceiaşi 
corelaţiune, „ochiul“ se pare a fi exercitat o influință linguistică, asu- 
pra „urechii“ încă la Romani, dar nu în schimbarea genului, ci în 

  

1) Cfr. Haase, Porlesungen tibe» laleinische Sprachwissenschaft, Leipzig, 1874—80, t. 
1, p. 48: „Die Analogie der Wahrnehmungen durch Gesicht una Gehăr zeigt. sich sehr 
hăufig; z. B. hell wird von der Farbe gebraucht, aber das Urspriingliche ist ein heller 
Ton von hallen. În der Malerei spricht man von Farbentânen. Clarus wird sowohl bei clara voz als clara lu gebraucht ete.“
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modificarea, sensului. Romanicul orecla— aurecla însemnâză „ureche“; 

iar nu „urechiră“ ca, latinul clasic auricula saii oricula, deminutiv 
dela auris. Prototipul ideologic pentru „ureche“ să fie ore „ure- 
chidră“ ? Pâte da, însă pote şi nu. La Romani „ochiu“ este ocku, 
clasic oculus, deminutiv dela un perdut ocus, dar cu o nuanţă demi- 
nutivală despărută, cu desăvirşire deja în cea mai veche limbă la.- 

tină cunoscută. Corelaţiunea între „ochiu“ şi „ureche“, între oculus 
şi auris, va fi împins graiul poporului roman la uniformarea sufi- 

xului, sai mai bine a terminaţiunilor, fără a se atinge diferinţa 

genurilor, aşa, că auris „ureche“ a trecut d'a-dreptul în auricula, 

„ureche“, nu „urechidră“, prin simpla analogiă cu oculus „ochiu“, 
nu „ochişor“, în care poporul a luat drept sufix pe -culus, ca în 
homun-culus, pouper-culus, arti-culus etc., deşi c în oc-ulus aparţine 
tulpinei. In acest cas, reconstrucţiunea ideologică: „ureche“ din 
purechidră“ ar fi o greşâlă, de vreme ce romanicul orecla—aurecla 
nu va fi avut nici o dată vre-un sens deminutival, ci numai işi 
va fi adaptat un sufix feminin corespund&tor terminaţiunii masculine 
devenite incoldră din oculus. Iată dară că'n loc de un prototip, de 

o reconstrucţiune, de un termen-medii, ori-cum s'ar numi, noi că- 

pătâm o genealogiă forte complicată : 

auris ____ ______ (ojcullus] 

auricuia 

| 
aurecla, orecla 

| Sa 
olil_________ aurelha ureche oreja oreille ureiglia orecchia __________ (occhlio 

  

  

auril , orecchio 

In acestă genealogiă, forma cea reconstruită, aurecla—orecla este 
prototip pentru wreche—oreja etc., dar nu şi pentru auril, la nasce- 
rea cărui s'a amestecat oil, şi nu pentru orecchio, născut prin ame- 

_stec cu occhio. 

Utilitatea. metodică a „reconstrucţiunii“ în Linguistică apare 
dară chiar acolo unde, ca în casul de mai sus, tragerea unui ter- 
men-mediii este. împedecată de factori etimologiei de altă natură. 
In adevăr, numai prin reducerea grupului întreg la un singur pro-
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totip aurecla—orecla ese la, ivelă cu o deplină plasticitate în for- 
mele cele nereductibile auril şi orecchio, o abatere interesantă, pe 
care linguistul ar fi dispus altfel a o trece cu vederea ca ce-va de 
tot indiferinte. Nu mai puţin simţite sint serviciele procedimentului 
reconstructiv în cea-laltă ramură a, filologiei comparative, în ceia-ce 
se chiamă Etno-psicologiă sai Folklore, unde aprope în acelaşi mod, 
printi”o rigurâsă alăturare a, literaturelor poporane saii a obiceje- 
lor, se pot reconstrui prototipurile lor, după cum ne-am încercat, 
de a o face noi înşine, bună ră, în privinţa baladei „Cucul şi tur- 
turica“ şi a, „Povestii numerelor“. 1) 

Reconstrucţiunea este, ca să dicem aşa, instrumentul cel mai 
perfecţionat al filologiei comparative în genere, şi mai ales al Lin- 
guisticei; un instrument prin care etimologia contimpurană, aplicată 
la totalitatea limbei, iar nu numai la cercul curat lexic, se depăr- 
teză de etimologia cea trecută mai mult de cum se depărtâză în 
seiințele fisice şi biologice observaţiunea "microscopică de observa: 
ţiunea cu ochiul gol. Acâstă preţiosă ungltă, precum am vedut în 
cele ce preced, nu se adaptâză insă la tote fenomenele linguistice. 
In multe cestiuni, sîntem siliți a o întrebuința numai în parte; în 
altele, cată să n'o întrebuinţâm de loc. 2) Şi acâsta nu e tot. Forte 
adesea trebui să ne abţinem dela ori-ce etimologiă, adecă, dela, ori-ce 
derivaţiune linguistică, mărginindu-ne a constata, faptul, a-l trece în 
registru ca un simplu material, saii ca o problemă a cării explica. 
țiune să remână în sarcina viitorului. 

Turgot, pe care l'am citat la începutul acestei introducţiuni, a, spus 
de de-mult, că ceia ce e mai de căpeteniă în etimologiă, este dea 
sci unde să se oprâscă. „Le grand objet de Lart 6tymologique 
„—adaugă el—n'est pas de rendre raison de Vorigine de tous les 
„mots sans exception, et jose dire que ce seraitun but assez fri- 
„vole. Cet art est principalement; recommandable en ce qu'il fournit 
„ă la philosophie des matsrieaux et des observations pour 6lever le 
„grand €difice de la thâorie gânârale des langues: or, pour cela, il 
„importe bien plus d'employer des observations ce 
ptaines, que d'en accumuler un grand nombre.“ 3) Aprâpe 
tot aceea dice Curtius: „Scopul sciinţei nu este de a, satisface cu- 

  

1) Cuvente den bătrăni, t. 2, p. 501—608. 
") Cfr. excelentele observaţiuni ale lui Johannes Schmidt, Die Verwandischaftsver. hăltnisse, p. 28—31. - 
5) Turgot, op, cit. p. 744, 

22,083 
II
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„riositatea sai de a găsi loc pentru jocul unor presupuneri mai 

„Mult sai mai puţin ingenidse, ci de a mări sfera adevăru- 

„lui şi de a restrînge cercul erorii.“ !) 

A pretinde cine-va că a găsit derivaţiunea a tot ce se află 
întrun graiu, fie chiar numai a tuturor cuvintelor în sensul cel 
ingust al etimologiei din trecut, este o prâ-multă uşurinţă în pri- 
vinţa, subiectivă şi un bogat repertoriu de greşeli sub raportul 
obiectiv. 

Din cele gise resultă că: 
10. Prin etimologiă se înţelege în Linguistiică ori-ce de- 

rivaţiune, fie fonetică, fie morfologică, fie lexică, sintactică, 
ideologică ; 

20. Etimologia, în generalitatea, operaţiunilor sale, tinde a se 
servi mai cu s6mă de reconstrucţiunea unui prototip pen- 
tru fie-care grup omogen de fenomene, întru cât condiţiunile parti- 
culare ale fenomenelor n'o silesc a recurge la alte procedimente ; 

30. Sint multe casuri rebele nu numai la reconstrucţiune, ci 
chiar la etimologia în genere, linguistul mărginindu-se do cam dată 
a descrie faptul aşa cum este. 

II. 

Cum se amestecă limbile? 

Mai întâi de tâte, să ne înţelegem bine asupra punctului în 
desbatere. 

Un Engles, Cresswel Clough, a publicat nu de-mult o carte în- 
ir6gă întitulată: „Despre existinţa limbilor amestecate“, în 
care el declară cu tăriă, că pretinsa axiomă, susţinută de cei maj 
mulţi linguişti, cum-că: „0 limbă amestecată este o imposibilitate“ 
trebui întorsă pe dos: „imposibilitate este o limbă, neamestecată“ .2, 

Pentru a demonstra acestă tesă, autorul plâcă dela principiul, 
că într'o asemenea, problemă cată a'fi considerate nu numai gra- 
matica unei limbi, dar încă vocabularul şi pronunciaţiunea; apoi, 

  

1) Curtius, Grundz.5 „ D. 44: „Die Wissenschaft hat nicht den Zweck die Neugior 
„Zu befriedigen oder fir nehr oder minder geistreiche Muthmaassungen einen Spiel- 
„tâum zu gewâhren, sondern das Reich der Wahrheit zu mehren ună das des Ir thums 
„in engere Grânzen einzusehliessen.“ 

*) James Cresswell Clough, On the existence of mixed languages, London, 1876, pref.
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în aplicarea principiului, el pe gramatica o înlătură mai cu desă- 
virşire, ba chiar recunâsce că: „acolo amestecul nu e tocmai pre- 
mare“, 1) şi — alunecând pe ică pe colea asupra, pronunciaţiunii — se 
ţine aprâpe exclusivamente în sfera vocabularului. 

Ca, ce fel înțelege Cresswel Clough „limba amestecată“, o pu- 
tem judeca după următorul $-f despre graiul romănesc: 

„Românii au trei stiluri: stil purist sait latin, stil tînăr ro- 
„mănesc sait frances şi stil vechiu romănesc saii conservativ. Aşa 
„puristul va dice: m'am obligarisit; francesomanul: mam engaja- 
„risit; conservatistul: m'am îndatorit. Temelia limbei române e la- 
„tină, de ex. : apă=aqua, aşteptare=expectare, bun=bonus, cap=caput, 
„copt=coctus, domn=dominus, doftor=doctor, €pă=equa, fău=filius, 
„Frate=frater, lapte=lac, masă=mensa, muma=mater (1), tati=pater (1) 
„Dinză=pannus, pept=pectus- etc. unde se văd unele schimbări con- 
„sonantice curi6se, precum ct în pt şi f&, qua în pa, p în t (0, m 
„in î 0), lar în dialectele sudice (sic) încă p în k şi ct în 2 (), de 
pex. keptu=pectus. Presintele indicativ este latin: tântu = canto, 
„Cânți=cantas, cântă=cantat etc. şi gramatica în genere e tot aşa, 
„de romanică ca, şi cea, francesă, italiană, spanidlă sai portugesă. 
„In vocabularul român se află o sâmă de elemente slavice, precum 
„smăntănă=rus. (?) smiăetana, verigă=rus. veriga, bob=rus. bob etc, 
„Invecinații Unguri stând în același raport cătră Austria ca Ro- 
„mânii cătră Turcia (?1) şi poporele cele subjugate gravitând tot-d'a- 
„una unul cătră altul (17), nu e de mirare că literatura şi cugetarea 
„maghiară (!) n'aă fost fără influință asupra României. Aşa ponos= 
„ung. panasz, muncă=—munka, poruncă=—paranesolom, oţel—aczdl etc. 
„Mai este încă un element străin. Creştinii Români făcend adesea 
„Causă comună cu Grecii contra 'Tureilor (?), mai multe vorbe neo- 
„rece s'au introdus în limba română, precum drum=de0pos şi 
„2amă=3oupu.“ 2) 

Negreşit, nu printr'o asemenea procedură, se pote sgudui ca. 
tegorica, aserţiune a unui Max Miller că: „limbile nu sînt nici o 
dată amestecate“.3) Tâtă lumea scie forte bine şi nimeni nu s'a, 
îndoit în vecii vecilor, că, ori-ce popor împrumută cuvinte dela 
alte popâre; nu acâsta însă avea în vedere ilustrul linguist dela 

  

1) Ibid. p. 4: „Grammar, then, can be mixed, and is often found so, though not to any very great exlent.“ | 
*) Ibid. p. 48, cfr. p. 39, 
?) M. Miller, Lectures, 1-t series, ed. 1886, p. 77: „languages are never mixed,“ 

IIL*
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Oxford, când a contestat, existința „limbei amestecate“, ci anume 
gramatica şi iarăşi gramatica, pe care o numesce „sângele Şi 
sufletul limbei“. 1) 

| De asemenea Papillon: „Studiul linguistic nu arată nici o urmă 
„de un aparat gramatical amestecat într'una, şi aceiaşi limbă. “2) 

Hovelacque se rostesce şi mai lămurit: „Jamais on ne parvien- 
„drait ă crâer une langue mixte. On ne saurait imaginer une 
„langue indo-europâenne dont la grammaire soit en partie slave, en 
„partie latine. Il n'y a pas, il ne peut y-avoir de langues 
„mixtes. I'anglais, par exemple, chez lequel se sont introduits un 
„Si grand nombre d'6l6ments âtrangers, notamment d'6l&ments fran- 
„Gâis, n'en demeure et n'en demeurera, pas moins jusqu'ă son ex- 
ptinction une vraie langue germanique...“ 3). 

Cel dentâiu linguist, care a supus cestiunea „limbei ameste- 
cate“ unui studiii mai pe larg, a fost Sayce, consacrându-i un ca- 
pitol întreg în „Principiele de filologia comparativă“. 

Impărtăşind şi el credinţa, ca să nu dicem prevenţiunea, că 
„0 gramatică amestecată e peste putinţă“, 4) Sayce stabilesce însă 
unele reserve, cari în fond distrug acestă teoriă; bună-dră: „Ve- 
„Cinătatea a doă limbi face că o parte din poporaţiune e bilinguică ; 
„Şi dacă o asemenea bilinguitate iea o întindere însemnată, atunci 
„se întâmplă adesea schimb de idiotisme între ambele dialecte, iar 
„împreună cu idiotisme se deschide o uscidră pentru întroducerea, 
„nouelor forme gramaticale“. 5) Ca exemple, Sayce aduce genitivul 
și dativul engles al pronumelui personal of me, to me, care este o 
imitaţiune a francesului de moi, a moi, în loc de forma anglo-sax6nă 
min, me; întrebuinţarea, unui articol postpositiv, trecut dela Ro- 
mâni la Bulgari: &lek-ăt=omu-l, deşi fenomenul e de tot străin fa- 
miliei linguistice slavice, etc. 6) Şi totuşi el conchide, aprâpe tot aşa 
ca Max Miller saii Hovelacque, că: „in tesă generală, realitatea 
„confirmă, negaţiunea cea absolută, pe care Linguistica, o opune vechii 
„noţiuni despre amestecul formelor gramaticale.“ 7) 

  

') Ib. p. 78: „the grammar, the blood and soul of the language.“ 
*) Papillon, A. manuel of comparative philology, London, 1877, p. 18. 
*) Hovelacque, La linguistique, p. 10. 
*) Sayce, Principles, London, 1874, p. 178: „we cannot have a mixed grammart, %) Ibid. p. 174. , 
*) Tbid. p. 175 sq, 
1) Ibid. p. 177: „On the whole, therefore, the evidence before us will confirm the „absolute denial which Glottology gives to the old notion of a mixture of grammatical „forms, |
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O apărare atât de elastică a curentului celui la ordinea dilei a 
fost menită, negreşit, mai mult a sdruncina, decât a întări pretinsa 
axiomă. 

Citând pe Sayce, un alt linguist engles observă : „Doctrina cea, 
„predomnitore despre imposibilitatea gramaticei amestecate pote 
„fi adevărată, dar probele aduse despre acâsta nu mi se par a, fi 
„pe deplin mulţumitâre.“ 1) 

Tot atat de păzit, profesorul Delbriick, a cărui carte este cea 
mai nouă întroducere generală la Linguistică, declară că „limba 
amestecată“ este încă o problemă, mai adăogend că despre acestă 
problemă nu s'a scris d'o cam dată nici o lucrare temeinică. 2) 

Alţi linguişti, fără a desbate măcar cestiunea, admit posibili- 

tatea amestecului gramaţical al limbilor ca ce-va care nici că s'ar 

fi contestat vre-o-dată. Aşa face Schuchardt în clasicul „Vokalismus“ 
şi "n lucrările posteridre; aşa face Miklosich în studiele sale asupra 

Țiganilor; 3) aşa face Ascoli în ceia ce el numesce „la riazione 

etnologica“ sait resistinţa, limbei cucerite contra celei . cuceritore; 4 

aşa fac mulți dintre cei mai de frunte. Dar ce dic! Insuşi Sayce, 

precum vom vede îndată mai la vale, pare a fi renunţat mai tău- 

di la dogma „neamestecabilităţii. “ 

„Este curios, că un adevărat amestec de gramatică figureză 
tocmai în frasa, prin care Max Miller nâgă radicalmente un 
asemenea amestec. El dice: „Languages are never mixed“. Ei 
bine, „languages“ este un franţusism nu numai lexic, dar şi 
gramatical tot-o-dată. Nici un dialect germanice nu for- 
meză pluralul prin -s, pe când în limba englesă acestă forma- 

1) Le Marchant Douse, Zrimm's Law, London, 176, p. 19. 

1) Delbrick, Einleitung in das Sprachstudium, p. 121 nota: „An dieser Stelle wă- 

ren auch die Mischsprachen zu erwăhnen gewesen,.acenn bis jetzi eine griindliche Be- 

handlung dieses Problems vorlăge.“ 

3) Cfr. de exemplu: Miklosich, Ueber die Mundarten und die Wanderungen der Zi- 

geuner, part. 12,. Wien, 1880, p. 49, despre expresiunea timpului viitor la Țiganii de pe 
peninsula balcanică şi Ja cei din Rusia. 

*) Ascoli, Stud) critici, t. 2, Torino, 1877, p. 17,19, 20, 64 ete., — cfr. Ascoli, Una 

tettera glottologica, Torino, 1881, p. 43: „cosi lo Schuchardt pensi di continuo alle ra- 

„gioni celtiche delle trasformazioni per le quali si determina il galloromano, o il Miklo- 

„sich seruti, con guella serena larghezza che gli ă propria, le ragioni autottone che 

„agiscono sulla riduzione della parola latina in parola rumena, seguito ora, con molto 

„Zelo, anche da un valoroso indigeno, Hasdeu. Nessuno pers ha affermato, con maggior 

„coraggio e maggior nitidezza, la riazione celtica sul latino, di quello che facesse il Ni- 

„8ra: Celticae gentes, latinam linguam magna ex parte mutuati sunt et proprio ingenio 
„usuique accomodaverunt,..“
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ţiune eminamente francesă, cu totul necunoscută Anglo-saxonilor, este 
cea normală, altoită acolo prin influinţa franco-normandă. 1) 

Un adânc cunosestor al limbei englese în desvoltarea ei isto- 
rică, Americanul George Marsh, protestă cu multă, elocinţă, contra 
teoriei aşa numitului neamestec gramatical, dându-ne în acelaşi timp 
următorul frumos specimen despre modul, cum se petrec lucrurile 
în realitate şi cum se pot surprinde asupra faptului : 

„Anglo-saxonii formau gradurile de comparaţiune prin schim- 
„barea terminaţiunii sai a inflecţiunii, iar nu prin nesce adverbi 
„Cu sens de magis şi maxime; Franco-normangii le forma prin 
„aceşti adverbi; Englesii ai primit ambele met6de, întrebuinţând 
„pe cea fianco-normandă maj cu preferință la adjectivii cei lungi. 
„Relaţiunea posesivă sai cea, genitivală între numi se exprima la 
„Anglo-saxoni printr'un posesiv regulat saii prin desininţa casuală 
„& genitivului; la Franco-normandi, în genere, numai prin prepo- 
„Siţiune;  Englesii întrebuințeză ambele moduri. Anglo-saxonii nu 
paveaii nici o preposiţiune de'naintea, infinitivului, ci infinitivul lor 
pera o formă verbală specială, forte anal6gă cu gerundiul latin şi 
„privită de cătră unii ca un cas dativ al infinitivului; Franco-nor- 
„mangii obicinuiaii de'naintea, infinitivului o preposiţiune; Englesii 
„dentâiu aii supres caracteristica, terminaţiune gerundială, căpătând 
„astfel un curat infinitiv, pe care apoi, când nu este unit cu ver- 
„bul auxiliar, îl preced de o preposiţiune, amalgamând saii, mai 
„bine, confundând funcțiunile celor qo& forme. Aceste şi alte ca- 
„Suri de aceiaşi natură sînt exemple de combinaţiuni gramaticale 
„Străine, substituite unor inflecţiuni natale, sai —cu alte cuvinte— 
„Sint specimene de amestecul a do& gramatice pro tanto. In adevăr, 
„ele nu sînt prâmulte sai pre-importante pentru ca să schimbe 
„Caracterul general al sintaxei englese, care în fârte mare parte 
„remâne anglo-sax6nă; sînt de ajuns însă pentru a proba, că doc- 
„irina imposibilității radicale a amestecului gramatical este o gene- 
„Talisaţiune de tot pripită, şi că întinderea amalgamării sintactice 
„hu este în fapt decât o cestiune de dosă relativă.“ 2) 

Din dată ce. cade închipuita axiomă despre neamestecul gra- 
matical al limbilor , deschigendu-se ast-fel un vast câmp pentru 

  

1) Earle, Philology of the english tongue, 2-ded., p. 350—2, citat de Le Marchant Douse, op. laud. p. 20 nota. . 
2 Marsh, The origin amd history of ihe english lunguage, London, 1862, p. 48; cr. p. '94—5 şi p. 84,
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desbaterea, ne'mpedecată, şi nepărtenitore a problemei, este bine a 
se indica câte-va criterie preliminare, câte-va prolegomene pentru 
acest noii studii. 

Amestecul între limbi, fie gramatical, fie de altă natură, pote 

fi de doă feluri: primar şi secundar. Numim „amestec pri: 
mar“ pe acela cărui i se datoresce nascerea unei noue limbi din 
doă graiuri diverse; numim „amestec secundar“ împrumuturile cele 
posteridre, pe cari le face o limbă, fără ca fenomenul să fi fost 

preces sai să; fie însoţit de contopirea poporelor. Graiul A s'a nă- 

scut; din amestecul graiurilor & şi C, amestecându-se apoi prin îm- 

prumut cu giajul M: 

AM 

B C 

Numai amestecul cel primar, adecă în liniă verticală, nu şi 
cel secundar sai în liniă orizontală, este de o însemnătate genealo- 

gică, clătinând 6re-cum continuitatea dialectală cea ne'ntreruptă. Lui 

mai cu s6mă, dacă nu exclusivamente, Linguistica va ajunge, cre: 

dem noi, a'i atribui o particularitate fârte bine observată de Humboldt 

în privinţa dialectelor romanice: „Noi sîntem în stare a urmări di- 

„feritele ordini: de schimbări, pe cari le-a îndurat limba latină în 

„Scăderea şi dispariţiunea ei; sîntem în stare a mai adăoga cătră 

„acestea amestecul ulterior al elementelor străine; şi tot încă ne 
„e peste putinţă a ne da s6mă de încolţirea simburelui celui vii, 

„care se desvâltă d'o dată sub diverse forme în organismul lim- 

„bilor celor din noii înflorite. Un principiă intern, lipsit mai "nainte, 
„iată că cuprinde edificiul cel descompus, reconstruindu-l în fie-care 

„din limbile cele derivate într'un alt moâ...“1) Aci noi vedem o 
nascere în t6tă puterea cuvîntului, şi—ori-ce ar dice Fuchs — este 
o metaforă permisă, ba, chiar necesară prin claritatea imaginii, de 
a considera, în resultatul unei asemeni nasceri pe un copil produs 
de doi Deta cu cari îl legă filiaţiunea, dar de cari îl desparte 
individualitatea, 2 

) Humbolât, Werke, î. 6, p.83—4. 
3) Cfr. Steinthal ap. Pott, Tngleichiheit menschlicher Rassen, Detmold, 1856, p. 214: 

„Bine Tochtersprache ist eine Sprache, welche von einem andermm Volke, als dem 
„sie ursprănglich angehărt, oder auch von letzterem, aber mit fremden sehr einfluss- 
„reichen Stămmen vermischten Volke, nach einem neuen Principe entwickelt, d. h: 
„umgeformt worden ist,“



XL 

Amestecul secundar pâte şi el să se înrăd&cineze într'o limbă. 
generalmente însă este ca o modă, pe care un popor o îmbrățiş6ză 
şi o părăsesce cu o de o potrivă uşurinţă ; cel mult, el ne apare 
ca o bolă externă, ca un fel de abces, pe care, dacă ne supără, îl 
putem stîrpi, fără ca desfiinţarea lui să tragă după sine vre-o con- 
secinţă gravă sai durabilă. Amestecul primar, din contra, face parte 
din însăşi natura, limbei, în care se ramifică în aşa fel în tote direc- 
țiunile, încât în cele mai multe casuri nu e chip de a/l înlătura fără, 
a distruge prin acestă violinţă întrega economiă a organismului. 1) 

Amestecul cel primar se operâză în diferite proporţiuni de 
nums&r şi de cultură. Un A pote să resulte din 1/; B+1/, C, din 
1/4 B+3/4 C, din 1/; B-+2/ C. Numărul prâ-covirşitor sai cultura 
pre-superidră a unuia din cele do ingrediente îi vor înlesni, firesce, 
o hotărită predomnire în amalgamă. | 

In națiunea englesă, de exemplu, elementul anglo-saxon Şi ele- 
mentul franco-normand se contrabalanțaii sub raportul culturei ; însă 
cel de'ntaiii întrecea de sute şi mii de ori pe celalt. în privinţa 
numerului. În națiunea bulgară, : elementul turanie cel venit dela 
Volga, ori-cât era de vitz, stetea forte jos faţă cu elementul in- 
digen slavic de peste Dunăre, atât prin număr cât şi prin cultură. 
Elementul vechiu roman, ori-unde se aședa : în Gallia, în Spania, în 
Dacia, era mult mai mic prin număr decât poporaţiunile autoctone, 
dar în acelaşi timp se rădica dasupra lor ca un gigant prin mă- 
rimea, culturei. Este 6re de mirare, că elementul anglo-saxon la 
Tamisa, cel slavic în Balcani, cel latin în țările romanice, ai co- 
pleşit elementele antagoniste? Am fi în drept a ne mira mai cu- 
rând, că copleşirea, totuşi n'a fost nicăiri completă. 

Ar fi interesant, mai cu deosebire, de a observa amalgamarea 
linguistică a dot triburi selbatece de acelaşi forţă numerică şi: cul: 
turală. Cât privesce do popore de o potrivă înaintate în civilisa- 
ţiune, acolo şi numai acolo un asemenea fenomen este aprope im- 
posibil. Roma cucerise Elada, şi a stăpânit'o în curs de secoli; nici 
Grecii însă n'aii devenit Latini, dar nici Latinii Greci. 

In studiul limbei amestecate la selbateci, un început forte re- 
marcabil se datoresce eminentului linguist frances Lucian Adam. 

Se sciea de de-mult că la Caraibii de pe insulele Antille bă- 

  

1) Ofr. Ouvente den bătrâni, t. 2, p. 648—56,
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baţii: şi femeile vorbesc do graiuri diferite; 1) acâstă bilinguitate 
insă, aşa dicend sexuală, citată din timp în timp ca o curiositate, 
n'a fost urmărită pină acum întrun mod sciinţific. Comparând cele 
doă limbi, de'ntâiii în relaţiunile lor reciproce, apoi în raportul lor 
comun cătră alte dialecte americane, Lucian Adam aruncă cel de'n- 
tăiu o lumină positivă, d-posteriori, asupra procesului general al 
formaţiunii „limbei ameștecate“. Aci nu mai sînt rajionamente sati 
probabilităţi, ci fapte. | 

Graiul bărbătesc şi graiul femeese al Caraibilor sînt ambele 
produsul aceloraşi elemente constitutive, luate însă în proporţiuni 
diverse, fie-care din cele do& graiuri fiind compus din elementul ga- 
libi şi elementul arruac, cu acea deosebire totuşi că elementul ga- 
libi predomnesce în graiul bărbătesc, iar elementul arruac în cel 
femeiesc. Cum s'a întâmplat 6re acest ciudat fenomen, care ne a- 
duce a-minte din chimiă formațiunea substanțelor atât de diferite 
in aparință ca protoxidul de azot, acidul azotos, acidul azotic etc. 
din acelaşi azot şi din acelaşi oxigen luate în câtimi variate? 

Sînt acum câţi-va secoli, insulele ocupate mai în urmă de Ca- 
vaibi aparţineaii unui trib de Arruaci, venit de pe: continentul a- 
merican, unde remase şi mai remâne pină astădi grosul triburilor 
arruace. Un trib de Galibi, deslipindu-se de asemenea de restul tri- 
burilor galibi de pe continent, a. năvălit să cucerescă acele insule, 
exterminând într6ga poporaţiune bărbătescă şi apucând pe femeile 
celor măcelăriți. De aci bărbaţii vorbiai într'o limbă: dialect galibi, 
iar femeile într”o altă limbă: dialect avruac,— do dialecte eterogene. 
Copiii cresceai cu ambele aceste graiuri, fiind însă oprit băieţilor 
de a vorbi în limba mamelor, reservată numai pentru fete. Dar a 
fost cu neputinţă de a mânţin6 mult timp separaţiunea, cea ari- 
stocratică, între ambele graiuri, astfel că cu încetul fie-care âin ele 
a început a revărsa, câte 'ce-va în cela-l'alt. Amestecul e nu numai 
lexic, ci mai cu s6mă gramatical. Bărbaţii Galibi au luat, bună- 
Gră, dela femeile Arruace unele pronumi, distincţiunea genurilor, 
desinința viitorului, augmentul a la, infinitiv, o formă posesivă, verbul 
causativ etc. | 

Lucian Adam conchide: „Il est remarquable que dans cette 
„fusion du galibi et de Parrouague gui a donne naissance au caraibe, 
„influence prâpondârante ait 6t6 exerese par Pidiome des vaincus. 

1) Cfr. Sayce, Principles, p. 80,
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pet que ce soit particulidrement dans la sphire des relations Qui con- 
„stitueni la grammaire que les forts aient subi la loi des faibles. Ce 
„renversement des roles tient sans doute ă ce que les femmes des 
„Caraibes 6taient exclusivement chargâes de Pâducation des enfants 
„des deux sexes jusqu'ă lâge de neuf ă dix ans; jincline nâan: 
„mMoins ă penser que la supsriorit6 grammaticale de Varrouague sur 
„le galibi n'a point 6t6 un facteur indiffârent. Quoi qu'il en soit, 
„la science saisit sur le vif, dans le double parler. caraibe ramenă d 
„ses origines, le phenomene instructif de la formation d'une langue 
„par Vejțet d'une conguite qui, d'une partie des hommes de la na- 
„tion conqusrante et d'une partie des femmes de la nation vaincue, 
„fait une nation nouvelle. Comme les populations amsricaines ont 
„6t6 soumises durant des siăcles ă la loi de lexogamie, qui a di 
„produire pacifiquement les mâmes effets sociaux que le . droit de 
„la guevre pratigus ă outrance, on est en droit de se demander si 
„le nombre des nations. et des langues de ! Amerigue wa Das 66 accru, 
„considerablement par des causes identiques ou analogues d. celle qui 
„4 produit la mation et la langue des Caraibes.“ 1) 

Alăturându-se acum resultatele studiului lui Lucian Adam a- 
supra graiului Caraibilor cu observaţiunile lui Marsh despre englesa 
şi cu unele reserve ale lui Sayce, urmeză că o „limbă amestecată“ 
resultă generalmente, dacă nu chiar tot-d'a-una, dintr'o îndelungată 
bilinguitate a unei poporaţiuni compuse din do& nâmuri pe cale de 
a deveni un singur popor. Pină la deplina identificare a celor doă 
graiuri, fie-care din ele mai întâlu se modifică treptat din ce în ce 
mai mult în sensul celui-l'alt, mărindu-se astfel proporţiunea, punc- 
turilor comune între ambele. In acest chip, dacă graiul A consista 
la început din a, d, c, d, e, f, iar grajul M din 9,4, p,r,s,va 
sosi un moment aşa gicend mijlociă, când A va primi dela M pe 
9 Şi Î, dând lui M pe 5 şi c, încât vom avâ: 

A=arăe+f 
Fotrotg+i 

M=n-+p-tr-+s 

Vom mai adăoga că succesiva amalgamare a  do5 ase- 
meni graiuri îmmulțesce numărul puneturilor comune nu numai în- 

  

') Adam, Du parler des hommes et du parler des femmes dans la langue caraibe, 
în Revue de linguistigue, t. 12 (1879), p. 275—304, -
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trun mod absolut, ca în equaţiunea de mai sus, dar şi întrun mod 
relativ, făcând ca unele puncturi diverginți să dispară cu desăvir- 
şire din ambele limbi, de exemplu d din A şi p din M, adecă: 

A=a+e+f 

-Fo-ko-tg-H 
M=nr+s 

Acum o nouă cestiune. 

Amestecul cel primar putend a se întâmpla între limbi etero- 
gene saii între limbi omogene, ș'apoi omogene şi eterogene în plus 
Sai în minus, ar trebui să ne întrebâm, dacă este vre-un grad de 
eterogenitate, unde o amalgamare a do& limbi să fie radicalmente 
peste putinţă. 

Am spus mai sus, că Sayce pare a fi renunțat la prejudecata 
contra, amestecului gramatical al limbilor. In a doua sa operă el nu 
mai atinge acâstă cestiune pe terenul teoretic, dar probâză, într'un 
mod aşa gicend practic adevărul teoriei opuse, dând pe şâse pa- 
gine „specimene de graiuri amestecate“, şi anume: maltes, negro- 
daneso-olandes din India, negro-engleso-olandes dela Surinam, negro- 
spaniol dela Curagao, olando-portugeso-indie dela, Ceylan şi negro- 
frances dela San-Domingo. 

Unele din aceste graiuri sînt vorbite de câte o poporaţiune de 
peste 100,000 suflete. 

Despre cel negro-daneso-olandes, Sayce observă că: „nare ge- 
nuri, numere, declinaţiune şi conjugațiune“ ; despre cel negro-en- 
gleso-olandes, că: „este aprope lipsit de gramatică“ ; despre cel 
olando-portugeso-indic, că: „a perdut casurile, sufixurile verbale ete.“ 1) 
Dar tote acestea, în termeni atât de generali, Gre nu sar pute 
dice şi despre limba englesă ? Şi ea n'are genuri; şi ea în mare 
parte, mai ales dacă o alăturâm cu cele-Lalte graiuri germanice, 
n'are casuri, sufixuri verbale etc. şi ea a fost acusată adesea, une- 
ori lăudată, de a fi „aprope lipsită de gramatică“. 

O limbă, din dată ce servă ca mijloc de înţelegere mutuală 
pentru o comunitate umană, nu pote să nu aibă gramatică, de 6ră-ce 
ea trebui cu ori-ce preţ să exprime întrun mod, fie cât de nepa- 
fect, acele relaţiuni fără cari o înţelegere mutuală ar fi peste pu- 

1) Sayce, Introd. t. 1, p. 219—95.
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tinţă. Gramatica, consiste ea în forme speciale, în regula posiţiunii 

cuvintelor în frasă, în varietatea intonaţiunii, în ori-ce altă proce- 

dură, este tot gramatică. 

In dialectul negro-frances dela San-Domingo, un pasagiii din 

Evangeliul St-lui Ioan (IV, 7—9) sună aşa: 

„Xon femme, gens Samarie, vini haler dleau. Jâsis die li: 
„Bâ-moân bor. Discipes li 6tant te aller nans botq la gagnăn po- 

„visions. Alosso, femme Samaritaine la die li: coument fair ous, 
„dui yon Juif, ca mander dleau poă boăr nans lamain moân, qui 
„yon femme Samaritaine ? pâce Juifs pas ca mâler pis gens 
„Samarie....“ 

Aci gramatica, neapărat, nu este nici negritână, nici francesă, 
ci parte negritenă, parte francesă, parte sui generis; dar în ori-ce 
cas este gramatică. Limbile creolice, studiate de cât-va timp în 
speciă de Adam, de Coelho, mai cu deosebire de Schuchardt, revârsă 
lumină din ce în ce mai viuă asupra acestei probleme. 

Consecința este dară, că o „limbă amestecată“, se pote na- 
sce, printrun deosebit concurs de împregiurări, din fusiunea graju- 
rilor celor mai eterogene. Cu cât mai vîrtos din cele omogene! 

Pie însă omogene, fie eterogene, recunâscerea, proveninţei pre- 
cise a elementelor constitutive într'o „limbă amestecată“, mai ales 
a celor gramaticale, nu este uşdră. Limbile cele eterogene produc în mare 
parte prin fusiune ce-va care nu sâmănă cu nici una din ele ; limbile 
cele omogene, din contra, produc prin fusiune, iarăşi în mare parte, 
ce-va care sem&nă prâmult cu ambele. Dar dificultatea cea mai se- 
riosă e de o altă natură. 

Ori-ce limbă, este un tot armonios, în care t6t e se află în cea mai 
strinsă corelaţiune.I) Amestecul primar al limbilor, după cum am mai 
vădut, se începe prin întrebuinţarea, în acelaşi timp a, doă limbi âiferite 
de cătră o poporaţiune compusă din ingrediente etnice diverse. Bilin- 
guitatea în mersul sei cătră unilinguitate înzestrâză pe limba cea 
nouă, ce se desfăşură din ea, cu mai multe forme disparate, cari se obici- 
nuesc una lingă alta în concurenţă, pină ce totalitatea, limbei, prin 
necontenite frămîntări aşa dicend equilibristice ale elementelor sale 
constitutive, capătă o expresiune caracteristică una. De aci încolo, 

  

+) Ctr. Humboldt Ueber das vergleichende Sprachstudium, in Werke, t. 3, p. 25: „Es giebt nichts Einzelnes in der Sprache, jedes ihrer Elemente kiândigt sich nur als „ Lheil eines Ganzen an.“ -
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ori-ce nu se împacă cu acest tip normal, se înlătură sati se modi- 
fică în sensul cel predomnitor. Cu fie-care pas înainte, devine din 
ce în ce mai greii a supune unei analise rigurâse pe acest complex 
atât de solidar, atât de nedisolubil, atât de corelativ. 

In fine, încă o observaţiune. 
Sub raportul „limbei amestecate“ s'a vorbit mult despre fo- 

netică, despre lexică, despre gramatică ; nemic însă, sait mai nemic 
despre semnificaţiune. - 

Dacă e adevărat, precum resultă din tâte desvoltările de mai 
Sus, cum-că do& graiuri nu se contopesc întrunul singur decât în 
uma unei prelungite bilinguităţi a do& nemuri întrunite, atunci 
numai prin amestec primar, nici o dată prin cel secundar, o sem- 
nificaţiune, o simplă ideiă sati asociaţiune de idei, desbrăcată de cu- 
vîntul în care fusese întrupată, pote să trâcă dintro limbă într”o 
altă limbă. 

Să ne explicâm. | 

S'a constatat de-mult — ca să dâm un exemplu — că france- 
sul contre şi italianul contrada derivă din latinul contra prin imi- 
taţiunea germanului Gegend „ţeră“ din gegen „contra“. 1) Dacă cu- 
ceritorii germani întw'o parte a Franciei şi la nordul Italiei nu sar 
fi amestecat cu poporaţiunea, indigenă, de acolo, într'un mod ast-fel 
încât un dialect teutonic şi un dialect latin să se vorbâscă cât-va 
timp tot-o-dată de cătră ambele nâmuri puse în contact, o aseme- 
nea imitaţiune ar fi fost absolutamente imposibilă, căci ea presu- 
pune că acela care a dis cel de'ntâiu contree din contra sciea că 
nemțesce Gegend vine din gegen, adică, sciea, nemţesce. 

Nemţii erai în Francia şi'n Italia un pumn de 6meni faţă cu 
milinele de indigeni, cari mai pe d'asupra, după cum am mai 
spus'o, îi întreceaii departe prin cultură. Cu t6te astea, fie înta”o 
proporțiune cât de mică dintr'o parte, între ambele elemente sa 
întâmplat totuşi un adevărat amestec primar, caracterisat, pe o 
intindere teritorială mai mult saii mai puțin însemnată, printr'un 
interval de bilinguitate, ale cării urme destul de vederose s'aii 
păstrat după, secoli în francesa şin italiana de astădi. 

Exemplul Franciei, mai cu s6mă, ne arată că o limbă pote fi 
resultatul mai multor amestecuri primare, distanţate prin lungi 

1) Cfr. M. Miller, Ueber deuische Schattirung romanischer Worte, in Kahn, Zeitschr. 
t. 5, p. 11—24, unde însă trebui făcute multe reserve.
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peridde. Unii linguişti nu înceteză a bănui, că gintea celtică, ca 

sânge şi ca limbă, se născuse dintr'o amalgamă ante-istorică a unui 

trib ario-europeii cu un trib turanic; 1) au venit apoi să se amal- 

gameze Romanii cu Celţii; în fine, s'aii mai amalgamat Germanii. 

O asemenea multiplă amalgamare ar fi trebuit să spulbere cu de- 

săvîrşire continuitatea cea ne'ntreruptă dialectală ario-europeă în 

genere şi pe cea romanică mai în speciă. Faptul însă desminte 

acestă, aparinţă. Pe de o parte, amestecurile ai fost pre-dispropor- 

ţionate prin număr şi prin cultură tot-o-dată; pe de alta, legea co- 
relaţiunii, pe care am atins'o mai sus, a făcut ca elementul covir- 
şitor, cel latin în ultima instanţă, să devină, prin equilibrarea, suc- 
cesivă a părţilor totului, din ce în ce mai forte în limba francesă, 
chiar după ce Latinii propriii dişi de de-mult despăruseră de pe 

scenă. 

III. 

In ce consistă fisionomia unei limbi! ? 

In economia politică, circulaţiunea are doă sensuri: den- 

tâiu, sensul vulgar de trecerea unui lucru din posesiune în pose- 

siune, saii mai bine din loc în loc; al doilea, sensul adevărat sciin- 

țific de mişcare productivă a valorilor. 

Circulaţiunea în Linguistică se apropie pînă la un punct de 

ambele aceste sensuri. 

Prin multă cireulaţiune materială, o monetă saii o marfă iute 
se învechesce, se şterge, perde lustrul. Şi nu e necesar ca acest fel 

de circulaţiune să se petrâcă prin mai multe mâni: copilul el sin- 

Sur, Sucind şi resucind mereii jucăria, o strică mai de grabă şi mai 
lesne decum s'ar strica ea, călătorind dela New-York pînă la Bu- 
curesci, In acest înţeles, circulaţiunea în economia politică nu e alt 
ce-va decât o neastimpărată locomoţiune, fie prin concurs colectiv, 
fie prin mijlâce inqividuale. 

In Linguistică, un cuvint, o formă gramaticală, o semnificaţiune, 

  

1) Benloew, Apergu gencral de la, science des langues, Paris, 1872, p. 139—45. — Pott, 
Etymologische Fovshungen, t. 2, Lemgo, 1836, p. 478, şi Indogermanischer Sprachstamm, 
în Exsch u. Gruber, Encykl. 2-te Sekt., t, 18 (1840), p. 37: „Noch immer aber gebe ich 
zu bedenken, dass sich im Celtismus auch eine dem Sanskritismus fremdere Seite 
zeigt...“ — Cfr, Ascoli, Stud; critici, t. 2 p. 20.
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ori-ce alt element al limbei, se deteridră tot aşa printr'o d6să, în- 
trebuințare. Acâsta, s'a observat de de-mult şi s'a spus de mai 
multe ori. Ceia-ce a scăpat însă din vedere linguiştilor, este că în- 
trebuinţarea cea, desă nu trebui să fie neapărat colectivă, adecă nu 
trebui neapărat să se exercite în totalitatea grajului unui popor. 
Pentru ca francesul Pierre să se metamorfoseze în vr'o do&-sute 
de forme, pe cari le enumără Robert Mowat ;D pentru ca, Joan să devine 
la Români Jon, Iancu, Ioniţă, Ionagcu, Niţă, Ionel ete.; pentru tâte acestea 
ajunge acţiunea, cea desmierdătore acător-va, familie, în cari se află câte un 
Pierre saii Ioan, chiar dacă în sinul naţiunii ar fi puţine asemeni familie. 

Mult mai important, fie în economia politică, fie în Linguistică, 
este celalt fel de circulaţiune: mişcarea productivă a va. 
lorilor, în puterea carii do lucruri, identice sub ori-ce raport, 
vepresintă, totuşi nesce valori forte disproporţionate, astfel că din 
doi m unul face 12, pe când altul numai 1 sait chiar zero. 

Precum în economia politică moneta este mijlocul universal al 
circulațiunii tuturor bunurilor, tot aşa în Linguistică graiul este 
mijlocul universal al circulaţiunii ideilor Şi impresiunilor. Şi fără 
monetă, bunurile ar circula, dar cu mult mai greoiu ; cu mult mai 
greoiu ar circula de asemenea, deşi tot ar circula, ideile Şi impre- 
siunile fără graiu. 

Acest paralelism o dată stabilit, să lăsâm acum textualmente 
să vorbescă economistul cel mai competinte în materia, circulaţiunii. 

„Supposons — dice Skarbek — qu'une pidce d'un franc soit 
premise dans la matin6e de la premiăre journâe par un habitant 
„de la capitale ă une laitidre en 6change du lait qu'elle apporte au 
„march6; que celle-ci P'emploie tout de suite ă acheter une aune 
„de toile; que le 'marchand de toile fasse avec cette meme piăce 
„de monnaie sa provision de viande dans la boucherie; que le bou- 
„cher la dâpense dans la boutique d'un marchand de vin; que ce- 
„lui-ci l'emploie ă Pachat de bouteilles; que le marchand de verre- 
„ies la dpense en pain, le boulanger en bois, et que le marchand 
„de bois la retienne pour une dspense ă venir et la laisse sans 
„emploi dans le courant de la journee suivante. La diffsrence des 
„Services rendus par cette pidce de monnaie dans le courant des 
„deux journâes est trăs sensible, et peut âtre exprim6e par des chif- 
„fres, car elle est comme sept â un. Dans la premiăre journe, 

  

1) Les noms families, în Mem. de la, Soc. Linguistique, t. 1, p. 997-—9.
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„la piăce d'un franc a fait la fonction de sept francs, parce quw'elle 

„a servi ă faire sept achats consâcutifs, au lieu que dans la se- 

„conde journâe elle n'a reprâsent6 qwune unit6 dans les mains du 

„marchand de bois. Si celui-ci n'en fait, point usage dans le cou- 

„rant de la seconde journâe, on peut meme dire avec raison que, 

„pour la sociât6 en gânsral, la difference des services rendus par 

„la mâ&me pitce de monnaie dans les deux journâes est comme 

„sept d zero, parce que, 6tant restâe inactive dans les mains du 

„marchand de bois, elle n'a point rempli sa fonction comme instru- 

„ment d'6change, et l'effet est le meme que si elle n'eut point 

„existe. Sa valeur, dans la premiăre journee, est âgale en services 

„rendus ă celle de sept francs, et il est facile de s'en convaincre 

„en rassemblant tous les produits qui ont 6t6 achetâs par son mo- 

„Yen : car en 6valuant la valeur du lait, de la toile, de la viande, 

„du vin, des bouteilles, du pain et du bois achetâs consâcutivement 

„avec la mâme pice d'un franc, on se convaincra aisâment qu'il 

„faudrait d&penser sept francs pour pouvoir acheter toutes ces cho- 

„ses simultanement.“ t) | 

Resumând şi completând .acâstă, particularitate în do& cuvinte, 

un alt economist observă: „Cu cât mai des o monetă trece din 

„mână în mână, cu atât mai multe bunuri şi servicie se pot cum- 

„păra cu ea, şi cu atât mai puţin numărar se va, cere pentru în- 

„trega, circulaţiune dintr'o ţeră.“ Cu acestă ocasiune, el citeză un fapt 
f6rte instructiv. Pe la jumătatea secolului trecut, comandantul unei 

cetăţi asediate nu avea la disposiţiune decât 7000 fiorini, cari l-ar 
fi ajuns abia pe o septemână pentru plata garnis6nei. El a susţinut 

totuşi asediul în curs de ş&pte septemâne, plătind regulat soldaţilor - 

sei, cari cheltuiaii apoi banii pe la, cârcimari, iar“ cârcimarii împru- 

mutaii mereii aceiaşi bani comandantului. 2) In acest chip 7000 de 
fiorini aii represintat valdrea de 49,000! 

Intocmai în acelaşi mod, din do lucruri linguistice de 

o valdre intrinsecă identică, unul pâte să aibă o val6re utilă înde- 
cită şi chiar însutită decât cel-lalt, dacă în graiul comun al popo- 

rului circuleză de gece sai de o sută de ori mai mult în acelaşi 
interval de timp. 

  

1) Skarbek, Idee gensrale de la circulation, ap. Coquelin, Dict. de PEcon. politique, 

ed. 1854, î. 1, q. 367-—8, 

*) Rau, Corso di economia politica, trad. Conticini, Genova, 1855, p. 370-—1.
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Autorul unei scrieri despre fusiunea limbei franco-normande 
cu limba anglo-sax6nă şi-a dat ostensla de a distribui după prove- 
ninţă respectivă cele peste 40,000 de cuvinte din dicţionarul en- 
gles al lui Robertson, de unde a resultat că limba englesă posedă 
13,330 cuvinte germanice şi 29,854 cuvinte romanice, şi anume 
după litera iniţială a cuvintului : 

Germamnic Romanie 

A. 392 2280 
B. 1210 846 
C. 680 3630 
D. 637 2157 
E. 297 1810 
F. 853 1171 
G. 594 679 
H. 729 613 
I, 250 2608 
K. 165 13 
L. 500 . 636 
M. 555 1412 
N. 944 375 
O. 4178 594 
P. 171 . 1545 
Q. 163 169 
R. 499 1926 
Ș. 1973 2411 
Ţ. 697 | 1107 
U, V. 1332 3221 
W, 834 Sl 

Y. 61 » » 

Z. 16 20 

18330 , 29854 1) 

Muncă colosală, făză, resultat serios! Important este de a cu- 
nOsce mişcarea cea productivă a valorilor, iar nu de a socoti cu 
d'a-măruntul întregul numărar dinti”o ţâră, clasificându-l după dife- 
ritele efigie ale suveranilor, dar uitând a distinge mai pe sus de 
tote moneta care circulă în realitate, care concurge la avuţia na- 
țiunii, care este o adevărată utilitate, de cătră moneta cea îngro- 
pată fără folos în pămint sai ascunsă în lădile cător-va, sgirciţi. 

;) Phommerel, Recherches sur la fusion du franco-normand et de Panglo-saxon, Pa- 
ris, 1841, p. 102—3, 

22,308 IV



Dacă. Thommerel, în loc de a despuia un dicţionar, în care cu- 
vintele întrebuințate o dată pe an figurză alături cu cele între- 
buinţate în tâte dilele, ar fi luat mai bine un text engles poporan, 
un basm saii un cântec, el sar fi încredințat .că aprâpe tâte vor- 

bele de „origine germanică se bucură acolo de: o circulaţiune duplă, 

triplă, decuplă, decât vorbele de origine romanică. Prin urmare, cele 
13,000 de germanisme din Robertson represintă o valdre, o utili- 
tate naţională, de mai multe ori mai mare decât cele 30,000 de 
romanisme. Prin necontenită întrebuințare, : germanismele din limba, 
englesă nu numai s'aii ros, s'aii tocit, S'aii redus generalmente la, 
monosilabe, pe când romanismele sint mai tâte lungi, dar încă pe 
de o parte sai ramificat în numerose familie etimologice, iar pe 
de alta s'aii diferențiat fie-care într'o mulţime de semnificaţiuni, ast- 
fel că verbul to get, de exemplu, are peste patru-deci de sensuri 
diverse, adecă, corespunde cu peste 40 de cuvinte deosebite! Nu 
este 6re curios de a pune pe germanicul fo geț, repetat la tot mo- 
mentul, în aceiaşi cumpănă cu vre-o raritate ca dissembarrassment 

Saii imprescriplibility ori jactitation, ca şi când ar fi 1=1, de 6ră 
ce în dicţionar ele apar fie-care ca o unitate egală ? 

Un dicţionar— dice Steinthal—este „o statistică a limbei“. 1) 
Ar fi trebuit să adauge, că este anume o statistică, forte vițiosă, 
un fel de recensiment unde poporaţiunea, se împarte după origine 
sait după religiune, dar nu se arată de loc rolul fie-cărui individ în 
societate, aşa că cetăţenul cel mai folositor, cel mai căutat de că- 
tră toţi pentru necontenitele sale servicie, e pus pe acelaşi liniă 

cu un vagabond despreţuit saii cu un călugăr ce-şi scote nasul din 
chiliă abia, la gile mari, ba şi atunci numai d6ră pentru biserică. 
Dicţionarele, aşa cum s'au făcut pină astădi, nu ne dai circula: 
iunea limbei; şi tocmai acâsta este punctul cel esenţial. 

Acelaşi erdre ca Thommerel, dar pe o scară mai întinsă, a co- 
mis'o Cihac în privinţa limbei române, asigurându-ne că : 

„L'6l&ment latin de la langue roumaine ne represente guăre 
„aujourăd'hui qu'un cinquiăme de son vocabulaire, tandis que Ll'6- 
„l&ment slave y entre pour le double ou pour */, ă peu prăs...“ 

Şi mai departe: 

  

') Steinthal, Abriss der Sprachwissenschafi, p. 85. | !
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„Les 6l6ments tures— presque un cingquiăme du vocabulaire 
roumain...“ 1) | 

Cu alte cuvinte, limba română se compune, după Cihac, din 
o 1/5 latină, o !/, turcă şi */; slavice, afară de o 1/5 eterogenă. 

E mai pe sus de ori-ce îndoslă, că nicăiri ca în Dobrogia Ro- 
mânii n'au fost expuşi la o mai mare influinţă slavică şi turcă tot- 
o-dată, locuind acolo, în. curs de câţi-va secoli, întrun strîns con- 
tact cu Bulgarii şi cu Otomanii. Ei bine, nici chiar în Dobrogia 
aritmetica lui Cihac nu se potrivesce. 

Iată o scurtă doină română dobrogiană, cul6să de neobositul 
Teodor Burada : 

Vara. vine, 6rna, trece, 

Nam cu cine mai petrece; 
, ŞI cu cine am avut, 

Vai de mine, Yam perdut! 
L'a mâncat negrul pămînt, 
La biserică 'n mormint ! 2) 

Luâm primul tom din dicţionarul etimologic al lui Cihac, cu- 
prindător de „elemente latine“, şi găsim acolo : vară —ver, veris; 
vin=—venio ; ernă=—hibernum, (tempus) ; trec=trajicio ; nu=non; am, 
avut, avi=habeo ; cu=cum; cine=guinam ; mMai=—magis ; petrec=per- 
trajicio; şi=sic; vai=—vae; de=de; el=ile; perd=perdo; mânc=man- 
duco; negru=nigrum; pământ=pavimentum ; la= „un î euphonique (?) 
prepos€ ă la preposition a=ad“ ; biserică=basilica ; în=in  mor- 
mâni = monumentum ; fiind uitat numai mine, care însă, deşi 
coincidă cu slavicul mene; totuşi nu se pote despărţi de vechiul 
italian mene : 

Lontano son de gioi, e gioi de mene....%) 

Câte cuvinte, atâtea, latinisme, fără nici un amestec străin, ab- 
solutamente nici unul! | 

Ar fi putut 6re Cihac să ne găsâscă tot aşa un cântec româă- 
nesc pe jumătate mai scurt, sait măcar să compună el-însuşi în 
proză o frasă românâscă de cinci şiruri, în care tâte cuvintele să 
fie numai slavice sai numai turce, sai numai slavice şi turce? 
de vreme ce—după el— elementul turc în limba română este egal 

1) Cihac, Dict. d'tymologie daco-romane, t. 2, p. VII, XII. 
„) Burada, O călătoriă în Dobrogia, Iaşi, 1880, p. 210, 

*) Caix, Le origini della lingua, poetica italiană, Firenze, 1880, p 210, 

IV
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la număr cu cel latin, jar elementul slavie „y entre pour le 

double“. 

„Negreşit, slavismele la Români, şi chiar turcismele, nu sint 
puţine ; în circulaţiune însă, adecă în activitatea cea vitală a 
graiului românesc, în mișcarea cea organivă, ele se perd aprpe cu 

desăvirşire față cu latinisme. Chiar dacă tote derivaţiunile turce şi 
slavice ale lui Cihac ar fi corecte, pe când în realitate cele mai 
multe p&cătuesc contra sciinței şi contra metodei, Î) tot încă nu 
s'ar put gice că ingredientul slavic şi cel turc luate la un loc sint 

"egale la Români cu ingredientul latin, necum a reduce pe acesta 
din urmă la o biată .pătrime în alăturare'cu cele-V'alte do. Un 
calcul serios în Linguistică, ca şi'n economia politică, are în ve- 
dere nu unitatea brută, ci valdrea de circulaţiune. 

Să luâm tot din Dobrogea, pentru motivul arătat mai sus al 
unei influinţe turco-slavice mai pronunţate, următorul bocet sait 
cântec de jale, în care sînt destule cuvinte nelatine: 

Drăguţul meii bărbăţel, 
Drăguţul mei sufiețel, 
Când ţi-a, veni dorul 

Să iei drumuşorul, 
Să-mi stingi focuşorul ? 
Astă primăvară, 

Când eşiai afară, 

In revă&rsatul zorilor, 

In cântatul paserilor, . 

In şuerul vînturilor, 

Pluguşorul înjugai, 

Negră brazdă resturnai, 
Şi din gură tu diceai: 

a Plevan 

Şi haăs Joian, 

Hai cu tata, nu vă daţi 

Şi la grei nu mă lăsaţi, 

Brazda t6t'o resturnaţi! 

Ei când te-audiam, 

Cu gură nu grăiam, 
Mă luam, 

M& sculam 

  

*) Cfr. Cuvente den bătrăni, Suplem. la tom. I, passim.
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Şin grădină mt duceam, 

Floricele semnam, 

Să le pârte fetele, 
Petele, nevestele. 

Florile ai înflorit, 

Bărbatul mi-a putredit! 

Timpul cos c'a sosit 

Şi la câmp când am eşit, 
Pe rezdre m'am uitat, 

Sufleţelui mi-am strigat: 

Spune'mi, dragă, un cuvint 

Să pot trăi pe pămînt! 

Am remas fără de sprijin, 

Singurică făr'de razim ! 

Valuri mari mă "mvdluesc, 

Nam cum să mă sprijinese. 

Bătută's de gânduri, 

Ca vintul de dâluri, 

Ca apa de maluri!!) 

Prin litere cursive noi am însemnat cuvintele nelatine, intrate 
in limba română prin amestec secundar, şi anume: 1 vorbă grâcă, 
3 vorbe maghiare şi 18 slavice. 

Prin litere rărite am indicat 7? cuvinte, despre originea cărora 
nu e aci locul să discutâm, cari însă în ori-ce cas nu sint nică 
slavice, nici turce. 

Peste tot în cântecul întreg sînt 155 de cuvinte, dintre cazi, 
prin urmare, numai 29 nu sînt latine; adecă elementul latin în- 
trece mai mult decât de cinci ori pe tâte cele-Valte îm: 
preună. 

Apoi nică un singur turcism la 155 de cuvinte, deşi scena se 
petrece tocmai în Dobrogia. 

Să mai observâm, că din numărul vorbelor latine noi am şters 
pe strig, pe care însuși Cihac, nu se scie prin ce minune fonetică, 
îl derivă din latinul exguirito.2) Afară de acesta, am trecut la cu- 
vinte slavice pe zori, măcar-că forma zuori, atât la 'Transilvan6- 
nul Silvestru: ma pun zăopu poa HamTepiu Tăne, 3) precum. Şi la 
Moldovenul Dosofteiu : auns zăop pe kătiă M5 Mauek, €) alături cu 

  

') Burada, op. cit. p. 265. 
2, Cihac, Did. î. 1, p. 266. 
*) Psaltire ce să zice cântare, Belgrad, 1651, ps. CIX. 
*) Psaltire a sfântului prorocă Davidă, Unior, 1673, ps. LăX.
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vechia formă cunoscută zioa=diua, indică mai curând originea din 
latinul dies, saii cel puţin un compromis poporan între vorba la- 
tină şi cea slavică. Mai pe scurt, am fost mai părtenitori pentru 
străinisme decât pentru latinisme. 

Circulaţiunea relativă a elementelor linguistice se recundsce 
prin întrebuinţarea lor mai dâsă saii mai rară întrun text, în care 
ori-ce element, de câte ori se repetă, se consideră ca, atâtea ele- 
mente deosebite. Ast-fel în cântecul de mai sus slavicul drag, de 
exemplu, întimpinându-ne de 3. ori, noi a trebuit să-i dâm valrea 
de 3, față cu vocbele cele puse numai câte o dată=—1. După Cihac, 
un asemenea drag nu este decât 11 cătră predmet, rătan, sădeică, 
tripol şi cine mai scie câte altele, pe cari noi—Românii—le audim, 
pote, la dece ani o dată. Cele mai circulătore însă, adecă cele mai 
utile din elementele slavice în limba română, ca să nu mai vor- 
bim despre cele turce, posedă totuşi o valdre mult mai mică decât 
cele latine. Un şi, un să, un că, un cu etc., fără cari nu e chip a 
construi o frasă română, sînt ca 100, ca 1000 cătră 1 chiar în 
privinţa unui drag. | | 

Principiul circulaţiunii în limbă, în sensul mişcării produc: 
tive a valorilor, n'a fost pînă acum nici o dată formulat în 
Linguistică. Acesta ar put6 scusa pină la un punct pe 'Thommerel 
şi pe Cihac. Să nu uitâm însă, că unii dintre corifeii sciinței ai 
presimţit de de-mult. Aşa Curtius, vorbind despre posibilitatea ca 
o formă gramaticală să modeleze după sine alte forme gramaticale 
diferite, gice că acesta, se întâmplă în doă casuri: „saii când o for- 
maţiune este forte numărosă, pe când celelalte sînt isolate, sau 
când ea este forte întrebuințată.“ 1) Ce însemnâză acâstă dilemă ? 
Ea, stabilesce din punct în punct equațiunea, pe care o avem noi 
înşine în vedere, şi anume: 1 franc cu o activă circulaţiune face 
cât dece franci circulând fie-care de gece ori mai puţin. Acţiunea 
unei forme gramaticale în 50 exemplare este pentru Curtius de o 
potrivă cu acţiunea unui singur exemplar circulând de 50 de ori 

  

1) Curtius, Studien zur griechischen und lateinischen Graimatik, t. 9 (1876), p. 282 
nota: „sei es, dass numerisch eine grosse Zahl von Bildungen mehrere vereinzelte 
„nach sich zieht, sei es, das eine sehr viel gebrauchte und deshalb dem spre- 
„chenden besonders lebhaft vorschwebende Form ihn von der Tradition abirren lăsst.“ — 
Cfr. Misteli, Lautgesetz und Analogie, în Zeitschr. f. Vălkerpsych,, t. XI (1880), p. 4144-85, 
şi Brugman, Morphologische Untersuchungen auf dem Gebiete der indogermanischen Spra- 
chem, Leipzig, 1878, t. 1, p. 83.
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în intervalul când cele cinci-geci exemplare aii circulat numai câte 
una dată, adecă: 50 (la-+15+1c..)=15x50. 

Curtius ne strămută din sfera Dicţionarului în a Gramaticei. 
Precum dicţionarul este statistica cuvintelor, de asemenea grama- 
tica, e statistica formelor de relaţiune; şi o statistică tot atât de 
vici6să, dacă indică numai existința elementului cutare sai cu- 
tare, dar nu şi circulaţiunea lui, urmărită în texturi popo- 
vane. Dicem şi aci „texturi poporane“, căci în cele literare, cu 
cât ele sint mai literare, cu atât mai mult ne întimpină forme 
străine une-ori cu desăvirşire graiului comun, saii cel puţin nea- 
junse încă a deveni vulgare. Românesce, bună-6ră, adverbii în 
-menie saii adjectivii în -abil sînt de o cam dată literare Şi numai 
literare. 

Alfabetul, ca şi gramatica, ca şi dicţionarul, este şi el o sta- 
tistică, de acelaşi natură a provisiunii fonetice a unei limbi. In al- 
fabetul cirilice un 3,un 3 un Y, un 0, figurâză ca 1=l alături cu 
a, 6, E etc., deşi în circulaţiunea dialectelor slavice ele sînt o cu- 
rată excepţiune, sai chiar o ficţiune. In alfabetul latin z sai g, cu 
totul exotice pentru vechii Romani, sai mai bine proprie nu- 
mai limbei latine literare, ocupă în alfabet un loc identic cu sonu- 
rile cele mai respândite. Aci, ca, şin privinţa cuvintelor sait a for- 
melor gramaticale, texturile sint unicul mijloc de a constata cireu- 
laţiunea, adecă adevărata valdre sait utilitate a unui son. 

O încercare de acest fel a făcut'o de de-mult Forstemann. Să 
luâm, de exemplu, proporţiunea celor doă nasale în limbile elenă 
şi latină. La 100 consâne, în elena sînt 18 n şi numai 4 m; în 
latina 14 n şi 12 m. In elena dar un n valorâză de 41/p oră 
cât un m. La 100 vocale, în elena sînt numai 7 ş, în latina 97. 1) 
In latina, prin urmare, un î are o utilitate aprâpe de 4 ori mai 
mare ca in elena. Un asemenea tabel al circulaţiunii relative a so- 
nurilor ne dâ o noţiune viuă despre caracterul fonetic al unei limbi; 
un alfabet—nu ne spune nemic. Nici o dată printr'o simplă, enu- 
meraţiune a sonurilor cunoscute întrun graiu noi nu vom înţelege, 
de pildă, pe cei 5 s din latinul difficillimi, pentru care în deşert am 
căuta o paralelă în elena şi'n mai multe alte limbi. 

La Români sonul r, pe care nu'] ai de loc Mexicanii şi Chinesii, 

  

*) Fârstemann, Numerische Lautverthaelinisse, în Kuhn, Zeitschr., t, 1, p. 163—79.— 
Cfr. ibid. t. 2, p. 86—44,
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se repetă cel puţin de 15 ori la fie-care 100 de cons6ne. Putem 
Gre să-i dâm aceiaşi valdre ca lui A, întrebuințat de vr'o 2 ori la 
150 de consâne? Ba chiar tote guturalele şi palatalele la un loc: 

h, k, 9, 6 9 şi j, deşi sînt 6 la număr, totuşi circuleză în limba 
română, mai puţin decât singurul r. 

Să presupunem un moment, că circulaţiunea lui j ar fi la noi 

tot aşa de d6să ca a lui r, încât să se dică cu drept cuvint: lj=lr; 

atunci însă tipul fonologic al graiului românesc ar fi cu desăvirşire 

alt ce-va, fără nică o asemănare cu ceia-ce este astădi. In circula. 

țiune dară şi iarăşi în circulaţiune se oglindesce fața cea fonică, ca 
şi cea gramaticală, ca şi cea lexică a unei limbi. 

Cele de mai sus se aplică de o potrivă bine la construcţiuni 
sintactice, la respândirea mai mare sai mai mică a diferitelor 

categorie ideologice, la ori-ce altă secţiune a studiului linguistic în 

genere. 

Când Bergaigne constată, că ?n a doua carte într6gă din De 

bello gallico Cesar pune tot-d'a-una verbul la sfîrşitul proposiţiunii, 

afară de vr'o cinci-spre-deci excepţiuni, |) el urmăresce în latina un 

cas de circulaţiune sintactică. | 
Când Heyse ne spune, că Francesii aii 4 cuvinte: pointe, saillie, 

trait d'esprit şi bon mot pentru 1 singur german Witz, sai alte 4: 

ruse, fourberie, friponnerie şi espieglerie pentru 2 germane: List 

şi Betrug, 2) el surprinde un fenomen de circulaţiune ideo- 

logică. | 
Pretutindeni în Linguistică un ingredient întrebuințat de 4 

saii de 6 ori în intervalul d are o valdre utilă duplă sai triplă 

decât un ingredient identic întrebuințat numai de 2 ori în acelaşi 
interval d. In acest mod, 100 de ingrediente, utilisate fie-care nu- 

mai câte 1 dată pe di, valorâză mai puţin decât 25 ingrediente, 

utilisate fie-care de câte 5 ori. Şi o probă irresistibilă în acâstă 

privinţă este, mai cu s6mă, raportul numilor proprie, locale şi pa- 

sonale, cătră graiul comun al unui popor. 

Onomastica, unei ţeri de o întindere dre-care constituă în tota- 

litatea sa un dicţionar mult mai voluminos decât dicţionarul cel 
mai complet al graiului comun de acolo. Vi”o 9000 de numi pro- 

1) Bergaigne, Essai sur la, construction grammaticale în Mă. de la Soc. de Lâng. t. 
3,p.8. , 

2) Heyse, System, p. 942.
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prie, mai t6te personale şi mai tâte numai din Germania, ai fost 

explicate de cătră Pott, abia ca o încercare, ca o mică fiîntură aşa 

dicend dintr'un colosal mosaic. Î) Pentru singura onomastică topică 

a României n'ar ajunge 100.000 de numere! Mapa cea mai amă- 

runţită, acoperind cu litere aprope imperceptibile un părete întreg, 

nu ne impărtăşesce decât notabilia, fără, a se put6 pogori la atâtea 

movile, stânci, păriiaşe, fel de fel de accidente teritoriale, pentru 

cari la fața locului există generalmente câte un nume propriii. 2) 
Dacă ne aducem a-minte că o mare parte, pâte chiar cea mai 

mare, din acâstă immensă nomenclatură e cu totul străină limbei 

comune a țerei, ast-fel că—un exemplu fârte caracteristic — din cele 
30 districte ale României : Mehedinţi, Gorj, Argeş, Dimbovita, Pra- 

hova, Buzâi, Rimnic, Putna, Bacâii, Sucâva, Dorohotu, Botoşami, Iasi, 

Roman, Vasluiu, Tutova, Fălciii, Covurluiu, 'Tecuciu, Brăila, Ialomiţa, 

Ilfov, Vlaşca, Teleorman, Olt, Romanați, Dolj, Nemţ, Muscel şi Văl- 

cea, numai cele 3 din urmă se pot înţelege românesce, ba încă 
în Vâlcea din vălceâ=vallicella sa mutat accentul, iar Nemţ e de 
origine slavică, —se nasce firesca întrebare : cum re graiul poporu- 

lui nu se afundă întreg sub un amestec ibrid atât de covirşitor? 
Tot ce'l scapă de potop, este principiul circulaţiunii. 

Limba comună, abstracţiune ficend de şovăiri dialectale, se 
reproduce aceiaşi pe fie-care punct al ţerei. Dacă vom admite 

că ea posedă 10,000 cuvinte, pe cari să le represintâm prin 7, 

atunci ori-ce individ, cunoscend numai jumătatea cea mai întrebuin- 

ţată, va av6 o provisiune lexică de !*/p. Limba onomastică totală a 

aceleiaşi ţeri fie de 200,000 termeni, adică 20m. E ce-va spăimin- 
tător ; nu există însă nici un punct, unde acestă manină să fie cu- 

noscută întregă. Individul cel mai familiar cu nomenclatura perso- 

nală şi locală a ţerei sale, scie cel mult 1,000 de numi proprie, 
adecă "/4g. Acâsta încă nu e tot. La 1,000 de cuvinte din limba 
comună, chiar din gura acelui individ excepţional, circulâză în 

conversaţiune 5, maximum 10, fie chiar 25 de numi proprie, ceia- 

') Pott, Die Personennamen insbesondere die Familiennamen, Leipzig, 1859, p. IX. 

*) Cfr. Brandes, Die Heiligen und die Teufel mit Himmel und Hole în den geogra- 
phischen Namen, Lemgo, 1866, p. 3: „Wie die Sterne am Himmel und die Sandkârner 

„arm Meeresgestade nicht zu zăhlen sind, so unzăhlbar sind auf unserer Erde die Stâdte, 
„Flecken, Dârfer, Weiler, die Strâme, Fliisse, Băche, Berge und Wâlder, und alle ha: 

„ben ihre Namen bekommen; und nicht allein jene sondern auch fast jeder Fleck in 
„den Felâmarken und Waldrevieren ist benannt worden...“ pe
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ce constituă, într'un cas extrem, abia ”/40o. Iată cum un element, 

de 20 de ori mai număros ca cifră brută, posedă totuşi prin cir- 
culaţiune o valdre de 40 saii de 100 de ori mai mică!... 

In Linguistică marele principii al circulaţiunii, uitat pină 

aci aprope cu desăvirşire, s'ar pute privi ca pâtra cea angulară a 

edificiului. Ceia ce se chiamă fisionomia unei limbi, nu este alt ce-va 

decât resultatul circulaţiunii. Fisionomia totală a limbei se compune 
din fisionomiele sale parţiale : fonetică, tonică, morfologică, sintac- 

tică, lexică, ideologică, resultând fie-care dintr'o circulaţiune deose- 

bită, astfel că se pote întâmpla, bună-dră, ca fisionomia fonetică, 

sai lexică să nu fie de aceiaşi natură cu cea sintactică sai cu 
cea tonică, dar tote circulaţiunile speciale la un loc concurg într'o 
singură fisionomiă generală. Limba francesă, de exemplu, are în 

întregime o fisionomiă una, deşi fisionomia sa, lexică e hotărit la- 
tină, pe când fisionomia, fonetică este, din contra, de un caracter 

celtic forte pronunţat, ca şi cea tonică, nu scim însă pînă la ce 
punct cea, sintactică saii cea, ideologică, remănând a se decide pro- 

blema, prin criteriul circulaţiunii, fără care ori-ce caracteristică to- 

tală sai parţială a unui graiu e radicalmente falsă. 

Cuvintele lui Rousseau despre fisionomia individuală: „On croit 

„due la physionomie n'est qu'un simple dâveloppement de traits 

„d6jă marquss par la nature; pour moi, je penserais qwoutre ce 

„d6veloppement, les traits du visage d'un homme vien- 

„nent însensiblement ă se former et d prendre de la 

„Physionomie par l'impression frâguente et habituelle 

„de certaines affections de l'âme“, — se aplică pe deplin 
la fisionomia unei limbi, pe care el ar fi putut s'o explice: „par 
„Limpression frâquente et habituelle de certains phenomenes 

„mMat6riels et psychiques.“ 

Circulaţiunea şi numai circulaţiunea dâ o desminţire 
aforismului lui Humboldt, cumcă fisionomia unui graiu, ca, şi a unui 
individ, ar fi nedescriptibilă. O fisionomiă e nedescriptibilă, în 
adevăr, dacă noi ne mărginim a cunosce natura brută a elemente- 
lor sale; ea se descrie însă aşa dicend dela sine, din dată ce se 
constată printr'o proporţiune aproximativă valrea cea utilă a fie- 
cărui din acele elemente...
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A face etimologiă în sensul sciinţific al cuvintului, lămu- 
rind prin metoda comparativă, întru cât e cu putinţă, nu numai 
originea vorbelor române ca materiă, ca formă, ca sens, ca propo- 
sițiune, dar tot-o-dată sorgintea credințelor sai obiceielor exprese 
prin acele vorbe ; 

A discerne în limba română, aşa cum 0 găsim în monumente 
vechi şi *n gura poporului, amestecul primar, care i-a dât na- 
scere, şi multiplele amestecuri secundare, prin cari se carac- 
terisă vi6ţa”i ulteridră în curs de vâcuri; 

A desvăli adevărata fisionomiă a graiului românesc : ceia, 
ce circuleză în el şi ceia ce nu circulsză sai abia circulză, ; 

Acestă este ţinta, pe care şi-o propune Etymologicum ma- 
gnum Romaniae.



PRINCIPALE PRESCURTĂRI 

adj. adjectiv. inter, înterjecţiune. 
adu. adverb. L. B. sad Lex. Bud. Dicţionarul 

A. 1. R. Archiva istorică a Româ- | român din 1825. 

niei. L. WM. Dicţionarul şi Glosarul de Lau- 

Alex. Alexandri. rian şi Maxim. 

Arch. Stat. Archiva Statului din Bu- 

curesci. 

art. articlu. 

artic. articulat. 

e. sai com. comună, sat. 

cf. sai cfr. compară. 
Col. î. Tr. revista: Columna lui 

Traian. 

conj. conjuncţiune. 
Conv. lit. revista: Convorbiri literare. 

Cuv. d. bătr. Cuvente den bătrâni. 

demonstr. demonstrativ. 

f. saii fem. feminin.   

loc. local. 

m. Sai masc. masculin. 

Mss. manuscript. 

n. neutru. 

n. pr. nume proprii. 

part. participiu. 

plur. plural. 
prep. preposiţiune. 

pron. pronume, 

3. saii subst. substantiv. 

8ing. singular. 

vw. vedi. 

00. verb... 

NB. Ne-am ferit în genere de prescurtări, cari ar pute în- 

_greuia lectura. | 
Lista, amărunţită a cărţilor consultate, a manuscriptelor, a do- 

cumentelor şi a corespondenţilor se va publica la finea operei. 

Vom mai obsewva aci că: Cronicarii moldovenesci sint citați 

după I-ma ediţiune de d. Cogălnicânu, cronica lui Moxa după „Cu- 

vente den bătrăni“ t. 1, scrierile mitropolitului Dosofteiu şi alte 

vechi tipărituri după anul publicării lor, de ex.: „Varlam 1643“ 

însemnâză, Cazania mitropolitului Varlam tipărită în Iaşi la acel an, 

„Coresi 1577“ = Psaltirea lui Coresi, iar „Coresi 1580* = Omilia- 

rul, etc.



MANU ETYMOLOGICUI ROMANIAE 

A 

"A, a; lettre et voyelle a. «Prima 

literă din alfabetul român şi prima, din 
cele cinci vocale clare ale limbei ro- 

mâne. Atât ca semn, cât şi ca sunet, 

când se iea absolut, este de gen ma- 
sculin : un a mic, doi a mici; când însă 

se pune cu una din vorbele literă, 

semn, sunet ete., atunci se re- 

spectă genul acestor vorbe : litera a e 

tonică sai netonică.» (L. M.). 

I. a, semn grafic. 

1. Ca literă, a stă în fruntea, alfa. 

betului fenician şi a mai tuturor alfa- 
betelor derivate, dintre cari numai 

în cel sanscrit şi'n cel latin el se nu- 

mesce prin însuşi sonul sei: a, iar în 
cele-Valte are drept nume câte un cu- 

vînt început prin a, de ex. semiticul 

aleph, de unde grecul alpha. In alfahbe- 

tul cirilic al Slavilor, trecut şi la Ro- 
mâni, acestă, literă se chiamă azti, ceia 

ce însemnâză „ei“. Diferitele forme 

ale lui a în paleografia română se pot 

vede. fac-similate în Cuv. d. bătr. |, 

p. 77. In curs de vâcuri, Românii din 

Carpaţă învățau la az, iar Românii de- 

la Pind îşi băteau capul cu alfa. 

Lexiconul slavo-român circa, 1670 

(MSS. al Societăţii Archeologice din 

Moscva) : «Azi, la azbuchile slove- 

22,083 

  

A 

neşti numele slovei dentăiu, iar Ia, 
limba. slovenâscă loc-de-nume eu...» 

v. Agbuchi. — Azbucovnă. — Azi. 

2%. Intrebuinţarea lui « ca cifră, pen- 

tru unul trecând dela Greci la Slavi, 

dela Slavi apoi, împreună cu cărţile 

bisericescă , s'a întrodus la Români şi 

a durat, mai mult sai mai puţin, pînă 

în secolul nostru. Spre a, se deosebi de 

literă, peste cifră se punea de asupra, 

semnul ”: â. In combinaţiunea pentru 

un-spre-deci se scriea întâiu a (1) 

şi după aceia i (10), nu vice-versa ca 

în latinul XI. Preces de semnul + 

sai +, a în seris6rea cirilică însem- 

nâză 1000. 

Statistica Moldovei 1591 (Archivul 
MSS. Petru-vodă în Academia Română): 

«Tutuva ţinut „ărai (1311) oameni 

cu săraci...» 

3. In pipăiturile de ortografiă ro- 

„mâno-latină, începână de pe la finea, 

secolului trecut, scriitorii sai servit 

de a, fie simplu, fie duplicat, fie cu tot 

felul de semne, nu numai pentru sonul 

proprii a, dar şi pentru varietățile 

aşa numitei vocale confuse. Astfel în 

Molnar, Şincai, Clain, Budai ete. vedem 

scris: cdpraa, sanatos, addeverdtă tă 

Iduda etc. Despre aceste sisteme orto- 

1
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grafice, v. Cipariu, Principia, p. 801 

sqq. şi Papiu, Tes. de monum. 1 p. 92. 

Deja în secolul XVII, făcendu-se în- 

cercări de a, scrie românesce cu litere 

latine, s'a întrebuințat d pentru vocala 

confusă. Intrun act dela 1660 (Dim. 

Sturdza în Col. |. Tr. 1877 p. 82) 0 

nepâtă a lui Mihaiu Vitezul iscălesce: 

eu “Gta fetale pătrate Va d 

Pentru dialectul macedo-român, gra- 

fica, grâcă (Kavalliotis) admite « şi &, 

cea, latină, (Bojadschi) pe a şi î, aşa, 

că vorba tată se scrie prin doă feluri 
de a: zare sal tată. | 

II. a, element fonetic. 

1. Sub raportul fisiologic sait al fo- 

neticei generale, a este vocală prin 

excelinţă, căci s şi u trec prin-y 4) 
şi 2% (4) în sfera cons6nelor, pe când 

a nu'şi perde nici o dată natura sa 

musicală. Vocalele e şi o se nasc din 
apropiarea, între a şi pe de o parte, 

între a şi 4 pe de alta, adecă e= 

0/oa-f0/g, iar 0=—0%/0a-+-%/9u. Vocala con- 
fusă 3 sai ă, vocală indiferinte 

după cum aii numit'o unii, este aceia 

din care se pot desfăşura, şi la care 

se pot, întâree cele cinci vocale clare. 

v. Techmer, Phonetik, 1 p. 44. 

2*. Sub raportul istoric sait al fone- 

ticei române speciale, neaccentatul a 

pin mijlocul şi dela finea cuvîntului 

scade mai tot-da-una la vocala con- 

fusă ă sai (6), ba-chiar şi cel ac- 

centat când îi urmeză o nasală (n, n), 
iar mai virtos urmându-i nasală şi o 
altă, cons6nă : păgân=paganus, blând= 
blandus, lână=lana etc. Ori-ce excep- 
ţiune dela acâstă normă, dacă nu e un 
neologism, atunci trebui justificată prin 
vre-o analogiă, şi mai cu s6mă prin 
acţiunea acomodativă a consânelor Şi 
vocalelor învecinate; de ex. la Moldo- 

  

  

veni în barbat sai calare, în loc de 

bărbat şi călare, netonicul 4 se mân- 

ține prin înriurirea combinată a, licui- 

dei şi a tonicului a din silaba urmă- 
târe, pe când în fenomenul românesc 

general : fețe din fațe,. judecății din 

judecatei,-cărţi din carți etc. tonicul a 

scade la e şi & prin acţiunea următo- 

rilor e sau î. La începutul cuvîntului, 

din contra, afară de casul când precede 

nasalei însoţite de o altă consnă, ca, 

în âmblu=ambulo saii ânger=angelus, 

nu numai a se conservă, cu saă fără 

accent, ci încă : pe de-o parte, iniţia- 

lul e tinde a trece în a, ca în acel= 

ecc'ille, acest=—ecc'iste, ariciu=ericius, 
aleg—eligo ete.; pe de altă parte, sînt 

forte dese casuri de preposiţionalul a 

şi de un a curat inorganic, mai cu 
s6mă în dialectul macedo-român : 

aumbră = umbră, asun =sono, alav- 

dare=—laudare ete. v. Miklosich, Lautl. 

d. rum. Dialekte, I p. 10 sqq. şi Ci- 
pariu, Gramm. 17 sqq. 

3. Sub raportul statisticei fone- 

tice, mulţimea cuvintelor incepătâre 

cu a, curi sint nu mai puţine în latina, 

şi ?n fiicele neo-latine din Occidinte, 
dă limbei române în alăturare cu gra- 

jurile învecinate slavice o fisionomiă, 

atât de individuală romanică, încât e 

ciudat că fenomenul n'a fost observat 

pină acuma. In paleo-slavica, dacă vom 

scâte câte-va vorbe împrumutate dela 

Greci, nu vor remân decât vr'o dece 

cuvinte, cel mult, începătâre cu d. Po- 

lonesce, la ş6se tomuri din Linde, peste 
tot vr'o 4000 pagine, abia 36 !|, sînt 

consacrate literei A, gapoi chiar între 

acelea majoritatea cuvintelor sint neo- 
logismi. Apr6pe aceiaşi proporţiune în 

aceleaşi condițiuni ne intimpină în ma- 
rele dicţionar bohem al lui Jungmann. 

Serbesce, la 850 pagine din Karadzi6, 

numai 8 :|, aparţin lui A, în care în- 

tră în mare parte cuvinte de prove.



nință turcă. Mai avuţi în acestă pri- 

vinţă nu sint nică Bulgarii. La Români, 

din contra, „luându-se ambele dialecte, 

cel daco-român şi cel macedo-român, 

litera, A ocupă materialmente, a decea 

parte din întregul vocabular. Propor- 

țiunea cresce şi mai mult în vorbire, 
căcă cuvintele cari se încep cu a, pre- 

cum şi monosilaba a cu feluritele ei 

înţelesuri, sînt dintre cele mai între- 
buinţate. 

Un frumos pasagiu din Cantemir, 
Chron. JI, 65: 

„Arată-se greutats aceștii istorii : 

„Măsturisim şi, nu fâră puţină tân- 

gvială, ne cutremurăm de mare şi de 

ne purtat greuinţa, care asupră-ne vine, 

căcă mari stâncă în mijlocul drumului ca, 

neclătite stai, şi multe şi împletecite 
împiedecături înnaint6 paşilor ni se arun- 
că, carile şi paşii înnainte a-i muta, ne 
opresc, şi cal€ chronicului nostru sloboa 
a alerga tare astupă, şi ca troânii ome- 
ţilor, de vifor şi viscol în toate părţile 
spulberaţă şi aruncaţi, cărările câle mai 
de nainte de alţii călcate atâta le aco- 
per şi le ascund, cât nu fără mare frică 
primejdia ni este, ca nu cumva pârt6 
rătăcind şi cărar6 pe care a merge am 
apucat pierzând, cursul istoriei noastre 
în adânci vârtopi şi neumblaţi codri, 
de povaţă lipsit, să cadă, şi aşe la do- 
ritul popas şi odihnă să nu putem 
agiunge. . .* 

Sînt 185 cuvinte, din cari 19 cu a-, 
adecă 17. 

Un țeran din Prahova (Vălenii-de- 

munte) vorbesce așa : 

„Hin-că ne cunoaştem ăla p'ăla d'a- 
tiția ai dă dile, am tot dat să mă ri- 
ped pin” la, dumneata acasă; că n'am 
strigăt tare, — că mi-e glasu necăcios 
şi secăţiv, — ca Saudi daci dîn di 
Bucureşti togm'acolo la 'nfundătură d5 
munte ce-aveam să'ţi înşir; şi hindă. 
că nu mă jeartă, nici timpu, nică păsu-   

rili, nică als treburi să șhiii leii p'acolo, 

daia'ţă scrisei mai bine carte rumâ- 

nească, . 

(Jipescu, Opincaru, p. 19) 

La 79 cuvinte, 15 cu a—, adecă ce-va 
ca 1/5. 

In termen de mijloc, se pâte dice că 

în limba română după ambele dialecte 

a şeptea, parte din cuvintele în cireu- 
laţiune se încep cu a. 

La. Macedo-români în speciă, grămă- 

direa vorbelor cu a- merge adesea 

pînă la urit. Bună-6ră, pentru a, ne spu- 

ne că şoricele sări în sus şi "n jos pînă 

ce înti'o săritură ajunse la arborele, un 

basm dela Cruşova dice : „şoriclu a7- 
sări arâp de arupăzină şi cu puţin 

arstrisărmintu ajunse sum arburie. . .* 

(V. Petrescu, Mostre, II p. 3). 

Deja, vechii Romani, din punctul de 

vedere estetic, erai supăraţi pe marea 

respândire a iniţialului a; pe care Ci- 

cerone îl numesce 6re-unde „littera in- 

suavissima“. Scriitorii latini, prin măie- 
stria stilului, îşi dedeaii ostensla de a 
înlătura, acest neajuns. In graiul po- 

porului român, ca o reacțiune instinc- 

tivă contra monotonie, în parte cu- 

noscută Neo-latinilor din Oecidinte şi 
chiar altor familie linguistice, conso- 

nele / şi d se anină la iniţialul a fă- 

ră nici un motiv etimologie. Aşa, pe 

de o parte se aude: harbore, harc, 

haricău, harmasar etc., mai cu pre- 

ferință acolo unde după a urmeză 

r; pe de alta, generalmente numai în 

cântece : dalb, daleii, dalt, daşa, da- . 
vut... 

v. A. — D. — Ba. — 0a. 

*A! interj. Unul din sensurile sale 

apare destul de bine în versul fabu- 
listului Donici : 

A? ce năcaz, ce osîndire! 

Asupra gânscelor ce crudă prigonire!.. 
(Gânscile) 

1%



Cu o adevărată melancoliă, în „Ini- 

ma mea e tristă“ de Gr. Alexandrescu: 

A! cât de mult amară, 

Viiaţa o să 'mi pară! 

Minuturile — vâcuri o să le socotesc; 

A or-cării gi vagă 

Noui lacrimi o să vadă, 

Când pe streine ţărmuri strein o să trăesc!... 

Durerea cea mai mare 

Nu pâte să. omoare; 

P'a mea, care-a ?ntrecut'o ? dar tot nu-pociu 

să mor! 
A! de'i mai ţin6 minte 

Atâtea jurăminte, 

Imi vei păstra tu, pâte, o urmă de amor!.. 

In exemplele de mai sus, a? cuprinde 
o părere de reii pentru ce-va care ne 
trebuia să se întâmple. Cu sensul de mi- 
rare mai pronunţat, dar tot faţă, cu un 
ce supă&răcios : 

„Florica. I! când aş fi de capu mei, 
pre legea me, m'aş face vivandieră. 

„Colivescu (viind pe portiţă). Flo- 
Tico... : 

„Florica. A! tot aici eşti ? 
„Colivescu (oftând). Tot, tot, păca- 

iele mele ...» 

(Alex., Florin şi Florica, sc. 1V). 

Cu o supărare împinsă la, furiă :. 
»Veveriţă, rădică păharul Şi închi- 

nând dise : Să trăesci întru mulţi ani 
Măria ta! să stăpânescă era în pace, 
şi milostivul Dumnedeii să te întărâscă 
în gândul ce al pus dea nu mai strica 
pre boeră şi a băntui norodul... 

„N'apucă, să sfîrgâscă, căci buzduga- 
nul Armaşului lovindu”! drept în frunte, 

„ÎL obori la pămînt. 
„—A! voi ocăriți pre Domnul vo- 

stru! strigă acesta... „« 

(C. Negruzzi, Alexandru Lăpuşnânul, II) 

Sensul fundamental al interjecţiunii 
a] este surprinderea. In exem- 
plele ce preced, surprinderea, e în- 
tovărăşită şi chiar precumpănită, de 
desplăcere. Se pâte însă ca so   
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însoţâscă mişcarea opusă de plăce 
re: 

„Arvinte. Mai întâiu să cioenim câte- 
va. pahare ! 

„Pepelea. Să cioenim, giupâne ! Noroc, 

şi întru c6s bun! 
„Arvinte. Amin. (bea) A. 7... bun îi...€ 

(Alex., Arvinte şi Pepelea, sc. XI). 

In vorbire, fie-cărui sens şi fie-cării 
adumbriri de sens corespunde o altă 

intonaţiune şi o altă durată. 

Interjecţiunea, de uimire a! nu tre 

bue confundată, cu interjecţiunea, de. 

durere ah! după cum le confundă la. 

tinesce editorii lui Plaut şi ai lui Te. 

renţii, deşi in manuscripte figureză 
ambele exclamaţiuni. Dinarchus când 

sărută pe Phronesium : 

ah! hoc est mel melle dulci dulcius!... 

ar fi mai corect de a citi: 

a! hoc est mel... 

A pune aci ah! în'loc de a/este ca 

şi când am face pe Arvinte, când bea 

şi “i place vinul, să dică: „ah... bun 

îi...“ Intre a! şi ah! fie latinesce saii 

românesce, este o mare deosebire psi- 

cologică. Ambele însă nu sînt nici la- 

tine, nică române în parte, ci comune 

tuturor popârelor. Cât pentru cea de 

"ntâii din ele, deschiderea, gurei şi eşi- 
rea din gâtlej a sonului a la vederea 

unui lucru surprindător este un fel de 

gest vocal firesc al copilului şi al stl- 
batecului. 

v. Aa! — Ah! — Ahâ! — Aho! — 

Ama! — Aos! — Aul 

3 A pentru va, verb auxiliar la for- 

marea viitorului singular de a 3-a per- 

s6nă. 

E des în cântecele poporane, mai ales 

când forma, întregă va ar cere dot s 

labe, de ex. se za.... îmi va..., îți 

ei
 

E



  

ta ete., acolo unde metrul permite nu- 

mai una: 54... Mia... a... 

Balada, Codrenul : 

Pe Codrânul nul certa, 

Că el capul ţi-a mânca 

Şi foc tirgului ţi-u da 

Şi pe Dâmna ţi-a fura... 

Balada Inelul şi năframa. : 

Aurul când s'a topi, 

Să scii, frate, c'oiu muri... 

Balada Mioriţa, : 

Flueraş de os, 

Mult dice duios! 

Flueraş de soc, 

Mult gice cu foc! 

Vîntul când a bate, 

Prin ele-a resbate... 

Intr”o comediă de Alexandri, o vo- 
rovă între doi erani : 

„Gheorghe. li privighetor mâi, îi 

sub-prefect d-nu Răsvrătescu!... are 

putere, frate. , 

„Veveriţă. Las, cumătri, că de-al 

de Răsvrătescu se schimbă pe tâte lu- 

nile. Ca mâni a vini altu şi ne-a dice 
alte poveşti. .. “ 

In conjugațiunea română existând 

un viitor proprii dis sau afirmativ 

şi un viitor dubitativ cu funcțiunea 
de presinte optativ, la cei vechi ne 

întimpină une-ori o frumosă diferenţiare . 

de sens între a şi za: 
Neculce, Cron. Il, 310: „de a hi aşa, 

va da samă lui Dumnezeu...“ 

In acest pasagiu, a este dubitativ, 

va e afirmativ. 

Cu sens dubitativ e şi mai obicinui- 

tă, în popor contracţiunea lui va în o: 

„dacă n'o pute, n'o veni, şi s'o alege 

cu atât“ (L.. M.), prin care auxiliarul 

voire se confundă foneticesce cu auxi- 

liarul avere la preteritul de a treia 

personă : „o făcut“ pentru „a făcut“. 

v. 0. — Ai. — Voiu. 
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“A, verb auxiliar la formarea pre- 

teritului compus singular de a 3-a per- 
s6nă : „a venit, a fugit“ (L. M.) în 

oposiţiune cu pluralul: „aii venit, ai 
fugit“. 

Formă literară modernă, deja forte 
înrădăcinată şi destul de nemerită, dar 

care e aprâpe necunoscută poporului 

şi vechilor texturi, unde ne întimpină 

„ai venit, ai fugit“ sau „venit-a ii, 

fugit-a îi“ la singular şi la plural de o 
potrivă. 

In părţile TŢerei-Românesci pe unde 

se aude în graiu a în loc de ai, else 

întrebuințeză şi la plural, de ex.: „as: 

noapte a întrat luchi 'n zăvadă şa 

mâncat v'o trei oi...“ (T. Theodorescu, 

Ialomiţa, c. Lupş6nu). 

Tot aşa în dialectul istriano-român 
se dice „a venit, a fugit“, dar nici 
acolo nu se face deosebire între am- 

bele numere, ci a se aplică la plural 
ca şi la singular: „0 votă foştia trei 

fraţ, doi orb şi ur n'a văjut...“ (Mi- 
klosich, Rum. Untersuch. I, 78). 

Am spus că diferenţiarea „a venit 

el — ai venit ei“, admisă în limba 

actuală literară, e frumosă şi va re- 
mân6; dar vre-o rațiune etimologică ea 

nu are. Din latinul singular habet, po- 

poran avet, sa născut românul ati = 

avlet], şi tot ai = avlenv] trebuia, 

să, se nască din pluralul latin habent. 

În scurt, ai la singular, ca şi la plu- 

ral, este unica formă română organică. 

Tocindu-se finalul 4 în graiu, sa tocit, 

de o potrivă la ambele numere. Dacă 
n'ar fi a i la singular, poporul n'ar pute 

să albă forma, contrasă o, forte res- 

pândită : „el o venit, o fugit“, căci mo- 

nosilaba a nu scade la o decât prin 

contact cu o consână saii o vocală, la- 

bială. — v. 4%. — 0. 

Macedo-românii, în adevtr, întrebuin- 

ţeză pe ait numai la plural; însă nică
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pentru singular ei nu cunosc pe a, aju- 

tându-se în locu'i cu „are“ şi mai ales cu 
„6ste“ : „este fugitu“, „6ste venitu“ : 

„Eu din cor numi mă despartu, 

Că'mi este venit bărbatlu...“ 
(V, Petrescu, Mostre 11, '0). 

“A, partie. enclit. O vocală emfa- 

tică, care se acaţă: 1. la, ăst, cest, 

acest, ăl, cel, acel, în casurile direct 

şi oblic din ambele numere la mascu- 

lin şi feminin: ăsta, ăstul-a, ăşti-a, 
asv-a, astei-a, aste-a, ăstor-a...; 2". la 

un, alt, atât, cât, în casul oblic din 

ambele numere şi genuri : unui-a, 

unei-a, unor-a...; 3. la mult, tot, a- 

mîndoi, în casul oblice plural mascu- 

lin şi feminin : multor-a, tuturor-a, 

aminduror-a; 4%. la, nimene, în ambele 

casuri ale singularului: nimene-a, ni- 

menvi-a; 5. la ordinalul masculin: 

al doile-a, al treile-a, al patrulea... ; 

6. în fine, la mai mulţi adverbi : aici-a, 

ajeve-a, alăture-a, purure-a, acum-a, 

atunci-a, pretutindene-a, asemene-a, 

aimintere-ă, aşijdere-a, aiuri-a, nică- 

iri-a etc, 

In tâte aceste casuri emfaticul -a 
este netonic, întărind cuvintul fără, a 

atrage accentul asupră'şi. Altfel e in 

aşa=aşia, din aşi şi în abia din abi, unde 

nu e decât diftongirea vocalei scurte ac- 

centate, fenomen fonetic cunoscut 

limbilor neo-latine, iar nu o particula. 

ritate morfologică propriă graiului ro- 

mân. De acâia vedem, de exemplu, că 

ascha lingă aschi există şi la 

Reto-romani, pe când nicăiri în Oeci- 

dinte nu găsim o paralelă pentru ăst-a, 

lingă ăst saii pentru atunci-a lîngă 

atuncă. 

Tot astfel de o altă natură este ini- 

țialul a în aşa, abia, atuncia, acesta, 

acela, etc., adecă generalmente sait pre- 

posiţiunea ad, saii ac — din ecce ori 

eccum, sau vre-un alt ingredient ana- 

A 
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log de asemenea romanic, pe.carel re- 

găsim în dialectele neo-latine occiden- 

aguest, aquel, adunque, asi, 

abes..., unde însă — încă o dată — 
nu ne întîimpină nicăiri emfaticul -a, 

una, din tiăsurile cele mai caracteri- 

stice ale grajului românesc între lim- 
bile surori, nu numai în daco-româna, 

dar şin macedo-româna : atunci-a, 
aist-a, acest-a, aci-a, acel-a, aliur-u, 
a doile-a, a treile-a etc, şi chiar 

în dialectul istrian, atât de puţin 

studiat şi deja aprope dispărut: ac- 

moce-a lingă  acmoce, aiure-a lingă 

ajure, anci-a lingă anci, cel-a lingă 

cel, cest-a lingă cest şi altele. 
Emfaticul -a este pe deplin un ele- 

ment  pronominal demonstrativ, un 

„cuvînt deictic“ (deiktisches Wort) după, 

expresiunea, lui Miklosich (Lautl. I, 5). 

El j6că în limba română, pe o scară 

mult mai întinsă, acelaşi rol pe care'l 

avusese în vechea attică lungul + în 

oyroo-i lingă lîngă 
motrov , lîngă, zoizo, aurii, 
2xewoc-i, înswuo-i ete., cu acea deose- 

bire că acesta din urmă îşi atrage ac- 
centul, pe când cela-Valt întăresce de- 

monstraţiunea fără a sgudui tonul. 

Chiar etimologicesce, românul -a pare a 
fi de aceiaşi origine cu vechiul grec -, 
căci formai primitivă nu e -a, dar 

-ia, care reapare în aia=aia dela a 

şin aceia=aceaia dela acea, unde 

-i- nu este un adaus eufonie pentru 

înlăturarea hiatului din aa şi aceaa, 

fiind-că românesce hiatul în asemenea 

casuri se înlătură nu prin +, ci prin 

-u- Sail -0-, ca, în stea-u-a s. stea-o-a, 

di-o-a, basma-u-a etc. Conservându-se 

dară în ada şi "n acea-ia, primitivul 

Ja s'a redus pe ajuri la -a întocmai 

după cum s'a redus la -"a articlul nostru 

feminin postpositiv din latinul la, de 

unde prin muiare trebuia să fie "ia, 

nu “a. O dată primit pentru emfaticul 

GUt0s, Toutov-i 

Tour-i
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-a prototipul -ia (ya), ne găsim faţă 

'n faţă cu pronumele demonstrativ 
indo-europei forțe cunoscut za (ia), 

sanscrit ya(s), zendic ya, litvan ji (5), 

paleo-slavic i, latin i în is, id ete, cu 
care deja Curtius (Grundz. No. 606) a 

identificat pe emfaticul + al Grecilor. 

v. Windisch, Relativpronomen în Curt. 

Stud.I1,316. Prin urmare, un otros-i este 

paralel cu românul acest-a saii acel-a nu 

numai prin funcțiunea, de demonstrativ 

emfatic, dar pote şi materialmente prin 

-i=-a, deşi Românii n'au împrumutat 

acestă particulă dela, Greci. Să fie re 

o remăşiţă dacică ?.. 

“A, article feminin adjectival. 

De'naintea adjectivului, singurul ar- 

ticlu feminin întrebuințat în limba, n6- 
stră literară veche şi nouă este cea, 
tot aşa la Istriano-români, iar la, Ma- 

cedo-români acea: cea frumâsă, cea, 

muşată, acea muşată „la belle“; în gura 
poporului însă, mai ales în 'Ţ6ra-Ro- 

mânscă şi peste Carpaţă, circuleză în 

multe locuri forma a, care aparţine în 

speciă posesivului. 

Ne intimpină des la Anton Pann : 

Și în fuga lui a mare 

ÎI prinzi cu mâna călare... 
(Prov. III, 107, 

unde nu diferă întru nemic prin sens 

de obicinuitul: „fuga cea mare.., 
macedo-românesce „fuga a c e a mare...“ 

„Ge 0 vI6, să facă: 

Bărbatu”i la tâte ca mutul să tacă; 

Și dacă găsesce vre-un lă-mă&mamă, | 

Nu vede, n'aude şi nu'i bagă ?n s6mă, 

De părere bună — pe care 'ntâlnesce 

Îşi laudă casa, şi se fericesce 
Că ea bărbat are bun peste măsură: 

Ca pâinea a bună... 
(Prov. II, 97. 

Se dice proverbial.: „ei trăesc îm- 

preună ca pâinea a bună...“, „e bun ca 
pâinea, a bună : îi iei îmbucătura din 

gură...“ (Pann, II, 135; II, 20). 

  

  

„Cu particula emfatică -a, din a se 

face aia, şi atunci generalmente se lun- 

gesce în graiul poporan şi adjectivul 

care urmsză, dându-i-se articlul post- 

positiv, astfel că în loc de „pâinea « 

bună“ se aude: „pâinea aia buna, cu 
sensul aprâpe superlativ de „fârte 

bună, 

La plural este ale, adesea preces de 

preposiţiunea, partitivă d e. 

Pann, II, 100: 

Vr'o câte-va vorbe trânti după lege 

D'ale nodorâse, ca nişte ciomoge... 

Ar fi tot una a dice: „vorbe de cele 

nodorâse.“ 

Când la ale se acaţi emfaticul -, 

atunci se adăugă mai tot-d'a-una arti- 

clul postpositiv la adjectivul următor; 

de ex. iată, cum vorbesce un țăran 

din Ilfov : 
„Mi-aduc aminte d8 vorbele ei alea 

dulcile ca mierea...“ 

(|. Dumitrescu, Zmărăndiţa, p. 28). 

Sai întrun basm din Mehedinţi : 
„Apoi făcu o nuntă Valea înfri- 

coşatele: aşa nuntă gaşa veselie 
mai la rar...“ 

(Ispirescu, Legende, p. 344). 

Pe alocuri, mai cu s6mă în Banat 

şi ?n partea, sudică a Transilvaniei, a 

şi ale se aud aspirate ca ha şi hale 
suii chiar hăle ori hâle. 

Intrun basm temeşân, reprodus cu 

t6te particularităţile dialectale de cătră, 

_Picot (Dialectes roumains, p. 30, 34): 

„Casa în carie şedie stăpâna găita- 

nului îi tătă din oasie de om. În ia 

şedie numa o babă cu fata 'ei ha fru- 

moasă,...« 

Şi mai jos: 

„lo mă duc naintie să văd tşinie o 

fost nietriebnicu ahâla, carie fură pre 

vâruica, miea şi tătie lucrurile, iei hâle 

frumoasie,..* 

Deşi forte respândit şi chiar mai eu-
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fonic, articlul adjectival a (âl) va re- 

mân6 tot-d'a-una un provincialism faţă, 

cu forma literară cea (cel), comună 

tuturor dialectelor române. 

v. 74, — Al, — Cel, 

TA, pron. demonstr. fem. ; celle, celle- 

lă. Corespunde masculinului dl. La, ge- 

nitivo-dativ face alei. In vechile tex- 

turi necunoscut; în grajul însă al po- 

porului se aude adesea în Muntenia, şi 

peste Carpaţi: 

O 'ntreb: Stano, ia ne spune, 

Că vrem să scim a minune: 

Bărbatul tei ce fel fuse 
Acum cu noi când se duse?.. 

(Pann, Prov. 1,84) 

Locuţiunea „a minune“ a, devenit 

stereotipă. In basmul „Poveste feră- 

nâscă“: . 

»Orbul se minunâ, şi dise fie-sei să 

se ia după dinsul a doua di şi să vadă 

Wa minune ce face argatul...“ 

(spir., Leg., 263; cfr. ib. 54) 

Demonstrativul a nu trebui confun- 

dat din uşurinţă cu articlul adjectival 
a. În frase ca, cele citate de Dr. Obe 

denaru, de ex.: „muiere! dă'mi a sapă“ 

(Revue d. langues romanes, 1884, p. 

142), traducerea, „femme, donne-moi la 

pioche“ e necorectă, ci cată a se tra- 

duce: „femme, donne-moi cette pioche- 

lă“ sai „la pioche que tu sais“. 

Demonstrativul a deveni parte inte- 

grantă în do numiri poporane de bâle: 

a«bubă „cancer“ şi a-nevoe sai hu- 
nevoe „epilepsiă“, despre cari vedi 
la locul lor. 

La plural face ale, rostit mai adesea ali. 

Te spală, te curățesce, 

Că merg să'ţi cumpăr cămaşe 

Ca să lepezi ale faşe... 
- (Pann, .1, 157) 

Pentru şi mai multă, demonstraţiune, 

când se pune singur sai după sub- 

stantiv, demonstrativul a se adaogă     

cu emfaticul — a, devenind aia, ca şi 
în aceia din ace. 

La I. Bibicescu, Doine din Transil- 

vania (Coll. MSS.), când un flăcâi se 
plânge de iubitele sale: 

A din d6l sa măritat, 

A din vale m'a lăsat, 

Şa din capul satului — 5 

Aia m'a dat dracului... 

Tot acolo plângerea unei copile : 

Străină's, maică, străină, 

Ca ş'o fl6re din grădină, 

Nici aia nu e străină 

Căi pămînt, şi rădăcină 

Maică ! străină ca mine 

Nu e nimenea pe lume, 

Numai cucul din pădure, 

Dar nici el nu e ca mine: 

Ş'ala are p'6re-cine , 

Că mierliţa gălbidră 

P'aia-o are suridră 

Și pe sturdul gălbior 

P'ala'l are frăţior... 

Jarnik-Bărsanu, Transilv. 198; 

Numai biata ciocărtie, 

Aia 'mi cântă 'n pribegie. 

Proverb: „Culcă-te pe urechea aia...“ 

(Pann, III, 380), care insemnâză: ceia 

ce te aştepţi tu, nu se va întâmpla. 

Povestirea țărănescă din Ialomiţa, (T. 

Teodorescu, €. Lupşânu): „asâră, când 

viniăm acasă, m'a muşcat căţâoa lu 

moş N6agu de rii-a rupt icrele dila, chi- 

cioru drept; d'oiu prinde-o, o s'o bat 
cu verg6oa aia dă hier dila puşcă pîn'o 

striga, la săpun ..“ | 

Emfaticul aia, ca şi pronumii femi- 
nini aceia, acâsta ete, funcţio- 

n6ză ades ca un neutru cu sensul de 
„hoc“ sai „illud“. 

Aşa e în proverbul : d'uia n'are ursul 

codă“ (Pann, I][, 99), când se vorbesce 

despre un om care a păgubit din pre- 

mare lăcomiă de a câştiga, alusiune 

la o anecdotă poporană despre urs: 

„ursul, fecior de popă — cum îi dice
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poporul — adecă fiinţă lacomă, şi-a 
pierdut, câda mergând să, vîneze pesce 
întrun lac, care a înghieţat prindendu-i 
cda sub ghiaţă“ (D. Georgescu, Ialo- 
miţa, c. Coşereni). — v. Urs. 

Un strigăt de danţ în Transilvania : 

De ce joc, d'aia-aş juca, 
Mână, mână, măi! 

Pare că's făcut aşa, 

Tot. aşa, măi! 

(Jarnik-Bărsanu, 362) 

Prin acomodaţiune cu --, emfaticul a 
din aia scade la e în forma aie, ae: 

„Nu e vorba aia, aie e vorbă...“ (Pann, : 
Prov. II, 134), se dice când cine-va 
vorbesce altfel decum înţelegem noi. 

Proverb : „Omului de ce'i place, d'ae 
se 'ngraşe...“ (ib. II, 81). 

La plural, emfaticul -a se acaţă la 
forma ale : 

Ochii şi sprincenele, 

Alea fac păcatele!... 

(Jarnik-Bărsanu, 8) 

SID : 

Calul bun şi mânârele, 
Alea *mi mâncă zilele!.. 

(ibid. 15) 

In unele locuri, mai cu deosebire în 

Banat, demonstrativul a se aspiră în 

hu, de unde cu emfasă haia, apoi cu 

prepositivul a forma ahaia; la plural : 
hale, hălea, ahâle, ahălea. 

Intr'un basm temeşân (Picot, Dialec- 

tes roumains, 31): „acuma, tie cunosc 

ca pre ahaia carie i stăpâna âiimi 
miele .,.% | 

O notiţă din secolul XVII: „după 

sema, c6 mare am dat la o ruptore co- 

stande 2, după ahaia (axaia) am dat la 
birul sforălor orţi 2, după ahaia (axata) 

am dat la altă rumtore costande 2...% 

(Cuv. d. bătr. II, 615).. 

Demonstrativul a, iar cu atât mai 

virtos forma sa, emfatică, neutrală aia, 

pe care adesea, sub raportul energiei, 

mo pâte înlocui trisilabicul sinonim   

aceia, este menit, mai mult decât 

corespundătorul masculin ăl şi ăla, 
de a se respândi în graiu şi a se înră- 

dăcina în literatură, fiind de pe acuma 

stereotip în unele expresiuni. Aşa, de 

exemplu, când ţăranul dice că cine-va, 
şoptindu-i verdi şi uscate, îi „toacă la 

ureche câte ale toate“ (Praho- 

va, Vălenii-de-munte), e peste putinţă, 
de a pune pe „acele“ sai vre-un alt 

cuvint în locul lui ale, şi ar fi însă 

păcat de a perde din limbă un aseme- 

nea idiotism, 

v. Al. — Al — La. — Cel. — 

Aia. — Hale... 

Ahaia. — 

A, art. f6min. possessif. Nu e tot 

una cu articlul adjectival a şi cu pro- 

numele demonstrativ a, despre cari 

vedi mai sus. El corespunde masculi: 

nului al şi se prepune numai: 1%. po- 

sesivului propriii dis: a mea „la mienne“; 

2. numărului ordinal: a doua „la deu- 

xiâme“; 3". genitivului: a omului „de 

Phommet. Nici o dată în gura popo- 

rului articlul posesiv nu se aspiră în 

ha, nu sufere trecerea lui a în ă şi nu 
se amplifică prin emfaticul —a, ca la, 

articlul adjectival şi la pronumele de- 

monstrativ : hăl, hăi, haia, ahăla, 

Ahaia ete. Afară de acesta — doă 

criterie nu mai puţin importante — arti- 

clul posesiv e comun tuturor Româ- 

nilor, jar nu sporadic, şi nici întrun 

cas nu pote fi înlocuit prin cel (cea). 

1%. De'naintea pronumelui posesiv fe- 

minin: „acestă vacă este a mea“, la 
plural: „aceste vaci sint ale mele“, pe 

când la masculin: „acest boi este al 

mei“, „aceşti boi sînt ai mei“... 

Totuşi în popor nu e rar de a audi 

pe a denaintea posesivului de ambele 

genuri pentru ambele numere : 

„Ţeranii aice dic a mele în loc de 

“ ale mele, de ex.: ale cui sint caprele? -- 

pp PORN 

Centrală Una a
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a-mele ; vor fi venit cinci capre a mele...“ 

(R. Popescu, Mehedinţi, c. Cloşani). 

Tot aşa în Moldova, în Transilvania, 

în Banat, 

Dialectul macedo-romăn nici nu cu- 

nâsce o alt-fel de construcţiune decât: 

a mei, a mei, a meleete. (Bojadschi) 

2 Denaintea, numărului ordinal de- 

la 2 în sus: 

A doua zi iar, 
A treia zi iar, 
A patra zi iar 

Lucra în zadar!... 
(Balada M-rea Argeş) 

„A decea“ cu sens de dare sait con- 
tribuţiune, „decima, dime“ : 

Docum. moldov. 1639 (A. L.R. 11, 

94): „şi a z6c6 de an încă să d6 
Troiţenii... 

„A' doua oră“ se contrage în limba 
veche într'un singur cuvînt: 

Moxa, 1620, p. 398: „atunce prâdară, 
Ruşii pre Şchâi adoarâ...“ 

In dialectul macedo-român nu există 

masculinul al, astfel că, a se prepune 

do potrivă ordinalului la ambele ge- 

nuri, începând chiar dela 1: a întănia, 

a doilea şi a daca, a treilea şi a treia, 

a patrulea şi a patra etc. (Bojadschi) 

3. Denaintea genitivului, când se 

concordeză cu un nume feminin near- 

ticulat: „vacă a lui Petru“ sai „a lui 
Petru vacă“, la plural: „vacă ale lui 

Petru“ sai „ale lui Petru vaci“, pe 

când la masculin: „boi al lui Petru“, 
„boi ai lui Petru“. 

Cu tâte astea, în popor şi'n vechile 
texturi a se întrebuințâză adesea, de 

'naintea genitivului concordat nu nu- 

mai cu femininul plural, dar şi cu ma- 

sculinul la ambele numere : 

Pravila, Moldov. 1646, f. 17: „omulii 

învățat într'acestii meşterşugii a fur- 
tuşagului...“ 

lbid. f, 23: „cela ce va, strica niscari   

bani a besericii, care bani vor fi lăsaţ, 

de cine-va...“ 
Docum. moldov. 1610 (A.L.R.I,|, 

29): „un gard bătrân a Petricanilor 

înpreunâ, cu a Ingâreştilor... “ 
Moxa, 1620, p. 382: „în zilele lu 

Costantin înpăratii şi a Irinei...“ 
Docum. mold. circa 1650 (A. |. RF. I, 

1,136): „Tiganul iaste a mănăstirii...“ 

Apocalipsul Apost. Paul circa 1550 

(Cuv. d. bătr. II, 415): „deca apune 

soarele, toţi îngerii omeniloru, a bărba- 

ților şi a muerilor, mergu la Dumne- 

dzeu...“ 
In dialectul macedo-român, denain- 

tea genitivului, ca şi de'naintea ordi- 

nalului, fie după un nume articulat sai 

nearticulat, singurul articlu cu putinţă 

este numai a, dic6ndu-se d'o-potrivă: 

vaca, a lu Petru, vatli a lu Petru, callu 
a lu Petru, căllii a lu Petru; şi tot 

aşa nu numâi la genitiv, dar şi la dativ. 

In dialectul istriano-român, casul oblic 

se formeză prepunând pe „lu“ la nume 

nearticulat, de ex.: lu omu =—a omului 

sati omului, lu omiri = a 6menilor sai 

omenilor, lu casă — a casei sai casei... 

De'naintea unui lu se mai pote pre- 
pune a: a lu omu, a lu omiri, a lu 

casă etc. (Miklosich) 

Din cele de mai sus resultă că: daco- 

româna şi macedo-româna, pînă la un 

punct şi istriano-româna, nu numai în- 
trebuinţeză do-potrivă articlul posesiv 

feminin a (al), dar încă în câte-trele se 

manifestă şi'n mare parte sa şi înde- 
plinit tendinţa de a reduce i6te formele 

lui flexionare (al, ai, ale) la singurul a, 

care astfel devine un articlu indeclina.- 

bil pentru ambele genuri şi numere; 

o tendinţă anal6gă aceleia pe care En- 
glesii ai şi reuşit s'o realiseze pe de- 
plin cu articlul lor „the“,-deşi anglo-sa- 

x6na avusese patru articli. Intru cât 

înțelegerea, n'ar fi împedecată prin lipsa 

lui al, ai şi ale, poporul ar vr€ bu-
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curos să scape de acest prisos cam 

complicat, care însă e fârte elegant şi 

se petrifică din ce în ce prin limba li- 

terară, 
v. SA, — "A. 

”A, art. f6min. postpositif du sub- 

stantif. Corespunde masculinului -lu, '-, 
-le. La casul oblic singular : -ă, -ă, ma- 

cedo-românesce -ifi, -elei ; la plural 
direct -le, oblic -lor. Funcţioneză ca 

articlu definit, acățându-se numai la 

substantiv sai la o parte a cuvîntului 

luată substantival, precum şi la ad- 

jectivul când se pune de 'naintea unui 

substantiv fără articlu : cas-a „la mai- 

son“, frumâs-a mea „ma belle“, fru- 
m6s-a casă „la belle maison“, vorbire-a 
„le parler“. 

Afară de întrebuințările sale norma- 

le, postpositivul -a ne mai presintă 

următbrele particularităţi sporadice im- 

portante : 1) funcţioneză la singular ca 

articlu masculin ; 2) articuleză unele 

numi cu forma plurală; 3) în contact 

cu vocaja, finală a, cuvîntului înlătureză 

hiatul nu numai prin elisiune, dar şi 

printr'o vocală, excrescinte ; 4) în lim- 

ba archaică pote să articuleze infiniti- 

vul fără a *] substantiva. 

1%. Deşi feminin, postpositivul -a ţine 
totuşi loc de articlu masculin în: 

pop'a, genit. pop'ei „le prâtre“, nică o 

dată popă], la plural însă popi; tata, 

„le păre“, une-ori tatăl, plural taţi şi 

tătâni; băbaca „le pere“, genit. băba- 

Căi întocmai ca Anic'di dela Anic-a; 

nene-a, bade-a, bădiţya, genit. new, ba- 

dă, bădiţydi „le frăre ain6“, une-ori ba. 

diul, bădiţul; şi în altele câte-va, cari 

îmi scapă din memoriă, dar aprâpe tâte 
aparţin graiului copilăresc. In construe- 

țiune cu adjectivul prepus, îşi reiea, ro- 

lul articlul masculin “ : înţeleptu'l popă, 

bunul tată, frumosul bade.... Este 

remarcabil, că limba română a conser- 

vat acestor cuvinte genul bărbătesc şi   
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chiar articlul masculin la plural, dân- 
du-le articlul feminin la singular, pe 

când alte vorbe analâge prin termina- 

ţiune şi prin sens bărbătesc aii schim- 

bat în acelaşi timp genul: o calfă, o 

slugă, o gazdă, ca, în vechea francesă 

„la pape“ în loc de „le pape“ sait în 
provențala, „la propheta“ pentru „el 

propheta“. Noi nu cunscem în limbile 

romanice ce-va paralel cu: un tată — 

tat'a — tatei — taţii. In albanesa însă 

există un paralelism, pe care ?l vom 

cerceta, la, cuvintele Popă şi Tată. 

2%. Este nu mai puţin interesantă în- 

trebuinţarea articlului feminin singular 

în numile primelor cincă dile ale săptămâ- 

nej : luni, marţă, miercuri, joi şi vineri, 

cari sint nesce genitivi latini petrificaţă : 
Lunae saii Luni, Martis, Mercurii, Jovis, 

Veneris [dies]. Italienesce în dialectul 

venețian : luni, marti, mercore, zoba, 

venere, sînt masculini, deşi zoba, la 

Piemontesi giobbia, ar trebui să, fie fe- 

minin prin originea sa din lat. Jovia 

[dies]. La toţi Neo-latinii din Oecidinte 

dilele s&ăptămânei sînt masculine, fiind 

că masculin este acolo termenul general 

de „qi“ : fi. jour, it. giorno, sp. dia etc. 

Din contra, termenul general de „ser- 

bătore“ fiind feminin : „fete“, „festa“, 
„fiesta“ etc., vedem franţuzesce, bună 

Gră, devenind feminine numile unor 

serbători curat bărbătesci : la St. Geor- 

ges, la St. Jean şi altele, pe când e 

masculin „Gimanche“, măcar-că după, fo- 

netica francesă finalul -che se pâte 

nasce numai din femininul -ca. Genul 
termenilor speciali regulându-se: dară 

în acestă privinţă după genul terme- 

nului general, iar românesce termenul 

general „di“ fiind feminin, noi dicem 
„into vineri“, într'o marţi, ş'apoi : 

luni-a, marţă-a, mercuri-a, joi-a, vineri-a, 

unde -a nu pâte fi alt ce-va decât ar- 

ticlul postpositiv. Tot aşa la Macedo- 

români : luni-u, marța, etc. Este o
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simplă scăpare de condeiu, când Mi- 

klosich (Rum. Unters. 1, 60) vede în 

macedo-românul vinir-a = vineri-a pe 

emfaticul -a ca în acest-a. — v. 84. 
3". Postpositivul a nu sufere hiat,. 

La, întălnire cu ă şi u, îi elide: casa= 

casa = casă-a, saii sora = sora 

soru-a; şi 'n acest cas devenia lung în. 

limba veche, scriindu-se chiar une-ori: 

casaa — casa (v. 14a). La întălnire 

cu €, se contopesce în diftong: vor- 

birea = vorbire-a, mergerea = merge- 

Te-a. La întălnire cu un alt a, hiatul 

se înlătură prin excrescerea vocalei u - 

sali o: st6ua saii stâoa = stea-o-a, stea. 

u-a, abaua = aba-u-a, vălcâoa = văl- 

cea-o-a. De asemenea, la întălnire cu i 
în cuvintul diua = di-u-a sai dioa = 
di-o-a, de unde— specimenul fiind unic Şi 

poporul considerând în principii numai 

pe -a ca articlu — s'a, croit o formă 

nearticulată inorganică, dio, întrebuin- 

țată alături cu forma organică, di. In 

aparință în acelaşi mod s'a născut ne- 
articulatul pio din articulatul pioa = 

pi-0-a; în fapt însă aci ma fost de loc 

vocală, excrescinte, ci latinul pila, mai 

bine pilla contras din pisula, a trecut 

românesce în pivă, cu v=ll ca în m&- 

duvă = lat. medulla sai stavă = me- 
dio-lat. stalla (v. Cuv. d. bătr.I, 303). 
Forma pivă, se întrebuinţeză pînă astădi 
mai des decât pio. Apoi prin vocali- 
sarea lui -vă în -o (cfr. vechiu daco- 

vomân văduo == văduvă, iuo = mace- - 
dor. iuvă etc.) avem forma, pio, arti- 

culat pioa = pio-a. Vocala, excrescinte 
o sau u dispare în flexiunea cuvin- 
tului după dialectul daco-român, mă- 
car-că în texturi vechi ne întimpină 
excepţionalmente, de ex. într'un docu- 
ment din 1571 (Cuv. d. bătr. 1, 251) 
genitivo-dativul singular văle6oi = văl- 
cea-o-ei în loc de vălcelei sai valcâlei. 
Acest cas e obicinuit în macedo-ro- 
„mâna : stea-o-lii, cura-o-lii, măsea-o-lii,   
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şa-o-lii, sufrăncea-o-lii (Bojadschi, 22), 

deşi vocala excrescinte nu mai servă 
aci la, înlăturarea hiatului, fiind numai 

o propaginaţiune dela nominativul ar- 

ticulat. v. H. Tiktin, Stud. z. rumăn. 
Philol. 1, 26. 

4%. Postpositivul a articuleză nu nu- 

mai pe infinitiv atunci când acesta se 

iea ca substantiv feminin flexibil: vor- 

bire-a, vorbir-ă, vorbiri-le, vorbiri-lor, 

dar în limba. veche el articula şi pe 

infinitivul funcţionând ca, mod verbal. 

Exemplu de forma, nearticulată: 

Neculcea, II, 227 : „Şi aşa toţi bo- 

Xerii şi căpitanii ai purces cela după 

cela pre rând a se închinare şi ai 

eşit afară; şi cum ai eşit afară, ai 
început a încălecare pre cai şi ai 

purces cu toţii în gios; 6ră Petriceico- 

vodă au rămas numai singur, numai 

cu Hăbășşescul hatmanul şi cu casa lui, 
şi ai început a plângere şi a blă: 

stămare...“ 

Exemple de forma articulată: 

Moxa, 1620, p. 362: „şi-i era gata 

sabiia a tăiare-a în boiari...“ 

Varlam, 1648, II p. 17: „nu mai pă 

râsiia de-a în vâţare-a, găndindu în 

mentăa, sa, ..“ . 

Pravila Moldov. 1646, f. 71: „căndi 

va lua muiaria al doile bărbat, soco- 

tind cumi celii dentăi iaste mortii, de 

va putia arăta, înaintia, giudeţului cu 

mărturii ca acâle destonici de-a să, 

crâde re-a...“ 

Mai 6tă exemplul cel mai remarcabil, 

în care infinitivul scurtat figureză în 

concordanţă cu infinitivul întreg arti- 

culat : 
Prav. Mold. f. 72: „de va fi acel 

trimis om ca acela să, fie destonicii de 

a'lput6 crâdere-a..“ 

Alte exemple veqi la Cipariu, Prin- 

cipia, p. 195-—6, şi mai jos la prepo- 

siţiunea infinitivală, a.
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Acest fenomen este 6răşi fără para- 

lelă în cele-Valte limbi neo-latine. 

5. Incă o observaţiune: Postpositi- 

vul -a derivând din lat. illa, ar tre- 
bui să fie -ea (ia), după cum şi este 

la, pronumele personal ea = illa. Să 

nu vitâm însă, că latinul illa, tre- 

când în limbile romanice ca articlu şi 

ca pronume tot-o-dată, s'a diferențiat 
pretutindeni în dot forme: franc. la, şi 

elle, ital. şi span. la şi ela, etc. In 

dialectul sicilian, anume cel palermitan, 

articlul devine tocmai a : a donna, a 

fimmina, a bedâa... Românesce o ase- 

menea tocire fonetică era cu atât mai 
de aşteptat, cu cât articlul postpositiv 
işi perde individualitatea. 

v. PA. — Iu. — e. — Li, 

A; prâposition servant ă marquer 

Pinfinitit. Ori-ce infinitiv, întru cât func- 

ţioneză ca, mod verbal, este preces în 

dialectul daco-român de preposiţiunea, 

a: a face, a se face, a facere, 

a sefacere,afară numai atunci când 

înceteză de a fi infinitiv prin unire cu 

auxiliarii am şi voliu: aş face, voiu 
face, şi atunci când urm6ză după ver- 

bul pot: pot face, şi după sciii: 
scii face. 

Acest a pote fi despărţit de infini- 

tivul seii prin unele elemente adver- 

biale şi pronominale monosilabice : a 

mai face, a ne mai face, a nune mai 

face, a nu ne mai tot face..., şi forte 

des își asociază preposițiunile spre, 

pentru, fără: spre a face bine, 

pentru a face reii, fără a face ce-va, 

mai ales însă preposițiunea, genitivală 

de, cu care se unesce în de-a saii d'a: 

de a face, de-a face, d'a face; iar în 

limba, veche nu mai puţin des se în- 

trebuința după a un infinitiv întreg 
articulat, adecă în loc de „a face“ se 
dicea, nu numai „a facere“, ci încă 
„u facere-at.   
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Exemplele de mai jos aii în vedere 

numai cele trei întrebuințări archaice 

ale infinitivului a: 1”. fără de- şi cu 
infinitivul întreg nearticulat; 20. fără 

de- şi cu infinitivul întreg articulat; 

3. cu infinitivul întreg articulat şi cu de-. 
Pravila Munten. 1640 f. 19: „... surdă 

sau fiiu de a treia nuntă sau născutii 
întru amestecăciune de sănge, de unii 

ca aceşte toţi să nu cuteze a se che- 
mare-a preoţi...“ 

Pravila Moldov. 1646, f. 57: „nu să 
va certa bărbatulii curvei de o va omoră, 

pre dănsă înpreunâ cu cela au curvit 

cu dănsâ; jarâ de va scăpa muiaria 
până va ucide pre curvariu, atunce 
or-cândă o va găsi atunce să o omoară, 
alegăndi să nu fie făcut pace cu dănsa, 

că daca va face pace nu iaste vreme 
de-a o mai ucidere-a...“ 

Moxa, 1620, p. 352: „născu anume 
Alexandru, coconi fromoşel, şi-i fu 
milă a'l piiardere-a...* 

Neculce, II, p. 196: „cu căt vă veţi 

îndemna a citire pre acest letopiseţ 

mai mult, cu atăta veţi şti a vă fe- 

rire de primejdii şi veţi fi mai învă- 

aţi a dare răspunsuri la sfaturi...“ 

Pană armaşul din Tirgovişte 1627 
(A. ÎL. R.1, 1, p. 14): „lam văndut eu 

de a me bună voe şi cu zapisul mieu 
să aibă a şi facere-aşi carte dom- 
nâscă de moşie...“ 

Originea, preposiţiunii infinitivale a-, 

natura în genere a infinitivului român 

şi funcțiunea articlului infinitival post- 

positiv -a, se învederâză pe deplin câte- 

trele prin următorul pasagiu din Psal- 

tirea slavo-română a, mitropolitului Do- 

softeiu 1680 ps. CXLIX, punându-se 

în” paralel cu contexturile grec şi latin: 

pe «+a face răscumpărare întru pă- 

gâni, înfruntări în năroade; a lega 

pre "mpăraţăi lor în obedzi şi slăviții 

în cătuş Ja mânii de herii; a facerea 

întru dânşii giudeţul cel scris...“ .
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In textul slavic, după care traducea, 

Dosofteiu, sînt doi infinitiv în tâtă 

puterea cuvîntului: sătvoriti şi svie- 

zati, din cari unul e tradus dentâiu 

prin „a face“ şi după aceia prin 

„a facere-a“. 

Iată contexturile grec şi latin : 

„Tod 7T04caLi 

dingo îv Toi 

29veow, tisypots 

2 role Aaois' Toi 

dijoa tous Ba- 
gtsic airiv dv 

1rtdaig, x tou 

2v66050vs aurâv 2v 

peigortdaus 0Ldq- 

„ad faciendam 

vindictam in na- 

tionibus, increpa- 
tiones in populis: 

ad alligandos 

reges eorum în 

compedibus, et - 

nobiles eorum în 

manicis ferreis : 

ad faciendum 

in €eis judicium 

conseripturm... 

pais' roi 7ot- 
= > = 

îjoai îv aUTois 

xgiua Eyyoarerov..   
Infinitivul român funcţioneză dară 

întocmai ca gerundiul latin în -dum, 

de undei vine materialmente preposi- 

ţiunea. a=lat. ad, pe când articularea 

lui, pe de altă parte, se apropiă de 

forma grâcă cu zoi. Este însă mai cu 

s6mă instructivă, gradaţiunea, în care 

„a facere-a“ se pune aşa dicend în 

conelusiune după doi infinitivi nu nu- 

mai nearticulață, dar încă scurtați : 

„a face“ şi „a lega“, aşa că ultimul 

infinitiv se înzestreză cu un spor de 

energiă, ca şi când sar dice: „ad fa- 

ciendum-iliud“. 

Cu preposiţiunea de, în Palia dela, 

Orâştia din 1581, Exod. XVII, 1 (ap. 

Cip. Princ. 195): „acolo n'av6 năroduli 

apă de-a bâre-a“, unde latinesce: 

„non erat autem aqua populo ad bi- 

bendum“. Prin de şi prin articulare, 

românul „de-a bere-a“ exprimă cu 
un fel de întărire : „de-ad bibendum- 

illud“. Fără articulare, în traducerea 

reto-romană după dialectul dela Enga- 

din: „qua non eira aua da baiver...“, 

italienesce: „acqua da bere.“ —v. ?A.   
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Infinitivul „de-a fire-a“ figurâză. în 

limba veche ca un curat adjectiv in- 

declinabil cu: sensul de „nobil“, cu care 

se pâte alătura pînă la un punet infi- 

nitivul frances âtre, devenit substantiv 

şi chiar adjectiv, de ex. la Penelon : 
„O le plus 6tre de tous les 6tres“, 
saii în vechiul drept feudal: „il est 

du lignage et estre“ (Littr6). 

Pravila Moldov. 1646, f. 18: „Căndi 

va fura, neştine de sparge vre un zid 

sau uşe sau secrilu sau altă, as6menia 
acestora, de va fi făcutii aciasta dzua 

şi de va fi omi de rod buni, săli 
scoaţă, den loculii lui o samă de vrâme, 

aciasta să înţel6ge de va fi omi de 

ocinâ săl scoaţă den ocinile lui că- 

tâva, vreme cătu va fi voia gludeţului; 

iară de va, fi omii mai de giosi, să 71 

bată ca pre unii furi şi. săli trimiţă, 

la ocnâ cătâva vreme; iară de va fi 

făcutii aciasta noaptia, şi de va fi cumit 

amă dzisii omi de-a fire-a, să fie 

scos şi gonitii ...“ 
In acest pasagiu „om de-a fire-a“ 

se comentâză prin „om de rod bun“ 

şi „om de ocină“. Italienesce un sens 

forte apropiat are essere „a fi“ în 

vechile locuţiuni: „giovani di grande 

essere“, „moglie di piceolo essere“, 

„Del esser suo & rispettato da tutti“ 

(Tommaseo).— v. Fireş. — Hireş. — Pire. 

Preposiţiunea infinitivală a — nu şi 
articlul infinitival a — este romanică 

generală, deşi in limbile neo-latine oc- 
cidentale a dispărut astădi aprope cu 

desăvîrşire sai a devenit rară. In 

vechea francesă e încă forte dâsă. La 

Villehardouin ; „alerent a vegir Con- 

stantinople“ ; la Chartier : „estoient nes 
seulement a boire et a manger“; la 

Froissard : „se doubterent de lors corps 

et de lors biens a perdre“, etc. v. 

Godefroy, Dict. d. Vanc. langue franc. 

I, 1-2. In italiana, de "'naintea, infini- 

tivului se intrebuinţeză atât a precum
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şi compusul de-a contras în da. Ro- 
mânul „om de-a fire-a“ cu înţelesul 

din Pravila lui Vasile Lupul sar pute 

dice italienesce : „uomo da onoraref. 
Treptata ştergere a infinitivalului a la 

Neo-latinii din Occidinte e cu atât mai 
puţin de mirare, cu cât chiar la noi 

poporul îl înlocuesce mai adesea, în graiu 

prin conjunctiv, iar Macedo-românii Pai 

perdut de tot, astfel că numai printar”'o 

construcţiune conjunetivală ei pot tra: 

duce pe daco-românul „a face“, „de-a 
face“, „n facere“, „de-a facere“, fără, 

ca să mai vorbim de archaicul post- 

articulat „de-a facere-a“. 

In balada „Păunaşul codrilor“ : 

Puse prunca a cânta, 

Codrii puser'a suna... 

macedo-românesce : 

Şedu feta, să cântă, | 

Curiile ahurhiră s'arsună... 

(Petr. Mostre, JI, 10) 

In balada „Mănăstirea Argeş“: 

Pin'om hotări 

In zid de-a zidi 

Cea'ntâiu soţidră ,.. 

macedo-românesce : 

Pină ţe s'apofăsim 

Tu stismă să stismusim... 

(ibid. 195) 

Un paralelism perfect cu infinitiva- 

lul daco-român a ni se infăţişeză în 
englesul to: „a face“ = to make“. 
Se scie că Anglo-saxonii nu aveai in- 

finitiv, pe care 71 înlocuiaii printrun 

gerundii, de unde Englesii şi-aii tras o 

formă, infinitivală, prepuindu'i pe to 
„ad“ prin -imitaţiune după franco-nor- 
mandul â. In acest mod englesul „to 
nake“, întocmai ca, şi românul „a fa- 
ce“, represintă pe latinul „ad facien- 
dum“. v. Marsh, Hist. of the engl. lan- 
guage, p. 47. Ce-va mai mult, în viul 
graiu poporul engles întrebuinţeză des:   
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„for to“ = „spre a“ sai „de a“, de 
exem,. for to make = de a face. E a- 

devărat însă că un infinitiv analog 

există şi in limbile scandinave : „til 

at“ sai „foratt, literalmente „de 

ad“, încât în englesa pâte să fie o 

influinţă romanică, şi danesă, tot-o-dată. 

1-A (DE-,D'); prâposition marquant 

surtout un mouvement vif ou continu. 

Sub raportul formei, acestă preposiţiu- 
ne a ajuns a fi neseparabilă de prepo- 

siţiunea, de, astfel că numai grafica le 

mai desparte în de-a sait da, pe când 

în graiu ambele inchipuesc o strinsă 
unitate d 6 saii da, întocmai ca italia- 

nul da, compus din acelea-şi elemente 
latine de-ad; sub raportul semni- 

ficaţiunii, exprimă in genere o m i $- 

care viuă sai prelungită, şi 

tocmai de aceia: 10. face parte inte- 

grantă din aprâpe tâte numirile jocu: 

rilor copilăresci; 20. urmeză 
după verbură cu sensul de mergere, 

apucare, sărire şi ori-ce fel de 

umblet. Acestă preposiţiune nu tre- 

bue confundată nică cu de-a de 'na- 

intea, infinitivului (v. 1%A), unde am- 
bele ingrediente sînt fârte separabile 

şi unirea lor mai adesea e faculta- 

tivă, nici cu simpla preposiţiune a, 

despre care vorbim mai jos (v. 1A, 

'2-A) şi care numai întrun mod inci- 
dental îşi pote asocia pe de. 

Alexandri, Poes. pop. 393 : „Giocuri- 

le copiilor români sint fârte diverse; 

ele se numesc : de-a mijârea, de-a brăz- 

diţa, de-a puia-gaia, de-a bastonul, de-a 

halea-malea, de-a sita cumeţrei, de-a 

boul, de-a balanea, de-a dracul, de-a 

baba-6rba, de-a ţencuşa, de-a ineluş- 

învîrtecuş“. 

Tot aşa în Muntenia : 

„Jocurile copilăresci sînt d'a vaca, 

da ulceluşele, da petrecu, d'a dovlecei, 

d'a portiţa, d'a robul, Wa mărul putred,
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d'a fetele furate, da sulul, d'a pur- 

esua, d'a pămîntul furat, d'a muierea 

în tirg, da varda înghieţată şi targă, 

da mâra, da gaia, da ţurea, da ine- 

luş, da dăsăgeii, da rischitorul, da 

gâsca cu bobocii, Wa boul, d'a ciosvir- 

ta, da pânza încurcată, da mija şi 

mija. alergată, Wa petricelele, d'a lupul 

cu oile, da cârligelele, şi altele.“ (D. 

Negoescu, Dimboviţa, com. Pietroşiţa) 

De asemenea peste Carpaţi : 

„Pe aice jocurile copiilor se chiamă: 

de-a hoborocul, de-a surduca sati de-a 

“cotea, de-a scăpătorile, de-a bâta, de-a 
tri-sprijonitele, de-u cucelea, de-a şinterul, 

de-a pitelea, de-a purcica, de-a stata, de-a 

ţiganul, de-a păretele şi de-a iucra, de-u 

orgânul saii de-a ogoiul, de-a bobârna- 

cul, de-a gânţa, de-a baba sau de-a bo- 

lobica cu cuțitul, de-a rapu sau de-a 

masa, de-a clincea, de-a cocaia, de-a 

piua cu maiul, de-a bună'i calea prin 

cetate, de-a dracul cu ângerul, de-a îm- 

păratul roşu şi de-a impăratul verde, 

de-a hoţii, de-a ţuţuluşu, de-a virtel: 

niţa, etc.“ (V. Oltenu, Transilvania, Ha. - 

ţeg) 
Anton Pann (Prov. Il, 132) descrie 

în următorul mod pe copilul Amor: 

Ades6 la ochi se l6gă 

Şi la hori, la nunţi se duce 

D'a-mijile să apuce 

Bun cu nebun să 'npreune, 

Prost cu 'nţelept să adune... 

O expresiune copilărâscă forte re- 

spândită e „de-a dura“. - 
Balada Codrenul : 

Capul de-a dura săria, 

Sângele boiborosia, 

Trupul metanii făcea... 

Balada, Radu Calomfirescu : 

Și capetele sbura, 

Sbura pe scări de-a dura: 

Când Buzesci peste Căplesci, 

Când Căplesci peste Buzesci...   
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O baladă din Transilvania: 

Paloş de argint scotea, 

Intr'un picior se 'nvîrtea 

Şi da una de cea grea: 

Capul Turcului sărea 

Şi de-a dura se ducea... 
(Pompilit, Sibiu, 24). 

De același origine copilărescă sint, 

o mulţime de alte expresiuni, dintre 

cari unele par a fi perdut urma ace- 

stei proveninţe, înrădăcinându-se în 

graiul poporan din tâte dilele şi chiar 

în limba, poetică. 

„Celui ce face vre-un rei pe sub ascuns, 

poporul îi dice că muşcă de-a-furata 
ca cânele...* (M. Juica, Transilv., Sre- 

diştea-mică) 

„Poporul, mai ales ciobanii, cred că 

Tricoliciul se preface din om în lup 
dându-se de trei ori de-a-curu 'm-cap, 

şi apoi 6răşi dându-se de trei ori de-u- 

curu "n-cap redevine om...“ (Stareţ G. 

Teodorescu, Galaţi) 

Marian, Bucovina, I, 125: 

Că ţi-oiu da opt tummi de oi, 

Tte cu miei ochişei, 

De-a dragul să caţi la ei!. 

Pann, Prov. Î, 74: 

Scriptura şi sfânta lege 

D'a'nd6sele n'o 'nțelege... 

Philimon, Ciocoii, p. 276: „Săvirşin- 

du-se acestă ceremoniă, Păturică se trase 

puţin d'a'ndaratele...“ 
Locuţiunea, proverbială : „tote merg 

&'u'ndaratele“ (Pann, Prov. II, 14; ib. 

III, 15, 18). 

„Se topia d'npicădrele bietul împ&- 

rat să aibă şi el, ca toţă 6menii, măcar 
o stîrpitură de fecior...“ 

(Ispir. Legende, 41) 

„Atunci Făt-frumos călare întră, în 

palatuni şi se opri la scară. Fata, cum 

il vădu, eşi afară. Vorbi cu Fet-frumos 

Wa'mcălarele şi se înţeleseră la cuvinte...“ 

(ibid. 194)
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+. apoi rupând d'a fuga, să te pă- 
zesci pirleo, că'i sfiriia câlcâiele de iute 

ce se ducea...“ 
(ib. 861) 

pe. Wa berbelâcu : peste cap, da 

roata, d'a rostogolu, ă la renverse, en 
culbutant...€ 

(. Costinescu, Vocab., 288) 

p=«+ Mişcă, băete! ...să mi te duci 
de-a ruptu capului!“ 

(Alexandri, Surugiul) 

Pann, Prov. III, 9: 

In lene şin trăndăvie, 
Aştepti d'a gata să'ţi vie... 

Neculce, Chron. 268: „... Pai purtat 

tot târgul cu lacata, de-a grumazii şi 
apoi l'a spănzurat,..* 

Pravila Moldov. 1646, f. 89: „să o 
ja şi fără de voia ei, ce să dzice cu 
de-a sila... 

Pann, Prov. 1, 28: 

Vei, nu vei, el cu d'a sila 

Face musca cât cămila... 

„Când i-am tras un pumn, o făcut 

hic şi o cădut de-a rostogolu...“ 

(Alex., Chiriţa în voiagiu) 

Să se observe, că în unele construc- 

țiuni de felul celor de mai sus, a se 

aglutin6ză nu numai cu de, dar Şi cu 

în, formând ast-fel în rostire o mono- 

silabă dan, compusă din trei cuvinte 

deosebite de-a-în: d'a'ndaratele, = de 
a îndărit..., d'a'ncălarele = de a încal..., 

d'a'nd6sele = de a îndos..., etc. 

Sub o înriurire directă a, jocurilor 

copilăresci, de-a a trecut în graiul po- 

poran şi la jocul de cărţi. O locuţiune 

proverbială bănăţână contra cartofori- 

lor : „cine jocă d e-a-duracul, nwşi mai 

umple sacul“ (P. Pintea, c. Nevrin- 

cea). — v. Durac, 

Caracterul copilăresc al lui de-a dis- 

pare cu desăvirşire, când e vorba nu 

de o mişcare viuă, ci de o mişcare 
22,083 
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prelungită într?o direcţiune Gre-care: 

de-a-lungul, de-a-latul, de-a-dreptul, 
d e-a-rindul etc. 

Balada Badiul : 

Fă la apă că purcezi, 

Şin fugă să te repezi 

Pe la gura pivniţei 

Tot de-a-lungul uliţei... 

Marian, Bucovina, ], 124: 

Intindeţi podul de-a-latul 

Ca să trec mai iute vadul, 

Să nu m'ajungă bărbatul... 

Pann, Prov. II, 131: 

Pe nimeni nu osebesce: 

La toţi d'a-rindul zîmbesce... 

Caranfil, Valea Prutului, 53: 

Imai țara în lungiş, 

In lungiş şin curmeziş: 

Şi de-a lungul şi de-a latul 

In s&c îmi fuse umblatul!.. 

In tdte construcţiunile cu 1""A, post- 

articularea e de vigâre, lipsind une-ori, 

numai ca o licenţă poetică, în: „de-a 
lung“ saii „de-a drept. 

Alex. Poes. pop. 3, 55: 

Dolca vesel se scula, 

Câmpul de-a-lung apuca... 

Balada Jianul : 

Trage podul mai d'a-drept, 

Pin! nuţţi pun un glânten piept... 

Balada Mogoş Vornicul : 

Lam trimis în iad d'a-drept, 

Cu şapte paloşen pept... 

Aci e locul de observat, că în „de-a- 
una“ şi „tot-de-a-una“, unde la prima 

vedere se pare a fi acelaşi preposiţiune 

de mişcare a ca şin „de-a-rindul“, în 
realitate «ea nu este organică, ci furi- 

şată prin analogiă în forma normală 

„de-una“ şi „tot-de-una“, macedo-ro- 

mânesce „totu-di-ună“ (Bojadschi) şi 

„de-ună-ună“ (Kavalliotis) sai „ună- 
ună“ (Daniil).
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v. De. — De-a-una. — Tot-de-a-una. 

Sensul fundamental romanic al pre- 

posiţiunii compuse de-a este acela de 

mişcare imitativă. In acest 

sens o aii şi Italienii în: far da santo; 
trattare da, amico, da signore, da fra. 

tello ; i fanciulli vestono da donna, 

da cavaliere etc. (Tommaseo). Negre- 

şit însă că aci, intocmai ca şin pri- 
vinţa, infinitivalului de-a (v.104), para- 

lelismul italian nu merge pînă ia arti- 

culare, care este propriă graiului ro- 

mânese : de-a bere(-a)= da bere, de-a 

împăratu(-l)= da signore. Din sensul 

fundamental de mişcare imitativă, care 

nu e străin Neo-latinilor din Occidinte, 

s'a născut la Români în speciă între- 
buinţarea, lui de-a în numirile jocurilor 

copilăresci, mai tote de natură mimică. 

Acest de-a al copiilor pare a fi specific 

românesc, căci Italienii se mulţumesc 
în asemeni casuri cu numele jocului 

fără preposiţiune, saii cu simpla pre- 

posiţiune a, oră cu de fără a; de ex. 
al nostru „dea petricelele“ se chiamă, 
italienesce „le pietruzze“, în Toscana 

„delle buche“, în Sicilia „a li baddi“ 

(Pitre). Franţuzesce, în lunga listă de 

jocuri copilăresci, pe care ni-o dă în- 

tun loc Rabelais (Gargant. 1, 22), nică 

unul nu se începe cu de, ci tote nu- 

mai cu a: „au flux, ala vole, ala 

prime, a la pile, a la triumphe“ şi aşa 

mai încolo. În latina, se prepunea de 

asemenea ad: „quum in quodam con- 

vivio ad la trunculos luderetur... 

(Vopisc., Firm. XIII), românesce ar fi: 

„de-a hoţii“.. Spaniolii nu pun gene- 

ralmente nici măcar pe a: la cadena, 

la arboleda, los soldados etc. (Machado 
y Alvarez). Stereotiparea lui de-a la 
Români în graiul copiilor, cari în prin- 

cipii — după cum o vom constata, 
adesea — păstreză cu multă, stăruinţă, 
unele elemente fârte archaice (v. 24r- 

mâşiă. — Codomele), a concurs apoi   
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al respândi treptat în limbă cu cele 
doă sensuri de mişcare viuă şi 
mişcare prelungită, trăsure ca- 

racteristice ale jocurilor copilăresci. 

v, 10 4.—124,—D'a.-- De. — De-a. 

12-A; prâposition servant ă exprimer 

certains rapports de position. In limba 

literară modernă acâstă preposiţiune s'a 

înlocuit aprâpe pretutindeni prin sino- 

nimul la; se păstrează însă mai cu 

stăruință în graiul poporan, şi mai ales 

în vechile texturi. Funcțiunea ei fun- 

damentală este de a exprime posiţi- 

une exteridră, fie materială sait 

morală, pe când «în» servesce a indica 

o posiţiune interidră. Distincţiu- 

nea între a şi «în» lesne se observă 

chiar în privinţa noţiunilor immateri- 

ale, de ex.: „iea a-minte“ nu e tot una 
cu „bagăţi în minte“. 

Tâte întrebuinţările acestei preposi- 

țiuni, care forte rar işi asociază pe de, 

pre, cu etc., se pot clasifica în cele 

relative la: 10 om; 20 timp; 80 loc. 

10. In legătură cu om. 

Prin acest sens, a corespunde lati- 

nului ad în: „ad manum habere“, 

„ad miserationem inducere“, „ad cer- 
tum reperire“, „a d subtile examinare“, 

„ad voluntatem, „ad arbitrium“ etc. 

Marian, Bucovina, Il, 197: 

Decât în ţară străină 

Cu colac de grâi a mână, 

E mai bine ?n satul tâui 

Cu colac de mălaiu rău... 

Docum. transilv. 1627 (A. LR. 

1, 98): „căndu mi l6u adus (zapisele), 
v'am avut ce prinde a mănă, că au 

fostu stricatu-se de tot; de n'am avutu 
ce prinde a mănă, aşa să ştiţi...“ 

Viaţa S-tei Maria Egipt6nă din sec. 

XVII (Cod. Miscellan. in-4 Bis. St. Ni- 

- colae din Braşov) p. 392: „cum veri
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sâpa, să faci groapă, neavăndu nemic 
a mănâ2...% 

Moxa, 1620, p. 392:« şi celuia ce 
av6 pâne de saţiii, se apucă de a mă- 
nâ i şi se sătura ai lui, iară sătulul 
rămase flâmăndi...“ 

Dosofteiu, 1673, ps. 7: 

Şi de nu v'eţ întoarce cătră pocăință, 
Are sâgeţ a-mânâ, scoase din tulbiţă, 
Arcul întins în coardâ, lancia străluciaşte 
De strică şi răstoarnâ, în ce sâ opriaşte,.. 

v. A-mână. 

Varlam 1643, 1, 152: „să sculă Şi 

incă şi patul său râdicâ/li şi luâ a 
umârii de'li duse, cum rare hi fostii 

nice dănăoarâ bolnavi...* 

Nic. Costin, Cron. 89: „zicea Nico- 
lai-vodă că nică un folos dintracele pâri 
nu aduc după sine ţării, ce mare scă- 

dere şi stricăciune, şi a ochiu luată la, 
Impărăţie ţara, ..“ 

Ibid. 99: „..acmu Hanul avănd a 

ochiu pre Nicolai-vodă, afiat'aii vreme 

acel Daul Ismail Aga prin mijlocul Ha- 
nului, fiindu-i Capi-Chihae, de aii scos 
domni6 ţării lui Dumitraşco-vodă...“ 

Predică 1619 (Cuv. d. bătr. II, 120): 

„bine socotiți şi loaţi a mente ce gră- 
jaşte Domnedzeu..,“ 

Varlam, 1643, Il f. 9: „lacrâmi pre 

fiaţele noastre vărsâm, căndu ne adu- 

cemii a mente de chinurile şi de moar- 
tia c6 amarâ,..“ 

Psaltire circa 1550 (Mss. Şcheian în 

Acad. Rom.) LX, 2: „ia a mente ruga 

m6...“ 

v. A-mânte. 

„Pe aici calul este animalul cel mai 

iubit de popor; aşa, când un om vede 

pe altul călare pe un cal bun, îl pri- 

vesce a milă, şi de pe faţă'i se pote 

citi dorința de a ave şi el un cal bun...“ 
(Preut C. Ionescu, Mehedinţi, c. Şişe- 

scii-de-jos). | 

Tot aci s'ar put€ pune a-nume, care 

preciseză, o posiţiune individuală.   
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Pann, Prov. III, 67: 

Vine peste noi ce vine, 

Nu sciii să o spuiu p'a-nume, 

Că mam mai văzut în lume... 

v. Anume. 

Q funcţiune destul de înrudită cu 

a-nume ni se înfățişeză în a-ievea Şi 

a bună s6mă,.. 

Balada M-rea Argeş : 

O şoptă de sus 

A-ievea mi-a spus, 

Că, ori-ce-am lucra, 

N6ptea s'a surpa... 

„pu. Sci a bună s6mă, credem a bună 

s6mă, aşa e a bună s6mă, nu e aşa a 

bună s6mă, vă înşelați a bună s6mă; 

dară cam în acelaşi înţeles se dice mai 
mult : de bună semă.“ (L. M.) 

v. Ajeve. — Semă. 

De aceiaşi natură este: a-mărunt, care 
în limba veche nu era post-articulat şi 

nu avea, trebuinţă de preposiţiunea, su- 

plementară «cu», ca astădi în „cu a- 
măruntul“. 

Cuvintui lui Ion Crisostom din sec, 

XVII (Cod. Mss. Miscell. Braşov.) p. 504 : 

„hu cu evangheliia numai strigă, ce şi 

cu dumnedzeeştii prooroci şi cu de 
Dumnedzău grăitorii ai săi ucenici a 

mâruntii spune...“ 

v. Amănuni. 

O noţiune aşa, dicând superlativă a, 
„a-măruntului“ ni se presintă cu dupla 

preposiţiune a în: „a-fir a-păr“. 

Cantemir, Chron. I, 76 : „Numitor 

stând în doinţa găndului şi a lucrului, 
lată, soseşte şi păstoriul Favstus, adu- 
când şi pre Romulus cu sine şi spuin- 

du-i toate di'nceput, precum i-au aflat, 

şi pe ce vreme, şi de hrana lor întâiu 

dela, lupoaică, apoi dela dânsul, şi de 

toate de a-fir a-păr povestindui...“ 

v. Ptr. — Per. 

Ca, indicare. de o posiţiune 6re-care, 

tot, aice întră: a-lene, a-nevoe, a-tocma, 
2?
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şi alte câte-va expresiuni analge, de- 

spre cari vom vorbi la locul lor. 

v. A-greță. 

20 In legătură cu timp. 

Prin acest sens, a corespunde lati- 

nului ad în: „ad lucem“, „ad me- 
ridiem“, „a d horam“, „a d diem“, „ad 

prandium“, „ad coenam“ ete. 

Dosofteiu, 1672, f. 23, din Isaia VIII, 

22: „şi nu va răspunde cela ce'i în 

strimtoare pînă a timpi...“, acolo unde 
în Vulgata : „et non deficiet qui in an- 

gustia fuerit usque ad tempus...* 

Nic. Costin, Chron. 125: „căndai fost 

sâmbătă pe a-piânzul cel mare, 6tă că 

ai şi sosit Bekir Aga,..“ 

Moxa, 1620, p. 8382: „căndii durmiia, 

înpăratul a-miazâzi, ei întrară şi'l prin- 
serâ,..“ 

Pină astădi, împărţirea curat româ- 

n6scă a dilei, aşa cum o mai păstreză, 
pe ici pe colea ţeranii, mai cu s6mă, 

peste Carpaţi, cuprinde în sine, afară 

de a-prândul cel mare, sinonim cu a- 

mi6di, pe: a-prânjor sai a-prândişor, 

Winproor, a-vecerne sait a-chindie, 

a-murg sai a-sfinţit şi altele, de- 

spre cari vedi la locul lor. In tote a- 

ceste numiri sa uitat cu timpul indi- 

vidualitatea preposiţiunii a, poporul în- 

cepând a dice: „la a-mi6di“ saii „la 

n'a-mi6ai“, „la a-sfințit“ saii „pe la a- 

Sfinţit“ ete., deşi un la lingă un a 

este ca şi când am pune lătinesce: 
„ad-ad-meridiem“, iar forma „la n'u- 

mi6di“ Sar traduce literalmente prin 
„ad-in-ad-meridiem*“. 

Tot aci aparţine a-di = laţ. ad-diem, 
pe care nu trebui să amestecâm eti- 

mologicesce cu „astădi“. 
V. Di. — Aprând. — Aprânjor. — 

Amiadi. — Amproor. — Avecerne. — 
Achindie. — Amurg. — Asfinţit. — Adi. 
— Ascră,., 

In unire cu noţiunea de 6ră, după 
norma latinului „ad horam“, graiul ro-   

mânesc a format prin preposiţiunea, a 

pe : a-dese-ori, scurtat apoi în adese saii 

ades; pe a-rare-ori, redus mai tărdiii 

la : rare-ori, după cum s'a redus şi : une- 

ori = a-une-ori : 

Pe vatră şi pe cuptoriu, 

Ba şi jos a-une-ori!... 

(Jarnik-Bărsanu, Transilv. 443) 

In limba veche mai era un adverb 

de timp : a-ori, corespundător pe deplin 
latinului „ad horas*. 

Moxa, 1620, p. 390: „lăsă înpărâ- 
țiia lu Leu fiiu-său, şi au făcutii răz- 
boae cu Şchii şi Frăncii şi cu Turcii, 

deci a-orea'lii biruiia, a-orea "i biruiia....“ 

v. Oră. — Ades.— A-rare-oră. — A-u 
ne-ori. — A-ori. — Apurure... 

Preposiţiunea a părea atât de tre- 

buinci6să la indicarea timpului, încât 

în vechile texturi o găsim câte-o-dată a- 

glutinată cu în sub forma n a (= in-ad) 

de'naintea numărului pre- şi postarti- 

culat al cesului. 

Radu din Mănicesci 1574 (Mss. Harl. 

6311 B. British Mus.), Mat. XX, 586: 

„iară eşi na al şasele tasi, şi na al 

noaole asi făcură aşijdere; întru n a 
al uîn-spră-zâcele tag...“ 

Tot acolo: „în a acela tasi“ (ibid. 

55 : în illa hora). 

30. In legătură cu loc. 

Prin acest sens, a corespunde lati- 

nului ad în: „ad locum“,a d latus“, 

„ad dextram“, „ad sinistram“ etc. 

Cuvintul lui St. Ion Crisostom din 

sec. XVII (Cod. Mss. Miscell. Braşov.) 

p. 510: „iaste-ne destulii aciasta, au 

aduce-voiu a miljoc şi toţi proorocii ?,.“ 
unde «<miljoc> pentru «mijloc», cu me- 

tatesa, lui /, este ca la Macedo-români. 

Rudu din Mânicesci 1574, Mat. XIV, 

6: „juca fata Irodiadei a mijloci...“, 
unde în Vulgata;: „saltavit filia Hero- 
diadis in medio...“
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Bădişor ca badiu mei 

Nu" cât ţine Dumnedei, 

Făr mai este-un brad a munte 

Ca bădiţa mei de frunte, 

Dar nici bradu 

Nu“i ca badiu... 
(Coll. Mss. R. Simu, Transiiv., Orlat) 

„In loc de: abia am sosit dela munte, 

pe la noi se dice: aghie am sosit de 

a munte...“ (Invăţătorii 1. Floca, I. Ra- 
du, I. Dobre, Transilv., com. Sina). 

Reposatu! 1. Maiorescu (tin. în Is- 

tria, 83) observă că la Istriano-români: 
„d se zice în loc de la, de ex. în Je- 
iune: a munte în loc de: la munte, 

întocmai ca la Moţă în Ard6l.“ 

Pravila Moldov. 1646, f. 118: „de 

să va înpreuna trupeşte cu fata mă- 

tuşe-sa, ce iaste obrazii de stâ de o 
parte, ce să dzice a-laturia, să, va, certa 

dupâ voia giudeţului...“ 

Caranfil, Valea Prutului, 26: 

Pradă Ja lupi îl lăsa, 

Ş'apoi mări se ?ntorcea, 

La alature de drum, 

La gropana cu cinei ulmi... 

v. Alături, | 

Zilot, Chron. 29: „nu numai nu fă- 

cea vro împedicare Pazvangiilor, ci 

încă pe a-locuria unii din ei se Şi în- 

tovărăşia cu dînşii la prădi şi la ja- 
furi... 

Moxa, 1620, p. 356: „săpândi te- 
meliia a-fundiă în pământ, aflarâ, uni 
capii de osi...* 

Pann, Prov. I, 87: ! 

Privind împrejuru'şi, văzu floricele, 

Sa pus să culâgă, zic6ndwşi: nwmi pasă, 

Cu mâinele gle tot nu merg a-casă..- 

V. Acasă. — A-locuri. — Afund. 

40. Casuri îndoidse. 

Sint câte-va vorbe, în cari preposi- 

țiunea 12: A, menită a exprime o posi- 

ţiune, se confundă sub raportul for- 

mei cu preposiţiunea, de mişcare 11"A, 

mai ales prin aceia că cuvintul se post- 

articuleză, pe când la 12: A post-articu-   
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larea e contrariă spiritului limbei: nu 
se pote dice „a-mânat, „a-minte-a“, 
„a-munte-le“, „a-funâwl“, a-cas'a“ ete. 

Dintre exemplele precedinţi, în „a- 

prândul cel mare“ post-articularea se 

explică prin calificativul ce'i urmeză 
şi fără care se dice nearticulat: a- 

prândi. ka se pricepe nu mai puţin 

atuncă când a îşi perde cu totul indi- 

vidualitatea, devenind împreună cu vor- 

ba, cării se prepune un singur substan- 

tiv, de pildă: amurgul „le soir“, aprân- 

dul „le midi“ ete. Post-articularea nu 

se justifică însă în următârele casuri : 

Dosofteju, Synax. 1683, Nov. 15: 

„s'au tras un şiarpe mare bălaurii pre 

a-furişul şau întrată în vistiariuli cel 
împărătescii...% 

De asemenea în adverbii bănăţeni: 

a-rarul „raro“ (Anonym. Lugosch. circa 

1670, în Col. 1. Tr. 1883 p. 424) şi 

a-densul „serio, ex proposito“ (Viski, 
1697, în Transilvania 1875 p. 152), a- 

cest din urmă în loc de nearticulatul: 
a-dins. 

v. Ararul. — Adins. — Purig. — Lu- 
Piu... 

Tot prin confusiune cu HA sa nă- 
scut de-a în: 

p+ m& pominesc pă uşă cu găliganu 

d5 morar, cu toporu d'a spinare...“ (Ji- 

pescu, Prahova, e. Vălenii-de-munte). 
In limba, veche s'ar fi şis: a spinare. 

In fine, un cas interesant de ames- 

tecul lui 114 cu 1*4, ni se presintă în: 
aărepta şi a-stânga. 

Catechism circa, 1560 (Cuv. d. băta. 

IL, 108): „să sui în ceriu şi şăds a 
derâpta Tatălui...& 

In graiul poporan şi chiar în limba, 

veche se aude mai mult: de-a drepta, 

de-a stânga; sai şi mai des: din-a- 

drâpta, din-a-stânga, adecă cu trei pre- 

posiţiuni : deîn-a —. Și italienesce : 

„da sinistra“. Prin aglutinare cu de, 
şi mai ales prin post-articulare, de-a-
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drept'a, şi de-a-stâng'a formâză o tre- 
cere cătră 11 A. 

v. 214. — Drepta. — Stânga. 

Preposiţiunea 12 4 în expresiuni ca: 

a-mână, a-ochiu, a-munte, a-mijloc, a- 

ori, a-timp ete. ar trebui re'nviuată în 

literatură. Ori-cine lesne va recun6sce, 

de exemplu, că a-ori întrece în ele- 

ganţă şi energiă pe „câte-o-dată“ sai 
„une-orit. 

v. 4d. — La. 

13A; prposition servant ă exprimer 

un sentiment d'aise ou de malaise, et 

surtout un pressentiment. Deşi derivă 

din latinul a d, acestă preposiţiune s'a 

specialisat la Români întrun chip de 

tot original. Ea urmâză d'a-dreptul după 

verb, fără a'şi asocia alte elemente 

preposiţionale, diferind cu desăvirşire 

sub raportul funcţiunii de 104, "14 şi 

"A, măcar-că tote s'aii născut de o 

potrivă, din aceiaşi sorginte. E destul 

a dice cine-va : cântă a... sai: trage a..., 

pentru ca Românul, fără a audi mai 

departe, să pâtă completa frasa într 

un mod aproximativ. | 

T6te adumbririle acestei preposiţiuni 
se desfăşură din înţelesul fundamental 
„est ad aliquid“, „este a-“, 

apoi, având fiinţa ca punet general 
de - plecare, se diferenţiază, după cele 
trei simţuri mai puţin materiale — văd, 
aud şi odorat: „sâmănă a-“ după sim- 
țul vădului, „sună a-“ după simţul 

audului, „mirsă a-“ după simţul 
odoratului, aprope tot-d'a-una la 

a treia pers6nă a presintelui indicativ. 
Nică în latina, nică în limbile suroiă 
din Occidinte, „esse ad aliquid“ n'a 
căpătat nicăiri o asemenea, desvoltare. 

1*. Balada Iordachi al Lupului: 

Das ascultă-mă pe mine, 

Căci ce simţ; ei, nui a bine... 

„Un fior rece ca ghiaţa, îi trece prin 
vine, picidrele i se tae, un tremur o 

de unde. 
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cuprinde în tot trupul Şi ochii i se păin- 
jinesc. Şi ce era, nu era a bine!...“ 

(Crângă, Capra cu trei iei) 

„Despre curcubeii poporul dice că e . 
a vreme bună...“ (G. Popescu, Sucâva, 
c. Mălini) 

ps. Duţă ea bună, nu vă e abună, 
nu v'a fost a bună...“ (L. M.),o locu- 

ţiune în care bună nu este adjectiv 
feminin, ci un substantiv neutru co- 
respundător pluralului latin bona. 

v. A-bună, 

Marian, Bucovina, II, 50: 

Cu trei stâguri de mătasă: 

Unul roşu ca focul, 

Unul negru ca corbul, 

Unul alb ca omătul; 

Cel roşu'i a bătălie, 

Cel negru a jelanie, 

Şi cel alb a bucurie... 

„La săteni câsornic de casă se 

dice că este un sunet în părete; când 

sună în păretele unde stai icânele, 

spun că este a bine, iar când sună spre 

uşă se dice că este a mârte...“ (M. 

Țigâu, Covurluiu, c. Foltesci) 

Une-ori a urmeză după un nume, 

dar atunci se presupune verbul este, 

de ex.: vint a secetă, semn a bucu- 
riă etc. 

„Poporul de aice privesce eclipsa, de 

s6re sait de lună ca un semn ret, 
adecă a bătălii, a morte, a holeră şi 
altele, povestind că atunci Vircolacii 

mânâncă sorele sai: luna...“ (P. Mohor, 
Tutova, e. Puiescii) 

„Vîntul de cătră apus se chiamă 
Bistra, a secetă şi a biuşag; cel de 

nord— Mestâcănul, a lipsă; cel de re- 

sărit, Gur6nul, a re...“ (N. Trimbi- 
ţoniu, Banat, Lugoş, c. Gradişte) 

Miron Costin, Chron. 8323: „... foarte 
groznică întunecare în postul cel mare 

într'o Vinere, şi tot într'acelaşi an lă- 
custele, neauzite vâcurilor, care toate
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semnele bătrănii şi astronomii în țera, 

Leșască a mari răutăţi că sănt acestor 

țeri menia...* 

20.După simțul vădului: „semănă a-“, 
„caută a-“, „calcă a-“, „umblă a-“ ete, 

Balada, Novac şi corbul: 

Hainele să'ţi priminesci, 

Ca să pari un biet sărac, 

Să nu semeni a Novac, 

Că nuii Turcilor pe plac... 

pe d ce s6m&nă purtarea vâstră ? 
ast copil sâmănă a mort; astă copilă 

nu s6m&nă a mortă; sămănaţi « ade- 

văraţi smintiţi..,“ (L. M.) | 

Pann, Prov. Î, 111, locuţiune prover- 

bială în privința unui beţiv: „Mustă- 
țile îi caută a 6lă“. 

Varnam, 1643, |, f. 225: „... a nimică 

altă nu să asamână isprâvile noastre 

într'aciastă lume, numai fumului, şi 
nu numai isprâvile noastre, ce şi dzi- 

lele şi aii şi viaţa...“, unde însă întor- 

şetura frasei nu e toemai poporană,. 

Portretul 5 tului Vasilie la Dosotteiu, 
Synaxz. Ghen. I: „sprâncianele rătunde, 

fruntaoa încreţită şi sămănândi a omii 
gânditoriu şi grijlivă...“ 

Intrun basm din Mehedinţi: „Ur- 

că-te, leică, într'un copaciu mare, şi 

te uită în tâte părţile, doră de vei 

ved6 ce-va aşa care să, semene a sat...“ 

(Ispir. Legende, 536) 

„calcă a popă“.saii „nu calcă a popă“ 
(L. M), dice poporul despre un om cu" 

aspiraţiuni superiore, adevărate ori pre- 
tinse. 

„Sătenii consideră ca un senan me- 

teorologic, când : rimele umblă a plâiă“ 

(3. Corcăovă, Tutova, c, :Docanii). 

„Şi ce nu ie săten, îi nălucesce cam 

a ciocoiu“ (Jipescu, Prahova, c. Vălenii- 
de-munte). 

Alexandri, Florin şi Florica, sc. VII: 

„Bine se mai priface a boier!“   
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3%După simţul audului: „sună a-“, 
„cântă a-“, latră a-*, „urlă a-“ ete. 

„+. Vasul acesta sună a spart, a 

dogit, a crepat...“ (L. M.) 

„Cucuvaia cântă a morte ; cucul cân- 

tă în faţă şi în drâpta a bine, în stânga 

—a rei...“ (Preut I. Toma, Galaţi) 

Jarnik-Bărsanu, Transilv. 106 : 

Eu gândiam că'mi cântă mie, 

Da el cântă a pustie... 

În basmul despre Gheorghe cel vi- 
teză : „... luând busduganul, îl aruncă, 

în slava cerului, şi când cădu jos, se 

“vurti ; îl lepădă şi pe acesta. Acum ce 

să facă? Sta în loc şi fluera a pa- 

gubă,...“ 

(Ispir., Legende, 139) 

Balada M-rea Argeş : 

Un zid părăsit 

Şi neisprăvit: 

Cânii cum îl văd 

La el se răptd, 

Şi latr'a pustiu, 

Şi urla morţiu... 

40, După simţoul odoratului : „mir6să 
a-“, „pute a-“. 
„pm. MirOS a şofran, oleo croceum; 

put a pirciu, oleo hircum...“ (L. B.) 

pm Ce Spui tu, nu pute a nas de 

om; v& mirâsă gura a cpă, a ustu- 

roiu, a cuişbre; mirsă a friptură...“ 
(L. M.) | . 

Pann, Prov. II, 80: „A mâncat urdă 

cu usturoiu, şi cere săi mir6se gura 
a lapte...“ | 

Jarnik-Bărsanu, Transilv. 84, 36: 

Dragu mi-i badiu din joc, 

Că mir6să-a busuioc!... 

şi maj jos: 

Lelea cu mărgele multe 

Amirose-a îlori mărunte 

De pe vale, dela munte; 

Dar cea cu mai puţintele 

Amir6se-a floricele 

Dela munte, din .văleele...
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I. G. Bibicescu (Transilv., Coll. Mss.): 

Ei iubesc o copiliţă 

Să'i mirâse gur'-a ţiţă 

Şi buzele-a lămâiţă,.. 

50. Ce-va vag, astfel că se pâte aplica 

după împregiurări la simţul cutare sai 

cutare : „trage a-“. 

ptragi tot a calic, a calică, a sărac, 

a sărăciă...“ (L. M.) 

„Despre bufniţă se dice în popor că, 

e cea mai cobitâre, trăgând a pustie. 
tate; despre corb şi cidră — că ele trag 

a stîrvuri...“ (St. Istratescu, Dimboviţa, 

c. Cobia). 

Proverb ciobănesc din Ard6l (Orlat, 

Răşinar) : 

Săracă pălărie, 
Tu tragi tot a sărăciă; 

Dar căciula cea buhâsă, 

Aduce de dulce ?n casă... 

In exemplele de mai sus nu figu- 

reză simţul pipăitului şi simţul gustu- 

lui, mai materiale decât vădul, audul 

şi mirosul, singurele cari se potrivesc 

cu tendinţa, cea idealistă a lui 134. 

Acest idealism se arată, pe deplin când 

punem faţă n faţă pe „s6mănă a—“ 

lingă „s6mănă cu—“. Nu se pâţe dice; 

„calul mei s6m&nă cu şoimul“, căci 

între cal şi şolm nu există nici o ase- 

mănare materială; este însă forte 
permis şi forte românesce : „calul meii 

semenă a şoim“, idealisându-se 
juțela, calului. E şi mai învederată, 
idealisarea în: „calul mei s6mă- 

nă a zmei“, luându-se drept termen 

de comparaţiune o fiinţă cu totul fan- 

tastică. In scurt, funcțiunea lui *A 

este de a exprime mai mult preve- 
dere, prevestire, presimțire, un fel de 
adulmecare propriă ori figurată, decât 
o sensaţiune de-a-dreptul şi lămurită, 

v. Este. — Semăn. — Cale. — Caut. — 
Miros. — Cânt. — Trag... 

60. Intr'o construcţiune interogativă, a 
urmat de «ce» se pune înainte de verb:   

a ce s6mănă acest lucru? a ce mirâsă? 

a ce sună ?.. De aci s'a născut conjune- 

țiunea, de întrebare «ac 8», adecă a-ce, 

literalmente «ad quid», care ne întim- 
pină forte des în scrierile mitropolitu- 

“lui Dosofteiu, 

Aşa în Psaltirea slavo-română din 

1680, ps. 21: „Dumnădzăul mieu, 

Xa” mi a-minte; a-ce mă părăsâş?...“, 

unde în Vulgata: „quare me dere- 
liquisti ?% 

In psalmii 41—42, acestă conjunc- 

ţiune se repetă de vr'o şâse ori, tot- 

da-una cu sensul de «pentru ce», 
«quem ad finem». 

In “Psaltirea versificată din 1673, 

ps. 76: 

A-ce, Doamne, ne-ai urnit aşia departe 

De nu'ntorci precum ne-ai fost cu bunătate? 

A-ce, Doamne, îţ laş mila dei tăiată, 

Şi dirâpta țai închisu'ţ c6'nduratâ?... 

v. Ace, 

14 4; prâposition servant ă marquer 

le gânitif et surtout le datif dans la 
dâclinaison indâtermine. Limba româ- 

nă posedând o declinaţiune nearticu- 

lată alături cu o deciinaţiune articulată, 

cea dentâiu procede, mai ales în tex- 
turi vechi după dialectul daco-român, 

prin prepunerea lui a la singular şi la 

plural de'naintea genitivului şi mai cu 
deosebire de'naintea, dativului: a om 

«d'homme»> şi <ă homme» (articulat : 

omului), a Gmeni «d'hommes» şi că, 
hommes> (articulat: Gmenilor). A- 

cest a (—ad) nare a face etimo- 

logicesce cu articlul a (al, ai, ale), 

care după dialectul macedo-român se 

prepune nu numai genitivului, dar şi 

dativului determinat : a omlui, a 6- 
minlor (v. 5A). El se potrivesce însă 

forte mult, prin funcţiune ca şi prin 
origine, cu rolul datival şi chiar geni- 

tival pe care ”] are saii avusese lati- 

nul ad în limbile romanice din Oeci- 

dinte, de ex. în vechea fiancesă :
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Car certes sil n'est autre vie, 

Entre ame a homme et ame a truie 

N'a doncques point de difference... 

(Godefroy, Dict d. Vanc 1. fianc. I, 3) 

Aceste versuri sar put6 traduce în 

vomânsca, din secolul XVII cam aşa: 

„să amu nu 6ste altă vilață, în- 

tre suflet a om şi suflet a scr6fă nu 

6ste dară nice o deosebire,“ 

Ori-cum, în româna ca şi'n limbile 

surori, chiar după vechile texturi, a 

pentru de nu e des. 

In graiul actual: „relaţiunea, atribu- 

tivă a unui substantiv cu alt substan- 

tiv se exprimă cu preposiţiunea a sin- 
gură forte rar, şi anume când substan- 

tivul atribut este preces de o vorbă ce 

exprimă număr sai cantitate, cum: 

vitele a patru sate, averea, a cinci fa- 

„milie, spusa a câți-va bătrâni, domn 
a multe turme de oi, domn a tâtă ţera 

românescă“, (L. M.) 

In graiul vechiu, sfera lui a la ge- 

nitiv nedeterminat nu e tocmai atât 
de restrinsă ca astădi, dar totuşi e 
destul de mică. 

Pravila Moldov. 1646, f. 82: „de să 

va afla în mijloculi a bărbatii şi a 

fâm6e, ce să dzice între căsari, cum să, 

fie vre o vrajbă ca acâia, de moarte...“ 
Moxa, 1620, p. 397: „cine va vre 

să se adeversze a mare credinţă ce av6: 

bes6recă pr6 frumoasă zidi lu sveti 
Gheorghie, şi alte multe făcia cu caldă 
inimă cătră Dumnezeu bunâtăţi...“ 

In următorul pasagiu din Chronica lui 

Nicolae Costin, p. 94, a figureză de'n- 

tâiu de trei ori la dativ nedeterminat, 

apoi de do ori la genitiv: 

„...pentru hotarele tirgurilor dom- 

neşti, dela o vreme se deprinsese Dom- 
nii cei mai de curănd a da: şi a bo- 

ieri (= ă nobles) şi altora, aşa căt n'aii 

rămas loc deosebit pentru hrana, şi a- 

'gonisita . pe dinsul tirgurilor. Hărăzi-   
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tai locuri şi Domnii cei vechi a boieri 

(= ă nobles), a slujitori. (=ă soldats), 

pentru slujba şi credinţa spre stăpâni, 

ră nu aşa aproape de oraşe căt să 
n'aibă tîrgurile deosebit hotarele sale 

nesupuse zeciuelilor a boieri (==de no- 

bles) şi a călugări (= de moines)...“ 

Chiar însă în ultimele doă casuri, 

noi nu sintem pe deplin siguri, dacă 

war fi cum-va şi aci nesce dativi, a- 
decă : a boieri şi a călugări = a boieri 

şi la călugări. 

Pe cât de rar este genitivalul a, pe 
atâta de ades ne întimpină în vechile 

texturi a la dativul nedeterminat, deşi 

tocmai acesta în limba actuală e a- 

prâpe fără exemplu. 

Mss. 1574 din British Museum (Col. 1. 

Tr. 1882 p. 2483): „căndi cinci păini 

sfărămii a cinci mie, căte coşure um- 
plutii de fărăme de luatii?.. dară, cănd 

şapte a patru mie, căte coşure în- 

plutii ?..“ In Biblia dela 1688 este: „la 
cele 5000“ şi „la cei 4000“. 

Dosofteiu, 1680, ps. 21: „vor vesti 

direptatâ lui a popor ce să va naşte...“, 

unde în Vulgata: „populo qui na- 
scetur,..* 

Coresi, 1577, ps. 97: „vine să judece 

pământului, să judece a toată, lum& 

în dereptate şi oamenilorii în derepţie...“ 
Ibid. ps. 80: „să nu fie ţie Dum- 

nezeu nou, nece să te închini a Dum- 
nezeu striinii...* 

Pravila Moldov. 1646, f. 1: „cade-să 

a tot plugariul să ş are şi să'ş lu- 

credze pămăntuli...* 

Ibid. f. 10: „căndi va tăia unii omi 

niscare lemni în pădure, sau va dă- 

răma « niscare dobitoace şi va cădia, 
asupra vre unui dobitoci şi] va o- 
morâ... 

Ibid. f. 109: „cela ce va face silă a 

muiare văduo, să va certa cu bani după 
destoniciia acelui obraz...“ 

Și mai jos:
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„Ori-cine va face silă a fetoarâ mic- 

şoară, încâ să, nu fie de 12 ai, să va 

certa, mai rău de cândi are fi fost fată 
mare de vrăstâ,..“ 

Moxa, 1620, p. 357: „acesta (Augustii) 
de 'ntăiu cănd şedia, a mulţi făcia, 

cazne râle...“ 

Ibid. p. 379: „elu (Leu) se făgâdui, 

puiul aspideei nepoţilorii nâprăceei, şi 
chem, pre Ghermanii patriarhul de vru 
să] înpreunsze a rău sfatul lori, iară, 
părintele nu-i d6de nice a grăi, ce”l 
foarte înfruntâ...* 

Ibid. p. 393: „crăma şi sfatuli dedâse 

a neşte ticâiţi şi nebuni del ţin...“ 
Varlam, 1643, 1, 832: „să ruga de 

dzicia să tremiță, pre Lazarii în casa, 
pârinţilorii săi să mărturisascâ, a cinci 
fraţi ce are, să nu vie şi ei într'acel 
loci...“ 

Ibid. 1, 64: „nice frate a frate va 
folosi, nice pârinte a fecior, nice bo- 
gatii a sâracii...& 

Ibid. 1, 347: „omi a om nu putu 
folosi, nice putu izbâvi, nice l6gia, nice 
prorocii nu putură vendeca ranele ro- 
dului omenescii...* 

Ibid. II, 14: „îndurate Doamne, dzi 
a îngerii blăndă să fa cu pace sufle- 
tulă mieu,..* 

Viaţa, Sf. Dimitrie, Mss.. sec. XVII 
(Cod. Miscellan. in-4 al Biser. Sf. Nico- 
lae din Braşov) p. 93: „la mai mare 
cinste să se spodobască dela, însuşii 
înpăratul şi a mai mare deregătorie 
cu mari daruri şi avuţie să fie dăruit, 
şi soţii înpârătescii să se châme, de- 
căti a luţi munci să fie dat şi spre 
amară moarte...* 

Miron Vv. "Movilă 1628 (A.L.R. I, 
1, 175): „îmblă dişugubinarii în toată 
vreme de facu năpăşti a fămei şi a 
fete de oameni buni şi a sărace...« 

Noul Testament 1648, Apostol V, 4: 
pCăce ai pusi acestii lucru în inima,   

ta, n'ai minţitii a oameni, ce lui Dum- 

nezău...“ | 

Ibid., Mat. XXVII, 53: „întrarâ, în 
oraşului svănti şi să arătarâ a mulţi...“ 

In vechile texturi din tâte provin- 

ciele daco-române sînt, sute de exemple 

de o asemenea, întrebuințare a lui a, 
prin a cărui prepunere capătă funcţiu- 

nea de dativ numele nearticulat ce i 
urmeză, une-ori într'un mod forte ele- 

gant, bună-dră la Varlam. 1648, II f. 

75: „putemii cunoaşte că a mare Dum- 

nedzău să închină acesta...“, unde da- 

tivul nedeterminat cu a este fără doră, 
şi pote mai nemerit decum ar fi: „unui 
mare Dumnedeii se închină“. 

Literatura română modernă, mai cu 

semă cea poetică, ar put să rechieme 

la viaţă pe dativul nearticulat cu a, 

care pare a fi dispărut din graiu. Geniti- 

vul însă nearticulat cu ae cam de prisos, 

de Gră-ce, afară de cele câte-va casuri 

aşa, dicând stereotipe, el se constru- 
esce mai bine cu preposiţiunea de. 

v. Ad.— De. 

15A; prâfixe d'un emploi trăs fr6- 

quent et de provenance tr&s-varise. In 

preposițiunea, propriă disă, a vine din 

ad; în ainte, din ab; în acest, din 

ecce; în aridic este o vocală excre- 

scinte, etc. Sub raportul preposiţiona- 

lului a, numai d6ră Italienii pot riva- 
lisa în bogăţiă cu Romănii. v. Bianco 

Bianchi, Storia della preposizione a e 

de 'suoi composti nella lingua, italiana 

(Firenze, 1877), 452 pagine! 

V, LA. — Ab. —1 40. —t Ad. — Ade... 

"Aa, A, &; Voyelle longue, servant 

comme moyen de compensation pho- 

nâtique et ayant une portâe symbo- 

lique. Originea şi natura lui ca sai « 

în limba română trebui urmărită în 

deosebi în vechile texturi pe de o parte 
şi'n graiul vii pe de alta.



10. q în vechile texturi. 

Mai tâte sistemele grafice, fie-care 
întrun mod neatîrnat, aii represintat 
lungimea vocalei în genere prin redu- 

plicarea literei respective, iar pe lun- 
gul a (a) în speciă prin aa. Ast-fel a, 

fost la vechii Romani în cele mai an- 

tice inscripţiuni: faato, naatam, paa- 
stores, aara etc.; tot aşa la vecinii 
nostri Serbi, fie cu litere latine, fie cu 
cele cirilice: craaap, crpaax, goraa, si-. 

laa ş. a., sai la Unguri: .haasfa, laan, 
naarfia, etc. — v. pe larg în Cuv. q. 
bătr. Î, 34—7. — De aci urmâză, că 

de câte ori în scris6rea, română cirilică 
ne întimpină un aa, el înfățişeză anume 

pe a. 

Legenda, St-ei Vineri 1580 (Cuv. 4. 

bătr. II, 152): „duseră sfânta Veneri 

în cetate şi deşchiseră portaa şi o du- 

seră, cătră zmeu sămta, Veneri,..* 

Docum. munten. 1602 (Cuv. d. bătr. 

I, 127): „să n'aibă treabă a merge să-i 

judece sau să-i praade...“ 
Într'o scris6re dela o jupăn6să Stana 

din 1609 (Cuv. d. bătr. 1, 173): „mă 

închin cu capul la pămăntu la dum- 
nitaa şi la jupănsaa dumnitale — eu 
astăzi săntu în polaa dumnitale...* 

Stefan-vodă Tomșa, 1622 (ap. Mel- 

chisedec, Chron. Huş., Apend. p. 46): 

„bine să ştiţi, că de se va, strica, făn- 
tanaa, apoi capetile voastre vor şti...“ 

Inventariul Galatei 1588 (Cuv. A. 

bătr. 1, 206): „cice bucatele şi vinul 
şi de alte vaase...“ 

Dabija-vodă, 1662 (A. 1. R. LII, 243): 

„să fie taare şi puternic cu cart6 dom- 

niei mele a opri şi a ţin6 o parte de 

moşie — zălojită de fraate-său- Ursul 
şi apoi au răscumpărat'o Nsculaiu şi 

cu fraate-său...“ 

Nicolae Arbure, 1698 (A. [. R. III, 

264) : „... am văndutu dumisaale lui 

Lupaaşco Murguleţ — din saatu din 

gumătaate de saatu din paarte de sus, 
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din a paatra paarte a paatra paarte 

de saatu, şi cu baaltă ce iaste pe ata 

paarie şi cu.tot vinitul acei părţ, care 

paarte iaste aliasă dintr'alte...“ 

Acest aa=a ne întimpină numai în 

manuscripte, şi mai ales în acte ru- 

stice, adică cele scrise de Gmeni ne- 

cărturari, pe cari îi stăpânia nu o or- 

tografiă tipică, ci deprinderea lor pro- 

priă dea rosti sonurile. In tipăriture 

nul mai găsim, şi nu pr6 în texturi 
transcrise cu o îngrijire 6re-care. 

Netonicul aa în numi feminine anti- 

culate: portaa, jupănâsaa, polaa, se 

rostia fără cea mai mică îndoi6lă ca, 

o vocală lungă, căci lungimea/i resultă 

din contracţiunea a, doă vocale: portă-ț-a, 

jupănesă-a, polă+-a, şi din aceiaşi causă 

era lung şi e în casul oblic, care şi'n 
texturi tipărite se scriea forte des prin 

ce=e, în Coresi bună-6ră la tot pasul: 

casei, şarbeei, fâțeei etc. In scurt, aci 
este a sait aa prin compensaţiune fo- 

netică, directă, 

Tonicul aa în paarte, saatu, fraate, 
dumnitaa şi altele, unde lungirea era 
înlesnită prin accent, nu este organic, - 
ci se datoresce unui principii de reac- 
ţiune. Dâsa, trecere în vocală confusă 
ă saii â micşurând din ce în ce sfera, 
lui a în fonetica română (v. 14), tre- 
buia întărirea acestei vocale ame- 
ninţate, şi anume ori pe unde ea pâte 
să resiste. Este aceiaşi lege, prin care 
Curtius explică fenomenul că aspira- 
ţiunea în grâca şi'n latina, atuncă când 
slăbesce sait se perde în cuvintele unde 
e organică, tinde a se întroduce în al- 
tele ; aceiaşi lege, pe care Le Marchant 

Douse (Grimm's law, London, 1876, 
p. 36,599.) a studiat'o în limba en- 
glesă şi a numit'o forte potrivit «com- 
pensaţiune încrucişată» (Cross Compen- 

sation). In latina rustică, perderea lui 

h în iveus pentru hircus făcuse a se 

furişa h în hinsidiae pentru insidiae ;
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în englesa, poporul încetând de a pro- 

nunţa pe r în: father, la acăţat do 

dată la : et-cetera, pronunţând : and-ce- 

terer. In acelaşi mod la Români dis- 

părend a în: mână saii păgân, graiul 

poporan l'a adaos în: fraate sai dumni- 

taale. Un. asemenea, & saii aa se aude 

pină astădi în gura, țeranului, mai cu 
s6mă la munte şi peste Carpaţi, dar nu se 

observă, privit ca o particularitate in- 

dividuală a vorbitorului, fiind-că nu se 
pote supune la o normă. 

Acest a sait aa este curat românesc. 
Intălnirea, lui în unele cuvinte cu lun- 
gul a latin, de ex. vaas=lat. vas, 
fraate=lat. fra ter, taare=lat. talis etc., 
pare a fi o simplă, coincidință. 

V. Aamu.— Aapă.— Așaa.— H. 

2. a în graiul viă. 

Afară de casul prin compensaţiune 
încrucişată, despre care s'a vorbit; mai 
sus, viul graiu al poporului mai posedă 
un aa saii a de o natură simbolică. 

„Când cine-va e mânios sai năcăjit, 
lungesce vocala, de ex.: Faa, vimaice! 
Aadă apă !...“ (1. Iordăchescu, Botoşani, 
e. Cristesci) 

Este ce-va propriii naturei umane 
în genere. In limbile primitive redu- 
plicarea silabei a, fost şi este unul din 
mijlâcele obicinuite de a forma, impe- 
rativul şi vocativul. 

„Vocalele se prelungesc atunci când 
țeranul vrea să arate o acţiune con- 
tinuă, de ex. taalu lemne tâtă diva !... 
el mă cârtă şi eii taac/..« (C. Dermo- 
nescu, Prahova, c. Măgureni) 

Lungirea vocalei pentru a exprime 
durata, acţiunii este Grăşi un proces 
comun tuturor popbrelor. Ca mijloc 
simbolic, al nostru taaiu = „taiu me- 
re“ nu diferă de mexicanul aahuiltia, 
„umblu mereii“ dela ahuiltia „umblu“. 

Românul însă maj întrebuinţeză pe 
au la un alt-fel de simbolism, pe care   

nu pâte să'l aibă decât numai un po- 
por înzestrat cu mult spirit. 

„Vocala a se lungesce mai ales când 

se exprimă o mirare sarcastică, de ex.: 

maare lucru ! adecă nu pr6 mare ; sai: 

taare bine! adecă nu pr6 bine...“ (G. 
Trailă, Banat, Timişora) 

O admirabilă ironiă printr'o singură 

vocală ! 

v. Aal—Aaii!— Aaoleo! 

2Aa!a!a! interj. Intru cât nu trece 

peste o silabă, aa / adecă a! este ace- 

iaşi interjecţiune cu a! numai ce-va 
mai intensivă. Lungirea, monosilabică 
pote să mârgă chiar pînă la aaa! fâră 

a, se schimba, totuşi caracterul inter- 
jecțiunii ; de ex.: 

„Vine cine-va şi spune unuia că in 

cutare sat s'a născut un copil cu patru 

capete ; atunci el se miră în modul 

acesta: aaa! haida să'l văd şi ei...“ 
(lalomiţa, c. Grindu) 

Când e disilabic: a ?7a 7 devine o altă 

interjecţiune, prin care cel ce o între- 

buinţeză nu'şi arată nici o surprindere 

a sa propriă ca în a / dar surprindere 

tot este, însă nu subiectivă, ci din 
partea unei a doua pers6ne, uimite prin 

o întâmplare neaşteptată pentru dinsa 

şi de de-mult prevedută, de cătră noi. 
Exclamând a! a! noi ne bucurâm de 
pățela cui-va. Cu alte cuvinte, noi dicem 
a! a! când vedem pe aprâpele nostru 

ajuns la a? 

La, ţeră interjecţiunea a! a! cu sen- 

sul fundamental de ai-păţit”o, este 

una din cele mai obicinuite. 

„Se aude a! a! când dicem cui-va 

că i s'a întâmplat aşa cum îi preve- 

stisem, de pildă : a! a / bine ţi-a făcut... 

sau: a! a! nu ţi-am spus eii să te 
ferescă 2... (Dimboviţa, €. Pietroşița). 

„A! a! deg6ba fusăşi acolo!“ (Dolj, 

e. S6ca-de-Pădure). 

Dacă acela căruia i s'a dis un ase-
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menea a! a! se superă, el ameninţă 

atunci repetând interjecţiunea;: „ţă-oiu 

da, ei a! a!“ saii: „vei vedâtua/a/“ 

Intrun document frances din 1373: 

„Adone icellui Fatroulle va, sacher se- 

spe, et dist ă son compere: N'apro- 

chiez de moy, car se vous aprochiez, 

je vous donrai de ceste Haa“, ceia ce 

Du Cange (ed. Carpent. III, 605) ex- 

plică prin : „vox interjectionis, qua, 

ensem nostri significarunt ; forte quod 

evaginatus terrorem incutiat“. O ex- 

plicațiune mai potrivită se cuprinde în 
românul : a/ a? 

v. 24 !— Aaoleo!— Ahn! — A !— 

A! — Bi! Na. 

Aaiii! interj. Se pronunţă disilabic: 
aaiji. 

„Audi pe sătân, când vrea şă'şi ex- 

prime regretul: aaiii! rămasăi pe ur- 
mă, tutulor!...“ (Ş. Vasilescu, Dolj, c. 

Sâca-de-Pădure). 

v. 2A!—%A4a!-—I—li! 

Aaoleo! interj. Se pronunță trisi- 
labic : aa-o-leo. 

„Aaoleo, exclamă femeile, când îşi 

aduc ce-va a-minte. Bună-6ră : aaoleo! 

bine dici ; despre nenea Ion este vorba?“ 

(D. Mihăescu, Braila, c. Câciîru) 

Este o interesantă nuanţă a inter- 

jecţiunii de părere de reii „aoleo“, în 
care prin lungirea, lui a a crescut ex- 

presiunea, surprinderii (v. 24, 24a), 

scădând în acelaşi timp noţiunea măh- 
niriă. 

Aci e locul de a indica în genere 

extrema bogăţiă a sferei interjecţio- 

nale în graiul poporului român. O vom 

constata adesea în cursul acestei opere. 

Pe lîngă mulţimea, interjecțiunilor deo- 

sebite, apoi fie-care din ele se mai di- 

ferenţiază în câte do, trei şi mai 

multe forme pentru a exprime câte o 

fină adumbrire a emoţiunii fundamen- 

tale. Fenomenul e cu atât; mai instruc-   
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tiv, cu cât e străin limbei latine. Ve- 

chii Romani eraii de tot săraci în iîn- 

terjecțiuni şi "şi cârpiaii acest neajuns 

împrumutând dela, Greci pe: euge, io, 

iu, evoe, papae ete. Grecii, din contra, 

tot atât de vioi pe cât; de magistrali 
eraii Romanii, puteai să'şi exprime 

fie-care mişcare de simţimint printa”o 

altă interjecţiune. Nu mai puţin avuţi 

decât, Grecii şi Românii, sînt în acâstă 

privinţă Albanesii. —v. Hahn, Alb. Stud., 
Gramm. 105 sqgq; Reisig, Vorles. iib. 
lat. Sprachwiss. $ 161. 

v. Aoleo !— Aoleo !— Alei ! — Alelei !— 
Vale 1... 

Aam ; archaisme pour: o am. 

Intr'un act din 1596, scris în Pra- 

hova (com. Glodeni): „n'am avntu cu 

ce plăti, ci am văndut ocina atasta 

care aste scrisă mai sus dereptu ughi 
18, şi aam prinsu şi datoria cia, vâche 
tot într'acei bani...“ (Cuv. d. bătr. [, 72). 

In acest pasagiu aa în aam provine 

prin contracţiune asimilativă din „o am“, 

adecă: „şi o am prinsu şi datoria...“ 
În acelaşi document, ce-va mai sus, se 
citesce : „caau datu părinţii lor bani“, 
unde aa în caau vine 6răşi prin con- 
tracţiune asimilativă din da, şi anumne: 

„că au datu...“ In ambele casuri, aa 
represintă pe a, iar nu doă silabe. 

Pină astădi, întrun mod analog, po- 
porul unesce adesea în rostire întrun 
singur lung a, adecă aa monosilabic, 
pe auxiliarul a cu iniţialul a al verbu- 
lui ce urmâză, de ex.: „adus lemne= 
a adus lemne, saii: ajuns la tirg=a 
ajuns la tirg, tot aşa precum în loc 
de: o oca de lapte, dice: oca de lapte, 
cu uno lungit.“ (P. Antofe, Covurluiu, 
c. Foltesci) 

v, tAa.— Am. 

Aapă ; archaisme pour: apă. 

v. Apă. — Appă.
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Aaron; n. pr.—v. Aron. 

Ab; prefixe. Ca, preposiţiune, latinul 

ab n'a trecut de loc în limba română, 

şi a lăsat prâ-puţine urme chiar în to- 

talitatea dialectelor romanice. Ca pre- 

fix, Cibhac (|, 1) îl crede conservat nu- 

mai în: ascund, abat, arunc şi ame- 

ţesc, dintre cari însă — după cum vom : 

ved6 mai jos — abia casul de'ntâlu e 

pe deplin sigur, iar cel de al doilea pe 
jumătate. 

v. Aînte. 

Ab (fem. abă, plur. ab, abe); adj. 
Forma istriano-română pentru alb. 

v. Alb.— 0ab. 

A-ba! interj. Compusă din a! (. 

2A 1!) şi din negativul ba, acâstă excla- 

maţiune exprimă mirare amestecată 
cu o îndoslă 6re-care. Poporul o între- 

buințeză forte des în Oltenia şi n V laşca. 
„4-a, mă! cână ai venit ?... A-ba, 

neică! de ce mai vorbesci şi d-ta? 

mai tot-d'a-una în proposiţiuni intero- 

gative şin asociare cu un vocativ“ 
(&. Constantinescu, Craiova). 

v. Abo!—A-ma! 

Abă (artic. abaua saii abaoa, plur. 

abale); subst. fem.; 6toffe grossitre, 

bure, drap 'tres-commun et sorte de 
manteau rustique. „Pănură sai țese- 
tură, din fire de lână gros târse. Ca 

şi derivatele sale: abageriă, aba- 
giii, vorba abâ se aude mai numai 

la Românii din România liberă, precum 

şi dimiă, care are aprâpe aceiași în- 

semnare. În 'Transilvania, se aude în- 
tre puţini numai kabâ = pănură, albă“ 
(L. M.). 

Cuvîntul e cunoscut Românilor de 
vro trei secoli. In Del Chiaro (st. della, 

. Valachia, Venezia, 1718,p.237)el figu- 
reză nu numai ca, românesc, dar încă ca, 
ce-va fârte vechiu în limbă, ast-fel că se   

vede pus între „parole valache le quali 

hanno corrispondenza colla lingua, la- 

tina ed italiana“. In secolul XVII însă, 

Românii scieaii forte bine că ab ne 

vine de peste Dunăre, şi diceaii că 

anume din Sofia. Dicţionarul Bănăţân 

circa 1670 (Col. |. Tr. 1884, p. 421): 

„Aba. Pannusrusticanus, Sophien- 
sis“, 

Turcul 'abă, de proveninţă arabă, s'a 

respândit de prin secolul XVI în în- 

trâga Europă orientală: la, Neo-greci 
durăs, la Unguri aba, tot așa la. Serbi 

şi la Bulgari, la Ruşi asa şi rasa, la 

Ruteni haba (Mikios., Tiirk. Elem. Î, 5). 

Polonesce acest cuvint s'a, diferențiat 

în haba „postav prost“ şi chaba, „haină 
prâstă“, de unde apoi prin intermediul 

de „sdrențe“ sensul de „săraciă“ (Linde). 

O diferenţiare de formă, şi'n parte de 

sens, s'a întâmplat şi la Români: ală- 
turi cu abă. s'a născut; bă, despre care 
vedi mai jos. Ambele forme: abâ şi 
dbd, pot fi aspirate: hată, habă. 

Philimon, Ciocoii, p. 269 : „În lăuntru 
era aşternut fin peste care era pusă 

0 scorţă (covor) roşiă cu vărgi, pe 

care şedea un boiărinaş de provin: 

ciă, îmbrăcat cu anteriii de dimiă 

verde, cu caravani (nădragi) de pândă 

albă, de casă, cu tirlici şi iminei roşii 
în picire, cu libadea de abu albă îm- 

podobită cu găitani negru, şi cu un 
cauc ascuţit îndesat pe cap...“ 

Beldiman, Tragodia, v. 215: 

Mai erai încă şi alţii, scriitori şi gramatici, 

Nu puteai a mai alege pe cei mari dintre cei 

” mici ; 
Toţi din marginile lumei, în Moldova adunaţi, 

Veniţi goli, în stare prâstă, în abale îmbră- 

caţi... 

Generalmente abaua, este albă ; pote 

să fie însă şi de alte culori, mai ales 

nâgră şi roşiă. 

Socotâia M-rii Căluiul 1738 — 39 (Con- 

dică de socoteli, Mss. Arch. Stat.,
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f. 724): „Sau dat pe o păreche ciz- 
me i pe o bucată de aba nâgră i nă- 
dragi moşului Rafail...“ ; mai jos: „Sau 
dat pe 2 bucâţi aba nâgră lui Onofrie 
călugăru...“; de aci: „Sau dat peo 
bucată de aba nâgră de sau făcut du- 
lamă lui Climent călugâr...“ 

Socotâla M-rii Hurezu 1740 (Cod. 

Mss. laud. f. 678): „La 2 abale nâgre 
dă s'au făcut haine lui Nictarie...“ 

In tarifa vamală, moldovenescă din 
1761 (Cogăln., A. R. II, 323): „Aba 
albă, de 14 bucăţi un leu vechiu; aba 
roşie, de 7 bucăţi 1 leii vechiu...“, 
adecă abaua roşiă, de do ori mai scumpă 
decât cea, albă, 

Mai era un fel de aba numită uri: 
cescă, despre care în Socotsla M-rii 
Căluiul (loco cit.): „Sau cumpărat 6 
bucăţi de aba uridască de sau făcut 
dulămi la dărvari şi la alţi Tigani...“ 

Ca, tâte țeseturele sătenesci, abaua, 
este şi a tost din vechime la noi o 
industriă, locală a țerancelor române 
pe care numai în mică parte o sporia 

importul Gin 'Turcia, de unde, prin de- 

sul. contact cu Serbii şi Bulgarii, ni-a 
venit însuşi numele lucrului. Vorba 
românscă cea străbună, păstrată pînă 
astă-di pe a-locuri, mai ales peste Car- 
paţi, este pănură (Lex. Bud.)=—lat, 
pânula. De” cât-va timp cuvintul abâ 

se află şi el în luptă cu un alt termen 

turcesc : dimiă, care a şi reuşit 

deja al goni din unele districte, mai 

ales în Oltenia, iar în altele poporul 

întrebuințeză astăqi cu acelaşi înţeles 
ambele vorbe, deşi vechile texturi nu 

le confundă nici o dată. Aşa de exem- 
plu în Ialomiţa: 

»Deosebitele ţeseturi femeesci se nu- 

mesc pe aici: pândă de bumbac, de in, 

de cânepă, ştergare, macat, foiţe, scârţe, 
organ, chilim, abale...“ (C. Teodorescu, 
ec. Dudesci). 

ŞI tot în Ialomiţa:   

„Felurite țeseturi ţerănescă sînt abale 

din lână sai dimiă, scârțe alese, 

scorțe vergate, foiţe, velinţă, pânză de 

in, de bumbac, de cânepă, covor de 
lână etc.“ (M. Dobrescu, €. Ciochina). 

Ast-fel abaua agonitpe pănură, 

ar pe ea o gonesce dimia; nici 

un element însă, o dată înrădăcinat 

înti”'o limbă, nu dispare cu desăvirşire. 

In interval de trei vecuri, din abâ sa 
născut la Români o familiă întrâgă 

de derivate. 

v. Abager. — Abageriă. — 'Abagiii, — 
2 Abagiti. — Abaiu. — Abaluţă. — 1AVă. — 

Abăioră. — Dimiă. — Pânură. — Uricesc. 

Abaciii; v. 2Abagiii. 

Abae (plur. abâi), subst. fom.; hous- 

se, schabraque.—v. Abaiu. 

Abager; subst. masc. ; tailleur, com- 

mergant ou fabricant d'abas. Format 

din abagiii prin sufixul -ar =-arius, 

adecă, abagiar, de unde apoi cu acomo- 

daţiunea, vocalică abager. Forte rar în- 

trebuinţat, numai dră în Moldova, a- 

bager e cunoscut mai mult prin deri- 
vatul seu abageriă. 

V. Abageriă. 

Abageriă, subst. fem.; „boutique ou 
atelier d'abas. Dintr'o abageriă s'a ră- 

dicat un Arnăut care, în a doua jumă- 

tate a secolului X VII, domnise când în 

Moldova, când în Muntenia, ba chiar pe- 

ste o parte din Polonia sudică, şi cât p'aci 

era, să, fundeze o dinastiă. Nic. Muste? 
Chron. III, 9: „Duca-vodă era de moşie 

dela Rumele din ţara Grecâscă, şi de 
copil mic viind aice în ţară în zilele 

lui Vasilie-vodă, ai fost la, dughână la 

abăgerie; apoi Vasilie-vodă Pai luat în 
casă...“ 

Format prin sufixul -ie = lat.-ia din 
abager. 

v. Abager.
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1- Abagiit, subst. masc.; tailleur, com- 

mergcant, fabricant dabas. Format din 

aba prin sufixul ture -gi. La Serbi şi 

Bulgari: abagiia.. 

Inventariul M-rii Cotroceni 1681 (Mss. 

Arch. Stat.) f. 11, despre nesce locuri 

în Bucuresci: „den gardul lui Drăgan 

juz[başa] pănă în casa lu Petco aba- 
giul...* 

Pe abagii din Oltenia îi descrie Ion 

Ionescu (Mehedinţi, p. 696-8): „Abagiul 

este un meseriaş care croesce dimiă de 

lână, şi de bumbac, o c6să, şi face haine 

cu cari se îmbracă Gmenii din sate. 

Dacă abagiul are capital de cumpără 

dimiă, o lucrâză şi o face gata de vîn- 

dut, atunci este meseriaş şi neguţitor ; 

iar dacă, lucreză pre bani materia ce i 

se aduce, atunci este simplu meseriaş 

croitoriu. Dimia, de lână se face de fe- 

meile sătenilor si se vinde la abagă cu 

2 pină la 2!/, lei cotul. Dimia este albă, 
forte puţin se întrebuinţeză boită, negru 

saii roşu. Abagiul face haine simple 

sau cu cheltueli, adecă cu cusături de 

găitane şi bucmea de mătasă şi de lână. 
Straele ce fac abagiiă sînt tuzluci, nă- 
dragi, mintene scurte pînă la brâii, e- 
pingele, şube...“ 

Astfel în Mehedinţi, deşi în loc de 
abă poporul a început a dice numai 
dimiă, totuşi cuvîntul abagiii a re- 
mas, 

V. Abâ. — Abager. 

2 Abagii  (habagiă, habaciii), subst. 
anasc.; sorte de manteau de femme. 

Frundă verde clocotici! 

Naţi vădut mândra pe-aici? 

— B'am v&dut/o ici-colea, 

Mârtă bată de cafea, 

Imbrăcată ?n habagiti, 

Mârtă bată de rachiii... 

(Marian, Bucov. II, 224) 

Inta”o f6iă de zestre din Moldova dela, 
1669, pintre alte haine pe cari o vă-   

duvă de Domn le da fiicei sale: „1 ha- 

baciu de şahmara cu spinări de sobol; 
1 habaciu de sclazu neblănitu...“ (Tiktin, 

în Todil. Rev. p. 339). 

„De aci resultă că forma cea mai ve- 

che a cuvintului nu este cu -giiă, ci cu 

-cîi, de unde apoi -giii printi'o scădere 

fonetică forte normală (cfr. aprig din 

apric, vitreg din vitrec, harag din ha- 

rac, alagea din ture. alaga, etc.), pe 

când e peste putinţă a presupune fi- 

liaţiunea contrariă prin urcarea lui gi 

la ci, cu atât mai virtos când media, 

învecinată, b ar fi concurs a mânţine 

pe media g, ast-fel că—în scurt — un 
abaciti pote deveni abagiii, dar nu vice- 

versa, 

Cuvintul nu vine d'a-dreptul din a bâ 

şi nare a face cu ononimul abagii, 

ci este deminutivul unguresc abacse 

(abate) „abaluţă“. E de observat că 

în abaciă, ca şi'n rudele sale abalu: 

ță şi abăidră, despre cari vedi mai 

jos, deminuţiunea indică nu o micime 

materială, dar calitatea superidră, mai 

supţire, mai fină, adecă, tocmai ce-va 
care se depărteză de abă, deşi "i con- 
servă numele. 

v. Aba. —+ Abagiii. — Abaluţă. — Abă- 
oră, 

Abagiubă, subst. fem.; nom dun 

arbrisseau : tro&âne, frâsillon. Cuvintul 

pare a fi întrebuințat abia într'o mică, 
parte din Transilvania, Îl găsim numai 

la Sava Bărcianu (Vocab.p. 1, cfi.p. 137), 

care trăia la Răşinar în regiunea Sibiiului 

şi care“l identifică cu mălin-negru 

sai măliniţă, adecă Ligustrum 

vulgare, nemţesce „ Mundholz, Rain- 

weide.“ Francesii n'aii descoperit încă 

etimologia sinonimilor „troâne“ şi „fr6- 

sillon“. Fie-ne permis şi noă de a nu 

sci de unde vine enigmaticul abagiubă. 

Ar trebui mai întâiu de tâte să se con- 

state adevărata formă şi adevărata, sem-
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nificaţiune a cuvîntului, do& puncturi 
esenţiale, în privința, cărora Bărcianu 
a putut să greşescă. Nu cum-va, să fie 
abagiubă = arbor-Jujuba (Rhamnus 
zizyphus, jujubier), un copăcel ca Şi 
mălinul, rodind brobne acrişore gu- 
stose? Italienii îl numesc : giuggiola, 
dintr'un tip latin deminutiv : jubiola. 

v. Lemn cânesc. — Câne. 

Abăiu, subst. masc.; housse, scha- 

braque, couverture. 

Int”un inventar din 1579, scris cu 
însăşi mâna lui Petru-vodă Șchiopul 

(Coll. Dim. Sturdza în Acad. Rom.): 

„L abai cadife roş cu sirma cosit; 1 

darşaf cosit matasă,; 1 birin 'galbin ma 

tasă; 1 abai cadife roş; 2 abai zerbap 

cosit; 2 gugiman sobol; 1 bohga.; 4 
darşaf cos; 1 abai cadefe nefgru?)“, şi 

mai jos: „on abai sirma i cadife,..“« 
Cuvîntul derivă numai indirect din 

turcul 'aba, şi anume prin serbul abaia 

care însemneză arşea, cioltar, de ?ntâiu 

îmbrăcăminte de cal făcută din aba, 
apoi cu timpul ori-ce învălitâre, fie cât 

de preţiosă şi chiar aurită (v. Miklos, 

Tuirk, Elem. I, 5). Serbesce abaia e fe- 

minin; românesce, vorba a trecut la 
masculin în textul de mai sus: „on 
abai“ = „un aboiu“. Există însă, pînă 
astădi la Românii din Macedonia, forma 

feminină abae (M. Iutza, Cruşova), care 

a existat o dată şi la noi, precum do- 

vedesce deminutivul abăidră, de- 

spre care mai jos. Abae=—serb. abaia 

e turcul 'aba trecut prin limba alba- 

nesă, în “care aba-ia este forma articu- 

lată: „laba“. E interesant că la noi 

cei-Valţi doi sinonimi ai cuvîntului : 

arşea şi cioltar, sînt ambii “de 
asemenea de proveninţă turcă. 

v. Abă.— Abâidră. — Arşea. — Cioltar. 

Abâldă (plur. abalde), subst. fem.; 

entrepât, lieu de dâpât pour les mar- 

22,083 - 

  

“ chandises. Fântâna de unde luâm cu- 

vintul este Lexiconul Budan, care “i 

traduce prin : „horreum, emporium 
mercium“. Se găsesce şi la Braşove- 
nul Isser (Wârterb., Kronstadt 1850): 

„abaldă, die Niederlage der Waaren“. 

Tot aşa la Polysu revedut de Bariț. 
Pontbriant il derivă dintr'un grec 
ăBaizog, care nu există. Cunoscută nu- 
mai peste Carpaţi, ba şi acolo prâ-pu- 
țin, acestă vorbă e de proveninţă ger- 

mană. După sens şi după formă, îi 

corespunde Hab-lade, dela Habe „biens, 

fortune“ şi Lade „caisse, dâpât“ (v. 
Ludă), adecă: „garde- marchandise“. 

Trecerea, finalului -bladă în -baldă este 

întocmai ca în rom. baltă = slav. blato. 
Ar fi important de a consulta în acâstă 

privinţă, numersele sub-dialecte săsesci 

din 'Transilvania,. 

Abalăţă, subst. fem.; mantelet. De- 

minutiv din abă, format întocmai ca 
mantaluţă din mantă şi având 
același înțeles. Cuvintul e destul de între- 

buinţat, deşi nu se pr6 găsesce în tex- 

turi, ba lau uitat şi dicționarele, afară 
de al lui Polysu. 

v. Abă, — 2 Abagiti. — Abăidră. 

1-Abands, subst. masc.; Diospyros, 6- 

bâne, toute sorte de bois noir et dur. Ori- 

ginar din India, acest arbore, al cărui lemn 

înfăţişeză, o frumsă cul6re nsgră şi o 
mare tăriă tot-o-dată, din vechimea cea 
mai depărtată se fâcuse cunoscut; în 

liuropa, prin comerciul Fenicienilor. Din 

limba, feniciană a trecut la Eleni însuşi 
numele lucrului: î6evoc, de unde lat. 

ebenus. Imprumutând apoi cuvintul 

dela, Greci sub forma: ebeniis, ebenos, 

abanos, Arabii în vâcul de mijloc Pai 

respândit d'a-dreptul în Occidinte, iar 

prin Turci în Europa orientală. Vechiul 

frances benus, span. ebano, tot așa, la 

Portugesi şi Italiani, vin din araba, nu 
a 
5
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din latina. Pe de altă parte, nu din 

vechia grâcă se trage neo-grecul iuzra- 

vos, Cpurravoli, duravăc, ci se datorză 

'Purcilor, dela cari de asemenea Ro- 

mânii, Bulgarii şi Serbii au căpătat pe 

abanos. 

Intr'o f6iă de zestre moldovenâscă 

din 1669 (Tiktin, în Tocil., Rev. I, 340): 

„2 săpete mari; 2 lăzi verzi mari; 1 

săcreiu viarde; 1 săcreiaş de abanos şi 
polieitu....“ 

Aci e vorba de adevăratul abanos; 

acest cuvînt însă însemnă la noi, ca și la 

vecinii noştri de peste Dunăre, ori-ce 
lemn negru şi tare, care se pote do- 

bândi printi”o procedură artificială. La 

Serbi — dice Karagic' (Lex, D—abonos 

se chiamă: „lemnul care prin şedere în 

apă se intăresce ca o pâtră., Românul 

crede că : „din stejar se face abanos, 

forte negru şi tare, când şâde o sută, 

ani în apă; din acest abanos se faca: 

poi gâturile la ghitare şi la scripce, 

cuie la aceleaşi instrumente şi la, flau- 
te etc.“ (Stareţ G. Theodorescu, Galaţi). 

Cuvintul este la, noi atât; de poporan, 

încât a, ajuns a se întrebuinta şi ca 

adverb. Când cine-va nu se schimbă, nu 

se mâiă, nu slăbesce, poporul îi dice : 

Şade tot abanos, Ă 

Tapăn şi virtos.... 

(Pann, Prov, II, 159). 

In acest adverb, nu numai noţiunea 
de lemn, dar şi acea de negru, ai 

despărut cu. desăvirşire. Anton Pann 

(op. cit. II, 98) dice câtră o fată: 

Cât să te dregi la obraz, 

Te-ai trecut, nu mai al haz; 

Gândiai că chipu “ţi frumos 

O să stea tot abanos.... 

A şeds abanos, a sta abamos, a se 
țin6 abanos, este o expresiune cu a- 

tât mai interesantă, cu cât numele ar- 

borelui în cestiune, deşi a călătorit 

forte mult, totuşi n'a dat nicăiră na.   
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scere'la, o asemenea adverbisare, care se 

explică la Români printr'o asociaţiune 

de idei curat romanică. Lătinesce robur, 

forina, veche robus, însemna pe de o 
parte stejar, şi chiaranume stejar îm- 

petrit, „abanos“, iar pe de alta tăriă, 

adică calitatea, de a fi: 

ae abanos 

'Tapăn şi vîrtos... 

De aci spaniolesce substantivul: ro-, 

ble „stejar“; locuţiunea: fuerte como 

un roble „a se ţin abanos“; adjectivul: 

roblizo „ţâpăn, vîrtos, abanos.“ Inainte 

de a fi căpătat dela Turci pe abanos, 

Românii cată dară să fi avut, ca şi 
Spaniolii, un termen latin, o veche 

vorbă indigenă, cu cele do& înţelesuri 
de „robus“ şi „robustus“, pe cari am- 

bele după aceia le-aii altoit cuvîntului 

împrumutat de peste Dunăre. In acest 

mod, ori-cât de turcesc prin formă, 
abanos este la noi latin prin fond. 

*Abanos, adv.; dune manizre forte, 

durable, en persistant. 
v.1Abanos. 

Abăr, subst. n.; souci, inquietude. 

„dabr şi habar, vorbă tureâscă, care 

îns6mnă : scire, şi de aci: păs, grijă 

mare, temere: abar n'am de tine=nu 

*mi p6să de tine; abar de grijă să n'a- 

veţi de amenințările lui =de loc să 

maveţă grijă de amenințările lui; abar 
nam avut de ce 'mi spuneţi voi=—nici 

prin minte mi-a trecut de cemi spu- 
neți voi.“ (L. M.) 

Pann, Prov. II, 93: 

Eu leşin, mor Gupă tine, 

Şi tu habar n'a de mine... .. 

Y. Habar. — Haber. 

12% Abât (abătut, abatere), vb. Sub 

acestă formă limba, română posedă pa- 

tru verbi forte diferiţi prin semnifica-
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țiune şi 'n parte chiar prin origine, de- 

şi în unele casuri e a-nevoe ai des- 
părți pe unul de altul, confundându-se 

în graiu din causa identităţii materiale. 
Vocabularul româno-latin scris în Ba- 

nat circa 1670 (Col. ]. Tr. 1883 p. 421) 
ne dâ: - 

10. Abaz. Diverto. [Eearter]). 
20. Abat. Festino. [Hâter]. 
Trebui să mai adăugâm pe: 

30. Abat. Deverto. (S'arrâter en pas- 
sant]. 

40, Abate. Incidit. [Vient dans l'es- 

prit]. 

Din aceste patru numere, cel de 'm- 
tăi singur derivă cu certitudine din 

latinul rustic battuo prin preposiţiunea 

a b; apoi No. 2 şi No. 4 vindin ace- 

laşi battuo, dar prin preposiţiunea ad; 

în fine, No. 3 pare a fi resultatul com- 

promisului între ad şi ab, fără a 

aparţine cutăruia, sai cutăruia, pe de- 
plin. 

Sub raportul etimologic, cei patru 
verbi se reduc dară la trei, cari ur- 

m6ză a fi studiaţi în deosebi. 
|. 1Abat =6carter, devier. 

19. Ca, activ, şi mai ales ca neutru: 
....& abute un Triă din albia sa; a q- 

bate un car din drum; de aci în înţe- 

les moral: a abate un om din calea 

binelui şi a adevărului; cu elipsa, obiec- 

tului real: abuteți din drum, că noi 

nu abatem“ (L. M). | 

Beldiman, Tragodia v. 3735 : 

Taina vreaii să se păzâscă, şi numai voi să 

o sciți. 
Interesul e al vostru, se cuvine săl păziţi; 

Grec de-acuma la Domnie nu veţi mai avâ 

nică cum, 

Dar să vă păziţi credinţa, să n'o abateţă din 

drum... 

Intw'un basm din Transilvania : „a 

doua di, mergând 6răşi cu vitele la, 

păscut, abătu din drum şi dete 6răşi 

pe la copaciul cu pricina, şi 6răşi se   

70 

culcă la tulpina lui, şi 6răşă visâ, ace- 
lași vis...“ 

(spir., Legende, 231). 

20. Ca, reflexiv: 

po»... nu ne vom abate nici o dată 
dela, datoria nâstră; nu te abate dela, 

adevăr; v'aţi abătut din calea bine- 
lui... (L. M) 

„+= abatu-mă din cale=de via de- 

hecto; abatu-mă dela bunătate —a bono 

deflecto; abatu-mă dela reă — declino 

a malo; abatu-mă într'o parte — secedo“ 
(Bobb, Dict. 1, 2). 

N. Muste, Chron.p. 52: ,...Domn să 
fie neschimbat, şi după viaţa lui să fie 

feciorii lui neschimbaţi, de nu se vor 

abate din obiceile ce sănt toemite Și 
scrise. ...“ 

Dosofteiu, 1650, ps. 33: „abatete 

dela rău şi fă binele“, unde în Vulgata : 
„declina a malo et face bonum“. 

Acelaşi pasagiu la, Coresi, 1577: „fe- 

reşte-te de rău şi fă bine“; la Sil- 

vestru, 1651: „întoarce-te despre 

rău şi fă bine“; jar la Arsenie dela, 

Bisericani, din sec. XVII (Mss. Sturdzan 

in-4 în Acad. Rom.) se traduce în trei 

feluri: „plâcă-te de rău“, „lasă-te 

de rău“, „părăsiaşte-te de rău“. 

Biblia Şerban-vodă, 1688, ps. 118: 

„blăstămaţi ceia, ce să abat de cătră 

poruncile tale“, unde în Vulgata: „ma- 

ledicti qui declinant a mandatis 

tuis“. Tot aşa la Dosofteiu, 1680: 

„blăstămaţi”s carii să abat dela, porun- 

cile tale“. La Coresi, 1577: „blăste- 
maţii ce lepâdarâ-se de l6g6 ta“. 

La Silvestru, 1651: „blăstămaţi's carii 

să departâ de porăncile tale.“ 

Vechile texturi întrebuințâză dară ca 

sinonimi la reflexivul m& abat pe: mă 

feresc, mă întorc, mă plec, mă las, mă 

părăsesc, m& l6p&d, mă depărtez, pe 
lingă cari sar mai put adăoga ar- 

chaicul : mă delung, tâte exprimând 

sensul latinului declino.
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Acestă. corespundinţă a lui abat în 
vechile texturi cu „declino“ făcuse ca, 

însuşi termenul gramatical „declinatio“ 

să fie tradus românesce de cătră unii 

prin : „abat cuvint, abatere cuvîntului“ 

(Bobb), pe când alţii îl traduceai prin 

„plecare“ (Şincai). 

In 1: Abat prefixul a indicând înlă- 

turare, vine deci neapărat din lat. ab, 

cu aceiaşi funcţiune ca în: absum, 

abigo, abdo, abduco, abeo etc. 

Il. ?Abat =— hâter, presser, s'em- 

presser. 

10. Ca neutru. 

Forte des în limba veche. 

Ureche, Chron. 184: „Tomşa, după 
izbânda cu noroc ce ai înşelat pre 

Vişnoveţki, sai întors spre Sucâva, 
şi string&nd ţ6ra, ai încungiurat ce- 

tatea unde era închis Despot-vodă, şi 

ai abătut puşcele de o bătea...“ 

Moxa, 1620, p. 364: „dâcii merse 

(Costantini Marele) şi birui pre toți, 

şi însuşi înpăratu întăju creştinesci, 
şi abătu de surupă casele idolilorii şi 
astupâ, capiştile...“ 

Id. p. 886: „iară 'Theofil atunce 

abâitu de nu căuta să râmăe ce-va din 

avuţie'şii, ce păzi de noi acia spărtură 

de cetate...“ 

Viaţa, S-tei Vineri, Mss. din sec. XVII 

(Cod. Miscell. Braşov.) p. 75: „stlăp- 

niculi încă nu pute răbda atâta pu- 
toare a acelui trupă, şi nevoiti fu diin 

stlăpi a deştinge, şi zise unora să sape 

0 groapă, adăîncâ, şi acolo să bage aceli - 

trupii înpuţitu; iară aceia foarte cu 

osrădie ascultară el cumu i învâţă, şi 
se srăguiia în lucra, şi într'acâia amu 

aceia abătură şi, groapa adăincăndi, 
săpară,...“ 

Varlam, 1643, [1 f. 79: „Şi de srăgi 

abâtu (sf. Gheorghie) de văndu ce avu 

şi d6de săracilor ...* 

- Jbid, IL f. 29: „prinsă de veste şi 

svăntuli Nicolae şi puse întrănima sa   

să isbâvascâ acdle trei suflete diin mă- 

nule diavolului, şi bâta de legă înti'o 

mâhramă 300 de galbeni...“ 

Tot acolo cu acelaşi sens ne întim- 
pină, abătu de trei ori pe fâia 30. 

Dosofteiu, Synax. 28 Dec.: „oblicindii 

episcopuli, ubătu de botedză pre toţ...* 
Uitat în limba actuală literară, acest 

abat n'a despărut din graiul sătânului 
român. 

In Transilvania, în loc de: „mă si- 

lese să viii curândă, se dice adesea : 

„abut de vin curând“ = cito venire co- 
nor (Bobb, I, 2). 

Iată cum descrie pe Dumnedeii un 
țeran din Prahova: , 

pÂl mai muncitor creştin, vorba 

yhine, dăpă faţa pămîntului, din cer şi 
dă supt soare, e Dumnedeii.: Cine e 

mare ca el, Drăguţu! EI pururea lu- 

crâdă şi nu să osteneşte. Daia e aşa 

d8 puternic şi cu dare dă mână. Avu- 
ţiiea lui curge pă riuri şi pă pâraie, 
stă "n fundu mărilor; unili averi şed 

negură pă faţa pămintului şi 'năuntru 

lui, altili ies din pămînt, şi câte nor 

hi şi în air în sus, pînă dincolo de vintu 

turbat! Dacă el abate pă neră&suflate, 

mereu şi fără pregit, noi, mucoşi, să 

"nțelenim cu mâinili ?n sîn?...“* (Jipescii, 
Vălenii-de-munte). 

Ac. abate se explică prin „pururea 

Iucreză“, o nuanţă de sens din „pres- 
ser“=,activer“. 

Fără continuitate, aceiaşi noţiune se 
cuprinde în imperativul forte obicinuit 

pe la țâră : „abate de pornesce! = age 
moveas, trachte dass du aufbrechest“. 
(L. B.) 

Cu același sens, Românii de peste 
Carpaţi mai ai imperativul reflexiv : 

abate-te! pe care Clemens (Wrtb. 1823, 

p. 4) îl traduce nemţesce prin „fort!“ 

20 Ca, impersonal. 

Un idiotism grei de tradus inta”o 
altă limbă.
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In sfera, “morală, în care se întrebu- 
inţeză mai cu deosebire, abate însem- 
n6ză 0 cugetare sai o voire nemoti- 

vată, născută pe neaşteptate, venită 

în-grabă nu se scie de unde. Prin. 
elementul „grabă“ acest, abate se l6gă 
cu abat=hâter, de unde sa des- 
făşurat etimologicesce ;- prin elemen- 
tul „nu se scie de unde“, e imper- 
sonal. 

„Ca netransitiv, se dice de dorinţe , 

cugete şi resoluţiuni subite Şi capri- 
țiose : Ce ţi-a, abătut să pleci? Ţi-a a- 
bătut să te 'nsori, şi mai multe nu! 

Trei exemple din Costache Negruzzi : 

a) la trecut: „eii nu ştii, ce i-ai a- 
bătut tătăni-meu să vie să ş6dă totă 
vara aice ?...“ (Cărlanii, 203). 

b) la trecut de-mult: „la vristă de 
patru-zeci ani îi abătuse să se 'ns6re....* 
(Ai mai păţit'o, 65). 

c) la viitor: „demi va abate vio 
dată să' mi vînd moşia... (Scris6rea VIII). 

Peste Carpaţă se întrebuinţeză, şi fără 

nuanţă ironică : „abate-mi-se în minte= 

in memoriam venit“ (Bobb); dar ac6- 
sta rar. 

In sfera materială, se dice abate la 

ori-ce durere grabnică şi de care nu 

scim bine să ne dâm s6mă. De exem- 
plu, o ţ&rancă din Ialomiţa, povestesce 
despre fiiu-seil : 

„Lu Ionică al nostru nu ştii ce t-a 

abătut la o urechie că dâre urechia, 

mănca-lar măicuţa, dă nu să pote o- 
dihni dă loc; o să iai nişte cârpă dila 

pămătuf şi baliga din dioa dă Mărina 

go să'l afum la urechie, că ci-că'i bun 

d8 năjit, că dă pustiiu dala! dâre u- 

rechia,...“ (T. Theodorescu, €. Lupşânu). 

Tot aşa abate se aplică la momen- 

tul când femeia, începe a, simţi durerile 
faceri). 

„Intr'una din dile, tă că şi neve- 
stei îi abătuse să facă, şi născu un do-   
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lofan de copil, sănătos şi voinic ca ta- 
tă-seii...% 

(Ispir., Leg. 27). 

Franţusesce acestă situaţiune se chia- 
mă travail, englesesce labour; ro- 
mânesce, impersonalul abate nu ex- 
primă de loc vre-o noţiune de munci, 
ci numai pe aceia de capriciu. In 
fond : „i-a abătut să facă un copil“ 
nu diferă de: „i-a abătut să facă o 

glumă, o poznă, o copilăriă“. Intrun 

cas ca şi 'n cela-lalt, Românul privesce 
lucrurile dintiun punct de vedere cu- 
rat satiric, par că ar dice : uite că din 
nemic 6se ce-va! 

Ca să, ne resumâun, dinti”un tip latin . 
ad-battuo sa format românul abat 

cu sensul fundamental de „dai înainte, 
grăbesc“; de aci apoi, pe de o parte 
neutrul abat „lucrez iute şi mult“, lu- 
ându-se graba în bine; pe de alta, lu: 

ându-se graba în rei, impersonalul 
ubate „vine ce-va pripit“. 

INI. %:Abat =s'arrâter en passant, 
Mai tot-d'a-una se întrebuințeză ca 

reflexiv. 

Marian, Bucovina, II, 103: 

Frunză verde lemn de teiu, 

Măi bădiță, bade hei! 

Ian te-abate pe la noi 

Şiţi dejugă bieţii boi.... 

Balada Badiul : 

Alei, cumnăţica mea! 

Resăritiai ca o stea! 

Ce vînt dulce te-a bătut 

La noi de te-ai abătut? 

Beldiman, Tragodia v. 1921: 

lea ce vorfără cruţare; nu lasă, de-ar fi putut, 

Ceva ca să mai rămâe, ori-unde s'a abătut... 

N. Muste, Chron. p. 42: „Pentru a- 
ceea, era, mare nevoie Şvedilor mergănd 

în urma oştilor Moskiceşti, unde nici 
bucate nică hrană de cai nu găsia; Şi 
ori încotro să vrea abate Şvedii, tot 
ars şi stricat era,.,“
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Cantemir, Chron., IL, 69: „Aceşti doi 
pomeniţi Domni Troadeni, vânslind spre 
Italie, Saii abătut în părţile unde'acum 

jaste. ţara, Veneţiianilor şaii descăle- 

cat ac6 ţară...“ | 

In dicerea: „m& abat la cine-va,“ e 

peste putinţă a decide, dacă prefixul 

a vine din ab ori din ad, căci deşi 
se arată un fel de tendinţă, iar prin 

urmare ad, dar totuşi nu este o ve- 

nire de a-dreptul sau cu hotărîrea de 

a remân6, ci numai în trecere şi din 

lature, ceia ce se exprimă prin ab. 

Ori-cum însă, elementul ad -predom- 

nesce. Românul: „bine că te-ai abătut 

pe la noi“ sar traduce în limba lui 
Terenţiiu : „bene factum te a d venisse“. 

Tot aşa latinul: „Quis deus Italiam, 

quae vos dementia adegit“ (Virg. Aen.) 
nu e departe de al nostru: „ce vint 

va abătut.“ 

E forte important de a constata, că 

nică unul din cele trei sai chiar patru 

sensuri ale românului abat nu core- 

spunde francesului abattre, ital. abbat- 

tere, span. abatir, cari tâte însemneză : 

„a dobori, a dărîma, a umili, a da jos“, 

adecă ce-va care românesce nu se ex- 

primă nică o dată prin abat. Causa di- 

verginței este că 'm al nostru abat ele- 

mentul principal bat v'are in com- 
posiţiune înţelesul de „lovesc“, ci pe 
acela de „împing“, de ex. în: stră-bat, 

răs-bat, s-bat. Ast-fel abat cu ad în- 

semneză „pousser en avant“, iar abat 

cu ab „pousser de cât6“, semnifica- 

cațiuni specifice românesci, străine lim- 

bilor surori din Occidinte. 

In macedo-româna nu există numai 
impersonalul abate; cele-Valte sensuri 

şi nuanțe de sens sînt tote bine re- 
presintate, cel puţin aşa cum se vor- 
besce la Cruşova (M. Iutza). Pentru 

"Abat: „abati-te din cale“=—,6cartez 
-vous“, Pentru ?2Abaț: „abate callu cât 
poţi cama cu de-alaga“=,hâ tez votre   

cheval autant que possible“. Pentru 
s4bat: „abatite şi la noi“ „passez 
aussi chez nous“. Macedo-românii mai 
întrebuinţeză pe abat cu sensul de stră- 

bai, de ex.: „abătui tută gâna şi cu 

de-ayhia vidzui piscirâua,, = „jai tra- 

vers6 tout le plateau, et c'est ă peine 

que j'ai trouve Ja grotte.“ Acesta în- 

tăresce şi mai mult ceia, ce am spus 
noi mai sus, că numai la Români ver- 

bul bat capătă tot-d'a-una în compo- 
siţiune sensul de „pousser“. 

In macedo-româna se dice la infinitiv 

mai mult abătere. Istriano-românii, cari 

dic şi ei la infinitiv abătere, întrebuin- 

țeză, acest verb ca reflexiv cu sensul de 

scrintire în expresiunea : „căzut'a 

şi s'a abătut pre mănă“ (|. Maiorescu, 
"Istria, 88). 

v. Bat.— Răsbat. — Sbat. — Străbat. 

Abâtere (plur. abateri), subst. fem.; 

&cart, deviation. Fapta de a abate 

sau de a se abate : înlăturare mate- 

rială sau călcare morală. Rare-ori are 

sensul de venire une-va saii la cine-va 

în trecere (Lex. Bud.); şi nică o dată 

pe acela de grăbire. Cu alte cuvinte, 
derivă mai cu s6mă din 'Abat şi ?n 

parte din 2A bat, dar nu din ?Abat. 

v. Abat. 

1Abă (art. &a, plur. abe), subst. 
fem.; bure de couleur blanche. Se între: 

buințeză în Transilvania. Sub forma 

aspirată se află în Lexiconul Budan 

(p. 259): „habă, pănură albă, pannus 

albus.“ Accentul în abă ne face a 

crede că cuvintul nu vine da-dreptul 

din turcul 'aba, ci prin mijlocul altor 

vecini, fie Unguri, fie Serbi saii Poloni, 

cari accenteză acâstă vorbă tot-d'a-una 
pe prima silabă. In Transilvania pă- 

strându-se în acelaşi timp vechiul ro- 

mân pănură = lat. panula, „abă a că- 

pătat prin diferenţiare sensul de ţesetură
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mai fină, deosebindu-se ast-fel de sino- 

simul seii sub raportul calităţii“ (. 
Bianu, 'Tirnava). 

v. Aba. — Abâiioră. — Pănură. 

2Abă, subst. fem.; passe-temps, veillâe 

rustique ou Pon travaille en samusant. 

Acest sinonim cu clacă şi cu şedt- 

tOre r'are a face cu 14Vă, cu care 7] 

confundă Lexiconul Budan şi d. Şain6nu 

(Tocil., Rev. t. 4 p. 651). În forma a- 

spirată habă, singură pe care o cun6- 

scom, hk nu este protetic, ci organic. 

Pentru istoria cuvintului, v. tJIubă. 

Abăger. — v. Abager. 

Abăgerese, adj.; appartenant au mâ- 

tier dV'abager. Epitetul de abăgeresc se 
dă mai cu s6mă la un ac mare, nu- 

mit în alte locuri: ac țigănesc. 

V. Ac. 

Abăgeriă. — v. Abageriă. 

Abăidră, subst. fem.; mantelet de 

cheval, mantelet de femme. Deminutiv 

dela abae, având aprâpe acelaşi sens. 

Intwun act scris în Argeş la 1621 

(Arch. Stat,., Episc. Argeş LXIX): „şi 

ai fost într'ace răcliţă 2 păhare de 

agintu ce au fost dăruite la nunta 

cuconii comisului, unul Pau dat nunul, 

altul Pau dat jupănsa, Chera a Găei ; 

şi au fost şi 1 dulamă de zarba pre 
trupu cuptoşită cu atlaz roşu, şi far o 

dulamă de zarba cuptoşită cu bogasiu, 

şi 0 abăioră vechi şi spartă; aceste 
sau aflat...“ 

În Alexandria, scrisă la, 1714 în Bu- 
curesci de Bucur Grămăticul din Fă- 

găraş (Mss. Arch. Stat.), între tesaurele 

lui Darie se pomenesce la, f. 50: „20,000 

de abăioare de piei de peşte de Mare, 

şi acela nici un her nu'l tae...“, acolo   

dova la 1562 pentru M-rea Nemţ, se 

citesce: „chakyzmiu konskich“, adecă 

„arşele“ (Jagit, Opisi i izvodi, 1, 95; 
cf. Miklosich, Lex. v. chakizmo). — v. 
Alexandria. 

Despa logofetâsă a lui Vlad Coco- 

răscu, într'o „foiţă de zestre“ scrisă 

la 1689, dă între altele fiicei sale E: 

lincăi: „... cărăta cu 6 telegari; 1.cal 

de ginere cu rafturi, cu şa cu florile 

de sărmă, cu ubăora iară cu flori de 

sărmă,...* 

Cuvint, fârte eufonic, abăidră n'ar îi 

trebuit să dispară din limbă. 

v. Abaiu.—? Abagiti. — Abaluţă. 

Abălăţă. — v. Abaluţă. 

Abătătore (pl. abătător?), subst. fem ; 

auberge, giîte. Lex. Bud. : „alătătore, loc 
de abătut, deversorium, diverso- 

rium“. Format prin acelaşi sufix ca 
în latinul diversorium. 

v. %Abat. 

1 Abătut, supin d'abat. „Loc de abă- 

tut, deversorium , diversorium“ (LL. B.). 
v. Abătătore. 

2 Abătit (-d); part. pass6 abat, sur: 

tout dans le sens d'âcarts. C. Negruzzi, 

Seris6rea XIV : „Prin abătut înţelegeţă 

aceia ce Francesul dice prin €cart6.“ 

Cantemir, Chron. ], 127: „a Dachi- 

lor limbă samănă'ş cu a Italilor, însă 
atâta'i de stricată şi abătută, cât d&biia, 

poate să înțălegă Italul...“, unde tra- 

duce pe Bisantinul Chalcocondylas (lib. 

II): „dxes 08 gocăvreu gpovij rraganiq- 
oi ri 'Iraliv, drepYcoptwn 98 îs rogoi- 
tov xl dreveya0om... 

V. 1 Ahat. 

Abăză, n. pr; nom dune famille no- 

ble moldave. La plural: Abăzesci. Prin 
unde în originalul slavic, scris în Mol- Abazostii “ începe Cantemir (Deser. $ 3 1 »
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Mold, ed. Papii, 114) lista fainilielor 
boeresci moldovene din epoca sa. 

Intr'un act dela Dabija-vodă din 1662 

(A. 1. R. III, 244): „acela sat (Păstră. 

venii) iaste la ţănutul Nemţului, care 

sat au fostu a lui Gavril hatmanul, 

iar pre urma lui Gavril hatmanul au 

fost rămas acel sat pre măna a fiăori- 

lor lui Gavril hatmanul Radul şi cu 
Abăza...* 

Abăzescii erau încuscriță cu Stur- 

dzescii, Moţocescii şi alte n6muri boe- 
resci din Moldova. Unul din ei, Ilie 

Abăza, pe care cronicarul Neculcea, 

(Let. IL, 366) îl numesce „vornic de- 

spre Doamna“ pe lingă Dimitrie-vodă 
Cantemir, a însoţit la 1711 pe acest i- 

lustru principe în Russia, şi acolo a şi 
vemas, ajungând colonel în armata lui 

Petru cel Mare. — v. Vita Constantini 

Cantemiri, Moscva, 1783, p. 373—78. 
Abăză este unul din numile perso- 

naie cele mai obicinuite în Turcia, un- 

de Pai purtat mai multe personage 

istorice : Abuzu-Hasan, Abuza-Mohamed 

paşa etc. (Hammer). Mateiu Basarab 

se urcase pe tronul 'Terei-Muntenesci 

graţiă unui Abaza-paşa. „Intracea 

vreme — dice cronica muntensscă (ap. 

Cipariu, Archiv, 1867, p. 18) — fiind 

pre marginea Dunărei un Paşă cel 
chema Abaza-paşa, şi înțelegănd el 

pentru acâstă săracă de țară cum au 

spartu-o Domnii cei streini cu Grecii 
ţarigrădeni, făcut'au acesta, paşă sfat, 

ca să aducă pre Mateiu aga...“ În re- 

giunea Caucasului este o provinciă 

intregă, ocupată de poporul numit 

Abazi (Schiefner). De acolo veniseră la 

noi şi Abăzeseiă, 
Acâstă familiă sa aşedat în Moldova, 

nu înainte de jumătatea, secolului XVII, 
anume pe timpul lui Vasilie Lupul, 
care — zice Miron Costin (Let. 1, 283) — 

„şi-au adus Doamnă pre fata unui Măr- 
zac din ţâra Cerchezască“, iar cu dinsa,   

aii venit şi o s6mă de Circasieni : „Cer- 

chezi de a lui Vasilie-vodă“ (ibid. 305). 

V. Arapu. — Cerchez. 

Absre, subst. fem.; terme macâdo- 

roumain pour banquet. „Iraţi la văr-nă 

abtre? = fostaţă la, vo petrecere? * 
(M. Iutza, Cruşova). Tot dbâre se chia- 

mă mâsa, pe care după nuntă o pri- 

mesce mir6sa saii „nvâsta nao“ dela, 

n6murile ei. (1d.) Cuvintul vine înve- 

derat, din bre = lat. bibere, cu un « 

preposiţional saii numai protetic, atât 
de des în dialectul macedo-român (v. 

14). E fOrte remarcabil, că şi la vechii 
Romani se făcea după nuntă un prând, 

în timpul căruia mir6sa căpăta daruri 

de pe la rude şi care se numia „repo- 
tia“ dela „potus“—beutură. 

v. Pocângei. — Nuntă. 

Abeş, adv.; en vârit6, ma foi. Cu- 

vintul se găsesce deja “în Dicţionarul 

româno-latin Mss. circa 1670 (Col. |. 

Tr. 1883 p. 421), unde e scris Abesă, 

dar lăsat fără traducere. Pină astădi 

se aude forte des în partea resăritână 

a Banatului. „Abeş se întrebuinţeză în 

vorbire ca adverb afirmativ. De ex. : 
abeş căi zic Gmenii prost, că nui zic 

în zădar. De asemenea, unul vorbind 

ce-va, cela-l'alt afirmă vorba, zicând : 

abeş!“ (Sofr. Liuba, com. Maidan lingă 
Oraviţa, Banat). Prin urmare, abeş în- 

semneză : „pre lege, pe cinste, pe cre- 

dinţă“, adecă întocmai adverbul afir- 

mativ albanes : bess! bessă! şi chiar 

cu reduplicare : bessă păr bessă ! (Hahn, 

II, 106), della bessă „credinţă.“ . 

Nici Albanesii n'a luat cuvintul de- 

la Români, nici vice-versa, căci în dia- 

lectul macedo-român, singurul interme- 

diar posibil între ambele aceste naţio- 

nalităţi în casuri de imprumut, abeş 

lipsesce cu desăvirşire. Resultă, dară că 

Albanesii şi Românii Pai moştenit de
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o potrivă, unii în Epir, cei-Valţi în Da. 

cia, din substratul ante-roman tracic. 

Românii adăugându:i preposiţiunea, «= 

ad, bănăţsnul abeş vrea să dică lite. 
ralmente : „ad fidem“, pe când alba. 
nesul păr-bess=,per fidem“. După cum 

lu Români cuvîntul s'a păstrat numai 

in Banat, tot aşa la Albanesi nu'l mai 

conservă astădi decăt dialectul toskic, 
nu şi cel gheghie. 

Abgă. — v. Abia, 

Abi, —v. Abia. 

Abiă, adv.; ă peine. Disilabic: a-biu, 

sai trisilabic: a-bi-a. „Abia pot sta pe 

picădre; abia se mişcă; abia s'a culcat 

şi a adormit; abia se pote crede ce 
spui tu; abia întrasem la dinsul, când 

il vedui sărind asupră'mi; abia răsărise 

sorele, când plecâ la câmp...“ (L. M.) 

Cuvintul are doă adumbriri de sens 

fundamentale : abia = a-nevoie, cu grei, 

şi abiu=pe dată ce, în dată, chiar în 
momentul acela. 

„Şoimul6nul meii, pentru care p'aci 

p'aci eram să'mi perd vi6ţa pînă Pam 

dobândit, a îmbătrânit şi el; este un 

răpcăugos; abia îşi tirie şi el vi6ţa de 
adi pe mâine. Altă dată, abia mă ar& 
tam înaintea, vrăjmaşului şi, să te ţii 
pârleo! îi sfâriia călcâele dinaintea fe- 
ţei mele...“ 

(Ispir. Legende, 19). 

In acest pasagiu, primul abia însem- 

n6ză „a-nevoe“; al doilea—,pe dată ce“. 

Cu sensul de a-nevoe: 

Balada, Blăstemul : 

Murgu" mic şi drumu'i grei, 

Abi€ duce trupul mei... 

Moxa, 1620, p. 383: „periră mulţi 
Greci, înpăratul încă abia scâpă. . .“ 

Pann, Prov. III, 9%: 

Intracea zi se târiră, 

ABIA 
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După cum şi hotăriră, 

Cu vai, cu chin şi abia... 

Aci „cu vai“ şi „cu chin“ figurâză 

ca sinonimi cu abia. 

Cu sensul de pe dată ce: 

Zilot, Chron. p. 118: „pică pomele 

când se coc, alia mişcând pomul la 

rădăcină... 

Cost. Negruzzi, Alergare, 88 :. „ainu 

incepuse a gusta dulceţile unei căsă- 

torii potrivite cu întâiul ei bărbat, — 

şi mortea îl seceră sub zidurile Sili- 

strei. ..“ 

Une-ori nu se pote trage o sigură 

liniă de despărţire între ambele sen- 

suri. 

Gr. Alexandrescu, Mulţumirea.: 

„Aşa! Îmi trimiţi daruri, iubită copiliţă ; 

Abia, eşti de o palmă, şi vrei să te slăvosu! 
De ochii tei albaştri, de mica ta guriţă, 

In limba armoniei îți place săţi vorbesc... 

Aice abia însemnâză ce-va mijlocii 
între „cu greii“ şi „pe dată ce“. 

In qicerea „abia aştept“, greul con- 

sistă în ner&bdare, într'o dorinţă pre 

viuă de a vede ce-va realisându-se mai 
curând. 

Dosoftei, 1673, ps. 40: 

Că pizmaşii, ei mi să 'mbun6dză, 

Ş'abie-aştâptă în rău să mă vadzâ,... 

In ori-care din cele do& sensuri, abiu 

pote să "şi asocieze preposiţiunea de, 
fără ca prin acâsta să se atingă cât 

de puţin înţelesu! : 

De-abie cresc şi mă fac flore, 

Abie mă "ncăldesc la s6re, 
Şi pe mine cade 'ndată 

Umbră n6gră 'ntunecată.... 

(Alex., Poos. pop 2, 232) 

Moxa, 1620, p. 379: „cu mare chin 
şi meşteşugii de-abia dobândi cetate...“ 

C. Negruzzi, Aprodul Purice, 9%: 

D'abea dobele şi surle semnul bătăii vestesc, 

Indată cu toţin 6stea Ungurilor năvălesc.... 

Viaţa St. Nicolae din sec. XVII (Cod.
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Mss. Miscell. Braşov) p. 154: „toată 
cetate plănge şi de-abia te aştepta...“ 

Pentru a exprime un adaus de greu- 
tate, udia pote să'și asocieze do pre- 
posiţiuni : cu de.-. 

Dosofteiu, Synax. Decembre 10: „ȘI 
cu de-abiiu âlă înduplecară în sfatuliă 
lor, şi le dzâsâ, de-i fiacerâ, o colibiţaă, 
o mică căgtoarâ,... & 

Mai adesea însă noţiunea, superlativă, 
de dificultate se represintă prin redu- 
plicarea materială a lui abia: 

„Se duse să'şi deştepte ucenicul. A- 
cesta dormia mort. Îl sgudui, îl scu- 
tură, —şi abia, abia se deşteptă... .“ 

(Ispir. Leg. 370) 

Tot aşa se reduplică abia pentru no- 
țiunea de „pe dată ce“, când voim a; 
arăta o acţiune petrecându-se mai re- 
pede. 

Donici în fabula Peptenul : 

Că cum abia-abia de păru'i sati atins, 
Copilul de dureri ai şi strigat cu plâns : 

Ce pepten îndrăcit !,.. 

In Sânta Scriptură prin abia se tra- 
duce tot-%a-una latinul vix. Aşa pa- 
sagiul din Vulgata (Act. Apost. XXVII, 
1—8): „et vix devenissemus contra 
Gnidum, prohibente nos vento, adna- 
vigavimus Cretăe juxta Salmonem ; et 
vix juxta navigantes, venimus in 1o- 
cum....“, se vede tradus: 

1%. Codex Voronetzianus circa 1550 
(Mss. în Acad. Rom.): „...abia fumu 
întru Chindu, că nu nă lăsa noi vân- 
tulu, de-aci nutămu în Critu şi ceia 
diintru Salmonu, abia alsemu margi- 
6; de-aci veînrimu în locul cela...“ 

20. Noul Testament Silvestru 1648: 
„Şi abia sosim lăîngă Cnida, nelăsănai 
pre noi vântul, vănslăm în Crit lăîngâ 
Salmoni; şi abia trecăndi pre lângă 
ia, venimi la ună loc...& 

3%. Biblia Şerban-vodă, 1688: „şi ubiia   

sosind spre Senidosă, nelăsândii pre noi 
vântul, am trecută pre lângă Crit de- 
spre Salmoni; şi abia abătându-ne dela, 

ia, venit'am la un locă oare-carele....“ 

In latinul vix se găsesc ambeie a- 

dumbriri de sens fundamentale ale lui 
abia. Sensul de „cu grei,: „vix me 
contineo, quin involem in capillum....; 
(Ter) = „abia mă stăpânesc ca să nu 
te înhaţ, de chici“; sensul de „pe dată, 

ce“ : „vi x agmen novissimum extru mu- 

nitiones processerat, quum Galli co- 

hortati inter se...“ (Caes.) =,abia a treia, 

câtă eşise din tabără, când iată Galii 

sfătuindu-se...“ De asemenea şi redu- 
plicarea “materială „vix vixque“ (P. 

Albinov.) =abia-abia, deşi latina preferă, 

aci reduplicarea, logică : „vix et aegre“ 

sai „vix aegreque“, care se apropiă 

mai mult de românul: cu chin şi 
abia. 

Din vix cu preposiţionalul ad, deja 

în latina rustică se formase abis, pe 

care vechia spani6lă îl conservă a- 

prope intact. In Poema del Cid din se- 
colul XII, v. 389—91: 

Falido ha ă Mio Cid el pan 8 la cebada. 

Las otras abes lieba, una tienda ha dexada. 

De guisa va Mio Cid.... 

Poetul dice aci că Cid, remas fără 

provisiuni, a fost silit a părăsi un cort, 

şi plecă înainte, abia ducând cu sine 
cele-Palte lucruri. 

In poesiele lui Gonzalo de Berceo de 

pe la jumătatea secolului XIII acelaşi 
cuvint ne întimpină sub formă aves. 

Pentru reduplicatul abia-abia, Spa- 

niolii dic pină astădi mal-aves sai 
mal-a vez, deşi pe simplul aves Lai 

înlocuit de-mult prin „apânast. . 

Deja Diez (Etymol. Wtb., II, 9) a. 

observat că de vechiul spaniol abes 
nu se pote înstrăina reto-romanul ves 

=uba, ambele venind din lat. ad-vix. 

La: Reto-romani „a merge abia“ se
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dice „ir ves“; a lucra abia — „far 
ves“ (Carisch). 

La noi forma organică ali=lat. ad- 

vix ai păstrat'o pînă astădi Mehedin- 

ţenii (cfr. Burlă, Stud. filol. 87. Din 

«li prin diftongirea vocalei scurte to- 
nice s'a, făcut abiu, întocmai ca din a şi 

= lat. sic—a şia; de aci apoi o formă, 
scădută abhe paralelă lui a şă, în ambele 
casuri prin acomodaţiune între î şi a; 

în fine, monosilaba diftongită finală -ia 

s'a desvoltat, mai departe în disilabicul 

“ja : abită =abă. 

v.54.— Aşa. — Aşi. —1], 

Sub raportul cortsonantic, abiă a tre- 

cut după localităţi în : «ghia sai aghie, 
abghie şi chiar abge. 

In Transilvania : , 

„La noi se dice: el vorghi ghine; ea, 
înălghi pânza; aghăe am sosit de a 

munte; bunghi, porunghi...“ (Invăţăto- 

rii Floca, Radu şi Dobre, Sibiiu, com. 

Sina). 

In Muntenia: 

„+. bati-Par mama lu Dumnedeii de 
Grecu dracului! de gras ce'i, aghia se 

câmieşte...“ (TI. Theodorescu, Ialo- 
miţa, com. Lupşenu). 

Apr6pe în totă Moldova se. dice a- 

ghăe, în unele locuri abghie prin fu- 

siunea, ambelor forme  alie-+- aghie 

(cfr. Cuv. d. băta. II, 218—19), şi apoi 

de aci prin asibilare abge, de ex. în co- 

munele Şaru-Dornei şi Broscenii din 
districtul Sucâva, unde se rostesce: 

bgini = bine, corbgi = corbii, albgină = 
albină, abge = abie... | 

Tot aşa vorbesc şi Ardelenii în re- 
giunea Năsăudului : „In doo săptămâni 

"de-abge m'am făcut sănătos; Mniculai 

de-abge mere de slab; ia cea ni6gră, 

alge o scăpat din apă...“ (A. Pop, Tran- 

silv., Valea, Someşului, comuna Sân- 
giorgiu). | 

- Din prototipul ati, conservat în Me. 

nedinţi, s'a format la Români nu numai   

prin diftongire abiă „ă peine“, dar tot- 

o-dată şi abia „a peu prâs, presque“ 
prin acăţarea emfaticului a (v. 54). Ter. 
menul se întrebuinţeză pînă astădi în 

Banat, alături cu abia şi fără a se 

confunda cu acesta, deşi ambele cu- 

vinte se as6m&nă atât de mult, fie 

prin son, fie prin sens. Accentul e tot- 
da-una pe , şi finalul a remâme inva- 

riabil, ca şi "n deminutivul abiuța, cu- 

sufixul -uţă adaos cătră o tulpină cu 

dă, ca în Maniă — Mariuţă, frânghiă — 

frânghiuţă, cutiă —cutiuţă şi altele, pe 
când la o tulpină cu -iă saii -ă se a.- 

caţă sufixul -luţă, nici o dată -uţă: 
abieluţă, abaluță etc. 

„abiuța şi abia, cu tonul pe i, în- 

semn6ză : detot puţin; de ex.: apa e 

abiuţa sai abia, adecă abia călduţă“ 
($. Liuba, Banat, com. Maidan). 

Din ali sa format abia prin emfa- 

ticul a, întocmai ca din aci—acia. 

Genealogia cuvîntului se resumă dară 
în următorul chip: 

lat. clas. ad+vix=lat. rust. abis 

ii 
span. abes reto-r. ves rom. abi+a=—abia 

  

  

abiiă — abid, 

aghie abis ghid 

abghăe 

abge 

In macedo-româna, Măa sa perdut, 

fiind înlocuit; prin neo-grecul fie şi prin 

albanesul me-zie. 
v. Abiehişa. — Abieluţa. 

Abia, adv.—v. Abia. 

Abieluşa, adv.; diminutif d'alia. 
poe ca vEdu orbeţului, când zărie- 

şte W'alieluşa, ca prin sită or ca pîn 

ciur... 

(Jipescu, Opincaru, 50).
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Pormat prin sufixul -uşă, care tot. 

da-una îşi asociază pe -l- când se a- 

caţă la o tulpină cu finalul tonic d. 

Tot aşa prin sufixul -uţă s'a format 

deminutivul abieluţa=abiă-l-uţa, 

întrebuințat cu acelaşi sens. 

Abieliţa, adv.—v. Abieluşa. 

Abiruire, subst. fem.; victoire. In- 

tun text circa, 1600 (Cuv. d. bătr. II, 

81): „şi căzu întru ce nu ştiia, unde 
ţii mortia acolo, unde ți-i abiruire... * 

faţă cu paleo slavicul : pobăda „victo- 

ria“. Substantiv format întrun mod 

anormal din infinitivul întreg luat îm- 

preună cu preposiţiunea infinitivală « : 
a-biruir€. 

v. MA, — Bir. — Biruesc. 

Abitir, adv.; excellemment, brillam- 

ment, tr&s-bien. Cuvint întrebuințat, a- 

pr6pe exclusivamente în Muntenia. D. 

Şain6nu (Tocil., Rev. IV, 651) citâză 
următrele trei pasage din basme muu- 

tene: - 

„>. petre de berliant, care lumina | 

năuntrul casei mai abitir ca sute de 

luminări “ (Calendarul basmelor 1875 
p. 55); 

pe O cordnă care lumina mai abitir 

ca cele mai scumpe petre“ (Cal. basm. 
1875 p. 5); 

ps. 0 lumină ce strălucia mai abitir 

că un s6re“ (Cal. basm. 1851 p. 20). 

De aci d. Şain6nu conchide că abi- 
tir derivă din comparativul persian 

abeter „plus clair, plus transparent“. 

„Dacă abitir ar av6 în adevăr înțele- 

sul fundamental de „strălucit“ şi mai 

ales de „pâtră scumpă“, atunci sar i- 

dentifica, cu o altă vorbă orientală, cu- 

noscută deja, vechilor Romani şi chiar 

întrodusă tocmai în mitologia latină. A- 

bidir, cu forme colaterale Abaddir, A- 

badir, Abaddier, pe lîngă cari putea să   
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fi fost în latina rustică şi forma Aba- 
tir sai Abitir, este „lapis atrius,“ fai- 
Tvios, Meteorstein, pâtră cării Roma. 

nii îi atribuiaii o putere divină de a 

birui pe vrăjmaşi (Plin. Hist. Nat, 

XXĂVII, 135). Cfr. Weâlfflin, Arch. f. 

lat. Lexikographie, t. I (1884), p. 435, 

unde citâză din Mythogr. Vat. 1 104 

extr. (B): „semmam quam Abidir vo- 

cant“, adecă: „pâtră scumpă numită 
abidirt. 

Desa. întrebuințare a lui abitir în bas- 

me pare a mai întări provenințai 

mitologică , deşi nu tot-d'a-una el în- 

semnsză strălucire materială, ci 

încă adesea noţiunea generală de ce-va 

fruntaş sai ales. 
In. basmul despre Omul-de-flori din 

Dimboviţa : „Băiatul care pînă aci plân- 

sese de udase pămintul şi slăbise de 

remăsese scândură, sa vădut acum în 

brațele unui om, care 7] ţinea mai a- 

bitir ca tată-seii chiar...“ (Ş. Stănescu, 

com. Bilcăurescii). 

I. Dumitrescu, Zmărăndiţa, vodevil 

în 2 acte (Buc. 1855) p. 26: „E dră- 
găstâsă fata pândarului mai abitir de- 

căt tote fetele...“ E 
Trecerea substantivului abitir „pierre 

prâcieuse“ în adverb cu sensul de „ex- 

cellement“ ar fi pe deplin de aceiaşi 

natură ca trecerea, substantivului aba- 

nos, „bois dur“ în adverb cu sensul 

“de „perpetuellement“. Sub raportul ca- 

tegoriei gramaticale, nu este nici o 

deosebire între : „Ion se ţine mai aba.- 

nos decât Barbu“ şi: „Barbu se ţine 
mai qbitir decât Ion“. 

v. Abanos. — Fedeleş. — Cobză. — Cuc... 

Abo! înterj. In Dicţionarul latino: 

român bănăţen circa 1670 (Col. 1. Tr. 

1883 p. 421): „Abo. Admirantis par 

ticula“. Este un simplu variant al in- 

terjecţiunii : a-bu! despre care s'a vor- 

hit la locul sei. Raportul intre abu!/
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şi a-ba! este acelaşi ca între interjec- 
ţiunile aha! şi aho! 

v. A-dba! 

A-b6lă, — v. A-nevoe. 

Abor.—v. Abur. 

Abore.—y. Abw. 

Abore, subst. fem.; soufile du vent. 

Mai des se ice bâre: „bate bre“ (Lex. 
Bud.). Sinonim cu adiare. 

Intro uraţiă de nuntă sai „conocă- 
viă“ din Moldova: 

Yam venit cu poteâve de-argint 

Să sedtem floricica din pămînt, 

S'o scâtem din rădăcină 

S'o resădim la 'mpăratu ?'n grădină, 

Ca acolo să rodâscă, 
Locul să'i pri6scă, 

Să nu se veştedască; 

Şaşa plecarăm 

Şi venirăm 

Pe stelele cerului, 

Pe aborea vintului, 

Pe faţa pămîntului... 

(N. Bâlânescu, Sucâva, com. Păşcani-Stolniceni) 

V. Abur. — Aburez. — Bore, 

Abras (-4), adj.; cheval arzel, fig.: 

malheureux, malencontreux, de mau- 

vais augure. Se dice şi iabraș. Aşa se 
chiamă, calul cu o pâtă albă sub c6dă; 
câte o dată şi cal pătat pe la ochi. 

Precum în limbile neo-latine din Occi- 

dinte cuvîntul corespundător e de pro- 

veninţă arabă : franc. arzel, ital. argilio, 

span. şi port. argel, din arabul argel 

(Devic), tot aşa arab e şi românul abraş: 
arabesce ebreş, ebraș, abraş „baril, 

bigarr6, cheval nuancâ de taches blan- 

ches“ (Şainânu în Tocil., Rev. 1V, 652). 

E de credut că acâstă vorbă, forte re- 
spândită în dialectul daco-român Şi ne- 

cunoscută în macedo-româna, nu ni-a 

venit prin intermediul relativamente mo: 

dern al 'Turcilor, ci în vâcul de mijloc 

prin Cumuni. Ori-cum însă, dela Turci   

da-dreptul par a o fi primit Serbii, 

Bulgarii şi Albanesii (Cihac, II, 541), 

la cari ea pote să fie mai nouă decât 

la Români, căci acolo nu sa diferențiat 

că la noi în mai multe. sensuri,. ba 

chiar în doă forme, şi nu s'a împleticit 

cu vechi credinţe naţionale. 

„Calul se chiamă abraş când are o 
pată albă sub c6dă“ (E. Brăilă, Iaşi, 

com. Galata; N. Ionescu, Covurluiu, 

com. Măcişeni; I. Bondescu, Suceva, 
com. Giurgescii, etc.) 

„Când calul are vr'un semn bălan la 
buză, se dice buzat saii strănut; când 

fruntea şi ochii sînt cărărață, se dice 

cal tabraş... „(N. Coman, Buzeii, com. 
Macsenu). 

po dabraş = cal deochiat; ex.: amin- 
doă iepele sînt abraşe“ (L. M.). 

Pontbriant : „iabraş, tachete de blanc 
(sub câda, cailor); fig. ensoreelâ.“ 

Când Românul dice că „catârii sint 

abraşi“ (L. M.), el nare în vedere ibri- 

dismul lor, ci credinţa poporană că ei 
sînt de pi6ză, rea. 

Prin noţiune de nenorocos, abraş 
a trecut şi la om. 

Cu acest sens ne întimpină adesea 

la Alexandri. | | 

Hojma unii scrii, răenesc 

Să nu fie bolerese 

Şi pămîntul să se 'nparte. 

Tot mojicul saibă pate! 

Numai noi să fim abraşi: 
Liude printre calaraşi... 

(Alex,, Sandu Napoilă) 

Românul însă aplică mai cu prefe- 

rinţă acest epitet la Gmeni roşcaţi. 

„Poporul crede că 6menii cu părul 

roşu sînt pociţi; dacă mergând cu o 

trebă, întimpină în drum vrun om 

Toş, D'o să isbutescă în cele dorite; le 

mai dice că sînt abrași...“ (V. Mircea, 
laşi, com. Copoii). 

„De Gmeni cu părul roşu să te fe- 

resci, că sînt Gmeni abraşi...“ (Preut 

V. Mironescu, Nemţ, ec. Vînătorii).
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E necontestabil că vorba abraş e 

arabă; nu arabă însă, ci curat latină 

este asociaţiunea între „p6tă albă sub 

coda calului“ şi între noţiunea de „ne- 

norocos“; astfel că Românii p'aii făcut 

decât a îmbrăca, într'o haină orientală 

o veche idee romanică, pentru care 

mai "nainte avuseseră, negreşit, un alt 

cuvînt. 

La, Franceşi : „les cavaliers supersti- 

tieux ne montent jamais de chevaux 

arzels un jour de combat; ils les 

croient infortunes“ (Rolland, Faune 

popul. 1V, 162). 

La Italiani, întrun text din 1562: 

„Chi sapră mai trovar la cagione per- 
ch& il caval balzano del pie destro âi 
dietro, che con proprio vocabulo chia- 

miamo arzeglio, sia disastroso?“ 

(ap. Bâhmer, Roman. Stud. 1. 277). 

La Spanioli, ce-va şi mai mult : vorba, 
argel însemneză în acelaşi timp „cheval 

balzan“ şi calitatea de „tre infor. 

tun6“, întocmai ca la noi abraş. 

v. Bălţat. — Brez. — Cărărat.— Ciucă. 
— Dereş. — Peg. — Tărcat... 

Abrud, n. pr. loc.; nom d'un bourg 

tr&s-historique en Transylvanie. Oră- 

şelul Abrud, aşeqat lingă riul Ampoiu 

în munţii apuseni ai Ardâlului, este 

punctul de căpeteniă al minelor de aur 
de acolo, pe care de aceia Ungurii îl 

numiail în latina lor oficială: Auraria 

magna, nemţesce „Gross-schlatten“. 
Impreună cu localităţile învecinate : 

Buciumeni, Cărpeniş, Roşia şi altele, 

distinse prin posiţiuni strategice şi prin 

bărbăţia, locuitorilor, Abrud a, jucat un 
rol însemnat în mai t6te mişcările re- 

voluţionare din 'Transilvania, mai ales 

sub Horia şi Cloşca, la 1784, sub Iancu 

şi Balint la 1848. Intr6ga regiune de 

'mpregiur pârtă la popor numele co- 

lectiv de „munţii Abrudului“, iar lo- 

cuitorii se fălesc de a fi Moţi (.N.   

Densuşianu, Horia; Papii, Dacia su- 

peridră). 

Intr'o doină de lîngă Sibiiu: 

Peste- Abrud, peste Aiud, 

Dalelei ce drum bătut! 

(Pompilii, Sibii, 20. 

Abrud avusese un fel de poet a: 

seii, dela care există o broşură, tipă- 
rită cu ortografia urgurâscă, fără in- 

dicaţiunea, locului, sub titlul: „Versu 

Kotranci in- sztihuri âlketuit de Pe- 

tru Furdui delă Abrudfalva 14 An- 

nul 1818 18 zil6 December.“ 

Abrudenii amestecă în vorbire cu- 

vinte şi chiar frase unguresci. Iată un 
pasagiu din Furduiu (pag. 4), transeris 

cu ortografia ordinară : 

Care casă n'ati avut, 

Curte cu pârtă au făcut, 

Şi conihă, şi grajd de boi, 

Şii mai fălos decit noi; 

Care nici nu cuteza 

În crişmă a se băga, 
Du-te ?n cuîşmă unde's ei, 

Că's după masă tomeiu, 

Şi cere vin ungureşte, 

Şi cîntă şi duhăneşte: 

Ado vin 

Că banii vin! 

Ordăg atta 
Bani 's gata,.. 

La 1786 sai descoperit la Roşia 

(Verespatak) lingă Abrud preti6se ta. 
ble cerate romane, scrise între anii 

140 — 160 după Crist, adecă nu mult 

după colonisarea Daciei, şi din cari re- 

sultă că acâstă localitate se numia 
atunci Alburnus. Dâja Massmann 

(Libellus aurarius, 114) observă că în- 

tre Abrud şi Alburnus este o pr 

mare asemănare, admiţându-se o formă 

intermediară Albrud; dar pe dealtă 

parte, el atrage în acelaşi timp aten- 

ţiunea asupra numelui oraşului tracic 
din Mesia Abrutum, unde se bătuse 

Impă&ratul Decii contra Goţilor. Cu 

alte cuvinte, Abrud ar pute să fie nu-
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mele dacic al localităţii, pe care colo- 
nii romani prin assonanță ai numit'o 

apoi Alburnus. Noi vom adăuga 

cătră acesta, că în Tracia exista ora- 

şul "A8ooltBa, adecă prin obicinuita, 
confusiune paleografică grâcă A=A: 

Abrudeva sai Abvrudava (Du Mont, In- 

script. de la Thrace, p. 76), de unde 

Abrud fără mai nici o modificare fo- 

netică. Ar urma de aci că numele ro- 

man oficial Alburnus sa uitat, dar 

numele dacic poporan Abrudava sa 
conservat pină astădi. 

Abrudân (-d), adj. şi subst; habitant 

dWAbrud; appartenant ă Abrud.. Prin 
„ Abruden se înțelege numai cine-va, sait 
ce-va din Abrud în sensul restrins al 

cuvîntului. Pentru locuitorii din mun- 
ţii Abrudului în genere, dela Roşia, 

Cănpeniş, Buciumeni etc., se întrebuin- 

teză mai mult numele de Moţi. 

v. Abrud. — 2Moţ. 

A-bubă, subst. fem. sing.; maladie 
cancâreuse, spâcialement pustule ma- 

ligne. Se accentâză şi a şi u. Dr. Po- 
Iysu (Wrtb. ed. Bariț, p. 2) traduce 
acest cuvînt nemţesce prin Karbunkel 

când e vorba, de a-bubă în genere ; iar 

când este numai „în gură“, prin Mund- 

fâăule. In casul al doilea, vorba se în- 

trebuințeză mai mult în oraşe, fârte 
“Tar pe la ţeră. In casul dentâiu, e 

aceiaşi bolă, care în Moldova, se chia- 

mă mai adesea buba-trânjilor şi 
pe care a deseris'o pelarg Dr. C. Va- 

nav (Physiographia Moldaviae, Budae, 
1836, p. 62), adăugând că ea este pro- 
priă anume poporului de jos: „Mor: 
bus est quem solummodo plebi proprium 
novi“. Numele românesc cel mai ve- 
chiu al acestei b6le, cunoscut deja în 

latina, rustică, este bubă-nâgră (L. 
M. I, 261). 

Sub termenul tecnic de „pustule ma-   

ligne“ medicina înţelege o b6lă, care 
se nasce la om anume prin contact di- 
rect sait indirect cu vitele atinse de 
dalac, cu pieile lor sai cu lâna, ba 
chiar prin pişcătura muscelor cari sup- 
seră din sângele unor asemeni vite 
(Littre-Robin, v. pustule). Prin urmare, 
este ce-va curat ţerănesc, şi mai ales 
ciobănesc, însă teribil: după ce s'a ar&- 
tat buba, omul m6re peste o săptt- 
mână. De aci grâza Românului, care 
de frică se sfiesce măcar a caracterisa 
acestă bâlă printrun epitet, ci "i dice 
numai: aceia. 

Intr'un descântec din Banat se înşiră.: 

Bubă blândă, 
Bubă 18, 

Bubă galbănă, 

Bubă nâgră, 

Bubă vinătă, 

Bubă românescă, 

Bubă nemţască, 

Bubă ungurâscă, 

Bubă porcâscă, 

Bubă căâscă, 

Bubă văcâscă, 

Bubă oiască, 

Bubă sălbatecă, 
Bubă de nob-deci şi nos de feluri... 

(5 Liuba, com. Maidan) 

La un alt capăt al pămîntului ro- 
mânesc, în Moldova, descântecul sună : 

p+. Duba cu săgetătură, buba cu po- 
citură, buba cu 'ntălnitură, bubă, albă, 
bubă n6gră, bubă vînătă, bubă cu noă- 
deci şi no& de junghiuri, bubă arme- 
nâscă, bubă jidovască, bubă țigănâscă, 
bubă românsâscă,..& 

(Ap. Tocil. Rev. II, 383), 

ki bine, din acele bube o sută fără 
una, specificate după fantasia poporană 
prin culori, prin vietăţi şi prin n6muli, 
una le întrece pe tâte: i se dice ade- 
sea bubă-rea, ca şi când cele-lalte 
ar fi bune în alăturare cu ea; cei mai 
mulţi însă abia o indică cu fiori fără 
ăi da vre-un epitet: a-bubă, adecă a-



ceg-bubă, buba sciută de toță, buba 

„ar ltoyuv. Asemenea, terdre Românul 
o resimte numai d6ră de 'naintea epi- 

lepsiei, pe care de aceia o şi numesce 

în acelaşi fel: a-b6lă'saii a-nevoe. 

v, TA. — 2A-nevoe. — Bulă. — Bubă- 

negră. — Dalac. 

A-bină (de-), adv.; ă bon prâsage. 

Când dicem : nu'ţă e folositor, afirmâm ; 

dicând însă: nu'ţi e a-bună, exprimâm 

“o părere, o presupunere, o bănuslă, 

dar fondul este acelaşi. 

Substantivul latin bonum, prin plu- 
ralul seii bona, a trecut la Români din 

neutru în feminin: bună, fără a se 

confunda cu adjectivul proprii: bună 
„bonne“ sai cu adjectivul substanti- 

vat: bună „grand'măre“. Peste Car- 

paţi se dice adesea: „a face ce-va cu 
buna“ în înţeles de: „placidis mediis“ 

(Lex. Bud.). Pasagiul din Sallustiii (Cat. 

1X): „jus bonumque apud eos non 

legibus magis quam natura valebat“ 

sar pute traduce românesce: „ei tră- 

ja drept şi cu buna, nu de frica le- 

gilor, ci din fire“. 
In unire cu preposiţiunea de pre- 

vestire a, acest bună devine ddverb cu 

sensul de: „animus praesagit bona“, 
iar după negaţiune : „animus praesagit 

inala“, ca întrun vers din Staţii. In- 

trebuinţarea, negativă e cea mai dâsă. 

ps. Nu e a-bună copilului că tot 

plânge; nu'ţi e a-bună că te scoli n6p- 

tea şi nu dai pace altora să d6rmă; 

atâta, ris să dea Dumnedei să vă fie 

a-bună (|. M. 1, 236). 

+. Yhisal as'noapte un pustii dă 

yhis urit — scuipaţi-vă n sîn şi hie 
dăparte dăst loc! Din asta, nu mi-e 

a-bună. P6mă mi-e că m'oiu prăpădi...% 

(Jipescu, Prahova, Vălenii-de-munte.) 

Din tâte cuvintele cu preposiţiunea 

de prevestire a, precum : a, bine, a rei, 

a morte, a secetă etc,,. a-bună este   
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singurul care "şi mai asociază une-ori 
înt”un mod axbitrar pe de, căci din 

causa pre-rarei întrebuinţări a substan- 

tivului separat bună natura prepo- 

sițională a lui a în a-bună nu se mai 

simte, fiind tractat întocmai ca a în 
abia — de-abia, încât forte corect sar 

pute scrie întruna: abună. 

„Aspru cu Românu tăi şi blând cu 
lepra! Bine “ţi şade! De ţă-ar hi d'e- 
bună numa... (Jip., Vălenii-de-munte). 

„Bucuria ce avea, nu era d'abună = 
nuj prevestia, sfirşit favorabil.“ 

(Costinescu, Vocab. 7). 

v. 15 4.—2Bună. 

!Abâăr (plur. aburi), subst. masc.; 

vapeur. Se pronunță de asemenea: 

ubor, apoi abure şi abore; articulat 

însă poporul dice numai aborul sai 
aluvul, nici o dată : aburele saii aborele. 

p„.. aburi es din apa ce începe a da 

în fiert; căldura s6relui scâte aburi din 

lacuri, rîuri, mare; ceţa şi negura nu 

sînt decât deşi aburi; nuorii încă se 

formsză din aurii scoşi prin căldura 

sorelui din apele pămîntului; plâia şi 

roua se nasc tot din abură scoşi din 

sinul pămîntului, cari reciţi se fac 

6răşi apă; prin căldură mare nu nu- 

mai apa, ci şi cele mai solide corpuri, 

cum metalele de exemplu, se pot pre- 

face în aburi“ (LL. M.). 

In enumeraţiunea de mai sus, lip- 

sesce aburul vinului: 

pe. ŞI apoi când aburiă vinului şi o- 

chii crăşmăresei aii produs efectul lor. 
încep horele, rîsurile, tropotele...“ 

(0. Negruzzi, Scris6rea XXYVIII) 

Mai lipsesce aburul calului: 
p... Calul era numai spumă; muşchii 

i se întinseseră, ca, crda unui arc, şi 

aburi groși eşiaii din el...“ 
([d., Alergare, 39). 

Apoi resuflarea se chiamă de ase- 

menea, abur (Polysu).
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Dosofteiu, 1673, ps. 134: 

Gură au şi nu pot să grălascâ, 
Cu ochi sînt şi nu pot să zărâscâ, 
Urechi aă şi nu pot să audză, 
Nice aburi nu le iaste 'n budzâ...., 

acolo unde la Silvestru, 1651: „nici 
iaste răsuflare în rostul lor“ = Co- | 
resi, 1577: „nece iaste suflet în ro- 
stulă lori“ = Arsenie dela Bisericani 
circa 1650 (Mss. în Acad. Rom.): „nice 
iaste suflare întru gurile lor.“ 

In medicină prin abur se înţeleg mai 
în speciă gazurile scâse prin evapora 
țiune. Aşa: baiă de abur. Intrun trac- 
tat medical din secolul trecut (Mss. 
Arch. Stat): „udă un burete în apă 
Şi în unt-de-lemn adese-ori şi încălzesce 
cu el pe de-asupra partea, cea cu po- 
rolu, încă şi oblojind şi cu făină de orz 
sai cu tărițe saii cu smochine sai cu 
nalbă, să/l aşezi încă în abur făcut de 
ierburi moici6se : de nalbă, de muşeţel, 
de sămînță, de in...“ 

La săteni însă, chiar în medicină a- 
bur exprimă mai mult noţiunea, de 
suflare. Astfel, poporul cred6nd că un 
copil se pote vindeca de deochiu, dacă 
tata saii muma îi va sufla, peste cap, 
într'un descântec din Transilvania ne 
întimpină : 

Fugi deochiu fierbinte, 
Că te-ajung aborii de părinte... 

(R. Simu, Sibiă, com. Orlat) 

Alături cu fum, cu pulberea şi cu 
cenuşa, aburul este unul din simbolu- 
rile nestatorniciei lucrurilor. 

Ioan din Vinţ, 1689, f. 111: „Cale 
scurtă, iaste pre care alergămiă. Fumii 
jaste viiaţa, atasta, abur şi ţărănă şi 
cenuşe. Intru puţin să arată şi în de- 
grabă piiare...* 

De aci, făcând o deosebire între prin- 
cipiul vital la om şi la cele-Valte vie- 
tăți, poporul român recunâsce omului 
suflet proprii dis, pe care'l crede ne- 

22,083 
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muritor, pe când fiarelor şi dobit6celor 
le acordă numai o suflare trecătore, 
numită une-ori: blesc = „scânteiă“, 
mai tot-d'a-una însă: abur. 

In tâte provinciele Daciei lui Traian, 
abur însemnză: „âme des animaux“; 
jar când animalul încetâză de a trăi, 
rare-ori i se dice că „a murit, ci mai 
ales: a pierit, afară de mai multe 
alte expresiuni ca: „a crăpat“, „a cic- 
nit“, „a eşit“ etc., prin cari se stabi- 
lesce şi mai bine credința, poporană 
despre deosebirea între cele doă prin- 
cipie vitale. 

„A murit unom; a pierit un boii; 
a leşit o .6iă“ (C. Liciu, Iaşi, comuna 
Cotnari). 

„Poporul qice despre dobitoc că nu 
are suflet, ci numai abure, care piere 
o dată, cu dobitocul, iar sufletul omului 
este neperitoriu, şi deca se desparte 
de trup, se duce la D-qeii pentru ca 
să'şi Jea, resplată“ (Preut D. Popoviciu, 
Banat, com. 'Tincova). 

„Despre omul ce jure strâmb, popo- 
rul dice că: acela n'are suflet ca 6me- 
nii, ci numai abor ca cânii“. (A. Bu- 
nea, Transilv., com. Vaidarecea). 

„Despre un om fârte slab, se dice : 

ăsta'i numai cald! sai: numai cât are 

suflet în 6se; iar despre un om r&i: 
ăsta are numai abur ca, cânii“ (T. Cri- 
şianu, Transilv., com. Cugieru). 

Tot aşa se vorbesce pretutindeni în 
România, 

La Munteni: 

„Și de cum se apropie de ea, Murga, 
se trase înapoi spăimintată, d'aşa mân- 
drețe, c'o fi având dobitocul abur în 

loc de suflet, dar vădul e tot văd...“ 

(De la Vrancea, Sultanica, 246). 

In Moldova, deja la Cantemir în Di- 

vanul lumii (A. IL. R. II, 128): „aburul 

dobitocului, muritor şi în nemică, în- 
torcător... “
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După credinţa, poporului român — 

ce-va cam darwinist — o fiinţă inter- 

mediară între om şi dobitoc este stri- 
goiul, adecă omul născut cu c6dă, 

care tocmai de aceia -n'are suflet, ci 

numai un fel de abur, persistând însă 

şi după morte. 

»Strigoii şi strigoele sînt un solu de 
Gmeni carii ai c6dă; şi după ce mor, 

es din mormînt în chip de abur....“ 

(C. Riosescu, Nemţ., com. Bistricădra). 

La Români între suflet şi abur 
este acelaşi raport psicologic ca la ve- 

chii Romani între animus şi anima, 
ambele având de asemenea înţelesul 
fundamental de „vint“: &veuos. Omul 
singur avea „animum“; cele- Valte fiinţe 
tote „animam“ : 

- Indulsit communis conditor illis 

Tantum animas, nobis animum quogque... 

(Juvon. XV, 148). 

Numai „animus“ era nemuritor: „ni 

hil est nisi mortale et caducum prae- 

ter animos“ (Cic. de Rep. II, 12). A- 

poi „animus“ fiind sinonimeu „sollertia“, 

cu „voluntas“, cu „consiliumt, prin el 

domnia omul asupra naturei. Tot așa, 
dice Românul: „Dobitocul este fricos 

şi supus omului fiind-că n'are suflet, 

ci numai abur...* (D. Resmiriţă, Nemţ, 

com. Vinătorii)= „animam tantum, 
non animum €. 

Pe lingă abur cu sensul de „suflare“, 

mai este forma abore, ambele între- 

buințându-se de o potrivă în. privinţa, 
vîntului. Aga în acelaşi cântec de nuntă 
se aude în unele locuri : 

Ş'asa, plecarăm 
Şi venirăm 

Pe stelele cerului, 

Pe absrea vîntului... 

(N. Busuioc, Sucâva, com. Păşcani-Stolniceni) 

iar în altele: 

Indată pornirăm 

Și venirăm   

Pe faţa pămîntului, 

Pe aburiă vintului..., 

(C. Cons'antinii, N6mt com. Dâmna) 

Pe ragdele s6relui, 

Pe aburul vîntului... 

(G&. D. Teodorescu, Poes. pop. 177). 

Să se observe că latinul „vapor“ 
pare nici o dată sensul de suflu, a- 

tât de esenţial în românul abur şi pe 

care lătinesce noi îl putem traduce nu- 

mai d6ră prin : spiritus, saii chiar 

prin anima, de ex. în: „animae ven- 

torum“. A trage dară pe abur din 
„vapor“, cu perderea, iniţialului v şi 
cu trecerea lui p între vocale în b, 

este nu numai contra foneticei ro- 

mâne, dar încă ce-va pe care nu scusă 

nică măcar o deplină corespundință de 

sensuri. Cu „vapor“, în care predom- 

nesce noţiunea de căldură, de ex.: 

aestivus vapor, dissiliunt vapore saxa, 

vapor amorque torret etc., e înrudit 

al nostru văpae, dar abur — nu. 

Intre ambele cuvinte nici măcar o de- 

părtată filiaţiune ario-europeă nu exi- 

stă, de oră-ce vapor, archaie vapos, 

derivă dintr'un prototip cvapos = litv. 
kvâpas, din aceiaşi rădecină cu grecul 
xATTV0G. 

Dar a pretinde, pe de altă parte, că 

Românii aii împrumutat pe abur dela 

Albanesi, fiind-că aceştiia aii pe „avul“, 
erăşi nu este corect. Miklosich (Alban. 

Forsch. II, 69), după ce pune alături: 

„lat. vapor, alb. avul, rom. abure“, 
are bunul simţ de a adăuga că nu 

e sigur de înrudirea lor: „die Zu- 

sammengehărigkeit dieser Woârter ist 

nicht sicher“ (cfr. Diefenbach, Văl- 

kerkunde, 1, 243). E cu atât mai re- 

gretabil, când alţii le identifică fără 

nici o reservă. Mai întâiit, latinul vapor 

trebui lăsat cu totul la o parte, cer- 
cetându-se apoi numai legătura între
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abur şi albanesul avul, cari sînt în adevăr 

de aceiaşi origine primitivă, însă fără 
a se fi putut nasce unul din altul. 

Albanesce âvul, rostit Şi: avăl, însem- 
n6ză „vapeur, exhalaison“ (Dozon), une: 

ori „fumâe“ (Camarda), nici. o dată, 

„souffle“. Cată, să fi avut totuşi o dată 

sensul fundamental de suflu, fiind-că 

derivă din aceiaşi rădăcină ario-euro- 
peă: av, din care este grecul du = 

«Po „suflu“, dos = aFos „suflet“ 
(Hesych.), deja - aFella, avea, 
die etc., tâte cu digamma, de unde 
apoi prin împrumut dela Greci lati- 
nul: aura şi ar. Acea rădăcină a- 
rio-europeă av ni se presintă şi "ntr'o 
formă metatetică va, din care se trage 
sanscr. vămi „sufllu“, lat. ventus şi 
altele (Curtius, Griech. Et.) In laconi- 
cul cfrje=lesbiacul ame (Ahrens, Dial. 
dor. 49), adecă: aber=avar, ne întim- 
pină trecerea lui v în b. In românul 
abur, abureză, abăre, rădăcina av şi-a, 
conservat sensul fundamental de „suflu“ 
ca şi la, Greci, pe când Albanesii Vai 
perdut; ce-va mai mult încă, Românii 
posedă forme colaterale bre, bure:- 
ză, derivate din Yva=av, pe cari nu 
le aii deloc Albanesii. Dacă dară „avul“ 
este tracic la Albanesi, e tracic Şi a- 
bur la Români, dar nici Românii nu 
Vaii luat dela Albanesi, nică  Albanesii 
dela Români, deşi forma românâscă 
este mai primitivă prin sens, pote Şi 

prin finalul 7. 

Macedo-românesce se dice ca şi la 

noi: abur, aburi. La abur din corp: 

„Dii spilai nih6m mâniile şi vedzi cum 

nii-es aburi...“:La abur din pâine: „pâi- 

nea e caldă, frânge 'nă cărvelie şi va 

să vedzi că, sete aburi...“ La abur din 

apă : „căpachea, tingeriliei se-umplă de 

aburi...“ (M. Iutza, Craşova). Nu cu- 
n6scem însă la Macedo-români nici un 

exemplu de abur cu sensul de „suflare“, 
pe care ei par a'l fi perdut din graiu   

prin. contact cu Albanesii. Nu Par av6, 

probabilmente, nici Daco-românii, să fi 

venit aci de peste Dunăre târdii în 

vscul de mijloc, după cum crede ŞeGla, 

lui Râsler. In ori-ce cas, acâsta este 

încă o probă, 6re-cum suplementară, 

despre desvoltarea cea, independinte a 

lui abur la Români pe de o parte, iar 

a lui „avul“ la Albanesi pe de alta. 

Prin diferitele sale accepţiuni, abur 

are o mulţime de sinonimi. Une-ori el 

însemneză; pară, fum; alte-ori: c6 

ță, negură, nor, promorbcă etc; 

semnificaţiunea, însă, de căpeteniă este: 
adiare.... 

Familia românului abur: aburesc, 

aburez, bureză, b6re, ab6re, borilă etc,, 

afiliată cu albanesul“ avul“ şi cu fami- 

lia grecului 4Fo, n'are a face cu grecul 
Boetag sai Boâââs „erivăţ“—alban. boră 

sail voră „zăpadă“, care prin latina s'a 

respândit mai în tâte dialectele romani- 

ce; dar nică cu slavicul: buria „furtună“ 
ware a face. In româna însă, ambele 

aceste curenturi eterogene s'au întâlnit 

nu numai cu tracicul bre, ci încă şi 

cu latinul brumă, producându-se prin 

ciocnirea tuturora o confusiune 6re- 

care din causa asemănării fonetice şi 

a apropiării de sensuri. Trăsura carac- 

teristică a lui abur este o suflare lină, 

abia călduță, sai mai mult cu o re- 
core plăcută, ceia ce nu se cuprinde 

nică în latinul vapor şi bruma, nică în 

grecul boreas, nici in slavicul buria. 

v. Aburel. — Aburesc. — Aburez ete. 

Aer, — Bore. — Bureză. — Suflet... 

Aburăre (plur. aburări); subst. fem. 
—v. Aburez, 

Aburăt (-ă), adj. —-v. Aburit, 

Aburăi (plur. aburele), s. n.; brise, 

zâphyr. Se rostesce şi aborel. Demi- 

nutiv din abur sai abor, având ace- 

laşi înțeles cu bore: 
4
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»Deosebitele vînturi se chiamă : cri- 

văţ, austru, virtej, furtună, şi aburel 

când este prâmic „(T. Constantinii, 
Braila, com. Latinu)= „Numirile vin- 

turilor la noi: austrul, dela sud; cri- 

văţul dela, nord; vîntul Braşovului, 

dela, resărit ; vîntul Sibiiului, dela apus; 
borea, zefir...“ (A. Bunea, Transilv., 

Făgăraş, com. Vaidarecea). 

După Dr. Polysu (ed. Bariț p. 2), a- 

burel mai însemnâză „Dorişor“, ca de- 

minutiv dela abur „nor“. După Cihac: 

„aburel = petite vapeur“ (?). Sensul fun- 

damental însă pentru aburel, ca Şi pen- 

tru abur, nu este de loc acela de 
„o6ţă“, ci anume de „suflu». 

Un frumos pasagiu din Dosofteiu, 
1683, f. 86: ,... priimiţii roaâ a Du- 
hului svântii, roâ înfocată, roaâ nu 
umădă şi cu aburelă de vântii pemin- 
tesci, ce roaâ înfocată cu abureki Dum- 
nedzăescii ce suflă cu foci, nu cu 
foci de cesta ce arde şi veştedziaşte, 
ce foci luminători şi întrămători...“ 

Prin analogiă cu aburel, poporul şi-a, 
croit în limba poetică cuvintul văz- 
durel. De exemplu, într”o colindă din 
Muntenia : 

În spatele lui 

Sore cu căldura; 

In âmbi umerei 

Doi luceferei ; 

Jur-prejur de pâle 

Cerul plin de stele, 

Tote văzdurele... 

(G. D. Teodorescu, Poes. pop. 49) 

Curiosul văzdurăle (la sing. văz- 
durl) este: văzduh-kabură (plur. 
aburele) prin fusiunea a do cuvinte, 
ca franţusesce în : selon = secundum + 
longum, sai: refuser=— refusare + re- 
cusare, italienesce : stamberga = stan- 
za-ţ-albergo etc., un fenomen lingui- 
stic forte interesant, pe care l'a stu- 

  

  

diat mai cu deosebire Caix (Studi di 

etim. ital., 199— 203). 

v. Abore. — Abur. — Aburez. — Bore. 

— Văzdurel... 

Aburslă (plur. aburel), subst. fem.; 

exhalaison, soufile continu, brise. Se 

rostesce şi: aborelă. Lex. Bud.: „abo- 

relă, vaporatio, evaporatio“. —cfr. Po: 

Iysu, Barcianu etc. 

Sensul fundamental, ca, şi pentru în- 

trega, familiă a lui abur, fiind „su: 

flare“, aburdlă este aprâpe sinonim cu 

aburel şi cu borilă: 

„ Vînturile se numesc: crivăţ, vijeliă, 

furtună, virtej şi aburelă“ (Miron, 'Te- 

cuciu, com. Găicâna) = „vîntul de miadi- 

di sau borilă, în urma căruia se aş- 

teptă numai decât plâiă“ ($. Iordă- 

chescu, Botoşani, com. Cristescii). 

Format prin acelaşi sufix ca în: re- 
câlă, vineţelă, surdslă, fierbinţelă, etc., 

ahurelă exprimă stare, pe când abu- 

rire sai aburare, ca infinitiv sub- 

stantivat, exprimă acţiune; apoi bo- 

rilă, compus ca: Zorilă, Murgilă, Fră- 

țilă, surdilă etc., indică pe aginte; în 

fine, deminutivul aburel este ce-va 

mai puţin saii ce-va mai trecător de- 
cât cele-V'alte tâte. 

v. Abur. — Aburel. — Aburesc. — Bore. 

— Borilă... 

Aburâse (aburii, aburire), vb.; va- 

poriser, exhaler, soufiler doucement. 

Se dice şi: aboresc. „1% Ca transitiv, 
a expune ce-va sai pre cine-va la a- 
buri, al trece prin aburi: mulţă 6meni, 
pentru multe neputinţe, se aburesc ; 
părți vătămate de ale corpului, înainte 
de a se trage, se aburesc bine. 20 ca, 
intransitiv, a scâte aburi: caii de multă, 
fugă uburiati înfricoşat ; dimin6ţa, după 
dile şi nopți căldurâse, rîurile aburesc. 
30 a sufla încetişor, vorbind de vîn-
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turi: un dulce vint; aburesce despre | 
m6di-di“ (L. M.). 

»D'o săptămână şi mai bine zăpada 

se topise; muşcelele, acoperite d'o poj- 
ghiţă verduriă, aburiai un fum ce se 
'nălţa a-lene, cletănat de adiere...“ 

(De la Vrancea, Sultanica, 51) 

Sensul de suflare predomnesce. 

Intr'un cântec poporan din 'Tran- 
silvania : 

Sub un pom am adormit, 

Şi mi-o fost pomuw'nflorit, 

Sun vînt cald ce-o aburi 

Florile le-ati oborit... 

(Pompiliă, Sibitu, 45). 

Intrun „bocet“ din Moldova: 

Dincotro vîntul mă bate, 

Tot m frige şi mă arde; 

Dincotro el aburesce, 

Tot mă arde, mă piîrlesce... 

(Preut S. Teofanescu, Nemţ, com. Gârcina). 

Intr'o doină tot de acolo: 

Bate vintul, aburesce, 

Puiul se călătoresce 

Şi mândruţa mil jelesce... 

(Conv. lit, 1885, 455), 

In graiu, aburesc se confundă cu for- 

ma colaterală aburez, mai respândită, 

şi singură cunoscută în macedo-româna. 

Y, Abur. — Aburez, 

Aburăz (aburat, aburare), vb.; vapo- 

riser, exhaler, souffler doucement. Se 

rostesce şi aborez. Acelaşi sens ca, în 
aburesc, cu care se confundă în graiu. 

Alexandri în Sentinela română : 

Lat e câmpul celei lupte, 

Lat şi plin de arme rupte, 

Plin de trupuri sfărămate 

Care zac grămăzi culcate, 

Plin de sânge ce'l păteză 
Şi văsduhul abureză... 

„Bore se numesce vîntul lin de veră, 

când numai abureză“ (3. Liuba, Banat, 
com. Maidan).   

În inruditul bur6ză, deşi sensul 
fundamental este de asemenea „suflare“, 
totuşi prin noţiunea intermediară de 
„recâre“ sa desvoltat sensul ulterior 
de „ploiă de tot măruntă“, astfel că, 

ambele cuvinte, diferenţiate prin formă, 

s'au diferențiat şi prin înţeles : 

pe. la noi, când bureză din pâclă, 

se dice promorâcă“ (Preut N. Sando- 

vică, Dorohoiu, com. Tîrnauca). 

Ca şi bur6ză, abureză se între- 
buinţeză, adesea impersonal. 

In multe locuri se aude cu dz: abu- 

reda, aburedză. Dicţionarul româno-la- 
tin bănăţen circa 1670: „aburtdz. Va- 

poro. Efflo“ (Col. 1. Tr., 1883, p. 421). 

Macedo-româna cun6sce numai forma 

abureda: „pânea cu de-ayhia se-aburâ...«, 

„apa caldă se-aburedză...“ (M. Iutza, 
Cruşova). 

v. Abur. — Aburesc. — Bore. — Bură. — 
Burea... 

Aburit (-d), part. pass d'aburese, 

„dburit sai aborit, aburat saii uborat, 

expus la aburi, încăldit sai muiat prin 
aburi“ (L. M.). 

Idiotisme : friptură aburită — bine 

rumenită şi cu miros plăcut; vin abu- 

rit= tare şi aromatic; faţă aburită = 

roşită prin emoţiune. In tâte aceste 

expresiuni, sensul fundamental este : 

însufleţit, prin oposiţiune cu re.- 

suflat, care nu mai are suflu. 

Pann, Prov. I, 37: 

Şi văzând gâscanul în gheveciu adus, 

Aburi, fierbinte şi 'nainte'i pus... 

Dosofteiu, 1673, f. 143: 

Şi Domnului i se fiace milă 

Vădzind că le fac pizmaşii sâlâ, 

Şi ca din somn sări Domnul rumân, 
Ca de vin ce-i aburit şi sumân, 

Şi diade ?'n pizmaş cu război iute... 

p.„.ba o stringea pe fata de mână, 

ba o călca pe picior, ba... cum e treba
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flecâilor. Și tropai, tropai, ropai, ropai! 

i se aprind lui Ipate al nostru călcâele. 

Chirica era şi el pe-acolo, şi cum se 
lasă Ipate din joc, spirituşul dracului 

îi dice: - 
„— Eă, stăpâne, parcă te-ai cam a- 

burit la faţă, nu sciu cum; ce didi, 

aşa căţi vine la socotâlă?...“ 

(. Crângă, Stan Păţitul). 

v. Abur.— Aburesc. 

Aburăs (-d), ad)., vaporeux. „Aburos 

şi aboros : 1. plin de aburi; 2. rar şi 
afinat ca aburii; 3. întunecos, puţin 
luminat“ (L. M.); 

Adjectiv cu dibăciă întrebuințat de 

A. Odobescu în Pseudokynegetikon p. 

86: „Mugurul liliacului se despică şi 
înverdesce sub aburosele sărutări ale 

s6relui de Aprile...“; şi ”n Mihnea-vodă 
p. 17: „tînăra, fecioră se arătă cu con- 

ciul semănat cu diamanturi, cu abu- 

rosul zovon de filaliu, cu auritul văl 
de betâlă răsfirat pe un biniş de su- 

vaiu alb...% 

v. Abur. 

Abusălea.—v. Abușile. 

Abăşile, adv.; ă quatre pattes. Dic- 
ţionarul româno-latin bănăţen circa 1670 
(Col. 1. 'Tr. 1883 p. 421): „Abushile. 
Iufantium incessus quadrupes.“ 

*„Pruncii cei mici când îmblu pre 

mâni şi piciore, se dice că îmblu abu- 
sălea. Omenii mari când îmblu, ori 
când căq6nd se opresc pre mâni, se 
dice: în brânci“ ($. Liuba, Banat, 
com. Maidan). 

Aci doă observaţiuni: 
1 Aceiaşi acţiune are un alt nume 

când e vorba de copil, şi altul atunci 
când se vorbesce de cei în vristă; 

20 Copilul de tot mic pronunţând s 
în loc de ş, forma abusălea pentru abu- 

AC 
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şile este resultatul influinței graiului 
copilăresc asupra limbei părinţilor. 

Cu abușile nu trebui a se confunda: 
de-a buşii, după cum se chiamă un 

joc. de copii, cunoscut mai ales în Mol- 
dova şin care se rostesc următârele 
cuvinte: 

Au-late, 

Bau-late, 

Nu ţi-i frică că te-oiu bate? 

Din codiţă, din codă, 

Pin'oiu prinde-a numără... 

(D. Albot6nu, Covurluiu, com. Mastacani). 

Format prin preposiţiunea de mişcare 

a (v. 11:A), acest adverb îşi mai asociază 

aprope. tot-d'a-una preposiţiunea, de : 

d'a-buşile. 

v. Buş. — Buşă. 

tAe (arţic. acul, poporan: acu, ma- 
cedo-rom. aclu; plur. ace şi acuri), s. n.; 

aiguille, aiguillon. „Instrument de fer, 

supțire ascuţit, cu care se câse, se 

împunge sai se infige“ (L. M.). 

“|. Ac în ghicitori. 

Cimilitura poporană a acului: 

Am un om mititel 

Face gardul frumuşel.., 

(Revista populară 1884 p. 47) 

sau: 

. Ce e mic-mititel 

Ingrădesce frumuşe].... 

(Ispirescu, Pilde, 32) 

O altă cimilitură: 

Ce fuge mereu la vale 

Şi'şi lasă maţțele *n cale..., 

despre care d. G. D. Teodorescu (Poesii 

pop. 216) observă că: „în Mexic se gă- 

sesce o ghicit6re asemenea acesteia tot 

despre ac: cine al&rgă printa'o vale, tă- 
rindu'şi maţele după sine.“ 

Macedo-românii ai şi ei doă cimi- 

lituri despre ac: 

Niic nii-escu, drac nii-escu, 

Ma tută lumea ei u 'nvescu... 

(M. Iutza, Cruşova)
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care exprimă aceiaşi ideiă ca în pro- 

verbul daco-român : „acul este mic, 
dar scumpe haine câse“ (Pann, Prov. 
1, 187). | 

A doua cimilitură macedo-română, 

forte ingeniosă şi 'n care chiar prin 
rimă este indicat ac: 

Drac tru chisă, ?n cer tut drac, 

S'6ste văr'nă c6dă nii trag, 
Pri-iu-cido cu câda mi bag, 

Din dao-trei maşi una fac, 

Pănă-ci-şi di c6dă ascap... 

(M. Iutza, Cruşova) 

adecă : „drac în iad, în raiu tot drac; 

dacă trag după mine o c6dă, apoi ori 

unde mă bag, din dottrei numai una 

fac, pină ce mă scap şi de c6dă“. 

In fine, un fel de ghicitore şcolărescă;: 
„be unde au luat Adam şi Eva ac şi 

aţă de au cusut frundele de smochin..?“ 

(Cost. Negruzzi, Cum am învăţat; ro- 
mânesce). 

JI. Feluri de ace. 

Ca, instrument de cusut femeesc, ac 

a dat nascere la proverbe: 

Despre femei lenevâse : „Când eram 

la mama, şi ei scieam să cos, că ma: 
ma împungea 'şi ei trăgeam acul...“ 

(Pann, Prov. III, 106) | 

Despre femei lucrătore: „Bărbatul 

să aducă cu sacul, muierea să scoţă 
cu acul, tot se isprăvesce...“ 

(Ibid. II, 123). 

Din ace femeiesci, Dr. Polysu (ed. 

Bariț, p. 9) distinge: „ac cu ureche“=— 
de cusut, „ac cu craci“==de păr, „ac 

cu gămăliă“ = bold. In unele locuri cin- 

ghel sai cang6 „crochet“ se chiamă: 
acuciurului (laşi, com. Bosia). 

Intrun document scris în Argeş la 

1621 (Arch. Stat.): „10 ace de cărpă 
de argintu.“ 

Intwun act din 1686 despre „hainele 

Şi sculele ale jupăn6sei Ilincăi fata ju- 

pănâsei Nâcşăi ot Petreşti, care sau 
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dat de pomână după moart6 ei“, ne 

întimpină, afară de „ac de argint“ în 
doă rinduri: 

„2 ace mari de argint cu mărgăritar 
şi cu turchiaze; 

„2 ace mari de argint de învălitură...“ 

(M-rea Cotrocenii, Arch. Stat) 

Poporul, firesce, crede că cel mai 

frumos din tâte acele trebui să fie acela 

“al Domnei. Jocul copilăresc de-a Baba- 

gaia, numit pe a-locuri: de-a Cl6ţa, de: 
a Puia-gaia, etc., se începe în Muntenia 
printr'un dialog între copilul care face 

pe cloşca cu pui şi între acela care 
face pe baba: 

„ —Ce cauţi, babo? 

— Acul Dâmnei. 

— O îi ăsta (arătând piciorul drept). 
— Ptău! nu e ăsta...“ 

(Ispirescu, Jucării, p. 25). 

In alte varianturi: „Acul Dâmnei 

cu fir roşu...“ (G. D. Teodorescu, Poes. 
pop. 198). 

In unele districte (Dolj, com. Ri- 

sipiţă; Olt, com. Piroşi) se chiamă: 

Acu- Domnei firea Scandix-pecten, nu- 

mită şi lătinesce: Acula, ital. Agu- 

glia, span. Aguja, dar cunoscută. mai 

mult sub poeticul nume de „Peptenele- 

Venerei“ (Pecten Veneris). In „Acu- 

Dâmnei“ se înţelege anume „ac de 

păr“, o unâltă de cochetăriă deja la 

vechii Romani: „comas acu comen- 
tibus“ (Quinctil. II, 5). 

Din ace bărbătesci, Românul distinge. 

pe cele întrebuințate de croitori, cojo- 
cari, cismari şi alţii, numindu-le : „ac 

abăgeresc“ (Olt, com. Vlaici), „ac 
țigânesc“ (laşi, com. Sinescii) etc., 

iar un ac mare, în genere, se dice: a- 

coiu, în Banat şi 'n Haţeg: aconiu, 

prin oposiţiune cu un ac mic: acuţ, 

aculeţ sai acşor. 

v. Abăgeresc. — Acoiu. — Andre. — 

Cange. — Cinghel. — Iguiţă. — Țigănesc...
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III, Ac=mic. 

Ca ce-va forte neînsemnat, şi forte 
eften, ac a dat nascere la o mulţime 
de locuţiuni : 

Li încă număr şi anii 

Când n'aveai pară de ac, 

Și acum te joci cu banii 
Turnându'i din sac în sac... 

(Pann, Prov. II, 89.) 

Cine fură adi un ac, 

Mâine fură un gânsac... 

(biă. 1, 68), 

„Te slujesce norocul, cât umbra acu- 
lui pe croitor“ (Ispirescu). 

Intrun act moldovenesc dela vodă 
Alexandru-lliaş din 1621 (A. 1. R. III, 
216): „dămu'ţ ştire de răndul celor, 
slugi “au înblat de-au luat bucatele 
lui Dumitraşco Şeptelig, cam înţeles 
cum sănt la tine în prinsoare, deci să-i 
faci să întoarcă tot “au luat dela casa 
lui, păn la un cap de ac...“ 

Expresiunea, : „pîn” la un cap de ac“ 
este o întorsetură posteridră, în loc de 
vechiul: „pin' la un ac de cap“, o lo- 
cuţiune ajunsă, a fi juridică, pe care o 
g&sim lătinesce, într'o frasă întocmai 
ca, cea de mai sus, în Codicele 'Teodo- 
sian : „Si praeter haec tria crimina 
repudium marito miserit (uxor), oportet 
eam usque ad acuculum capitis 
in domo mariti deponere“ (ap. Du Cange, 
V. Acucula). 

„Cauţi acul în caru cu fin...“; sau: 
porbul îşi caută acul în aria, cu paele, 
Şi surdul îl povățuesce unde sună,..“ 
(Pann, II, 4; III, 130), Franţusesce : 
„chercher une aiguille dans une botte 
de foin“ (Littre). Asociaţiunea, de idei 
intre căutarea acului Şi „ce-va forte 
grei“, este veche romană. La Plaut 
(Men. II, 1, 8 sqq): 

Nam quid modi futurum est illum quaerere? 
Hic annus sextus, postquam ei rei operam 

damus... 
si acum credg quaereres, 

Acum invenisses... 
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In: „aă înghiţit un ac şi ai să scoță 
un fier de plug“ (Coll. Golescu, Conv. 
lit. 1874 p. 68), ni se înfăţişeză, 6răşi, 
ca antitesă între ac şi „drugă de fer“, 
0 asociaţiune de idei romanică. Italie- 
nesce se dice: „dare un ago per aver 
un palo di ferro“ (Tommaseo). 

O altă antitesă : 

Eraii broştele 

Ca muştele, 

Şerpii ca şi acele, 

Năpărci ca andrelele ! 

Acum tâte ai crescut 

Şi de spaimă s'au făcut: 
Br6ştele 

Ca, ploştele, 

Şerpii ca grindile, 

Năpărci ca buţile.., 

(Burada, Dobrogia, 1£3). 

IV. Urechea acului. 
Alături cu asociaţiunea, de idei ro- 

manică: „acum quaerere“, dificultatea 
de a face ce-va se mai exprimă prin- 
tr'o imagine ebraică: „a trece prin 
găurica acului“, pe care Evangeliul a, 
respândit'o în tâte limbile şi care s'a 
ramificat pretutindeni în mai multe va.- 
rianturi poporane. 

Noul Testament 1648, Mat. XIX, 
24: „mai lesni iaste cămilei preîn 
uriach6 acului a trce, decăt bogatul 
întru înpărăţiia lui Dumnedzău a întra.“ 

Coresi, Omiliar 1580: „pre buna 
amu şi minunată iaste pilda acasta: 
cumi nu poate încăp6 cămila preîn 
urechile acului Gereptii multă strim- 
tură şi pentru multa grosime a cămi- 
leei, aşa şi cal câia ce duce în viaţă 
nu poate incăps pre bogatul pentru 
strimtura ei şi pentru multa grăsime 
a bogatului...“ | 

Spaniolesce se dice „ochiul acului“: 
„por el ojo de una -aguja“; româ- 
nesce: ureche, mai ades la plural 
urechile, deşi se vorbesce despre un 
singur ac; mai rar: gaură saii bortă,
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Varianturile poporane ale pildei e- 
vangelice : 

„B6la, întră cu caru şi ese prin ure- 
chile acului“ (M. Stefânescu, 'Teleor- 
man, com. 'Traian). 

„Rău întră 'n trupu omului ca pin 
urechili acubhă, şi nuw'l încape nici caru, 
când te umăreşti să 7 scoţi“ (Jipeseu, 
Prahova, Vălenii-de-munte). 

„Şiretul se străcâră ca prin urechile 
acului“ (P. Ispirescu). 

„Aştâptă să vină luna lui Fluerari, 
care bagă omâtul pe bârta acul în 
casă...“ (1. Verdânu, N6mţ, com. Car- 
ligii). 

Pann, Prov. III, 130: „Lesne a băga 
în urechile acului când vezi...* 

V. Ac=împungător. 
Ca instrument ascuţit, ac a produs 

o altă locuţiune metaforică. 
Deja la vechii Romani, „acu tan: 

gere“, „a atinge cu acul“, însemna: 
pă lovi tocmai unde d6re.“ 

— Mendicus es ?—'Tetigisti acu. Videtur 
digna forma... 

(Plaur. Rud. V, 2) 

Românesce, când cine-va şe portă 
reu saii ne supără, noi îl ameninţâm 
cu pedâpsa: 

| Asta e bâlă cu 16c, 
Am eii de cojocul teii ac... 

(Pann, Prov, III, 198; cfr. 1, 68) 

sait: „Am ei ac şi aţă de cojocul tei“ 
(Coll. Golescu). 

Ca simbol de respingere, acul figu- 
reză în următorul obiceiu : 

„La noi întâlnirea cu popa este pri- 
vită de popor ca piază rea; femeile 
aruncă ace cu gămălii pe jos, ca să 
scape de piezii“ (1. Poppescu, Dolj, 
com. Băilesci), 

Tot aci vine un alt obiceiu, în care 
simbolismul e şi mai pronunţat : 

„ln Bucuresci femeile lehuse se fe- 
resc a se întâlni una cu alta, fiind-că 
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nu este a bine. Dacă cum-va, se întâl- 
nesc, iute îşi trimite una alteia câte 
un ac. Ceea ce are băiat, trimite un 
ac cu gămăliă; eră ceea ce are fată, 
trimite un ac cu urechi“ (P. Is- 
pireseu). 

VI. Acul albinei. 
Prin proprietatea de a împunge, 

se numesce ac boldul unor insecte, 
mai ales al albinei, latinesce: acu- 
leus (fr. aiguillon =it. aguglione = sp. 
aguijon). 

„Albina în gură ţine mierea cea mai 
dulce, şi în c6dă acul cel mai otrăvi- 
tor“ (Coll. Golescu). 

Pann, Prov. II, 112: 

Viespea miere după ce nu face, 

Sare şi te împunge cu ace... 

O legendă poporană: 

*„Când a făcut D-deii tote vietăţile, 
a întrebat pre fie-care, că ce putere 

voesce să aibă. Albina a respuns: Pre 
cine voiu împunge cu acul mei, să Şi 

m6ră. Atunci D-deii a dis: Mai bine 
să mori tu! — Şi aşa se vede pînă în 
dioa, de astădi, că îndată ce înghimpă 
cu ucul seii albina pre cine-va, mâre 
ea însăşi“ (G. Dobrin, Transilvania, 
Făgăraş, com. Voila). 

Românul a observat insă că „matca, 
stăpâna, albinelor, n'are ac, ci numai 
albinele cele de rind (Preut V. Flo- 

rescu, Sucâva, com. Rugin6sa), de unde 
îi place a trage că: „cine e mare şi 
tare, de D-deii nu "i este dat să îm- 

pungă,“ 

La figurat: 

Ioan din Vinţi, 1689, f. 150: „pre 
însăşi neascultaria, morţii şi acul în- 
şelăciunii şi legăturile iadului în 
Iordani afundăndu-le...« 

Ibid. f. 177: „ai veselit. cu năd6jd6 
învierii pre cei vătămaţi cu acul mor- 
ţii...“ 

Tot aşa: acul pizmei, acul resbu- 
nării etc.
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După Bobb ([, 3), se mai dice ac şi 
virful spicului de grâi. 

VII. Derivaţiunea lexică. 

Lătinesce sint: acus (gen. acus) femi- 

Din, şi: acus (gen. aceris) neutru. 

La Români şi la Italieni ambele forme 
sai contopit, căpătându-se la plural: 

românesce ace lîngă acuri (v. Gruber, 

Studii asupra genului, laşi, 1884, p. 

32), italienesce : aghi, alătiuri cu vechiul: 

agora. Forma plurală „acora“ cată să 
fi existat deja în latina rustică. Cele- 

Valte graiuri neo-latine : fr. aiguille = 
prov. agulha= span. aguja= reto-rom. 

aguaiglia etc., ca şi ital. aguglia şi 
agocchia, şi-aii format cuvintul din- 
tun tip latin deminutiv: acucula = 
acicula,. 

v. Afă.—1Hac. 

2-Ae (-dcă) ; suffixe s'attachant aux 

substantifs et aux adjectifs. Sufixul 
nominal -ac, primar saii secundar şi 

tot-d'a-una tonic în limba română, este 

una din ramiiicările sufixului -c (-ka, 

-ka), diferențiat în: -ac, -ic, -ec, -oc, 

-uc etc., prin asociare cu diverse vo- 

cale, lungi sait scurte, prin cari se l6gă 

cu vădăcina sau cu tulpina cuvîntului. 

„„. Acest sufix există de o potrivă în 

tote limbile ario-europee şin tâte lim- 

bile turanice, astfel că întrun cas con- 

cret proveninţa lui. pote să fie cu to- 
tul de o altă natură decât în casul 

concret cutare saii cutare. Aşa la Ro- 
mâni el este: 

a) ario-europei în: 

bui-ac = sl. buiaki, 

ciorp-ac = sl. tirpakii, 
cos-ac = sl. kosakit, 

har-ac = gr. xagat, 

bumb-ac = gr. faufdxov etc.; 

b) turanie în: 

bărd-ac = ture. bardâqg, 

cap-ac =  , gapâq, 

„cerdac = „  târăâq, 
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con-ac =, ' qonâg, 

6t-ac = „  iatâq etc. - 

Latinesce, acest sufix (-âc, -âco) ne 

apare în: mer-acu-s, halven-ac-us, lin- 

gul-aca etc.; mai ales însă sub forma 

-ax=—ac-s: ed-ax, loqu-ax, aud-ax, fug- 

ax, ten-ax, rap-ax, fer-ax, sag-ax, lim- 

ax (=it. lum-aca) etc.; apoi adaos cu 

alte sufixe, ca în : halven-ac-iu-s, horde- 

ac-eu-s, ciner-ac-eu-s, gallin-ac-eu-s, dur- 

ac-inu-s, tili-ac-in-eu-s etc. (Corssen, 

Ausspr.?, t, 2 p. 195). Din causa ace- 

stei sufixaţiuni suplementare şi din 
causa trecerii flexionare a lui -ax în 
-ace-, se pâte dice că'n latina literară 

sufixul propriii -ac devenise forte rar, 

deși trebui să se fi păstrat mai bine 

în latinitatea rustică. — cfr. Budenz, 

Das Suffix xo0s (ex0s, axos, vxd6), Gât- 

ting. 1858; G Mueller, De linguae lat. 

deminutivis, Lips. 1865. 

La, Daci, şi la Traci în genere, sufi- 

xul -ac pare a fi suferit: pe de o parte, 

o scădere consonantică la -ag, ca în Sus- 

ag, numele unui Dac, despre care vorbe- 

sce Pliniii cel tînăr într'o scris6re cătră 

Traian ; pe de alta, o scădere vocalică 

la -0c: Amad-oc,.Bith-oc, Sad-oc, Spa- 
rad-oc, Spart-oc lingă Spart-ac etc. (To- 

cilescu, Dacia, 605). Cu i6te astea, Eu- 

stathiii în scholiele la Homer ne trans- 

mite vorba tracică pavâcdxus „0s0pis 

z0grovw“, „legătură de fin“ (De Lagarde, 

Gesamm. Abhandlungen, 280), în care 

sufixul -ac s'a păstrat intact şi pe care 
ai moştenito Românii în cuvîntul : 
măldac „petit tas de foin“ (Cihac, II, 

672). In maioritatea casurilor, sufixul 

-ac pare a se fi acăţat în dialectele 

tracice la tulpine nominale cu finalul 

t sah d. | 
In „măld-ac“ = pmavoaxms se învede- 

r6ză pe deplin caracterul deminutival 

al sufixului :ac la Traci, pe când în 

latina, literară acest caracter se per- 

duse aprâpe cu desăvirşire, după cum



17 

ne întimpină prâ-puţin şin cuvintele 

slavice, grece şi turce, întroduse în 
limba, română. 

Ori de unde ar veni, dela Daci sai 
in latina rustică, e forte interesanta 

întrebuinţarea curat, deminutivală a su- 

fixului -ac de cătră ţeranii noştri în- 

tr'o mulţime de vorbe plăsmuite de 

dinşii şi pe cari nu le cunâsce saii le 
nesocotesce graiul cărturarilor. 

Iată, de exemplu, cum vorbesce un 
săten din Prahova: 

„Dacă uscăţiva, puţinica, şi budu- 

laca mea vorbire cu ande hinu mieii 

Moţăilă n'or hin placu multor duhuri 
mari ...“ (Jipescu, Vălenii-de-munte). 

„Când eşti mic, scundac, vădu- 
t'ai că te hărtăpălesc toţă ?* (1d.) 

+. îndrăsnâla tinerilor, mintea pu- 

rurea crudacă a fetilor...“ (1d.) 

In balada, Cucul şi turturica (Alex. 
Poes. pop, 8: 

Ba, cucule, ba, 

Nu te-oiu asculta, 

Porumbacule, 

Frumuşelule, 

Pestrişorule, 
Drăguşorule...., 

unde deminutivalul -ac corespunde de- 

minutivalilor : -el = lat. -ellus Şi “lor = 

lat. -idlus. 

Sufixul român -ac nenfăţişeză sub 

raportul formei următârele : 
19. Tinde a scăd6 consonantic, la, -ug, 

de ex. desag saii desagă = gr. drod- 

xt0v ; 

20. Tinde a scăd6 vocalic la -oc, de 

ex. gânsoc gânsac (cfr. Quintescu, 
De deminutivis, 52-38); 

50 Iubesce tulpinele nominale cu fi- 

nala dentală, ca în: scundac, măldac, 
fundac etc. ; 

40. Se adaugă la un alt sufix, de ex. 

din : prostan — prostănac prost 

-an-ac ; ă 

50. Îşi adaugă un alt sufix, perqend 
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atunci accentul, de ex. din: gândâc— 
gândăcăl = gând-ac-ăl. 

V. -Ag.— -Eae.— -Bag, — -Ie.—-Ig.— -0e. 

-0g.— -Ue.— -Ug. 

3 Ac-; prâfixe sattachant aux pro- 

noms et adjectifs demonstratifs. Deja 
în latina archaică, pronumele demon- 

strativ : ecc' (ecce, ecco) servia a mai 

întări alte elemente demonstrative, cu 

cari se aglutina întrun singur corp. 

La Plaut nu o dată ne întimpină: ec- 

cilum „acel“ = ecceiillum, eccistam 

„acestă“ = ecce-istam etc. In limba la- 

tină rustică sa respândit cu timpul 

din ce în ce mai mult acest mod de 

a procede, şi tot-o-dată, ştergându-se 

cu încetul în asemeni compuse indivi- 

dualitatea lui ecce sati ecco, iniţia- 

lul e- a trecut în -a. De aci prefixul 

ac-, pe carel aii Românii în: acest — 

lat. ecc'istum (ital. questo = ecew'istum, 

questi =— cccv'iste, span. aqueste = 

eccu'iste) alături cu simplul: ist = îs- 
tum ; acel = lat. ecc'illum (span. aquel 

= ecev'illum, ital. quegli = eccviille, 

quello eccu'illum) alături cu sim- 

plul: el, 8l = illum; acum sait acmu= 

lat. eccu-modo (= friul. acum) ; aci = 

lat. ecchie (span. aqui = eccwhic) şi 

altele. 

De observat: 

1%. ac- redus la a-: aist = eccistum, 

lingă acest; aşi = eccw'sic, lingă ma- 

cedo-românul acşi (=sicil. accussi)... 

20. ac- redus la, c-: cest = acest; cel 

= acel, colo -= acolo... 

30, Latinul ece' trecut în același cu- 
vint în trei forme: acătare, cutare, a- 

tare = ecewtalem (=ital. cotale)... 

40, În adverbul: câce = eccuw'hacce, - 

dispărutul a reapare numai în construc- 

ţiunea.: într'acâce. 

Astfel prefixul român ac-, spaniolul 

aqu., italianul qu- etc., tâte din latinul 

ecc” (ecce, ec6o), se identifică prin ori-
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gine cu adverbul nostru : 6că — ital. 

ecco, deşi de secoli sai despărţit de 

dînsul prin diversitatea funcţiunilor. 

v. Ec. 

Acadeă (plur. acadele), subst. fem. ; 

caramel. „Vorbă tureâscă, cunoscută 

numai în România, liberă“ (L. M.). Cu- 

vîntul ni-a venit prin Turci din arabul 

'akide „sorte de sucrerie“ (Şain6nu), dar 

sună românesce tot aşa de bine ca şi 

franţusesce „caramel“, care e de ase- 

menea, arab, trecut în Francia prin Spa- 

nia (Littr6). Graţiă cofetarilor italieni, 

„caramel“ a străbătut prin Germania 

(Karmelzucker) pînă ?n Polonia -(kara.- 

melek), pe când acadea nici măcar în 

România ma putut să albă o lungă 
durată. 

v. Alva. — Ahiţă. 

1Acâr, conj.; n'importe [qui, quoi, 
comment etc.]. Dicţionarul româno-la- 
tin bănăţân circa, 1670 (Col. 1. Tr. 1883 

p. 422): „Akar. Sive. Vel. — Akhar-kare. 
Quicunque. Quivis“. În Lex. Bud. 365: 
pAcar == macar, batăr, ori, fie, fieşte-“. 
Bobb. 3: „acar-că = etsi, acar-ce=quid- 
cunque, acar-cine = quicunque“. 

Noul Testament 1648, f. 219: „unul 
crede că e slobod acar-ce a mănca, iară 
altul slab măîncă vârze...“ 

In aparinţă, acar se identifică cu 
macar, având acelaşi sens şi abia di- 
ferind prin formă. In realitate însă, 
ambele cuvinte sînt cu totul străine 
unul altuia prin origine. Intrebuinţat 
numai la Românii de peste Carpaţi, şi 
chiar acolo rar, acar este din punct în 
punct maghiarul : akâr „n'importe“, în 
composiţiune: akâr-ki= dcar-cine, akâr- 
mi. == acar-ce, akâr-h6l = acar-unde ete., 
dintr'o rădăcină curat ungurâscă cu 
semnificaţiunea, de „voire“. 

v. Măcar. — Ori. — Vare.   

2Acâr (plur. acare), s. n.; 6tui ă ai- 

guilles. Latinesce ar fi: acuarium. 

„Uneltele de cusut: ac, aţă, acar, 

forfece, degetar, pânză...“ (D. Albotânu, 
Covurluiu, com. Mastacani). 

Dicţionarele mai dai pe: acar „fabri- 

cant Waiguilles“, ba încă: „acăriă, 
„fabrique d'aiguilles“ (Cihac), forma- 
ţiuni gramaticesce corecte, dar nedo- 
vedite şi cari nu vor deveni o reali- 

tate decât numai după. ce se vor în- 

fiinţa mai întâiu în România nesce 

fabrice de ace, de o cam dată în 
lipsă, 

V. LAc.— Acarniţă. — Acăriţă. — Aco- 
niță. — 2- Ar. 

%Acar (plur. acari), s. m. ; fabriquant 
d'aiguilles. 

V, 2 Acar. 

Acarăt (plur. acareturi, s. n.; bien- 
fonds. Se aude şi ecaret. Se aplică 

“mai cu s6mă la construcţiuni cu de- 
pendinţele lor. 

Enache Cogălnie6nu, Cron. p. 200, 

vorbind despre Lupul-Agă sub Con- 

stantin Mavrocordat: „păn' la cea de 
pe urmă aii scăpat cu viâţa, dar aii 

eşit din şese-zeci pungi de bani şi i-ai 

rămas şi t6te acareturile, care nu se 

pot arăta cu scrisul câtă răsipă şi pa- 

gubă aii avut...“ 

Filimon, Ciocoii vechi, p. 105: „Ei 

bine, stăpâne! Trebue să, facem cerce- 

tare 'pe la tote aceste acareturi, căci 

pote să fie căleate de vecini...“ 

Cost. Stamati (Muza română, 1. 526) 
ii dă ca, sinonim: heiuri. 

Venit la Români prin Turcă din ara- 
bul 'akâret (Şain6nu). 

v. Bina. — Heiu, 

12 3-Acariu,—v, !123%Acar. 

Acârniţă (plur. acarnițe), s. f.; boite, 

sac ou 6tui ă aiguilles. Sinonim cu a-
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căriţă şi aconiţă, despre cari vedi 

mai jos, şi cu acar, din care s'a for- 

mat prin sufixul slavic -niţă, dar avâna 
un înţeles ce-va mai întins: 

„La ciobanii de pe la noi acarniţă se 
chiamă, locul, cutia sai traista, unde 
ei țin acele, fârfecile etc.“ (V. Lohan, 
Iaşii, com. Buciumii). 

v. 2Acar. — 2-Niţă,. 

Acârnişte, s. f.: 6tui ă aiguilles. For- 
mat din acarniţă, înlocuindu-se fi- 

nalul -iţă prin sufixul slavic -işte. Ac6- 
stă formă, care remâne dubi6să, ne în- 
timpină numai la Ieromonahul Maca- 
rie, Lex. Mss. slavo-român din 1778 

(Bibl. Centrală din Bucur.) : 

„'Ţava acelor, acariul, acarniştea, tâca, 
or ţava cea prinsă cu curâle, întru 
carea, se pun acele, undrelele...* 

V. Acarniţă. 

A-câsă, adv.; chez, ă la maison. De- 
şi compus din «lat, ad şi casă= 
lat. casam, totuşi a-casă a ajuns a, fi 
un adverb în tâtă puterea cuvîntului, 
invariabil şi având cele do elemente 
ale sale constitutive cu atât mai strins 
unite, cu cât preposiţiunea separată a 
(V. 1%4) a despărut din limbă aprâpe 

cu desăvirşire. Precum este adverb : 
afară = a-fară = lat. ad-foras, în acelaşi 
mod e adverb a-casă, care forte bine 
Sar put scrie: acasă. 

In a-casă noţiunea de „edificii“ e 
accidentală. Pote să fie cine-va a-casă 
în pădure sai într'o pesceră, dacă a- 
colo îi este şederea. Limba română po- 
sedă o mulţime de expresiuni pentru 
nesce locuinţe ca: stână, târlă, sună, 
coci6bă, bordeiu, coşmagă, cuşmelie, 
colibă, bojdeucă, cobirnă, zăvadă, şatră, 
cort etc., pe cari nici o dată nu le nu- 
mesce „casă“, şi totuşi cei ce petrec. 
în ele sint: a-casă. 

Pentru a arăta că e superat sai ne-   

mulţumit, Românul dice: „Nu'mi sînt 

toți boii a-casă“ (Baronzi, Limba ro- 

mână, 43). Totuşi nici o dată nu sar 

put6 dice: „boii în casă.“ 

Ca, adverb, a-casă une-ori îşi perde în 
graiu pe finalul -ă, devenind: a-cas sai 
acas, după cum se perde în: afar' = 
afară, 

Intrun cântec poporan din 'Transil- 
vania : 

De nu'i las 

Şi nici pârlaz, 

Să trec la mândra acas... 

(Jarnik-Bărsanu, 309), 

pe când întrun alt cântec tot de acolo: 

Ce folos că trag acasă, 

Că n'am nevastă frumâsă ; 

String în braţă sloiu de ghiaţă, 

Pare căi o mogândâţă.., 

(Did. 183) 

In legătură cu pronumele personal 
sai reflexiv, a-casă şi asociază sub 
forma, enclitică : a-casăi, a-casă'ţi etc. 

Moxa, 1620, p. 355: „Dumnezeui 
cruţă, căi gâsi uni poreariu anume 
Festul şi fâce bine că'i duse a-casă” şi...“ 

Pravila Moldov. 1646, p. 88: „mu- 
iaria, cândi nu să va, pleca nice va, 

„asculta de besericâ, căndu-i va dzice 
să margă după, bărbatu'şă, carele o 
cere şi o chiamă, să vie a-casă'ş şi să, 
lăcuiascâ înpreunâ,..“ 

N. Muste, Cron. 17: „nau primit 
Grigorie-Vodă, rugându-se Vezirului să] 
lasă să margă a-casă'şi în Ţarigrad...... 

Cost. Negruzzi, Ai mai pățit'o şi 
alţii, 71: „Toţi alergară pe a-casă cu 
părul sburlit, cu grija în suflet, cu 
groza în inimă, gândind la scena ce 
veduseră şi temându-se să nu găsescă 
asemene privelişti pe a-casă-le...“ 

In proverburi: 

Despre fanfaronadă : 

Pe uliţă 
Chiriţă, 
Ş'a-casă chisăliță..,
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Umblă pe drum cu alaiu 

Şa-casă n'are malaiu... 

(Pann, I, 160) 

Despre o 6iă bună şi o nevâstă hur- 

nică : 

Lân6să şi lăptosă şi grasă, | 

Să vie şi de vreme a-casă.... 

| (b. II, 118 

Despre cei ce călătoresc fără folos: 

A “lipsit de a-casă noă ani 

Şi s'a întors cu doi bani... 

(Io. II, 5) 

In fine: 

Când eşti poftit la vo masă, 

Plâcă sătul de a-casii... 

(b. III, 105) 

şi atunci acel ce te ospetsză va pute 
să dică: „aşa mai vii de a-casă“, un 

idiotism care însemneză: „aşa'mi place 
să fi,“ 

„Draga mea Anicuţă! Ban să te pri- 
vesc în hainele aiste..... Aşa ţerance 

mai vin de a-casă..... să ai şepte sate 
aline!“ 

(Alex, Craii noi, se. 1X). 

„Gaitanis: Iert tot. 

„Alecu: Aşa mai vii de a-casă....“ 

(Alex., Nunta ţerănâscă, sc. X). 

In blăstemuri: „Duce-te-ai în sus 

şin jos, Şa-casă să nu mai vii!“ (A. 
Degan, Transilv., Huned6ra). 

In graiul vinătoresc, cel puţin în 
Ţera-Românescă, exclamaţiunea „baide 
a-casă !“ însemnâză că, vînatul e prins, 

Aşa în Teleorman: 

„Pe la noi vînătorii, după ce Şi-au 
ales timpul, se întrunesc dela trei 
pînă la ş6se, având fie-care câini de 
vânat, şi plecă, înşiraţi astfel din di- 
stanță în distanţă încât să se potă 
ved6 unul pe altul. In dată apoi ce 
unul din ei a zărit vinatul, strigă:   

ocol, aidi a-casă! şi la acest semnal 

toți cei-lalţă, precum şi cânii, al6rgă 

spre locul arătat......“ ([. Panaitescu, 

om. Bălțaţii). 

„Când vînătorul, urmat de ogar, gă- 

sesce vinatul, el strigă mereu: ocol, 

ajdi a-casă ! ocol, aidi a-casă! pină cel 
prinde...“ (|. Ionescu, Râi6sa). 

In Dolj: 

„Când vinătorul este însoţit de ogar 
şi vede iepurele, vulpea sai alt animal, 

strigă: tut puiu! şi: ocol, aideţi a- 

casă!“ (M. Ciocălteii, Dolj, c. Pleniţa). 
Tot aşa în Ialomiţa (C. Ionescu, com. 

Borânesci). 

Acest strigăt cu „a-casă“ e un fel 
de conjuraţiune: 

„La vederea, vinatului, sberetul vînă- 

torului este: ocol, aid' a-cas! credând 

„că atunci iepurele saii vulpea saii alt 

ce va fi se opresce pe loc de se pote 

da cu puşca“. (N. Poppescu, Dolj, c. 
Piscu). | 

Poporul e sigur că fiarele şi dobit6- 

cele înţeleg limba, omenâscă, şi sînt chiar 
în stare de a vorbi o dată pe an (v. 

An-noii). Audind dară că omul „se în- 

torce a-casă“, vînatul se amăgesce, nu 
se mai mişcă, şi deci e împușcat. 

E fârte interesant că strigătul vină- 

torului se chiamă la Olteni sberet, 

ceia ce nu are a face etimologicesce cu 

sberare= lat. [ex]balare „bâler“, ci 

este vechiul roman [ex)barritus „cri 

de guerre“, ricnetul ce isbucnia tocmai 

atunci când legionarii năvăliai asupra 

duşmanului : „clamor autem, quem 

barritum vocant, non ante debet at- 

tolli quam utraque acies se. junxerit“* 
(Veget..). 

Vinătorescul: a-casă! își găsesce şi 
el, cel puţin ca fond dacă nu şi ca, 

formă, nesce paraleluri romanice, cari 

ne permit a bănui o veche origine la- 

ţină: „Au lit! au lit, chiens! exclama. 

tions pour faire quster les chiens, lors-
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qwon veut, lancer un liâvre“ (Littre). 

„Ade a-casă 1“ sati „alde în pat!“ ex- 
primă aceiaşi noţiune de: „aide la 

odihnă“, prin care vînătorul crede a 
înşela, pe iepure. 

Adverbul a-casă, în ori-ce cas, tre- 
bui să fie latin rustic: ad-casam pen- 

tru clasicul: „domi, domum“; căci nu 

numai corespunde italianului şi spanio- 
lului: „a casa“, dar încă francesului 
„chez“, vechiu „ă ches“-—,ad casam“, 
de ex. într'un text medieval citat de 
Litir6: „vos voliez venir ă nos e ă 

ceaus qui sont ă ches nos“, voiaţi 
a veni la noi şi la cei ce sînt a-casă 

la noi.“ Italienesce la Macchiavelli: „Il 

Re, per timore di questa lega, se ne 

andd per ragunare piă forze a casa“ 

(Tommaseo). În dialectul vallon (Grand- 
gagnage, 1, 21) în loc de „chez“ se dice 
„amon!=,ă-mohon“ (â-maison), schim- 
bându-se cuvintul principal, dar remă- 

nând aceiași construcţiune şi aceiaşi 
ideiă ca în: a-casă. 

v. Casă. — Ocol. — Sberet. — Vânat. 

Acatastasia, subst. fem.; boulever- 

sement, dâsordre. Grecul a-aracraoia, 
care n'a circulat nici o dată în gura 

poporului român, dar pe care totuşi, 

aşa fiind moda în epoca fanariotică, 
cronicarul Zilot (p. 45) îl întrebuințeză 

vorbind despre Mihaju-vodă Suţul : 

Unde ese şi cum merge, 

De e strâmb sai după lege, 

Nici că prin gână îi trecea!. 

Care mai de dimin6ţă 

1 se arăta în faţă, 

Ce'i dicea, aşa făcea! 

Aşa acatastasiă, 

Aşa scârnavă Domniă,..! 

Acătist (plur. acatiste), s. n.; terme 

ecclâsiastique. „"A4udSoroc, propriă : 
care nu se pune jos, care nu ş6de jos; 

de unde în special, ca termen biseri- 

cesc: 10 rugăciunile, cântările, servi- 

ciul bisericesc, care în sâra Vinerii din 

a cincea săptămână din Păresimi se 

face în ondrea Născătorei de Dumne- 

dei, şi în cursul căruia toţi Gmenii 
staii în piciâre; 20 de aci, în genere, 

ori-ce rugăciuni şi cântări cătră Nă- 

sc&târea de Dumnedeii; 30 ceia ce se 

dă preutului, care face aceste rugăciuni 

Şi cântări; de ex.: am să dai acatiste 
pe la tâte bisericele ca să te blasteme. “ 

(L. M.). | 

Cel mai vechiu Acakist românesc tipă- 

rit, este acel moldovenesc al mitropo- 

litului Dosofteiu, eşit în-4 la Uniow în 
Galiţia la 1673, în același timp cu 

Psaltirea în versuri. Titlul, pe care nu'l 

cunoscuse Cipariu (Principia, 107), este 
curios prin amestecul limbei paleo-sla- 
vice cu româna: „Pretestnyi Akathisti 

i molebenii presv&tyi Bogorodici, ka- 

nonii voskresenii i protiia spasitelnyia 

molby ki Gospodu nasemu Lisusu Chri- 

stu, tălmâcit de pre limbă sloveniască 
pre limbă rumăniască trudoliubiemi i 

tstaniemii preosviaszennago kyr otca 

Dosotheia, mitropolity Sutavskago i 

vseia Moldavskia zemlia. V Monastiru 

Unevskomi typom izobrazisia. Rok 

1678.“ Specimen âin text: 

„Bucură-te că pre filosofi nemăestri 

j-arătaş, bucură-te că pre cei meşteri 
de cuvinte necuvîntători i-ai vădit...“ 

Cel întâiii Acatist românesc cu li- 

tere latine este: „Acathist sâu cârte 

cu multe rugatsuini pentru evlâviea fie- 

stequarui crestin“, publicat de celebrul 

Samuil Klain (Micul) la Sibiiu, 1801, 
in-16. ' 

” Acăţ (plur. acafi), s. m.; Acacia 

blanc, Robinia, pseudo-acacia. Arbore cu- 

noscut la noi mai mult sub numele de 

salcâm; în Banat: braghin, ba- 

grin, magrin după localităţi; în Ol- 

tenia: dafin; în unele locuri: arcaţ 

prin epentesa lui 7 cu în arțar, cu  
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care une-ori îl confundă poporul. A se 
vede la fie-care din aceste cuvinte. 'Ter- 
menul acaţ (== ung. akâtz) se întrebu- 
ințeză mai mult în Transilvania, 

: Acăţ (acăţat, acăţare), vb.; daco- 
roumain : suspenâre, acerocher; mac6do- 
roumain : saisir, attraper. Se rostesce 
de asemenea, prin scăderea lui c între 
vocale la g: agaţ, agăţat, agățare. Se 
mai dice la presinte indicativ: acăţ, 
agăz, sai: acâţ, agăţ. Ia Moldova, din 
contra, în multe locuri se pronunţă : 
acaţui, acaţare, fără a trece pe neto- 
nicul a în d. 

In Dicţionarul româno-latin bănăţen 
circa 1670 (Col. |. Tr. 1883 p. 429): 
acăţ — applico; acăţu-mă — applicor ; 
acățat — applicatus“, 

„Cel ce e pe cale de a se înneca, se 
acaţă de ori-ce “i vine înainte. Neavând 
ce să'mi împute, se acață de forma, 
veşmintelor mele. Românii din Mace- 
donia dic: cătuşa acaţă şoreci — mâţa, 
Sail pisica prinde şoreci“ (L. M). 

In balada Corbac, blăstem asupra 
corbului.; 

Ori de mine tu "ţi baţi gioc? 
Remânsre-ai fără cioc, 

Şi ți-ar căd6 unghile 

Să n'acaţi cu dinsele! . . 

In Psaltirea transilvană a lui Cor- 
bea din 1700 (Mss. în Acad. Rom.) 
ps. LĂXXVIII: 

Şi într'a ta, bună vrâre 

Şi cornul nostru putâre 
Va lua, şi s'o 'nălţa, 

Cât de cer s'o acăţa. ... 

„Gherghino, tată! ado toporaşu să 
bat un cuiu colea, lingă sobă să'mi agâț 
a ghebă să s6 usuce, căi plină dă apă...& 
(T. Teodorescu, Ialomiţa, com. Lupş6nu). 

Proverbial: 
„Se acaţă de om ca scaiul de Giă 

(P. Olt6nu, Transilv., Haţeg). 
„Sa acăjat ca, o veveriță“ (R. Simu, 

Transilv., com. Orlat). 

Macedo-românesce după basmul de- 
spre F&t-frumos (V. Petrescu, Mostre, 
I. passim): 

Ei nu escu ta- 

tăl a teii acel de 
dialihia, ci te-am 
acăţat pe arti... 

Cum îl v&dură, 
ascâpat, dinele se 
niiriră că nu pu- 

tură să'1 acaţă... 

Ei nu sînt ta- 

tăl tei cel ade- 

vărat , ci te-am 
prins pe rii... 

Cum îl vequră 

scăpat, dinele se 
ciudiră de necaz 

că nu putură să] 

    

    

prinqă... 

Apoi idiotismul: acaţă frică— prinde 
Trică. 

Precum franţusesce „acerocher, s'ac- 
crocher“ vine de la „croc“, tot aşa ro- 
mânesce acățare se trage prin prepo- 
siţiunea a — „ad“ da-dreptul din ca ţă 
„eroc“, „houlette“, bâţul cu cârlig în virf 
prin care păstorii prind oile acățân- 
du-le de lână. Ciobanul nu face un pas 
fără caţă, de ar fi cât de avut: 

Ciobanii lui Dobrişan, 

Ei sint boeri. de Divan, 

Şed în caţă rezemaţi, 
Cu caftan toţi îmbrăcaţi. 

Câte-o pâtră nestimată 

De plătesce lumea toată 

Sus pe caţă'i aninată.... 

(Burada, Dobrogia, 185) 

A prinde dia cu caţă, se chiamă 
ciobănesce: a acăța. De aci, a înşela 
pe cine-va, a prinde cu vorba, a um- 
bla cu minciuni, se dice: „a umbla cu 
caţa“. 

Să nu mai umbli cu caţa 
Şi să'mi amărăşti viaţa... 

(Pann, Prov. II, 46). 

Acaj este în limba română un rest 
din viaţa pastorală. 

Din cei doi sinonimi ai lui: atirn 

şi anin, vom ved6 mai jos că unul 

este 6răşi de origine ciobănâscă. 

v. Caţă. — Atîrn
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In dicţionarul lui Bobb (, 5) refe-" 
xivul: acațu-mă se traduce prin „hae- 
sito“, de unde apoi adjectivul acăţă- 
cios „haesitabundus, haesitans, hae- 
sitator “, pe când pentru noţiunea, pro- 
priă de „nexilis, connexivus“ se :qâ, 
acăţos, iar infinitivul substantivat 
acățare se aduce o dată ca: „appensio“ 
şi altă dată ca: „haesitatio“. In tex- 
turi noi n'am putut constata, pentru 
acăţare acestă, desfăşurare a unui sens 
secundar de „gângânire, a fi greoiu la 
vorbă sai! la hotarire“ din sensul pri- 
mar de „aninare“. Nu lipsesc însă 
paraleluri pentru o asemenea asocia- 

„țiune de idei. Chiar lătinesce haesito 
nu este decât intensivul luj haereo, 
vechiu haeseo „anin“. Românesce ace- 
iaşi bifurcare de sensuui ne întimpină 
mai jos în: atârn. 

In dialectul istriano-român se dice 
acaţ saii acăţ cu sensul de „prin, în- 
haţ“, ca şi'm macedo-româna; mai ade- 
sea însă, cu perderea iniţialului a-, 
remâne numai caț. Mai curi6să este 
forma istriano-română racaţ, pe care 1. 
Maiorescu (Itin. p. 111) o explică prin 
prefixul re-, dar care pâte să aibă ŞI 
alte explicaţiuni. După fonetica istriano- 
română, pe de o parte iniţialul d trece 
une-ori în 7, de ex.: reschid = deschid, 
rescuţ = desculţ, respart = despart, Şi 
atunci racăț ar put6 fi din dacăţ, cu 
prefixul d; pe de altă“parte, un pro- 
totip înacăţ, format prin analogiă cu: 
înăcrese, înălbese, înnot, în loc de sim- 
pli: acrese, albesc, not ete., ne duce 
6răşi la o formă istriano-română racăţ, 
ca în: rentie = înainte. Explicaţiunea 
din urmă, ni se pare a fi mai probabilă, 
dar nu sigură. 

V. Acaţăr. — Agăţ. 

Acăţăr (acățărat, acăţărare), vb.; 
grimper. Se întrebuinţeză mai tot-d'a- 
una reflexiv: a se acățăra. Pare a, 

22,083 
  

exista, numai în dialectul daco-român, 
fiind însă, chiar aci mai rar decât sim- 
plul acaţ, de unde derivă. Mai ade- 
sea se dice cațăr, perdendu-se iniţialul 
&-, după cum în istriano-româna el s'a, 
perdut în forma caţ; în loc de acaţ 
(Miklos., Untersuch. I, 18). 

Cu a-: 

La I. Crângă în „Povestea lui Stan 
Păţitul“: 

pe. Se Tăped cânii să rupă omul, 
nu alt ce-va; şi când se uită mai bine, 
ce să vadă? vede un băet că se acă- 
țera pe stîlpul porţii, de frica cânilor...“ 

Şi ce-va mai jos: , 

„+. cum. vine Duminică, Ipate şi cu 
Chirică se ieii şi se duc la horă în sat, 
Chirică, cum îi treba, băeţilor, se acă- 
țera. pe cele garduri şi se hlizia cu cei- 
lalţi băeţi...“ 

(Conv. lit. 1877 p. 23, 29). 

Fără a-: 

La Alexandri în Scara mâţei (sc. III): 
„Când m'ar veds înpricinaţii căferându- 
mă qi şi n6pte pe scară, re ce ar 
socoti în gândul lor despre presidentul 
din Roman?...* 

Sai în Critil şi Anâronius (aşi, 
1794, p. 7): pu.ei să cățăra cu. iuţime 
asupra acestori stânci, care era nea- 
propiiate pentru mine...“ 

Strînsa legătură de sensuri între 
acaţăr şi acaţ, se învedereză, mai ales 
când ambele vorbe ne întimpină ală- 
tur, bună 6ră la C. Stamati în Ciubăr- 
vodă (Muza, 1, 95): 

La câte buţi s'aii dat cep 

De mied, vişinap şi vin! 

Câţi marţoli sai rădicat, 

Infingânâu'i în pămînt, 

De a cărora virf nalt 
Năfrămi cu bani sai legat, 
Pentru cei ce vor put6 
Să se cațere pe ei! , 
Câţi bragi din munţi s'aii adus, 

5
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Pe carii i-ai răsădit 
Pe drumuri şi prin oraş, 

Acăţând pe virful lor: 

Stegurele fel de fel... 

Cine se acațără, nu face alt ce-va 
decât a se acăţa mai de multe ori. 

Explicând pe franc. „grimper“, Littrâ 

observă : „on s'acceroche pour 
grimperi. 

Lungimea materială în acaţ-ăr din 
acaţ, pentru a exprime noţiunea, fre- 

quentativă, este de aceiaşi natură mor- 
fologică ca în: scut-ur din: scot=—]at, 

excutio, saii în: turb-ur din: turb=lat, 
turbo. Sufixul verbal -ăr represintă aci 
pe -ur = lat. -ulo. Forma, organică e: 
acaţ-ur, de unde apoi, prin acomoda- 

țiune cu î din ţ=ti, urmeză trecerea, 
lui u în ă şi chiar în e: acaţeer. 

v.. Acaţ. — Caii. — Caţăr. — =ur. 

-AGă, — v. 2-Ac. 

Acă-. — v,%Ac-. — Acdtare. 

Acăriă, s. f.; „quincaillerie, fabrique 
d'aiguilies, aiguilles en gânâral“ (Cihac). 
Format din acar „fabricant d'aiguil- 

les“, întocmai ca: abageriă din abager, 

croitoriă din croitor, cismăriă din cis- 

mar etc. 

V. 2 Acar, 

v"Acăriţă (plur. acărițe), s. f.; 6tui 

ă aiguilles. Sinonim cu acarniţă, 

acarnişte, aconiţă şi acar, 
despre cari vedi la locul lor. 

„Uneltele de cusut sînt: ac (cojocă- 
resc, mare, mic, de fluturi), aţă şi acă- 
riță “ (0. Negoescu, Rimnic-Sărat, c. 
Bogză). 

»Ciobanii pârtă uneltele lor de cusut; 
într'o acăriță“ (Mironescu, Nemţ, 
Taslâu). | 

Ca deminutiv din acar, ar trebui 
să fie acărel; trecerea la feminin în   

acăriță se explică prin analogia, altor 

cuvinte cu un sens apropiat: cutiă, 
lădiţă etc. 

V. 2 Acar. 

2 Acăriţă (plur. acărițe), s. î.; t. de 

zoo0l.; tique des moutons, pediculus 

ovinus. “Termen întrebuințat mai cu 

s6mă în Transilvania ca sinonim cu 

căpuşă: „acăriță, căpuşă, gângă ce 

se face pre oi cu fâle mare“ (Lex. 

Bud. 3, 97). Iser, Wthb. 4: „acăriţă, 
Sehaaflaus“. 

Cuvintul n'are a face cu ac „aiguille“, 

ci derivă d'adreptul din lat. acarus 
— gr. rogi, de unde şi italienesce: 
acaro dei montogni. 

Trecerea, la, feminin în acăriță din 

forma, organică „acar“ se datorâză ana- 

logiei sinonimului căpuşă. De aci 

apoi prin analogiă cu acăriță, în care 

-r- este organic, se dice şi in ielăriţă 

(L. B.), unde -r- nu se putea nasce pe 

calea curat fonetică, ci numai d6ră 

prin aninarea analogică a finalului -ăriţă 
din acăriţă. 

Filiaţiunea morfologică este dară: 

acar + căpuşă 
—— 

aolră 

acăriță +4 miel 
——— 

mielăriţă 

E forte interesant a urmări asemeni 

casuri de analogiă, cari ar remân6 pen: 

tru tot-d'a-una enigme din punctul de 
vedere curat; fonetic. 

v. Cdpuşă. — Mielăriţă. 

Acătăre, pron. indeterm.; quidam, 

un certain. Vorbă pe cale de a dispare 

din graiu, dar care nu o dată ne în- 
timpină în vechile texturi. | 

In - Vocabularul bănăţân Mss. circa 

1670 (Col. 1. Tr. 1888 p. 422) : „Aka- 
tare. Quidam*.
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* Toani din Vinţi, 1689, f. 158 b. (lo. 
V, 4): „îngerul Domnului pogorâia, în 
acățare asuri în laciă şi turbura, apa...“ 
= span.: descendia en cierto tiempo 
=portug.: descia em certo tempo“... 

Evangeliarul transilvan 1648, Luc. 
XI, I: „şi când să ruga elii în acătare 
loci, cumii părăsi, zise unuli: deîn 
ucenicii lui cătră elu...“ = et factum 
est, quum esset in qguodam loco 
orans... = jîv zor to, 

Italienesce acest; pasagiu se pâte tra- 
duce forte corect : „in cotale luogo“. 

Deja Lexiconul Budan (p. 3) a ob- 
servat identitatea, între românul acă- 
tare şi. italianul co ta le. Ambele 
însă nu derivă din lat. aeque-talem, 
precum bănuia, Diez (Wtb.2, 1, 143), ci 
din: eccw'talem, cu ec- devenit prefix 
Şi trecut în ac- sait în c- în tote lim- 
bile romanice: acel —cel, acest — cest, 
acolo— colo ete. 

In locuţiunea proverbială munte- 
n6scă, pe care ni-o dă Anton Pann 
(Prov. III, 129): „ei acătare pâmă nu 
sint, dar nici fie-ce pasere nu m8 mă- 
nâncă“ sa conservat latinul talis 
cu sensul de „excellent“, ca în: talis 
vir, talis dignitas, talis et tantus ete. 
precum şi la noi în adjectivul tare. 

Cu același sens în Transilvania : „La 
NO mai audi pe bătrâni dic6nd despre 
0 personă saii un lucru: nu-i acâtare, 
adecă: nu e mare trâbă de el“ (|. Bia- 
nu, 'Tirnava). | 

Cronicarul Neculce, II, 245, descrie 
în următorul mod pe Domnul moldo- 
venesc Duca: „Era om .nu prâ înalt, 
şi gros, burduhos şi bătrân; numai îşi 
cernia barba; pe atâta se cunoştea, că 
nu avea acătare minte sai frica lui Dum- 
nezeui. Și ce gândia el să facă, şi la ce 
se ispitia, şi la. ce Vai adus păcatul... 1% 

Din lat. ecew'talem limba română a 
căpătat un triple forte interesant. 
Alături cu acătare,. ne mai întimpină :   

cutare şi atare. Sub raportul ma- 
terial, între câte-trele este aceiaşi le- 
gătură ca între: acest, cest şi ast sai 
aest, derivate do potrivă din lat. ecc- 
istum,. Genealogia lexică este: 

eccu'talem 

| 
“acotare 

| 
*acutare 

acătare cutare atare 
(it. cotale) (span. atal) 

Accentul pe a treia silabă, pe de 
o parte a provocat perderea uneia 
din silabele anteridre netonice : [ajcu- 
tăre şi alcultăre; iar pe de alta, a 
redus în forma cea mai completă pe 
vocala clară la, vocală obscură: acotăre 
— acutare — acătare. O dată triple- 
tul dobândit, sa operat apoi o mică 
diferenţiare de sensuri, fără care ar fi 
fost de prisos şi trebuia să pâră doă 

“din cele trei forme. Astfel acătare în- 
semneză: „un certain“; cutare: ,ă 
savoir tel“; atare: „un pareil“, De 
ex.: „acătare loc“ = „un certain lieu“; 
peutare loc“=—,ă savoir tel lieu“; 
„atare loc“ = „un pareil lieu“. De 
aci resultă, că graiul românesc pote . 
să aibă nevoe de câte-trele. 

Macedo-româna, a păstrat numai o 
formă : ahtare, născută, prin scăderea 
guturalei din acâtare. E curios dea 
ved6 pe unii căutând în macedo-româ- 
nul ah- pe un albanes akă-, pe când 
românul acă- == lat. eccum ne apare 
nu numai în acătare, ci într'o întrâgă, 
familiă de cuvinte curat romanice : 
acolo, acel, acest, acum, aci ete. Dar 

„atunci de ce 6re să nu se pretinqă cu 
acelaşi drept a fi albanism Şi italianul 
cotale? 

V. SAc-. — Ahtăt. — Atare. — Atât. — 
Cutare. — Tare, ., 

ş*
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„ Acăţ 
 Acâţ ) V. Acaţ. 

Acăţăre (plur. acățări), s. f.; infinitif 

substantive d'acaţ: action d'acero- 

cher. 

V. Agdţare. 

Acătţăcios 
: „ Acaţ. Acăţos | Acaj 

Acăţărâre | 
: „ Acaţăr. Acăţărăt ] V: 044 

Acăţărătâre. — v. Căţărătore. 

Acăţăt,-&; part. pass6 d'acaţ. Voca- 
bularul bănăţen circa, 1670 (Col. 1. Tr. 

1883 p. 422): „Ahecaat. Applicatust. 
V. Agăţat. 

Acăţător. — v. Agdjător. 

Acăţătore. — v. Agăţătore. 

Acăţătără, — v. Agăţătură. 

Acăţăle, subst. fem. plur.; t. de bo- 
tan.; vrilles ou mains de vigne. Termen 
forte frumos, întrebuințat mai ales în 
Transilvania, pentru acele fire acăţose 
ale viței, cari mai obicinuit se chiamă 
cârcei. Bobb, I, 5: „acăţele, cârcei la, 
viţa de vie“. Latinesce (Varro, Plin.) 
se dicea „capreolus“, fiind-că se aca.- 
țără ca, o -capră. 

V. Acaţ. — Acaţăr. — Cârcel. 

Acâă (după Iser, plur.: acoae), s.n; 
seau, baquet,. „Acâui, o mesură de patru 
vedre“ (Pisone). „Acăi, o mesură de 
40 de cupe“ (Lex. Bud. 28). Cuvint 
aprope necunoscut în România. Vine 
d'a-dreptul din ungur. ak6 „seau, 
muid“ (Cihac). 

v. Hărdâi,   
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„Aeecă (art. acceua, plur. accele), s.f; 
monnaie, denier, sou. Acest cuvint, cu 
litere cirilice: axae, figurâză pe banul 

moldovenesc din 1573 al lui vodă Ion 
cel. Cumplit : 

  

Reposatul Laurian, într'o notiţă co- 
municată lui Papi (Tes, III, 271), ex- 
plica legenda de mai sus prin: „ban 
cu marca Moldovei“. D. A. Papadopol: 
Calimah (Conv. lit. 1884, 104—9) a în- 

locuit pe ban prin „argint“, într'un 
studii intitulat: „Despre moneta de 
argint acce a Domnului Moldovei 
Ion-vodă,..“ Acestă erdre a împins apoi 
pe d. Şainânu (Elemente turcesci, p. 7) 
a dice: „acced, literalmente albicios, nu- 
mele monetei de argint a lui Ioan: 

vodă, cel Cumplit din anul 1573€. Fap- 
tul este că dela Ion-vodă nu există 
nică o monetă de argint, ci numai de 

aramă (Sturdza, Uebersicht d. Miin- 

zen, 43). Este întocmai ca un „sou“ 
frances de cinci centime. Deşi dară, 

turcesce aka însemneză “blanchâtre“ 
şi pargent monnay6“ (Zenker), totuşi 

nu dela Turci da-dreptul aă putut 

Moldovenii să lea acest cuvint, ci din 

vre-o altă limbă turanică, în care el 

să, aibă sensul general de monetă, fie 
de aur, fie de argint sati de aramă. In 
adevăr, în dialectul ture al Cumanilor, 
cari stăpâniseră Moldova în curs de 
vecuri, acce însemna „pecunia“, „ban“ 
(Kuun, Codex Cumanicus, Bud. 1880, 

p. 91, 151, 248). Este una din vorbele 
cumanice, remase în limba română pînă 
în secolul XVI şi mai incâce. 

v. Aslam.— Sim.
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-Ace.—v. -Acki. 

Acă.—y. 1: Aceia. —2" Acel, 

A-că, adv.; pourquoi? ă quoi bon? 
Necunoscut astădi, acest frumos ad- 
verb de întrebare e forte des în serie- 
rile mitropolitului Dosofteiu. | 

In Psaltirea slavo-română din 1680: 

Ps. XLI, 12; 

XLII, 5: Ace măh- 

nit eştii, sufletul 
mieu, şi ace mă 
turburedzi...? 

Ps. XLII, 3: 
Ace mă urniş şi 
ace trist îmblu...? 

„Ps. XLIII, 24; 

Ac6 fața, ta o în- 

torci...? 

Ps. XLVIII, 6: 
Ace mă tem la 
dzuâ, cumplita....? 

Ps. LĂVII, 17: 

Ace vă uitaţ 

munţii închegaţ..?   

Quare tristis 

es, anima, mea, et 

quare conturbas 
me,..? 

Quare me re- 
pulisti et quare 

tristis incedo...? 

Quare faciem 

tuam avertis...?2 

Cur timebo in 

die mala...? 

Ut quid sus: 

picamini montes 

coagulatos..? 

In Psaltirea versificată din 1673: 

F.2b: 

Şi'i va mustra ds ocară 
Pentru caria'] supărarâ; 

Cu mânie le va dzâce: ! 

Ace stăturâ, cu price?... 

F. 130 b: 
Acâ, Doamne, ne-ai urnit; departe, 

Ne-ai părăsât şi nu ţâi parte...? 

F. l32 a: 
Ace țântorci mâna, dela arme 

De nu laş dirâpta săi destrame?... 

F. 69 a: 

Ace, Doamne sfinte, țascunăzi sfânta faţă 

De noi, ticăloşii, cu atăta grâţă, 
Cât sufletul nostru în prav să sgrăciaşte 

i vintrele nostru 'n pămînt să liptaste...? S plaş   
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F. 148 b; 
" Dumnedzău stătu 7n zbor mare 

De Dumnedzăi, de Domni tare 

De "i mustrâ pentru gudiaţe - 

Bănuindu'ş schimbiînă fiaţe, 

Şi le grăiaşte cu scrăbâ: 
Acă faceţ liage strâmbâ ?,. 

, 

F. 75 a: 

Cînd ei să adună 

Domnul îi detună, 

Şi'i cuprinde frică 
De nu pot nemică, 

Cât stati de să mirâ: 

Ace să 'nglotirâ?.. 

In Paremiarul din 1683, f. 2 a: „Ace 
ghremetiră limbile şi năroadele?..« 

Alte exemple vei mai sus la 18:4 
(p. 48). 

Precum franţusesce nu se confundă 

adverbul „pourquoi“ cu construcţiunea 

„pour quoi“ saii lătinesce „quare“ cu 

„qua re“, tot aşa vechea limbă română, 
poseda. şi ea alături cu adverbul a-ce 

construcţiunea, „a ce“, pe care o găsim 

chiar la mitropolitul Dosofteiu, de' ex. 
în Sinaxarul din 1688, la 24 Novem- 

bre : „am întrat în curabie să mărgii 
Ja Ierusalimi, să aflu a ce doriiami 

să audzi...“, unde lătinesce nu se maj 

pâte traduce prin „quare“, ci numai 
d6ră prin „qua de re“. 

Intr'o predică măhăcână din 1619 

(Cuv. d. bătr. II, 121) ne întimpină 

ce-va, analog: „Evanghelie dzice : tatăl 

nostru cel ce eşti în ceriure; a ce şi. 

înţelepur6 sufletului, şi înirema, să, în- 

ralți asupră de ceriu, că Domnedzeu 

elu au faptu ceriulu şi pămăntulu,..« 

Ca sinonim cu a-ce, mitropolitul Lo- 

softeiu întrebuințâză un alt adverb, de 
asemenea, dispărut din grau, anume 
„derept-ce“ saii „drep-ce“ : 

Ps. ALI, 10: Quare oblitus 

Ace mă uitaşii şi es mei? Quare 
drep-ce măh- contristatus in- 
nitii înblu...? cedo...?
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Adverbul a-ce represintă pe latinul: 

ad-quid. El este mai elegant şi mai 
energie decât construcţiunile actuale 

„la ce“, „de ce“, „pentru ce“, în cară 
tot-o-dată, urechea simte cele. doe ele- 

mente, pe când în a-ce ele sai conţo- 
pit pe deplin. Nemie nu ne-ar împe- 
deca de a/1 scrie fără trăsură de unire, 
dar atunci ar trebui accentat ; ac, 
pentru a se înlătura în lectură posi- 
bila confusiune cu pluralul dela ac. 

v. Că-ce. — Derept-ce. — Drep-ce. 

Aceă —y, 1: Aceja. — 1" Acel, —2" Acel, 

iAcăia; Ga, cela, „nom gânral de 
chose“ (Liţtr6). Etimologicesce, acela 
în proposiţiunea, : „fiind-că am um- 
blat mult, de aceia sînt obosit“ nu 
diferă de „acela! în frasa,: „femeia 
aceia obosesce, când umblă mult“; 
în primul cas însă noi avem a face cu 
un element neutru invariabil, întoc- 
mai ca ital. cid, pe când în casul al 
doilea este un pronume demonstrativ 
cu flexiune şi cu moţiune. Neutrul 
aceia, ca şi alte numerâse formaţiuni 
anal6ge în limba română, în cari prin- 
to formă feminină se exprimă o 
funcţiune neutrală, şovăesce între ad- 
verb şi pronume, plecându-se mai 
mult în partea celui de'ntâju. 

Intwun act moldovenesc din 1639 
(A. LR. 1, 87): pu.şi să ia Şi ac6 
păine să o d6 călugărilor, şi locul să/'ş 
ţie călugării pre unde le spun dir6sele 
şi pre unde le-au hotărăt hotarnitii şi 
le-au pus stălpi, direptu aceia nime să 
nu cut6ze a ţină sau a opri...“ 

Intrun act muntenesc din 1649 (A. 
IL. R. 1, 107): p...nie o răutate nime- 
nile dela ei mau văzut, coş păzescii 
lucrul şi beserica cum se cade, fară 
acum €i nu se pot răpoosa de voi, 

__derept acâia etă, că vă seriă...& 
Intro mărturiă scrisă în Cotnar la   

1618 (A. [.R. III, 214): „... tai fostu 

făcut zapis pe sine pre ace dătorie, după, 

aceia s'au tocmit cu gupănesa Lenţoe— 

într'aceia ei au cules viia şi o au dat, 
în măna, giupănesi Vrăncenes6i...“ 

Intwun document moldovenesc din 

1708 (A. 1. R. III, 271): „datam 

cart6 domnii mâle — spre acea ca să 

fie volnici cu cartia domnii mâle a 

chema şi a strânge oameni streini...“ 
Cost. Negruzzi, Scrisorea XII: „...De 

aceia, luataţi s6ma când .e ger 6rna 

şi vântul vijie, că dacă vă puneţi la 
vatră dinaintea focului, auziţi unele 

lemne ţipănd, şi videţi strecurăndu-se 
din ele o apă ferbinte?,.,“ 

Nu o dată în loc de uceia vechile 

texturi ne dai: ace, adecă fără emfa- 

ticul -a (v. %A). De exemplu, în Psalti- 

rea $cheiană din secolul XVI (Mss. 
Acad. Rom.): 

Ps. LX, 39: se „non apponat 
nu adaugă-se du- ultro magnificare 
pă ace se măr€- se homo... 

scă-se omul... 

Ps. XXX, 23: „„„ideo exau- 

disti vocem ora- 

tionis meae... 

dereptu ae au- 

dzit'ai glasul ru- 

găciriei mele... 

"Un act, moldovenesc de pe la 1650 
(A. L. R. 1, 108): „...am înblatu tin- 
derele de-am însămnat şam stălpit cum 
au fost învățătura, măriei sale lui vodă; 
într'ace s'au aflat avăndu şi mănăstir6 
Păngăraţul o bucată de hotar...“ 

In tâte locuţiunile de mai sus, aceia 

are o funcţiune curat adverbială : drept, 

aceia = ideo, spre aceia = adeo, după 

aceia = postea, într'aceja = interea, de 

aceia — propterea... Rolul pronominal 

dispare aprpe cu desăvirşire. 
In vechile texturi e mai cu s6mă, 

des : „drept aceiat. 

Astfel în Călătoria la jad a Maicei 

Domnului, scrisă circa 1550:
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+. Aceşte săntu ceia ce n'au crezut 

în tatăl şi în filulă şi în duhul sfăntă, 

dereptu aria se muncescu aşa... 
(Cuv. d. bătr. II, 316). 

p-. aceşte sintu carii n'a ascultati 
de tată-seu şi de mumâ-sa, ce-u prii- 
mitu blăstemul părinţiloru, dereptu 
ace, se muncescu aşa...“ (Ibid. 824). 

m acela rău âu grâitu cum voru 
curvi şi au făcut curvie, dereptu 
dice se muncescu...*: (Ibid.) 

„acela, mănăîncă care de om, de- 

reptu ace se muncescu...“ (Ib. 396). 

ps. îngerii tremură înaite cruciei, 

ară, omenii o ţinii a-mână şi gură pre 

ia strămbu, dereptu ace să mun- 
cescu...“ (Ib. 326). 

Şi altele vr”o do&-deci de pasage, în 

cari aceia e scris: axa, avea, ata şi 

mai ales: ave. 

Prin d6să circulaţiune, „drept aceia“ 
ajunsese a. deveni un singur cuvint, pri- 
mul element perdându'şi individualita- 
tea prin tocirea consânei finale. Aşa, 

întrun document moldovenesc din 1610 
(A. 1. R. 1, 29): „derep-acâ să are 
ei şi aduce nescare urice sau alte is- 

pisoace, măriia ia să nu le crezi...“ 

Foneticesce aceia „ca“ coincidă nu 
numai cu aceia, „cellellă“, ci încă şi 

cu aceia „ceuxiă“; prin funcţiune 
însă e ce-va tot atât de indepenâinte 

ca, şi adverbul latin „eo“ faţă cu ca- 

sul pronominal „eo“, şi nu e permis 

de a nui acorda un loc separat în 

repertoriul limbei, | 
„Ca şi pronumele feminin aceia, 

neutrul aceia se rostesce în graiul po- 
poran nu numai ceia, cm perderea, ini- 
țialului a-, dar se mai înlocuesce încă 
prin aia şi ahaia. 

A. Pann, Moş Albu, |], 5: 

Şi ziceam, clătind cu capul, că ala bioţii 
Români 

La câte o întâmplare zie vorba celor bă- 

trâni...   

Picot, Dialectes roumains, 27: „ajun- 

gend acolo, vădzu că ahaia ce strălu- 

cia așa de tare îi un găitan de aor...“ 
v. Ahaia, — Aia. — Cea, 

%-Acâia. —v, Acela. 

Acdiaşi, —v. Acelaşi. 

Acelăt, part. pass6 d'aceiez.—v. 

Aceiez. 

Aceiăz (acetat, aceiare), vb., endiman- 
cher, mettre les plus beaux habits. 

Cuviînt întrebuințat, mai cu deosebire 
în Banat, dar pâte nu cu totul ne- 
cunoscut în România, | 

„A se aceia, aceiat, a se îmbrăca, 

îmbrăcat în haine curate“ ($. Liuba, 

Caransebeş, com. Maidan). 
„Cuvîntul ateid însâmnă : habiller 

solennellement, festlich kleiden ; de ex. 
Petru sa ateiat de biserică, de Pasci 
etc.“ (5. Mangiucă, Familia, 1884, 
p. 67). 

Cele doă forme : aceiez şi ateiez se 
explică prin particularitatea fonetică a 
graiului din Banat de a confunda pe t 
cu t denaintea lui e şi ș, pronunţând 
ca Serbii in sonul m (Picot, Dialectes 
roumains, 13). De aci, considerând pe 
t ca primitiv, d. Mangiucă, înrudesce 
pe aceiez cu ital. attillarsi „se parer, 
sorner avec trop Waffectation.“ Acestă, 
derivaţiune, ingeni6să la prima vedere, 
e greşită chiar în casul când forma 
organică ar fi ateiez, căci italianului 

attillare corespunde spaniolul atildar, 
ambele din medio-latinul attitulare, de 
unde e peste putință a trage pe ro- 
mânul ateiez. Faptul însă este că, atetez 
e un simplu resultat de confusiune 
dialectică, între te şi ce, în loc de forma, 
cea corectă acelea. 

Intr'o colindă din Ialomiţa, aprope 
de Călăraşi, se cântă:
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Vegi'mi ai nu vedi 

Acei munţi 

Cărunţi? 

Nu's cărunţi de fel, 

Ci's cărunţi de oi: 
Prin dalbele oi 

Negri colpănei ; 

Dar nu's colpănei, 

Ci sînt ciobănei, 

In căţi răgimaţi, 

In glugi acioaţi... 

(G. D. Teodorescu, Poes. pop. 7%). 

E cam. a-nevoe a se rosti întrun 
mod hotărît, dacă jalomiţenul „acioat 
în glugă“ este aceia, „par6“, sai 
aciuat, „abrit6“. Ori-cum însă, prin 
acâsta, nemic nu se schimbă. — v. 
Ackuez, 

A aceiă este „a prinde cu ace“, „a 
spilcui“. Un om aceat este cine-va 
ptir6 ă quatre âpingles“. In evul 
medii, un prelat îmbrăcat în hainele 
cele solemne se dicea „6pingl6“, „spi- 
nulatus“ saii „spindulatus“, de ex. în- 
trun text adus de Du Cange (v. Spi- 
nula) : „Lanfrancus autem Arehiepi- 
scopus in tabula plumbea, ponderosa, 
valde inventus est, in qua a die primae 
sepulturae suae intactis membris, mi- 
tratus, spindulatus, usque in hune 
diem jacuerat“, unde românesce nici 
am put6 să dicem altfel decât: acejat. 
Dacă astăqi un bărbat se îmbracă cât 
de bine fără a ave nevoe de multe 
ace, să nu uitâm că nu aşa era în 
trecut, cu hainele cele scurte şi lungi 
suprapuse, unele strimte, altele largi, 
cu pod6be, ceprazuri şi cheotori. 

V. t- Ac.— Spileuit. 

Aceijetură (plur. aceieturi), s. f.; ha- 
bits de fete. Vorbă bănăţenă, formată 
din participiul lui aceiez prin su- 
fixul -ură, ca, în: albitură, tivitură etc. 
Se întrebuințeză mai mult la, plural. 
„Aceiat însemneză înschimbat în haine   

curate sai aceieturi“. (S. Liuba, Caran- 
sebeş, com. Majdan). 

V. Aceiez, 

1-Acel, acea (plur. acei, acele) 7 art. 
def. de adjectif en macâdo-roumain. 
La Macedo-români se dice: vicinlu acelu 
bunu, vicina acea bună, vicinlii acelii 
buni, vicinile acele bune, acolo unde 
dialectul daco-român pune ca articlu 
adjectival pe cel: vecinul cel bun, 
vecina cea bună = „le bon, la bonne“, 
pe când acel funcţioneză la noi numai 
ca pronume demonstrativ, ba nici nu 
stă bine denaintea unui adjectiv, ci 
trebui să” şi asocieze atunci pe emfa- 
ticul -a: acela. In daco-româna: „ve- 
cinul acel bun“ nu există, iar în: 
„vecinul acela bun“ se cuprinde un 
curat pronume demonstrativ, o indi- 
caţiune directă la o persână, nu un 
artielu. Ce-va macedo-român este la 
prima vedere în următorul vers din 
Beldiman, Tragod. 1009: 

ÎL rup plete, îi rup barbă, îl bat în cât 
le-ai plăcut; 

Ca să spue adevărul, multă silă i-ai 
făcut; 

n pază, şi Vaii dus de 
Pai închis, 

Ca, să'i facă cercetare acea mai cu din- 
” adins... 

De-acolo îl iai 

In realitate însă „cercetare acea mai“ 
este aci în loc de „cercetarea cea mai“, 
ca o licenţă poetică pentru a, câştiga 
o silabă, 

Tot aşa numai prin nevoia metrului 
se explică la C. Stamate (Muza, 285): 

Copilul mei! fiiul mei! vrei să ai cu- 
noscinţă 

Cu mine, a ta rudă ace mai de aprâpe?... 

Un articlu adjectival acel sar păr6 
de asemenea, a, se fi furişat în următo- 
rul pasagiu din Pravila Moldov. 1646, 
f. 71:... „cănd va lua muiaria al doile 
bărbat, socotind cumii cel dentăi jaste
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mortii, de va putia arăta înaintia, giu- 
deţului cu mărturii ca aedle destoinici 
de-a sâ, crâderia...* 

In fapt însă nici aci nu e vre-un arti- 
clu, ci numai un pronume demonstrativ, 
pus excepţionalmente fără emfaticul -a, 
căci în altele cinci-decă de pasage din 
aceiaşi Pravilă figureză tot-d'a-una de 
'naintea, adjectivului : acela, acelea. 

V. 2 Acel. — Acela. — Cel, 

2-Acăl, aceă (plur. acei, acele), pron. 
demonstr.; cet, celui. In casul oblic 
sing. acelui, acelei sa acei, plur. acelor. 
Arată ce-va mai departe, în oposiţiune 
cu acest pentru lucruri mai apropiate. 
Depăriarea sai apropiarea pot fi nu 
numai materiale, ca în: „acel arbure 
se vede din acâstă ferâstră“, dar 
şi ideale, ca în: „acei Români ce nu 
înțeleg aceste adevăruri“. 

Legenda, Sântei Vineri, circa 1580 
(Cuv. d. bătr. II, 1545): „Și atunci 
mănie-să acel înpărat cu amari, Şi 
atuînci zise muiîncitorilor lui să aducă 
o căldare şi să piisedze petri şi seu, şi 
se aducă blumbu şi smoală, şi bage 
acta fată în căldare să fiarbă în trei 
zile şi în trei nopţi. Şi duseră, sfânta 
Veneri cătră foci şi cătră căldare şi 
ce sta, înaintre toţi, şi eşi o pară diîn 
focii mare diintr'acel foc al lor, şi în- 
congură-i acei muncitori, şi arseră toţi 
înti”acel cas. Şi sfănta Veneri sta acii 
şi rugase cu psalom din săltiri; aşa 
dzic6: miluiaşte-mă, Domne, că spre 
tine upovăiaşte sufletul mieu! Şi la 
sfrăşitul rugăciuniei psalomului zise: 
amin. Şi văzu acelă înpărat muînci- 
torii lui că periră, şi spărie-să, şi frică, 
mare fu spre elă, şi chemă slugile lui 
toate şi întrebă ei şi dzise: spuneţi-mi, 
ce voiu face ceştii magheniţi? Şi 
dziseră cătră elu: să nu-i tăere capul, 
curundu aceşti oameni toţi cătră 
domnedeul ei face-e-va, de pleca-se-vor.   
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Şi atunci dzise Aclit înpărat cătră slu- 
gile lui: tăiaţi-i capul curunâo. Şi do- 
seră sfănta Veneri să-i tae capul. Şi 
sfânta, Veneri ruga-se acelor muîncitori 
şi dzise: lăsaţi-mă şi ogodiţi-mi să fac 
rugăciuni, să mă rogu câtră Hs. Dom- 
neziul mieu. Și dziseră ei: rogă-te cu- 
rundu. Şi atunci sfânta Veneri ruga-se 
cu lacrămi şi plăng6 şi dzicia: Domne 
despuetoriul, părintele a tut ținotul, 
făcătoriul cerului şi al pămăntolui! 
audzi-mă şi ascultă-mă, şarba ta, într”- 
acesta cas; rogu-te să faci meserâre 
ta şi să dai măriia ta celora ce voriă 
face pomânâ, mie şi prinosul şi letur- 
ghie şi lumânare, şi vor cinsti atasta 
dzi, blagoslovâşte-e, Domne : casele lor, 
şi ficorii lor, şi holdele lor Şi dobito- 
cele lor toate; şi fugă de ei toate du. 
hurile rele, şi fârmăcătoarele; şi sufle- 
tele lor să fie luminate; e cela ce nu 
o va cinsti acasta dzi vener6 mare...“ 

In acest pasagiu, afară de corela- 
țiunea logică între acel şi acest, ne 
mai apare raportul numeric între am- 
bii demonstrativi. In adevăr, în gura 
poporului circulaţiunea lui acel cu di- 
feritele lui varianturi față, cu circula- 
țiunea lui acest cu varianturile lui 
este cam ca 7 cătră 3, şi pâte chiar 
mai mare. E de observat, în trecăt, 
că la Plaut eccillum (= acel) ne 

întimpină de vr'o şspte ori, pe când 
eccistum (—acest) abia dacă va 

fi de vr'o doă. 

Numai emfaticul acela, despre care 
mai jos, pote sta singur saii a urma, 
după un nume; de ex.: „Cine vorbesce? 
— Acela“; sai: „Omul acela vor 
besce“. Simplul acel trebui pus tot-d'a- 
una de 'aintea unui substantiv sai 
adjectiv, nici o dată singur sau la urmă. 

Nencetat tristă, gândia cu jale 

L'a tinereţei veselă vale, 

acele crănguri, Pacel isvor... 

(Gr. Alexandreşcu)
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sai: 

Acel şes, acea dumbravă şi colnicele cernite 

Îl privesc, şi de-a lui jale par'că's şi ele 

măhnite... 
(0. Negruzzi) 

Peste putinţă de a dice: „la crăn- 

gurile acele, la isvorul acel, la dum- 
brava, aceat, ci numai: acelea, acela, 

acei..., afară de casul când acele e o 
scădere fonetică poporană din acelea, 
precum vom ved6 mai jos. 

In graiul românesc însă, fiind o ten- 
dinţă forte pronunțată de a postpune 
elementele pronominale, de aci urmeză, 
că circulaţiunea lui acel e rară în com- 
paraţiune cu a lui acela. In limba 
veche acela usurpă adesea locul lui 
acel pînă, şi de 'naintea numilor. De ex.: 

Dosofteiu, 1673, pref. p. 2: „...mai 
vrătos ca şi întraciaia noapte întru 
caria patina cia de bună voae au su- 
ferit...“ 

Sail : 

- Act moldovenesc din 1639 (A.I.R. 
Î, 94): „pentru acela loc au avut 
călugării de Beserecani părâ cu Dumi- 
traşco...' 

In următorul pasagiu din Evange- 
liarul dela 1574 (Mss. Harl. 6311 B. 
British Mus.), Marc. III, 24-85: 

„de va împă- | 

răţiia de a-şi în- | 

părţi-se, nupoate 

sta înpărăţiia 

aceia, şi de va 

casa de ja-şi în- 

părţi-se, nu poate 

sta aceia casă... 

„Si regnum in 
se dividatur, non 

potest  regnum 

illud stare; et si 

domus super se- 

pertiatur, non po- 

test domus illa, 
stare... 

întrebuinţarea, emfaticului acela după 
şi înainte de nume presintă un chias- 
mus adevărat clasic : 

împărăţiia, ac&a 

>< 
aceia casă 

In limba poporană de astădi : 

ACEL 

met ipsam dis-.   
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I. Crângă în Povestea lui Harap Alb 

(Conv. lit. 1877 p. 181): „apoi aceluia 

om nui trebue. altă, negustorie mai 
bună... 

In graiul nostru vechiu, se mai ro- 

stia une-ori trisilabic: acel. Aşa întrun 

zapis moldovenesc din 1622 (A. L.R. 

1, 3I): „au întrebatu pe oare cine-va 

din oameni: a cui este moşiia, pe acelu 
vărfu frumosu? le-au spusu cine-va.ş că 
este a nostră moştenilor Brăneşti; 

dumnslor auzindu aşa, au venitu. la. 

noi şi ne-au întrebatu : moşilor! a dum- 
nâvostră este moşiia pe acel vărfu?...% 

In macedo-româna forma, trisilabică, 

s'a conservat pină astădi. Kavalliotis 
scrie : arţtlou, Bojadschi : acelu. 

Femininul acea, fără a perde o si- 
iabă ca în acel din acelu, a, scădut, 
şi el în graju la ace, deşi mai rar, 
silaba finală rădămându-se. pe accent, 

În Legenda Sântei Vineri (Cuv. a. 

bătr. II, 149): „şi acelu înpârat vădzu 
ace ciudă mare...* 

E de menţionat că în acelaşi text, 
care ne oferă pe trisilabicul acelu, în- 

trun loc scade la acă pînă şi emfati- 

cul aceia (ibid. 156): „şi dupa ace 
grăi svănta Veneri...“ (v. 1: Acera) 

Moldovenii mai nici o dată nu ro- 
stesc: acea, ci numai ace. | 

Românul acel, vechiu acelu, ca şi 

paralelurile sale occidentale: ital. quel- 

lo, span. aquel, portug. aquelle, reto- 

rom. cel sali quel şi altele, derivă din 
lat. eceillum = eccu'illum, pe care nu 

o dată îl găsim în Plaut, de ex.: 

Sed generum nostrum ire eccillum video... 
(Tria. III, | 

— Ubinam est is homo gentium? 

— Bccillum video. 
(Mercat. II, 3) 

— Filiam ex te tu habes? 

— Immo eccillam domi... 
(Aulul, IV, 10) 

Habeo eccillam meam glientam... 

(Mil. III, |
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— 'Toxilo has fero tabellas tuo hero. 
— Abil eccillum dormi... 

(Persa, II, 2) 

Apud nos eccilla festinat cum sorore 

uxor tua,.. 
(Stich. IV, 1) 

Din lat. eccillum (eccillam) Românii 
au tras d'a-dreptul dubletul: acel (acea) 
şi cel (cea), întocmai ca: acest şi 
cest, acolo şi colo ete., de unde apoi 
prin emfaticul -a: acela (aceia) Şi 
cela (ceia). Despre cele-Palte forme: 
al (a), al, ahăl etc. pâte fi controversă, 
precum vom ved6 mai la vale. Deşi 
acel şi cel sînt perfectamente identice 
prin origine, totuşi cu timpul ele s'ait 
diferențiat în dialectul daco-român prin 
funcțiuni: acel păstrându'şi caracterul 

propriii de pronume demonstrativ în 

corelațiune cu „acest“, pe când cel 
a căpătat rolul de articlu adjectival. 

v. t'Acel. — Cel. — Acela. — Cala... 

Acăla, acăia (plur. aceia, acelea), 
pron. demonstr.; celui-lă. Acest pro- 
nume compus diferă de simplul acel 
prin mai multă emfasă, printr”'un grad 
mai înalt de demonstrativitate, pe care 
"1 datoreză particulei enclitice -a (v. 54). 

Ca specimen de energia lui acela se 
pote da următorul pasagiu de pe Ia 
1650 din Arsenie dela Bisericani (Mss. 

Sturdzan din Acad. Rom.), ps. XCIV: 
„întru mănule lui 's marginile lumii, 
şi nâlțimile măgurilor acela sânt, că 
aceluia iaste maria şi acela o au tăcut, 
pri'nsă...“, acolo unde se exprimă cu 
mult mai mâle: 
Dosofteiu, 1680: 

„în mânule lui 

's hotarăle pă. 

Silvestru, 1651: 

„întru a lui 

mănă săntă toate 

mântului, şi nal- 

urile munţilor a 

lui sânt, că alui 

Jaste maria, şi în- 

suşi au făcut 

pre însa... 

adăncile pămăn- 

tului, şi vărfurile 

munţilor ale lui 

Ssănti, că a lui 

Jaşte maria şi el 
o au făcută...   

Radu din Măniceşci, 1574 (Mss. Hari. 
6311 B. British Mus)), Mat. V, 3, 5: 

Fericaţi m6se- 

rii cu sufletuli, 

că acelora e în- 

părățiia ceriului, 

Ferecaţi cela, ee 

Beati pauperes 
"spiritu: quoniam 

ipsorum est 

regnum  caelo- 

rum. Beati qui 
plăngu-se, că a- lugent: quoniam 
ceia măngăia-se- ipsi  consula: 
Vor... | buntur... 

Arătând ce-va depărtat, acela se află 
în oposiţiune cu acesta, care in- 
dică obiecte mai apropiate. - 

Pravila Caragia (1818) p. 81: „Ori-ce 
înclinare şi datorie au fiii cei fireşti 
cătră părinţii lor, tot .ac6 înclinare ai 
şi fiii cel de suflet cătră sufleteştii lor 
părinți, şi aceştiia cătră aceia...“ 

Posiţiunea, normală a lui acela este 
la finea proposiţiunii, ca în pasagiul 
de mai sus, ori după un nume, de ex. 
la Dosofteiu, 16783, f. 12 a: 

S'avem bucurie de-a sa miîntuinţă 
Să vedem pizmaşii afundaţi în sâlţă, 
Că'n laţul acela care ei gătară 
Li sau prins pitorul de să încurcarâ,., 

Samoil Clain, Invăţături, Blaj, 1784, 
p. 20: „Seneca, marele acela între Ro- 
mani filosofii, între alte şi foarte în- 
ţelspte învățături ale sale, şi acâsta 
au lăsatii în scrisorile sale, pentru în- 
dreptar€ oamenilor: în toată viața, 
—- zice — trebue a învăţa a muri...“ 

Nici la capătul frasei, nică după sub- 

stantiv sai adjectiv, spiritul limbei ro- 

mâne nu admite pe acel, ci numai 
"pe acela. Scriitorii moderni, chiar dintre 

cei mai buni, pun uneori: „acel 
care...“, fiind deprinşi cu francesul : 
„celui qui...“ Poporul însă nici o dată 
nu va dice altfel decât: „acela care...“ 

De asemenea numai acela pâte să 
înlocuâscă un nume; de ex.: 

Constantin-vodă Brâncovanu, 1696 
(Condica Brâncovenâscă Mss. în Arch.
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Stat., p. 178): „Precum şi apostol Pa- 

vel grăiasce, câţ vor sta cu duhul lui 

D-zeu, aceia vor îi şi fii lui D-zeu...“ 
In limba, veche nu o dată emfaticul 

acela, înlocuesce pe simplul acel chiar 

de'naintea unui nume; bună-6ră : 

Mitropolitul Atanasie, 1631 (A. 1. R. 

I, 106): „... să fie opriţi de l6ge şi de 

bescrecă, şi acela popă ce-i va priimi 

la. besârecâ, încă să fie procl6t...* 
Stefan-vodă Gheorghie, 1656 (A. I. 

R. III, 280): ş... zicăndu boiarinul no- 

stru Pelin vistiiarnicul şi cu Gherman 
şi cu Simion de Şileşeu, cum acela sat 
Mihaltul le iaste lor drept de moşie...“ 

Chiar în casul oblic ne :întimpină 
une-ori, de ex. : 

Pravila Moldov. 1646, f. 7: „... acia, 

vită de-o vor strica gadinile, să a- 

rate stăpănului sămnuli aceii vite 

perite...“, unde acei este un genitiv 

emfatic în loc de simplul: acei. 

Tot acolo, f. 12: „... să plătescă pre- 
țulii aceii pagube...“ 

In genere, circulațiunea lui acela, în 

texturi poporane şi mai ales în viul 

graiu, e cu mult mai mare decât a, 

lui acel. El traduce nu numai tot- 
d'a-una pe francesul „celui-lă“, dar încă 

adesea pe „celui“ şi pe „cet“. 

O particularitate a limbei române 

este construcţiunea lui acela cu con- 

juncţiunea ca, precâsă de un nume 

sai de numeralul un u. 

Miron Costin, Letop. I, 241: ,..a 

doua zi l'aii legat hinu-seu şi Vaii dus 
legat la Schindir-Paşa. O! săl bată 

Dumnezeii hin ca acela...“ 

Dosofteiu, 1673, f. 34 b: 

Unul ca acela dela Domnul are 

Dar şi bunătate, milă şi sporiu mare... 

Constantin Brâncovanu, 1695 (Cond. 

Mss. Arch. Stat. p. 100): „Pusam 

gând ca acela şi dentru toată inima 
noastră am voit a rădica sfântă mă- 

năstire aici pre pământul ţărăi...“   

Mai cu s6mă în: 

Pravila Moldov. 1646, f. 60: „...va 

fi mărsi asupră-i cu armele goale şi 

cu soţii multe ca nu altă dată, cu oa- 

meni ca aceia tocmiţii de ucidere...“ 

Ibid. f. 15: „De să va prileji neştine 

să fie lăcuitoriu întrun satii, şi de va, 

cunoaşte vre un loci ca acela buni 

de moară, şi într'acel satii vor fi toţii 
răz6şii, şi acelui loci va fi a totii sa- 

tul... 

Ibid. f. 82: „...să vorii despărţi încă 

mai vrătosi de căndi. o are bate, şi 

alesii căndi va fi om ca acela să-i 

fie de pururia dragă svada...“ 

Ibid, f. 72: „..de va fi acel trimis 

omii ca acela să fie destonicii de al 
putăa, crederia...“ 

Ibid. „f. 25: „...0r-care vameşii va, 

cre vamă de niscare lucruri ce n'a 

fosti obiceiul să să dia vamâ, nice 

iaste cu ştiria domniei, de să va afla 
pentru une ca. acela să fie luati 

plată, ce să dzice vamă, ca săi să tae 
capulii...* 

Ibid. f. 35: „..cela ce va avia în 

casa sa cinii bune ca acela de fur- 
tuşagii, face prepusi şi acesta cum să 

fie eli furatii...“ 

Ibid. f. 51: „...slugile ce vor înbla 

şi în susi şi în gos gătăndi trebe 
ca acelia riale pentru să să facâ, uci- 

dere, pre aceia să-i certe ca şi pre u- 

cigătorii de părinţi...“ 

Ibid. f. 53: „...de'l va fi pre trecând 

cu bătaia, cu vrăjmâăşie ca artia 

şi cu arme, atunce poate filulu să să 

rădice asupra tătâne-său...“ 

Ibid, f. 113: „...căndi va mărturisi 

moaşia, cumiu iaste fata întrâgă, o vom 

crâde, şi atasta când va fi muiare 

ca arca de cinste moaşia...“ 

Câte-o-dată chiar de doă ori în ace- 

laşi pasagiu : 

Ibid. f. 53: „...or-cine 'ş va ucide 

fecorulii, carele va fi născut cu niscare
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semne groznice ca acâia cum 

are fi cu capulii ca de dobitoc, sait cu 

tot trupul, sau de totii cu totulă să 

fie lucru ca acela nice de o trebă 
şi cumu-i mai grozav...“ 

In tâte aceste pasage, fie după nume, 

fie după numeral, construcțiunea „ca 

acela“ cuprinde în sine ce-va superla- 

tiv, corespundând astfel, pînă la un 

punct, latinului quam în: „quam sae- 

vus“ (Plaut., Amph. 1, 3), „quam 

barbarus“ (Pl, Bacch. 1, 2) etc. Versul 

lui Plaut: 

Nimis quam formido, ne manifesto hic me 

opprimat,.. 

(Mostell, II, 2) 

sar fi putut traduce în Pravila lui 

Vasile Lupul: „frică mi-e ca, aceia mare 

să nu mă apuce...“ Negreşit, parale- 

lismul româno-latin se mărginesce aci 

numai în rolul lui ca == quam dea da 

locuţiunii un sens 6re-cum superlativ, 

chiar atunci când superlativul lipsesce 
în formă. „Om ca acela bun“ este mai 
puţin decât -„omul cel mai bun“, dar 
mai mult totuşi decât : „ornul mai bun 

decât cutare“. „Pemee ca aceia cin- 

sită“ este „femee fârte cinstită“, 

adecă ce-va intermediar între „mai 

cinstită“ şi „cea mai cinstită“. „Omeni 
ca acela tocmiţi pentru ce-va“ nu sînt 
numai „engagâs“, ci „express6ment 
engag6s“. „Unul ca acela bun de gură“ 
= quelqu'un qui a la langue trăs 

bien pendue“ etc. ! 
Quasi-superlativul „ca acela“ este 

un idiotism românesc, pe care n'ar 

trebui să'l nesocotâscă limba literară. 
Acestă, construcţiune se pune general- 
mente după un substantiv şi înainte 
de un adjectiv saii de o altă expre- 

siune calificativă, care insă, pote să fie 
presupusă numai. Aşa la Miron Cos: 
tin în: „sl bată Dumnezeii hin ca, 

"acela“ se sub-înțelege: „viclân“, după, 
cum resultă din context. Expresiunea   

e mai cu sâmă, energică atunci când 

substantivul nu e articulat: „om ca, 

acela bun“ e mai forte, mai mult decât: 

„un om ca acela bun“ sai: omul...“ 
Funcțiunea superlativală e mai puţin 
simțită, ba câte-o-dată nu se află de 
loc, în construcţiunea lui „ca, acela“ 
cu numeralul unu, unde apare mai 
mult comparaţiunea, astfel că mai 
adesea, se pote traduce prin „pareil“: 

Enache Cogălnicânu, Letop. III, 227: 
p«DU Se supunea, încă sta şi împro- 
tivă, care pe unii ca acie îi punea 
Lupul la falangă...“ 

Pravila Muntensscă 1640, f. 19 b.: 
„Preotuli de va fi meşteri a lucra în 
cetate şi va, cerca să se boerâscă, şi 
va umbla cu nuşii, şi va msrge în 
săbori cu oameni proşti sau cu bo- 
Xari, alegăndii fără de o nevoe ovare- 
car6 de-i va fi lui, unii ca acea ori 
să se scoaţă, ori să se lase de unele 
ca acela...“ 

Dar pe aceiaşi pagină, vorbind de 
cei nedemni de preuţiă, Pravila dice: 
„Oare-ce episcopi pentru plata de va, 
pune unii popă ca acela, să se scoață, 
amăndoi...& 

Aci, fiind pusă după substantivul 

„popă“, construcţiunea „ca acela“ îşi 
recăştigă intensivitatea, sub-ințelegân- 

du-se la urmă : „cu totul nedestoinic“. 

De asemenea tot acolo, f. 26 a: 

p„.pănă la moarte însăşi să aibă cer- 

tare şi despărţire de bis6recâ, să, aibă, 

de nu se va lăsa de uni lucru ca 
acela să nu'lă ca mai facâ...“ 

In următorul pasagiu din Povestea 

lui Harap-alb de Crângă (Conv. lit. 

1877, p. 173) ne întimpină acela con- 

struit cu „ca“, dar remânând totuşi un 
simplu demonstrativ : 

„împăratul acela, aprâpe de bătrâ- 
nețe, căzând la zăcare, a scris carte 
frăţine-seii craiului, să-i trămită grab- 
nic pe cel maj vrednic dintre nepoți,
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ca să'l lase împărat în locul sei, după 
mortea sa. Craiul primind cartea, în- 

dată chiemă tustrei feciorii înaintea, 

sa, şi le zice: 6ca ce'mi scrie frate-mei 

şi moşul vostru. Care dintre voi se 
simte destoinic a împărăţi peste o țară 

aşa de mare şi bogată ca aceia..?* 
Din dată însă ce vom pune: „ţară 

ca aceia mare şi bogată“ devine un 
superlativ: „fârte mare şi f6 rte 

bogată“, fără nică o demonstrativitate 

eonsretă, - 

Scăderea fonetică a pluralului ma- 

sculin aceia la acte, ca. în pasagiul de 

mai sus din Enache Cogălnic6nu, e 

forte obicinuită, mai ales în Moldova. 

Cost. Stamate, Muza, 344: 

Că fericiţi sint acie ce sînt făcători de pace, 

Deci le dai sfat car fi bine ca şi ei să se 

împace... 

Tot în Moldova însă, pe când aceia 

scade la acie, singularul masculin acela 

se urcă în graiul poporan la: acela. 

„La noi demonstrativele se rostese 

aşa : 

“Bărbătesci: Femeesci: 

ista, aista, csla, asta, Jasta, aias- 

aecla,; ta, ce, acee; 

„iştie, aiştie, cie, ieste, aieste, cele, 

acie ; acele... 

(P. Teodorescu, Iaşi, com. Miroslava). 

O naraţiune despre Stafiă în graiul 
din districtul Suceva: 

„Staciia “i o nălucă şi sâ diosăgheşti 

di strigoi, cindr'câ strigoiu % cu trup, 
da staciia, % numa o aratari. lară mai 

di mult obicei di sâ lua umbra unui 

om săi altui doghitoc şi sâ punia în 

zidiri ca, sâ ție multă, vremi Şi să cii a- 

parati di cumpeni; însâ nici aciala cu 
umbra luată nu -mai trăă dicât 40 
dzili. Sufletu lui sâ ducă în uceli zidiri 

etc.“ ([. Bondescu, Sucâva, com. Giur- 
gescii). 

Scăderile: acee = aceia, acele = ace-   

lea şi acie = aceia, se datorâză, princi- 
piului de acomodaţiune vocalică pro- 

gresivă: e+-a=e-e sali i+e. Ur 
carea: acela din acela resultă din per- 

derea totală, a, independinţei emfaticului 
-a. Numai pe cât timp se mai simte 

individualitatea, acestei particule, e din 

silaba precedinte nu trece în ea, ci 

remâne acel-a = acelu-a, ca şi când 
ar fi doă cuvinte deosebite, căci altfel 

fonetica română cere neapărat ca si- 

laba e, dacă "i urmsză immediat o si- 

labă cu d sai a, să se urce la ea. 

Prin forma poporană „acele“ în loc de 

„acelea“ se confundă, la feminin plural 

emfaticul acela cu simplul acel, al că- 

ruia feminin plural este întrun mod 

normal acele. Deosebirea însă, despărend 

ca, formă, se conservă totuşi ca sintaxă. 
In „acele femei“ este un demonstrativ 

simplu; în „femeile acele“ e demoun- 

strativul emfatic. Ba chiar sub rapor- 

tul formei, acolo pe unde emfaticul 

acelea scade la acele, graiul poporan 

mai scade la rîndul sei: pe simplul 

acele, pronunţândul aceli, ca în 

naraţiunea sucevână de mai sus despre 

Stafiă,. ” 

Poporul mai înlocuesce pe acela prin 

ăla, ahăla, aia, ahaia ete. 

Jarnik-Bărsanu, Transilv. 217: 

Mult m mir ei de-ahăla 

Care nu ştie-a cânta, 

Cum îşi petrece lumea, 

Că eii cânt, gău, tot mere 

Ş'o petrec destul de r&ă!... 

sai tot acolo, 38: 

Bădiţa cel sărăcuţ 

Dei, acela mi-i drăguţ, 

Că dei ăla mi-i mândruţ... 

„Hin-că ne cunâştem ăla p'ăla d'a- 

tâția ai dă dile...“ (Jip.,-Opincarul, 19). 

Numai ca acelaşi saii acela-şi, în com- 
binaţiune cu intensivul -şi = lat. sic, 
acela nu. pâte fi înlocuit cu ăla sai
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ahăla. Nici în texturi, nici în viul 
gralu, nu ni s'a întâmplat a întimpina, 
unde-va pe un „ălaşi“ sai p„ahălaşi “, ci 
numai: acelaşi. Composiţiunea, este de 
aceiaşi natură ca în sinonimul latin: 
idem = isdem, ejusdem, eodem etc,, 
adecă, noul cuvînt, compus din doă ele- 
mente, păstreză întocmai flexiunea, pri- 
mului element, finalul remânend im- 
mobil: acela-şi, aceiaşi, acelea-şi, ace. 
luăa-Și, aceleia-şi, acelora-şi. Ori-unde se 
rostesce acie pentru plur. masc. aceia, 
iar acee pentru sing. fem. aceia, pe acolo 
se pune şi *n combinaţiune cu „şi“: 
acie-ŞĂ, acee-şi. Mai pretutindeni în vor- 
birea, poporului vocala din „-şi“, după 
ce se redusese de 'ntăju la î, a despă- 
rut apoi cu desăvirşire, pronunțându-se: 
acelaş. In vechile texturi însă ne mai 
întimpină une-ori tetrasilabicul a-ce-la-şi, 
forma cea, organică; de ex. în 'Codicele 
Voroneţian circa 1550 (Mss. Acad. 
Rom.) p. 24:. | 

„ae. diînr' acelaşi „EX ipso ore 
rostu esu urăciu- procedit, benedie- 
rile şi blăstemul... tioet maledictio... 

saii tot acolo p. 25: 

„doară izvorul 
diinr'acâiaşi cure- 

„„numquid fons 

de eodem fora- 
re izvori-va, dulce mine emanat dul- 
Şi amaru... cem et amaram... 

Compusul acelaşi însemnză : 
10. „le mâme“: | 
Saunoil Clain, Invăţături, p. 21: 

++ Precum acelaşi filosof (Seneca) în- 
tralti loc foarte înțălepțeşte şi ade- 
Văratii grăiaşte: mare parte a vieţii 
oamenilori trâce fără de nici o lucrare, 
iară mai mare parte în r& lucrare...“ 

20, „celui-lă avec plus d'affirmation“: 
Const. Brâncovanu, 1695 (Cond. Mss. 

în Arch. Stat.) : „... grăiaşte dar Solo- 
mon nu pentru înţelepciune adecă filo- 
sofia, Elinilor, 'd8 vrâme ce acâaşi aste 
rătăcită, şi deşartă,..“   

In acest pasagiu sar fi putut dice : 
aceia ; însă intensivul „-şi“ dă afirma 

ţiunii mai multă putere. Ori-cum, deo- 
sebirea între acela şi acelaşi e atât de 
mică, încât pentru sensul de „le mâme“, 
ca, să nu se confunde cu „celui-lă“, se 
pote pune: „tot acelaşi“. 

Zilot, Cron. p. 18: „Deci vedând Dom: 
nul Ipsilant că sai lăţit năravul ace- 
lor hoţi şi nică cu 'strejuirea nu face 
nimic, mai zăbovit a însciinţa, Porții 
apucăturile lui Pazvantoglu, că adică 
calcă 6menii lui ț6ra şi o jefuesc; tot 
într'aceiaşi vreme asemenea, însciințări 
mergend Porții şi după la alte oraşe...“ 

v. Aceia; — Acel. — Ahaia. — Ahădla. — 
Ala. — 4ia. — Ca. — Ca-mai. — Celia. — 
Cela..... 

Acslaşi, acâiaşi (plur. acelaşi, ace- 
leaşi), pron. demonstr.; le m6me, celui-lă, 
mâme, 

V. Acela. — Acestaşi. 

Acâpt (aceptai, aceptare), vb.;, accep- 
ter, ou plutât: s'aţtenădre ă recevoir, 
avoir envie de prendre. Nu e neologism, 
ci din contra: un venerabil arcaism 
despărut din graiu. In glosarul slavo- 
român muntenesc circa 1620 (Mss, 
Sturăzan in Acad. Rom.) ne întimpină 
cuvintul de do& ori sub do forme, 
cela ce garantâză că nu este vre-o erdre 
grafică. In ambele casuri e tradus sla- 
vonesce. La, pag. 170: „taiu văspriati, 
acepi (asenr) a lua“. La pag. 171: „caeti, 
aceptă (ausnr»).“ Paleo-slavicul „taiati“ 
însemneză „a spera“ (Miklos.). Ca formă, 
românul aceptare este învederat lat. 
acceptare = prov. acceptar = span. 
aceptar etc., de care se apropiă şi ca 
sens. Când alăturâm cu „accipio“, de 
unde frequentativul „accepto“, sinoni- 
mii latini: praehendo, capio, sumo şi 
recipio, constatâm că el cuprinde în 
sine tot-d'a-una noţiunea, de speranţă,
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căci implică voinţa altuia de a da, sai 

de a nu da: „quod dat, accipimus“ 

(Cic., Fam. ], 1). Acestă noţiune a de- 

venit precumpănitore în derivatul ro- 

mân acept din causa asemănării for- 

male cu vorba aştept, în care ele- 

mentul speranţei e şi mai pronunţat. 

Astfel se explică apoi însăşi dispari- 

țiunea ulteridră a lui acept, poporul 

confundându”l şi ajungând al identi- 

fica cu aştept. In adevăr, într'o re- 

dacţiune circa 1670 a, aceluiaşi mate- 

rial glosografic slavo-român (Mss. al 

Societăţii Archeologice din Moscva, f. 

147), ne întimpină deja, înlocuirea, lui 

acept prin aştept: 

„tau vuspriati, aşteptu a lua. 

păalanie, aşteptare“. 
V. Aştept. 

Aceptăre | v. Acept. 
Aceptăt | 

Acer (acerat, acerare), vb.; desirer, 

s'attendre, solliciter. Vorbă, conservată 

în Dicţionarul româno-latin Mss. circa, 

1670 (Col. 1. Tr. 1883 p. 42]): 

„Aesăr. Expecto. 
Acstratul. Expectatio.“ 

Cu e scădut la 7, acer se află deja la, 

Coresi, Omiliar 1580, quatern. XXXII 

p. 16: „...priimitii amu iaste anuli 
acela, şi cu pohtă, şi cu dragi derepţi- 

lor, cei ce aciră şi aştsptă, de ce-au lu- 
crati pentru ac6 dulceţă şi viaţă ce 
va; să fie...“, unde în Omiliarul ruten 

publicat de mitropolitul Petru Movilă 

(Kiev, 1637, p. 745): „cekaiutii na 
nego i ozidaiutit...* Rutenesce cekati 

(= polon. ezeka€) însemnâză * „ex- 

specto“, 

Pe când în vocabularul bănăţen circa 

1670 tonul este pe prima silabă: aesăr 

=dcer, la Coresi el ne apare pe a doua, 

adecă, pe îi scădut din e: acir, acră 

(amipa) intonându-se astfel după ana-   

logia tuţuror verbilor terminaţi prin 

“ir: înşră, miră, resfiră ete. 

E învederat că dcer este mai orga- 

nic decât acir. 
Acest, interesant cuvînt nu e numai 

transilvan. Sub forma: acir, acirat, el se 

aude la popor şi'n prejma Bucurescilor, 

de unde îl vedem trecut în Dicţionarul 
reposaţilor Laurian şi Maxim (î. 1, 24): 

„Acirare, a aspira, a aştepta sai a 

căuta, a umbla, să capete dela altul: când 

omularealseii, nuaciră la mâna. altuia...“ 

E peste putinţă a trage pe acer din 

latinul aspiro. Grupul fonetic sp nu 

trece în 6. Noi credem că acer nu pâte 

fi decât o composiţiune curat româ, 

n6scă din a = lat. ad şi cer = lat, 

quaero. Sub raportul sensului nu se 

presintă nici o dificultate. In privinţa 

formei, accentul în acer trebuia neapă- 

rat să fie pe penultima: aer, ca în 

toţi verbii români disilabici termi- 

naţă prin -er: săcer, dăger, fulger etc,, 

de unde apoi trecerea, în prima conju- 

gațiune : acerare, acerut în loc de: 

acerere, acerut. 

v,.2-Cer, 

Acerăre 
. ) V, Acer, 

Acerât 

Aceră (plur. dcere), s. f.; aigle. Sino- 
nim cu vultur şi pajură. 

„Aceră, aquila, pasere rapace din 

familia, falconilor, pentru tăria şi ageri. 

tatea sa numită regina, paserilor“ (L. M.) 

„Acera, der Adler“ (S. Barcianu). 

S. F. Marian, Ornitol. 1, 137: „Pa- 

jură, numită în unele locuri Pajoră, 

Pajeră, Pajiră, Pagiră, 6ră în Româ.- 

nia-mică Aciră. Comunicat de d. 

V. Burlă. 

După fonetica română, dceră este 

din punct în punct lat. ăquila=span. 

aguila, provenţ,. aigla, fr. aigle etc. 

v. Pajură,
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Acăst, acâstă (plur. aceşti, aceste), 
pron. demonstr.; ce, cet (cette). Arată 
ce-va mai apropiat, în oposiţiune cu 
acel pentru lucruri mai depărtate, 
fie apropiarea, saii depărtarea reale, fie 
ele numai în cugetarea vorbitorului. 

Ca, şi corespundătorul acel, acest 
trebui pus tot-d'a-una de'naintea unui 

substantiv saii adjectiv, nu singur 
sali la urmă, căci altfel spiritul lim- 
bei române cere pe emfaticul acesta, 
corelativ emfaticului acela. E nero- 
mânesce a dice: „omul acest“ sai 
„Omenii aceşti“ în loc de: acesta, 
aceştiia. 

Tocmai de aci vine în graiu puţina 
cireulaţiune a lui acest în alăturare cu 

acesta; şi chiar atunci când trebui 

să se întrebuințeze, mai adesea îl în- 

locuesc forme mai scurte: ast, ăst, 

i st. In expresiuni ca: astă dată, astă 

nopte, astă vâră, şi altele, poporul nică 

o dată nu va întrebuința pe acestă; ba, 

pină şi pe astă o mai reduce une- 

oră la: as” nâpte etc. | 

Poetul se pâte folosi cu intenţinne 
de mulţimea formelor, ca un mijloc de 
varietate : 

A st glas, acestă câmpie, 

Nâptea care mă *nvălea, 
Gândiri de melancolie 

In inimă” mi înviea.., 

(Gr. Alexandrescu). 

Poporul, când nu scie care anume din 

cele multe forme e mai potrivită, o face 
şi el tot aşa, deşi fără intenţiune; 
de ex. într'un act moldovenesc din 

1612 (A. 1.R.1, 70): pucum ştiu ei 

toţi aegşti omene cu sufletele lor, 
că dinnaint6 lor sau făcut acestă toc- 
mală şi acestă scrisore, şi boul mi Pau 
biculuit aceişti omene buni...“ 

In macedo-româna acest nu există, 

ci numai aist. Îl are însă istriano- 
româna: „acest, plur. acesti, se dice şi 
simplu cest, ist; în tote aceste, 

22,083 

prin 0 escepţiune singulară, c se pro- 
nunță cu un sunet ce e un mijloc în- 
tre ce şi ţ“ (1. Maiorescu, Itin. 83). 

Afară de forme de mai sus, graiul 
poporan mai posedă încă alte varian- 
turi ca: cest, ahăst, aist etc, 
despre cari a se ved6 ia locurile lor. 

In vechile texturi apare din când în 

când forma organică întrâgă: acestu. 

Aşa în Codicele Voroneţian circa, 

1550 (Mss. în Acad. Rom), p. 51: 

- fuglul 

Act. Apost,. 

XXIII, 17: şi 

dzise: du acestu 

giure la miiaşul, 

că oare-ce'i va 

se'i spue lui; elu 

*] luo şi] duse 

la, miiaşul; de-a- 

cii dzise: Pavelu 

chiemă - 

-me de me rugă 

„„„ait: Adole- 

scentem hunc 

perduc ad tribu- 

num, habet, enim 

aliguid indicaxe 

illi. Etille quidem 

assumens eum, 

duzit ad tribu- 
num, etait: Vinc- 

tus Paulus roga. 

vit me hunc a- 

  
se aducu acestu dolescentem. per- 
giure... ducere... 

Ib. XXIV, 5: .„ . invenimus 
aflămu  acestu hunc hominem | 

bărbatu pierdză- pestiferum... 
toriu,   

Dar pină şi'n secolul trecut; se mai 
rostia, încă une-ori trisilabic: acestu. 
De exemplu întrun act moldovenesc 
din 1703 (A. IL. R. III, 268): „eu Ur- 
sul Murguleţ părcălabul scriu şi măr- 
turisăsc cu acestu adevăratu zapis al 
mieu... 

Se pare că anume la acusativ trisi- 
labismul reuşise a se mânţine mai mult 
timp, după ce perise la nominativ. 

Casurile oblice sînt: acestui, acestei 
sau aceştii la, singular; acestor la plu- 
ral. După femininul acestei saii aceştii 
numele ce'i urmeză se pune general- 
mente în casul oblic nedeterminat; 
acestei femei (nu: femee), aceştii case 

6



163 ACESTA 164 

(nu: casă),. ceia ce nu se face după 

masculinul acestui, de 6ră, ce nu există 

la noi declinaţiune nedeterminată pen- 

tru genul bărbătesc. In graiul vechiu 

însă, numele femeesc preces de „ace- 

stei“ sati „aceştii“ pote să conserve 
„forma nominativă, după analogia nu- 

melui bărbătesc preces de „acestuat. 

Aşa întrun text circa 1600 (Cod. Mss. 

Miscell. al Bis. Sf. Nicolae din Braşov, 
p. 48): „lară cănd venise a-casâ/ş Io- 

sifii dela lucrul său, după scrăba e€ia 

ce află nedeşartă cocoana Domnului, 

şi dâca-i fu spus de acasta de înger 

în somni cum iaste diîn Duhul sfăntii 

întru ia, el au proslâvitii pre Dum- 
nedzău ce lau spodobitii pre eli a 

Sluji aceştii bunâtate pr6- mare şi 

aceştii tainâ dumnedzeiascâ...* 

Precum acelu vine din lat. ecc'il- 

lum, tot aşa acestu nu e decât lat. 
ecc'istum = eccu'istum, de unde se 

trag de asemenea: ital. questo = pro- 

venţ. aquest= v. portug. questo=reto- 

rom. test; saii quest=v. franc. icest ete. 

In Plaut: 

e. . quam te virginem 

Me reposcis? 

—Quam ab Lenone abduxti hodie, scelus 
viri. 

— Nullam abduzi. 

—Certe eccistam, video. 

(Curcul V, 2) 

adecă: „— Ce fal de fâtă ceri tu dela 

mine? — Pe care ai luat'o astădi dela, 

Hotru, ticălosule! — Nam luat pe nici 
una. — Ba iată-o, chiar pe acestă...“ 

V. Acel. — Aest.— Ahăst. — Mist. — 

Asi. — dst. — Cest. — Isi... * 

Acâsta, acâsta (aceştia, acestea), pron. 
demonst.; celui-ci. Pronume compus, 
care se deosebesce de simplul acest 
prin mai multă energiă, datorită particu- 
lei enclitice -a (v. 54). In privința lucru- 

rilor mai apropiate, acesta se raportă că-   

ură acest întocmai ca, acela cătră acel 

în privinţa lucrurilor mai depărtate. 

Posiţiunea normală a emfaticului 

acestu este după un nume, fie substan: 

tiv saii adjectiv, ori în locul unui nume, 

sai la finea, proposiţiunii, pretutindeni 

adecă unde spiritul limbei române nu 

sufere pe simplul acest. A dice : 
pomul acest“ sai: „i-am vădut pe 
aceşti“ nu e românesce, ci trebue: 
acesta, aceştia. 

In vechile texturi şi m viul graiu 

emfaticul acesta înlocuesce adesea, pe 

Simplul acest chiar de”naintea unui 

nume; de ex.: 

In Psaltirea circa 1550 (Mss. Şcheian 
în Acad. Rom.), ps. XXIII, de do ori: 

„„Cire e acesta în- | ...quisestisterex 

păratul slaveei?... | gloriae?... 

Dosofteiu, 1673, pref.: „acesta obi- 
ciai iaste din bătrăni, scoțindi v'un 

izvod den svănta carte al scrie supt 
numele a de mare cinste Scaun...“ 

Acelaşi, 1680, f. 38 b: 

Ps. XXXII, 7: 4- 

cesta mișel striga 

tau şi Domnul au- 

dzâtu-Pau... 

1 ste pauper cla- 

mavit, et Dominus 

exaudivit eum... 

Intrun act muntenesc din 1669 (A. 

I. R.1, 9%): „eu Mihăil deîn Groşani 

scriu şi mărturisescii cu acesta al mieu 

„zapis... 

Samoil Clain, Invăţături, Blaj 1784, 

p. 2: „Intru acesta chip, iubiţilor ere- 

ştini, au pus D-deii pre om în lumea 
acesta ca întrun oraş de negoțitorie...“, 
unde „lumea acesta“ e o construcţiune 

„normală, jar „acesta chip“ este o aba- 
tere înadins pentru a da afirmaţiunii 
mai multă forţă. 

In popor, acesta se aude fârte rar, 
fiind mai tot-d&a-una înlocuit prin ăsta 
—asta, aista-—aiasta, aesta, 
ahăsta etc., pe cari vedi-le la locurile 
lor. În acelaşi timp, în casul oblic feminin
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la singular: acesteia sai aceştia, precum 
şi la nominativul plural de ambele ge- 
nuri: aceştiia Şi acestea, emfaticul -a 
tinde a scăde Ja, -e prin acomodaţiune 
regresivă cu vocalele învecinate, deve- 
nind astfel: aceştie Şi aceste. De aci o 
confusiune formală între acest şi 
acesta. In: „aceste femei“ e simplul 
acest, pe când în: „femeile aceste“ 
în loc de „acestea“ este emfaticul a- 
cesta. Scăderea, finalului -a la -e ne în- 
timpină deja în vechile texturi țeră- 
nesci. Aşa, întrun document moldove- 
nesc din 1622 (A. L.R.1,31): „Noi a- 
ceşiie moşteni ot satul Brăneşti...* 

V. Acela. — Acest. — Aesta. — Ahăsta. — 
Aista. — Asta. — Cesta. — Istu,.. 

Acăstaşi, acâstaşi (aceştiiaşi, acesteaşi), 
pron. demonstr.; celui-ci mâme, tou- 
jours celui-ci. Arată un lucru mai apro- 
piat, despre care s'a vorbit deja, după 
cum corelativul acelaşi indică tot 
aşa un lucru mai depărtat. E compus 
din emfaticul acela şi din intensivul 
-şi = lat. sic. 

Pravila Moldov. 1646, f. 29: „...cănaii 
vor avia, doi oameni pără pentru vre 
0 vie, sau pentru vre uni pămănti, 
Şi pănă a să părâ, unulă dentr'Anşii 
va, mârge de va secera pămăntulii sau 
va, culâge viia, fără Ge voia, giudeţului, 
acesiaş piiarde tot venitul...“ 

Ibid. f. 49: „...cănd va fi un om bol- 
nav, şi va, lăsa cuiva să moşnen6scă, 
multi-puţinii ce va avia şii va face 
şi zapisii, şi acesti moşnian nu va, 
griji de dănsii să-i aducă vre un vraâ 
bun să păzască căndai doară Vare tă- 
mădui, ce'l va, lăsa aşia negrijită şi ne- 
socotiti, şi de va muri bolnavulii, ace- 
staş va piiarde moşneniia Şi vor fi toate 
bucatele şi ocinile domneşti...“ 

Constantin Brâncovanu, 1694 (Conă. 
Mss. în Arch. Stat. p. 94):,... şi am dat 
domniia m6 Radului Ştirbsiu 16g6 ţă   

răi, cum să jure el înpreună cu frate- 
său Costandin vel clucer şi cu văru- 
său —că n'au luat nici un ban dela soa- 
cră-sa, Ilinca, vornic6asa, pentru atastă 
moşie Negrânii, det jurăna într'acestaş 
chip, el să'ş ţie moşiia...“ 

Zilot, Cron. p. 40: „deci într'acestaşi 
chip ai fost eşirea Pazvangiilor şi dela 
Şegarcea,..“ 

In declinaţiune, acestaşi urmeză sim- 
plului acest, emfaticul -a- şi inten- 
sivul -şi remânând invariabili : acestuy- 
“a-si, acestet-a-şă, acestor-a-şă... 

In graiu acestaşi e maj puţin între- 
buinţat, decât corelativul acelaşi. 

V. Acela. — Acest. — Acesta. 

Ac6la. — v. Acela. 

Acâsta; ca, ceci, „nom gânâral de 
chose“ (Littr6). E învederat că, în frasa : 
„ai jucat prâ-mult, acesta să n'o maj 
faci“ nu este un pronume demonstra. 
tiv feminin ca în: „femeea acâsta, 
j6că prâ-mult“, ci o locuţiune neutră, 
invariabilă, avend o funcţiune inter: 
mediară între pronume şi adverb. Co- 
relativ neutrului aceia, acesta e ce-va, 
mai demonstrativ, ca unul ce servă a 
exprime o situaţiune mai apropiată, fie 
apropiarea în faptă sai numai în cu- 
getare. ! 

Pravila Moldov. 1646, f. 57: pe.Cela, 
ce va, dzice giupănu-său, să are fi ce 
boiarin, să nu-i vorovascâ cu muiaria, 
şi el tot va vorovi, de va face atasta 
de doă de trei ori, poate sălii ucigă, 
fără, nice de o certare...& 

Ibid. f. 24: „...de va fi făcut una ca 
atasta şi se va adevăra cu mărturie 
oameni de cinste şi credincioşii, certa- 
Tia lui să fie moartia,..* 

Ib. f. 49: „cela ce va, ucide pre 
altuli “au fost ţiindă moşiile cuiva, 
cu acesta scoposii cumi să cadza, pre 
măna lui, de vr6me ce să va arăta lu- 

6%
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crul “au făcutii una ca, atasta, nice el, 

nice fetorii lui nu vor încăpia să moş- 

nen6scă acâle ocine...“ 

Dosofteiu, 1678, f. 2 a: 

Ce poate fi de poviaste 

Ca acesta şi de viaste 

De să zborârâ păgânii, 

Gloate, tineri şi bătrânii...? 

Ib. f.5b: 

“ară spre noi, Doamne Sfinte, 
Pai însămnat de mainte 

Strălucoaria sfintei fiaţe, 
De ne'ntoarce la blindiaţe; 

De-acasta *m dai bucurie 
Inemii şi veselie... 

Dosofteiu, 1680, f. 82 a: 

Ps. LXVII, Manda, Deus, 

29: Poruncăaşte, virtuti tuae: con- 
Dumnedzăule, cu firma hoc, Deus, 

putiare ta; înta- quod perfecisti in 

riaşte, Dumne- nobis... 

dzăule,  acasta 

car6 o lucraş în- 

tru noi... 

În viul graiu, acesta se întrebuințeză 

forte rar, fiind înlocuit mai mult prin : 

asta, iasta, alasta, cari însă şi 

ele circulâză mai puţin decât aceia 

cu varianturile lui. 
v. Acela. — Aiasta. — Asta. — Îasta.... 

-Ache. — v. -Achi. 

Achermân, n. pr.; Akkerman, ville 

de Bessarabie, situse ă lembouchure 

du Dniester. | 

Enache Cogălnic6nu, Letop. III, p. 

276... „6ră Hanul, dela; Movila Răbăei 

cum ai simţit, îndată ai fugit spre 

Acherman, cu oastea lui...“ 

Compus din ak „alb“ şi kerman 
„cetate“, Acherman este o traducere 
turcă a unui vechiu nume românesc. 

„Aşa Ştefan-vodă ai curăţit ţ6ra, 

de vrăjmaşi, 6ră cetăţile care le-ai 

luat 'Turcii, Chiliea şi cetatea Albă,   
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nu aii putut să le mai scoată dela 

Turci; că ei, mai înainte de ce ai eşit 

din ţâră, le-ai grijit cu oameni, cu 

- puşce şi cu bucate de agiuns; şi aşa 

aii rămas pre mâna 'Turcilor pănă 

astăzi“ (Ureche, Letop. Î, p. 134). 

Insuşi Ştefan cel Mare, vestind Un- 

gariei, expediţiunea, Turcilor asupra ce- 

lor do cetăţi, într'o scris6re din 22 

juniii 1475, qice: „Turci veniunt ad 

nos contra nos et contra terram n0- 

stram, et per aquam et per terram et 

ita dicunt, quod valida classis prece- 

dit cum maximis munitionibus bom- 

bardarum magnarum expugnare Al:- 

bam et Chiliam...“ (Visna, Codice 

diplom. tauro-ligure, t. 3 p. 479). 

v. Cetatea-albi. 

Achâţ. —V. Aconiţă. 

-Achi, suffixe servant ă former 
certains diminutifs. Acest sufix se a- 

caţă mai cu s6mă la numi de botez, 

având un sens micşurător sai des- 
mierdător. Introdus în graiul româ- 

nesc abia de prin secolul XVII, el de- 

venise forte respândit în epoca Fana- 

rioţilor şi n'a mai despărut din limbă, 
dar a început a căpăta din ce în ce 

mai mult o nuanţă Gre-cum. ironică. 

Unul din cei mal însemnați croni- . 

cari moldoveni din secolul trecut a 
fost Enachi Cogălnicânu (1733 — 1774). 

Sufixul -achi ne întimpină nu numai 

în însuşi numele lui de Enachi, dar 

încă la tot pasul în cursul cronicei 

sale. Aşa în capitolul VII (Letop. III, 

225 — 234), ca să ne mărginim cu unul 

singur din cele cinci-spre-deci, găsim: 
Iordachi Spatarul fecior lui Stă- 

vărachi; 

Iordachi Cantacuzino; 

Costachi Razu ; 

Iordachi Genetu; 

Iordachi Mană vel agă;
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Lăscărachi Geneiu; 
Sărdarul Măzărachi; 

Spatarul Manolachi socru lui Sta- 
varachi; 

Fotachi, 

Manolachi Costachi vornic; 

Iordachi Mananu paharnic; 
Bălăsarhi vel agă,; 

Spatarul Niculachi Ruset etc, 

Câte-o-dată sufixul se reduplică în 

acelaşi nume, ca în: „Enăcachi Cămi- 

narul“, unde Enăcachi este: Ene-ţachi 

—-achi! Une-ori îşi asociază un alt 

sufix, ca în: Endchiţă=— Ene-ţ-achi—riţă. 

În numele istoricului Hurmuzachi, 

al poetului Conachs şi al publicistului 

Asachi, este acelaşi sufix. 

Disarmoniosul -achi ne vine din neo- 
greca, în care el se presintă sub forma 

-Caus în numi proprie: Zmumrocxus, Ev- 

oradaxus, „Iewoyduns ue Bages“ 

(Passow, Carm. Gr., 168) şi altele, iar 

sub forma -cx: în termeni comuni ca: 
mendxi „copilaş“, rearstaui „mesuţă, 
modagex „picioruş“ ete. (Mullach, 
Gramm. 171). Şi la Români acest su- 

fix a reuşit a trece peste sfera nomen- 
claturei personale, fie în locuţiuni ca: 

„înghite Agachi“, fie în epitete ca: 
Samurachi. 

Căţelul Samurache, ce şedea la o parte 

Ca simplu privitor, 

“Auzind vorba lor... 

| „Gr. Alexanârescu) 

In „Covrigarul“ de Alexandri, un 
Grec plângându-se de luarea moşiilor 
mănăstiresci, Românul îl întrebă,:.„Care 

moşii, cilibidachi?% 
Cel mai uricios din tâte sufixele 

deminutivale, destul de numerâse în 

limba română, -achi. şi-a trăit tralul ; 

negreşit, el va remân6 pentru 'tot- da. 
una în istoriă, ca o trăsură inciden- 

tală a unei epoce, dar în viul graiu 

se va păstra pe ici pe colea numai 

A6ră la luarea peste picior, după cum   

a şi ajuns deja pînă la un punct în: 

„Cucâne Mihalachi“ sai „Cucâne Pe- 
trachi“ alături cu: „Domnule cutare“. 

v. Agachi.— Beicachi. — Samurachi... 

Achilimit, adj.; ayant ses aises. 

Vorbă bănăţână : „dacă nu eşti achils: 
mit = dacă n'aj tot-ce'ţi trebue a-casă“ 

(Liviu Iancu, Caraş-Severin, com. Vi- 

sagu). — ? — Pentru a ne rosti asupra 

originii acestui cuvint, care presupune 

un verb: achilimesc, trebui să 
cunoscem mai întâlu tâte formele şi 
accepţiunile lui în cutare saii cutare 

regiune a teritoriului românesc, ceia-ce 

Wo cam dată ne lipsesce. 

Achindăiu. — v. Achindie. 

Achindie (plur. achindă), s. f.; v6& 

pres. Forma obicinuită a cuvîntului e 

chindie sai chindiă „dies ad occasum 

inclinatus, timp al dilei ce cade la 
mijloc între amâdi şi apusul sârelui“ 
(L. M.). Prin analogiă însă cu: a-m6d, 

a-prând, a-murg, poporul fârte ades 
dice: achindie, adecă: a-chindie; ba 

încă une-ori, prin aceiaşi analogiă, îl 

trece la masculin: achindeiu, mai ales 

în Moldova, dând astfel vorbei o formă 

de tot românâscă, 

„Diua se împărţesce în următorul 

mod, de ex. în Ianuarie: la zori co- 
respunde cu Grele 6:/,; prându-mic, 

cu'9; prându-mare, cu 101/5; amiadă, 

cu 12; achindă, cu 2 6rep. m.; tâca, 

cu aprâpe 4...” (Preut N. Sandovici, 
Dorohoiu, €. Tirnauca). : 

„Zori de diua, revarsatul dilei şi 

diminâţa e timpul pe când resare s6- 

rele; aprândul mic, pe la 6 câsuri; 

aprândul mare pe la 8; sub-amâde, 

pe la 11; amâde, pe la 12; după-amâde, 

pe la 2; achindiă pe la 4...“ (Botoşani: 

I. Iordăchescu, c. Cristescii; G. Gheor- 

ghiii, c. Călinescii),
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p+. diminsţa, aprând, ameqă, achin- 

deiu...“ (laşi: I. Gheorghiii, c. Cârjoea; 

S. Mironescu, c. Roşcanii). 

„Poporul împărţesce diua ca, şi cio- 

banii: de-a prânzu cel mic, de-a prânzu 

cel mare, de-ameză, de-achindie...“ (Bot: 

tez, laşi, c. Șipotele). 

„Ciobanii împărţesc ziua astfel: când 

se scâlă cu 2 câsuri înainte de a re- 

sări s6rele, zic: mânecate; pe la 9 

sait 10 câsuri diminâţa, zic: aprânz; 

la 12 câsuri : ameze; la, 4— achindetu...* 
(N. Bâncescu, Vasluiu, c. 'Telejna). 

peuîn Zori-de-ziuă , dimineţa, la a- 

m6ză, la tâcă, la achindie..* (V. Lo- 
han, laşi, c. Buciumii). 

In achindie fiind preposiţionalul a-= 

lat. ad, în unele locuri poporul îl în- 

locuesce cu „în“, făcând tot-o-dată din 

chindie—tinghie: „înainte de 

resăritul s6relui, se dice: timpul p'în- 

diori; după resărit: sorele d'o suliță; 

apoi cum este s6rele vera pe la Grele 

8: damâda; pe la, Grele 3—4: timpul 

dWameză 'n-de-s6ră; înainte de apusul 

sorelui se dice: s6rele în tinghie; 

Şi ?n fine în timpul apusului: sârele 

în scaun...“ (Preut G. Rarinca, 'Te- 
cuciu, c. 'Torcesci). 

Cuvîntul e atât; de respândit în Ro- 

mânia şi atât de poporan, încât repo- 

saţii Laurian şi Maxim îi căutau o pro- 
veninţă latină. Deşi turcesce ikindi 

însemnză „le temps entre le midi et 

le coucher du soleil“ (Şainenu, Elem. 

ture. 30), totuşi e a-nevoe a crede că 

Românii vor fi luat acestă vorbă dela 
Turcii proprii dişi, ci mai curând din 

dialectul turcesc al Cumanilor, adecă 

încă de prin secolii XIII— XIV, ceia ce 
ne-ar explica adânca;i înrădăcinare în 

graiul țeranilor şi al ciobanilor. In ade- 
văr, la Cumani aceiaşi parte a, dilei se 

chiăma: echindii şi echindă 
(Kuun, Cod. Cumanicus, p. 80). 

v. Chindie. — Di.   

Achipăese. — v. Apipăesc. 

Aci, adv.; ici, ci, en ce moment. Acest 

adverb se întrebuinţeză în privinţa lo- 

cului mai puţin, pote, decât în acea a 

timpului, fiind adesea sinonim cu acum. 
Pann, Prov. II, 91: 

Munca pe om nici o dată nul lasă a flămânzi, 

Când cu firea 'nbărbătată nâptea o va face zi. 

Aşa dar daci "nainte să nu şedem lenevoşi... 

Gr. Alexandrescu : 

YVîntul, umbra mă 'nşală, când crez a o vedea; 

luna aci S'arată, aci iar se ascunde: 

Abia câte o dată întunecul petrunde, 

Şi norii înainte'i se pun ca o perdea... 

(Aşteptarea) 

saii : ” 
Aci se opresce, aci se aşază, 

Nimica nu'l face a se depărta... 

(Cânele soldatului). 

In construcţiune cu de şi pînă, 
românul aci corespunde pe deplin spa- 

niolului şi portugesului aqui, care şi 

el se aplică mai mult la noţiunea, 

timpului: de aqui adelante (d'aqui 

em diante)=—de aci înainte, „des ce mo- 

ment“; hasta aqui (ate agqui)=pin'aci, 

„jusquwă ce moment“. In poema lui 
Cid, v. 180, o kvreică cerând o blană 

în dar, eroul îi respunde: „d'aqui 

sea, mandada“ = „ţi-o daii chiar de 
acum“, 

In construcţiune cu pe: „pe aci= 

par ici“, aci est adverb de loc; nu 

însă şimn idiotismul: „cât p'aci=peut 

sen faut“, de ex.: „cât pe aci era să 

cad“ (L. M. 1, 548). 

Noţiunea timpului e tot atât de pro- 

nunţată în aci, precum este noţiunea 

locului în aice, ast-fel că ambii aceşti 

adverbi, etimologicesce aprâpe identici, 

pot fi puşi întrun fel de oposiţiune, 
de ex.: 

Porcului aci îi dai bice 

Şi el sentârce şi zice: 

Anţerţ mă bătea p'aice... 

(Pann, Prov. III, 36),
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Chiar când se întrebuinţeză ambele 
întocmai cu acelaşi nuanţă de sens, to- 
tuşi în gura poporului ac şi aice al 
terneză une-ori după o normă forte 
interesantă, dar pe care e grei a o 
lămuri. Aşa, peste Olt audi pe a-locuri 
țerani întrebându-se : 

„— Vis aci? 

— Ni's aici“. 

(Preut R. Popescu, Mehedinţi, com. Isverna), 

Ca adverb de loc, aci arată nu nu- 
mai că cine-va, sai ce-va se află lingă 
noi, dar încă servă pentru al atrage 
spre noi, funcţionând atunci ca inter- 
jecţiune, In portugesa aqui figureză 
în chiămarea de ajutor: „aqui del 
tei!“ —,„au secours!“ In spanidla: „aqui 
aqui!“ Vînătorii români în strigătele lor 
ii daii mai cu s6mă acest sens, atât lui 
aci, precum şi lui aice cu tote vari- 
anturile lui, despre cară vedi mai la, 
vale. 

„Lipetele vînătorilor obicinuite sînt: 
jacă”]! jacăl! iacă/l! ia! aci! aci! iacă, 
aci 1...“ (|. Aldoiu, Muscel, e. Voinesci) 

Saii amplificat cu intensivul „de“: 
„Acei! aci! acide! aci-de! sânc pă 

el!..“ ($. Istratescu, Dimboviţa, com. 
Cobia). 

Acest „aci-de!“ ar fi o interjec- 
ţiune independinte în tâtă puterea cu- 

vintului, dacă n'ar păstra ambele ac- 
cente: aci-dă. 

Din lat. ecc'hic (ec'ic) =eceuhic (ecubic), 

de unde şi ital. qui şi ci, span. aqui, 
portug. aqui, v. franc. iqui etc., derivă 

la Români numai aci, nu şi aice, 

care presupune un prototip latin am- 

plificat : ecc'hicce (ec'ice). Din aci a- 

poi, prin emfaticul -a (v. %A) se nasce 
forma: acia, care scade în gura po- 
porului la: acie şi acii. 

Apr6pe toţi adverbii şi pronumii ro- 
mânesci compuşi cu ac-=—lat. eccum 

având câte o formă scurtată fără a-:   
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acolo —colo, aice —ice, acest—cest, 
acel —cel etc., cată să fi fost o dată şi 
variantul ci pe lingă forma, întrâgă 
aci. Ac6sta e cu atât mai sigur, cu 
cât vom ved6 mai jos lingă emfaticul 
acia=aci-t+a forma scurtată cia= 
ci-a. Precum construcţiunea, „de aci“ 
e conclusivă, tot aşa, conclusivă trebuia 
să fi fost şi construcţiunea: „de ci“. 
Iată de unde derivă — credem noi — 
conjuncţiunea : deci „ergo“, printr'o 
transiţiune logică întocmai ca în germ. 
„daher“ şi engl. „therefore“; &r nu din 
construcţiunea, „de ce“=—lat. de quid 
(Cihac). In adevăr, „de aci“ şi deci 

sint ca şi sinonimi în: „de aci ur- 

m6ză că..—deci, urmeză că..., de aci 

se vede că...—deci, se vede că..., de 

aci am. cunoscut că..=deci, am cu- 

noscut“ etc. In acest cas „deci“ nu se 

urcă la un prototip latin, ci este o 

formaţiune posteri6ră românsscă, care 

de aceia nici nu se găsesce în cele- 

Valte graiuri romanice. 

v. Acia.— Ci, — Cia,. — Deci, 

Acia, adv.; ici, ci, en ce moment, 

immâdiatement lă ou alors, y. Format 

din a ci prin emfaticul -a (v. SA), acia 

e mult mai des în circulaţiune, dacă 

nu în viul graiu, cel puţin în vechile 

texturi ; dar tot-o-dată el are o însem- 

nare şi mai mlădi6să, putendu-se între- 

buința aprâpe do potrivă nu numai în 

înțeles de: aici şi acu m, Ci încă în 

loc de: acolo şi atunci, maicu 
s6emă: chiar acolo, chiar a- 
tunci, 

Din do8 prototipuri latine rustice : 

ecchic (eceu'hic) şi eci'hicce (ecewhicce) 

se născură doi adverbi românesci: aci 
= ecc'hic şi acice, cu forma mai re- 
spândită ai c e=ecchicee. Pe când ra- 

mura „aice“ conservă în tote varian- 
turile sale funcțiunea adverbială de loc, 
şi anume de locul cel mai apropiat de
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vorbitor; în ramura „aci“, din con- 
tra, se desvâltă, din ce în ce mai mult 

funcțiunea adverbială de timp, iar acea 

de loc se tot lărgesce, trecend peste 

marginea strictă a apropierii. In sim- 

plul aci ambele funcțiuni se mai ecui- 

libreză încă; în emfaticul acia, func- 

țiunea de timp începe a precumpăni, 
ca şi întinderea, funcţiunii de loc; în 
amplificatul aciaşi, pe care! vedi 
mai la vale, funcțiunea de loc în ge- 
nere şi acea de timp apropiat în speciă 
dispar mai-mai cu desăvirşire. 

Moxa, 1620, p. 346: „pănă aciia răo- 

tăţi hitlne în inima, lui nu era...“ 

Ibid. p. 388: „nu numai ca pănă 
aciia, ce încâ, neşte spurcâciuni râle 
făcia, 

Istrate Dabija-vodă, 1662 (A. 1. R. 
III, 243):,... să aibă a ține moşiia, 
parts Ursului cu tot vinitul, pănă-i va 
întoarce Ursul banii, de acia îş va lua, 
moşiia. . .“ | 

O predică transilvană circa, 1600 (Cuv. 

d. bătr. II, 226): „... toţi vori sta, 

cineşii cu meserâr6 sa, ce iaste gătită 

lor în vecia vâcului, şi amu de-acia cu 

bucurie nesfrăşită, bucura-se-vori, şi 
amu de-acia grţă de nimenilia nu vori 

av6...€ 

In Călătoria la fad a Maicei Dom- 

nului, scrisă circa 1550 (Cuv. d. bătr. 

II, 330): “... să s'erâ aprinde casa ace- 
lora, de tute patru iunghiurele Şi să o 

încunure foculu şi n'ară pute eşi afară, 
ce ară arde aciia,..k 

Psaltirea Scheiană circa 1550 (Mss. 

Acad. Rom.) Ps. XLIX, 23: ,... şi acia, 
cale cu ce ivescu lui spăsenia m6...“, 
ceia, ce la Dosofteiu, 1680, sună: „ȘI 
acolo”i calia cu care voiu arăta...« 

=—et illic iter...=2xsî 0dog.,. 

La Radu din Mănicesci 1574 (Mss. 
Harl. 6311 B. British Mus.): 

Mat. VI, 21: şi 

io aste comoara, 
... ubi enim est 

thesaurus tuus, 

7 
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voastră, aciia va | ibi est et cor 

fi şi inima voa- tuum... 

stră... 

Mat. XVIII, 20; „ubi enim 

şi iuo amu săntă 

doi sau trei adu- 
nați în numele 

mieu, aciia săntii 
eu... 

Mat. XXVI, 16: 

şi de acila soco- 
tiia podoabă vr6- 

me să el vănză.... 

Marc. |, 31: şi 

o lăsă ia focul 

acila... 

Luc. VIII, 44: 
aciia stătu cursul 

săngelui ei... 

Luc. XIV, 5: ca- 

rele deîn voi fe- 

torii sau bou în 

puții va căd;, şi 

nu acîia '] va scoa- 

te elu...   

sunt duo vel tres 

congregati in no- 

mine meo, ibi 

sum... 

„„„etexinde 

quaerebat oppor- 

„tunitater uteum 

traderet. . . 

„et conti- 

nuo dimisit eam 

febris. . . 

„confes- 

tim stetit fluxus 

sanguinis ejus... 

cujus ve- 

strum asinus aut 

bos in puteum ca- 

det, et non con: 

“tinuo extrahet 

illum.. . 

Emfaticul -a scădend la -e prin aco- 
modaţiune regresivă cu -i-, resultă for- 

ma acie=acia, care nu rare-ori ne în- 
timpină în graiu şin texturi. 

In Codicele Voroneţian circa 1550 

(Mss. în Acad. Rom): 

Act. Apost. 

XVIII, 19: pri- 

stoi întru Efesu 

şi aceia, lăsă acie, 

e Însuş întră în- 

tru gloată,. .. 

Ibid. XXVII, 

6: şi acie află su- 

taşul corabie... 

Ibid. XĂVIII, 

15: şi acie fraţii 
audziră... 

Ib. X&V, 14: 

ca multe dzile 

prebăndi acte...   

„.. devenitque 

Ephesum, et illos 

i bi reliquit, ipse 

vero  ingressus 

synagogam. . . 

„.€etibi in- 

veniens centurio 

nâvem... 

„et inde 

quum audissent, 
fratres... . 

... Quum dies 

plures ibi de- 
morarentnr ...
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Ib. XXVII, 12: ... Statuerunt nezău nu iaste, aci mare foamete iaste 
sfătuiră-se cum consilium naviga. de lucruri bune; unde nu să sâceră, 
se văînslâdze de 

acte... 

re inde... 

Născut prin acomodaţiune Gin acia, 

vrisilabicul-acie scade apoi prin asimila- 
țiune la disilabicul acăă (= acii). 

Coresi, 1577: 

Ps. CXXXVI: 

La răulă Vavylo- 

nului, acăa şe- 

zumi şi plânsem... 

Ps.CXXAVIII: 

„„„. de faţa ta în- 

cătruo să fugi? 

să suire în ceriu, 

tu eşti aciia; să 
“deştinsere în adi, 
aciia ești...   

Dosofteiu, 1680: 

La păraole Va. 

vilonului, acăă şe- 

dzum şi plân- 
săm.., 

„„„. de faţa ta 

încătro să fugii? 

de m'oi sui în 

ceriu, tu acolo 

eşti ; de-aş pu- 

gorâ-mă în iad, 

actă eşti... 

Deosebirea între emfaticul acia din 

aci şi emfaticul aicea din aice se 
arată mai apriat la Dosofteiu în psal- 

mul CĂXXXI: 

Acastai odih- 

na mia în vecul 

de vec, aicia 

m'oi sălăşlui... 
Acii voiu ră- 

sări corni lui Da- 

vidă... 

Haec regquies 

mea în saeculum 

saeculi, hic ha- 
bitabo.... 

Ibi suscitabo 

cornu David... 

Astfel aicea este „hic“, iar acia— 
iu pibi“, dar nu tocmai cu sensul de 

„acolo“, ci cu acel de „acolea“, precum 
vedem tot la Dosofteiu în Paremiar, 
1683, f. 103 a: 

„. Săi aduci 

în cortuli măr- 
turiei, şi vori sta, 

acii cu tine, şi 
mă voi pugoră şi 

voigrăi acolia 

cu tine... 

„.. X%SIG XUTOLE 

TCO Tv Oxviv 
Tov uagrugiov,uai 

Orijoovrai îx si 

Hera goi, xal xct- 
TafBiooua, xai 

Aociqoa  îxei 

uera goi... 

De asemenea în Omiliarul dela Go- 
vora, 1642, p. 29: „unde frica lui Dum- 

A 

lo 

  

spicul curăţiei ca al grăului, aci e foa- 

mete mare de viaţa, de vecie...“ 

Alături, ba pâte chiar mai pre sus 

de sensul local de „acolea“, acia fune- 

ționeză aprope întocmai ca, adverbul 

de timp „atunce“. Aşa, în acelaşi Omi- 
liar p. 63: i 

p+ + « numai ce'ţi cugetâ, a cătâ frăm- 
s6ţe vor fi acel ceriu şi pământ nou, 
că iată de aci nu va, fi nice o fricâ, 

nice schimbare de vremi, şi nice se vor 

acoperi cu nori întunecoşi şi trăsnet 

şi fulger ucigâtoriu; de aci; vedâre în- 

fricoşată nu se va arăta, acolo; aşij- 
der€ şi pămăntul se va lumina cu frăm- 

sâțe de flori cu bună mirizmâ, şi adecâ, 

de acii nu vor mai fi pre el fieri iuți...“ 

In acest pasagiu, atât de bine scris, 

acii este curat un adverb de timp, si- 

nonim cu „atunci“ şi având drept co- 

relativ, ca adverb de loc, pe: acolo. 

In scurt, acia pare a av, ca deri- 

vat emfatic din aci, o funcţiune in- 
termediară între aice şi acolo pe 

de o parte, între acum şi atunci 
pe de alta, dar plecându-se totuşi mai 

mult spre atunce şi spre acolo. 
Zilot, Cron. p. 83: „... pricina de 
se punea Rosia pentru Constantin-vodă 

Ipsilant, era adevărat şi a trahtaturi- 
lor şi a hatihumaiunurilor, dar era mai 

mult slujbele şi îndatoririle ce făcuse 

el Rosiei, în vremile acelea când Na- 

poleon umbla cu tâte meşteşugirile să 

surpe şi pe Rosia, cum surpase şi stri- 

case şi cele-lalte împărăţii şi crăii ale 

Evropei, gata având resbojul şi cu dinsa, 

şi pe taină umblând a ridica şi pe Turci 

asupra €i, ca mai lesne să o surpe; 

care lucru simţindu'l Ipsilant şi făc6n- 

du-i'l cunoscut, Rosia forte sai fost 

îndatorat lui; şi de aci, mână drâptă 

avendu'] la, acesta, cum şi la arădica- 

rea, Sărbilor împotriva Porţei, sta Ro-
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sia pentru dinsul a nu se mişca din 

Domnia sa, fiindu-i cel mai trebuin- 

cios la acele îngrozitore pentru dinsa 
vremi. 

In acest .pasagiu, „de aci“ se pote 

înlocui mai bine prin: „de atunci“ 

sai „de acolo“ decât prin: „de aice“ 
saii „de acum“. 

Precum lingă simplul aci sai pă- 
strat urma unei forme scurtate ci, 
tot aşa, emfaticul acia are alături pe 
scurtatul cia, ajuns însă rar chiar în 
vechile texturi. 

Dosofteiu, Parem. 1688, f. 58 b: „Şe- 

"deţii ac cu asâna, iară eu şi coconuliă 
om triace pănă ciia...“ 

La Macedo-români pare a nu exista, 

simplul aci, ci numai emfaticul acia: 

„tră, acia =0uc avroi, di acia =au09s, 

pre acia = drauioi“ (Bojadschi). În 
istriano-româna însă ne întimpină nu 
numai acta, şi anume cu o nuanţă in- 

termediară între aice şi acolo, 

dar pînă şi forma scurtată ceia: 
„Acia, aci, aice, însă ceva mai la o 

parte, Acia se aude şi în Ard6l Şi în 

alte părţi. In Berdo în Istria se zice 
şi cia tot în acâstă însemnare“ (|. 

Maiorescu, ltin. 883). 

V. Aci.— Acice. — Acolea, — Acolo. — 
Aice. — Cice. — Ci. — Cia.— Ice... 

Aci-d8!—y, Aci. 

Aciiaşi, adv.; instantanâment, subi- 
tement, ă Pinstant mâme. Derivat din 
aci prin forma emfatică acia şi din 
intensivul -şi=— lat. sic, acitaşi (=ecchic- 
-a-sic) a perdut aprâpe de tot caracte- 
zul local, funcţionând numai ca adverb 
de timp. 

Coresi, Omiliar 1580, quatern. D, p.5: 

  

  

p... întră întru 6 casâ, iară acilaşii 

eşi veste pretutindin6 de elii, că no 
se put ascunde lumina câia mar a 
înţeleptului. ..“ 

Ioan din Vinţi, 1689, f. 156 b: „Cine 

iase în deşărtii dinii ceia ce alergâ în 
bessreca ta, Născătoare de Dumnedzău, 

cu tot sufletul, şi să nu dobăndescâ 
aciăaș vindecare ?. . .“ 

In Codicele Mss. miscellaneii al bis. 

Sf. Nicolae din Braşov, seris în secolii 

AVI şi XVII, acitași e forte des, ca 

şi forma scădută aciişă : 

p. 79: „... părâ-i că zboară pre 

suptii ceriu, şi de părâr6 bună şi de 

bucurie elu se mira cumii va mai face, 
şi acitaşii tremâse. . .“ 

p. 90: „... acast6 dâca auzi Maxi. 
milan, înplu-se de mânie, şi învăţă 

aciiș să fie adus sfântul cătră el...“ 

p. 110: „... de acasta aciişă de nâ- 
prasnă spământaţi fură şi căzurâ cu 
fața la pâmânt...“ 

p. 164: „... iară sfântul nemica nu 

pesti, ce aciișt sări în corabie... 

p. 248: „... d6c'au născutii, acilaşii 

pusu-l'au în iasle...% 

Intrun loc, p. 146, forma, plină acizaşi 
şi forma scădută actişi figurză alături: 

p. +. aciişă nerugati merse sfântulii şi 
se rugă cătră Dumnedzău, şi acitaş în- 

vise'], nu ca pre un mortii, ce ca pre 
un adurmit. ..& 

Varlam, 1643, f. 338 a: 
. să atinse -.. pazo roi 

de poalele veş- 10ao7tdov roi î- 

menteloră lui, şi uariou aro" ct 

aciişti stâtu cu- Tag eo îjua For) 
răria.. , 1 “0VoG... 

Precum acia scade la acie şi 
a cii, tot aşa acivaşă posedă, ca forme 
foneticesce scădute, nu numai pe aciişi, 

ca în pasagele de mai sus, dar şi pe 

acieşă, de ex. întrun text circa 1550 

(Cuv. d. bătr. I1, 291): „acieşi 7] tre- 

mese elu suptu întunerec, ..“
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De asemenea în Codicele Voroneţian, 
scris cam tot pe atunci (Mss. Acad. 
Rom.), unde cuvintul este tetrasilabic : 

Act. Ap. XXI, „.„.et statim 
30: şi acieşi în- clausae sunt ja- 
chiseră uşile. . . nuae. .. 

Ib. 32: deci a- ... Statim as- 
cieşi luo voinici sumptis militi- 
şi sutaşi.. . bus et centurio- 

nibus. . . 
Ib. XXII, 29: „.„„protinus 

acieşi se deluiîn- ergo discesserunt 
gară de elu... ab illo...   

Pretutindeni acitaşă (acieşi, aciiși) ne 
întimpină cu unul şi acelaşi înţeles, 
care se arată şi mai limpede în Pre- 
dica, transilvană circa 1600 (Cuv d. 
bătr. IL, 226): ... şi aciişă întru 
clipitul ochiului...“ 

Limba n6stră literară de astădi ne- 
avend nici un adverb poporan pentru 
noţiunea de „instantan&ment“, căci sla- 
vicul „de năprasnă“ exprimă mai 
mult noţiunea de „fortuitement“, bă. 
trânul acăaşă are âreptul de a fi re- 
chiămat la viaţă, 

V. Adi. — Acia. — Năprasnă. 

Acilea, adv.; ici, ci. In acilea nu este 
articularea, lui aci după analogia al- 
tor adverbi ca: almintre le a, ajuri le a 
etc., ci numai acăţarea analogică a fi- 
nalului -lea din „acolea“, adverbul cel 
mai apropiat prin sens şin care „le 
derivă pe cale organică din latinul 
-illie. 

A. Pann, Moş Albu, [, 6: 

Şi sătenii auzindu'i, au luat funii pe loc, 
Gândind că din sat d'acile a căzut vr'un - 

dobitoc... 

Intrun basm, povestit de d. B. Ste- 
fânescu (De la Vrancea), Sultanica, p. 

263, acilea figureză lingă aici: „... mai 
sînt p'acilea şi fete mari, zise Ţuguia,; 
şade răi; nu fii slobod la gură; aici 
nu e cumetrie cu chief şi cu lăutari...« 

i 

  

Alexandri în Cinel-cinel (sc. V) ride 

de acilea ca de un muntenism, opu- 
nendu” lui aici al Moldovenilor: 

„Graur. Fa, Florică ! 
Florica. Cei ? 

Graur. Ban uită-te la mine. 

Florica. Ş'apoi ce? 

Graur. Multe sînt ca tine aici în 

sat ? i 

Florica. Unde ?... Acilea ? 

Graur. Ba aici. 

Florica. Ha, ha, ha, Moldovânu dra- 
cului !* 

Negreşit, acilea este o formaţiune 

nouă, dar curat poporană, întemeiată 

pe o adevărată, trebuinţă. Prin aice 

nu se înțelege o apropiare immediată ; 

cu atât; mai puţin prin acolea, care 

este deja un pas cătră acolo; în aci, 

pe de altă parte, s'a desvoltat mai mult 

noţiunea de timp decât acea de loc; 

în acest mod, poporul a credut, de cu- 

viinţă a formă pe acilea, ca un adverb 
menit a indica anume gradul cel mai 
intim de apropiare. 

V, Ac. — Acolea,. 

Acice.—v. Acicea, 

Acicea, adv.; ici. Sinonim şi dublet 

etimologic cu aicea. Forma simplă 

acice, de unde s'a făcut acicea prin 

emfaticul -a (v. %A), pare despărută din 

graiu deja de vro doi-trei secoli, căci 

n'o mai găsim nicăiri în texturi; forma 

amplificată acicea a perit şi ea, dar cu 

mult mai tărdiu, după ce 'şi înfipsese 

urma în mai t6te scriptele române din 

secolii XVI şi XVII, fie transilvane, 

fie moldovene sai muntene. Ne-ar fi 

a-nevoe a reproduce măcar a decea, 

parte de prin pasagele cu acicea. 
a) Din tipărituri : 

Coresi, Omiliar 1580, quatern. A, p. 

10: „... să lepâdâmi acice păcatele 

noastre, ca să fimii curaţi şi gătiţi...“
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Ibid. quatern. D, p. 1: „zice Hs. în 

castă, Evanghelie, că, unde săntit co- 
moarâle voastre acolo sănti şi inimile 

voastre ; acic€ învaţă, pre noi Hs. nu 

numai spre dare şi spre pace...“ 

Pravila Muntenâscă 1640, f. 116 b: 

p««+ c6lia ce au acicg sfrăşii, iară acolo 

fără de sfrăşit şi sănti neînpuţinate...“ 

Omiliarul dela, Govora 1642, p. 58: 

p»». Să va dice cine-va voao: iată acice 

e Hristos, nu credeţi...“ 

Evangeliarul transilvan 1648, Mat. 

XVII, 4: „bine este nouo acice a fi, 

să vei să facem trei colibi...“ 

Ibid. XVII, 20: „treci de acice colo...“ 
Dosofteiu, Parem. 1683, Ghen. 30: 

p.++ dzâsă Ilie cătră, Elisei : şedzii dară 

acicta, că Domnulii mau mânatii pănă 
la Iordaniă, ..% 

b) Din manuseripte : 

Moxa, Cron. 1620, p. 399: ,... pănă, 
aciciă sau scosi dentralte cărţi slo- 

veneşti pre limba noastrâ, ..“ 

Predica măhăcână din 1619 (Cuv. d. 

bătr. II, 125): „... a ta iaste înpără- 

țiia şi sila şi slava în vecila vâcului 
amini, înralţă noi acice în dărnire să 
avemu upovăinţă tare...“ 

Legenda Sântei Vineri circa 1580 

(Cuv. d. bătr. II, 146): ,... nu mi se 

cade numai acice să fiu şi să lăcuescu, 

ce mi se cade să mă ducii să propo- 
veduescu . ..* 

Codicele Mss. miscell. al Bis. St. Ni- 

colae din Braşov, p. 132: „... ce fe- 

Ticiţi carii nu se-au îndulcitii acice, că, 
acolo îndulci-se-vori; cine se voră po- 

căi şi se vorii curăţi acice, aceia întru 

sâlaşul ceriului veseli-se-vorii ; şi cine 
se va usteni acice, acolo în vecie o- 

dihni-se-va ; carii se vor plănge acice, 

acolo în vecie bucura-se-vor.. .“ 

Ceja, ce explică, dispariţiunea lui 

acicea din graiu, este că era de prisos, 

căci nici o dată el n'are în vre-un text 

  

  

un alt sens decât acela de: aicea, 
lătinesce: hic, hinc, huc. 

Radu din Mănicesci, 1574 (Mss. Harl. 

6311 B. British Mus.): 

Mat. XVII, 4: 

bine iaste noao 

acice să fimă... 

Ib. XVII, 19: 

zicere-aţi codru- 

lui acestui: treci 

„.. bonum est 

nos hic esse... 

„.. dicetis mon- 

ti huie: transi 

hinc illuc, et 

  
de acice încolo, şi transibit... 

ari trece... 

Ib. XXVI, 38: . sustinete 
aşteptaţi acice şi hic et vigilate... 
preveghsți. . . 

Luc. XIII, 31: „.„„ vade hinc... 

te du de acidă... 

Io. VI, 25: cănd „.. gquando hue 

ai fostii acice... venisti... 

Forma acice, de unde emfaticul 

acicea, nu derivă din lat, echic, care 

a dat nascere numai lui aci (=ec'ic), 

ci din prototipul amplificat : ecchicce 

(=—ec'ice), cu finalul -ce ca în: atunce 

=—lat. tunece. În vechile texturi române 

mai este şi forma scurtată: cice, em- 
fatic: cicea, de ex. la Dosofteiu, 

Parem. 1683, Iulie 20 f. 21 a: „şi când 

fu pănă cicia şi pănă ciia, şi ceriulii 

să înțunecâ, de nuori. ..“ Scurtatul c i ce 

(= lat. ecc'hicce) corespunde ivi guici 

(=—lat. ecewhicce) care ne mai întim- 

pină la Dante, dar a despărut şi el 

de-mult din limba italiană, fiind şi acolo 

de prisos, întocmai precum a despărut, 

acicea din româna, - 

v. Aice.-— Cice, — Cicea.— Ice... 

Acintăș,, t. de Botan.: Jacinthe (Seilla, 

Hyacinthus). Sinonim -cu zambilă, 

Termen întrebuințat; pe-alocuri în Tran- 

silvania (Haţeg, com. Clopotiva). Este 

o formaţiune poporană din „Hyacin- 

thus“ = gr. touw9oc, pâte prin inter- 
mediu! formei unguresci, în care fina-
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lul -thus se pronunță: -tuş, ca şi când 

ar fi un deminutiv românesc. 

v. Zambilăi. — Spiritus. 

Acide, s. f.; bronze, ajrain, mâtal 

mâlange. Ne intimpină în graiu şi'n tex- 
tură sub do& forme: acide şi cive, per- 

d6ndu-se iniţialul a. prin analogiă cu: 

cest, cel, colo, colea, cațăr, cutare etc. 

In inventarul de averea mănăstirii 
Arnota, 1741 (Cond. Mss. Arch. Stat, 

p. 697): „... 3 tingiri mai mică şi 2 ca. 

pace dă aramă, 3 sfeşnice dă acioae...“ 

In inventarul mănăstirii Polovracă 

din acelaşi an (ibid. p. 729): 

„Sfeşnicel de acioae la proscomidie ; 

Cădâlniţă de argint prost; 

Căd6lniţă, de acioae ; 

5 candele de acioae...“ 

In glosarul slavo-român circa 1620 

(Mss. Sturdzan în Acad. Rom. p. 83): 

„+... idol vărsat de argint sau de altă 

oare-ce cioae, cum era în zilele vechi“; 
apoi mai jos la p. 84: „ilectron, cioae“. 

In redacţiunea, circa, 1670 a, aceluiaşi 

material glosografic slavo-român (Mss. în 

Bibl. Societăţii archeologice din Moscva) 

f. 81 b: „ilectron, aduoae (asa)... 

Silvestru, 1651, ps. CVI: 

„.. “au zdrobit 

porţile câle de ci- 

„.. quia contri- 

vit portas ae- 
ode şi rătedzele reas et vectes 

de fier frămtu- ferreos  confre- 

le-au. .. git... ! 

Intr'o predică transilvană circa 1600 

(Cuv. d. bătr. II, 230): „... arzânduii 
cu cărbuni vii de foci nestinşi, me- 

stecându-i în râşină cu pilatră putoasă 
şi topindu-i în argint şi în aurii şi în 

cruai (uoan).. 

În graiul de astădi: 

Balada Mihnea-vodă, aşa cum se 

cântă în Dobrogea (Burada, Câl&. 205): 

Este-un cort mare rotat, 

Cu crescetul naramzat,   

Cu sforile de matasă 

Impletite tâţe 'n şâse, 

Cu ţeruşii de argint 

Cum ma fost nici că mai sînt, 

Cu maiugi de acivă : 

Cum nu s'află pe la noi... 

Basmul „Cotoşman năsdrăvan“ ([- 

spirescu, Legende, 294): „Când întrară 

în palat, ce să vedi dumnâta? Bogăția 

de pe lume era acolo. Păreţii numai 

în aur poleiţi. Pardosâla era, de cle- 

şiar, €ră învălitorea era de acide şi de 
plumb...% 

„Bronzul saii amestecătura, de aramă 

şi de cositor se chiamă la noi acide...“ 

(A. Iliescu, Dimboviţa, com. Sărdanu). 

Jipescu, Opincaru, 154: „... Mai trecu 
ce trecu şapăl audi bălăncănindă un 
clopot dă acioaie. . 

După metal, însuşi clopotul a înce- 

put pe alocuri a fi numit acide saii 

cide: „Clopotul la caii înhămaţă la tră- 
sură sau în hergheliă se dice cihoae...“ 

(D. Arghirescu, Covurluiu, c. Moscu). 
Dar de unde vine cuvîntul? 

Derivaţiunea din latinul cibum 
„mâncare“, argumentată prin aceia că 

numele german al aceluiaşi metal : 

„Glocken speise“ însemnâză literal: 

mente „mâncare de clopot“ (Cihac, IL, 

356), sar pute discuta numai d6ră a. 

tunci când Germanii sai un alt popor 

ori-şi-care ar numi vre-un fel de metal 

Speise „mâncare“, fără a mai adăuga, 

determinaţiunea cea esenţială: G1o cke 
„clopot. 

Latinul vulgar aciariunm, la plu- 

ral aciaria, însemna în genere: „ori- 

ce ferăriă“, adecă „oare-ce cioae“, după, 

expresiunea lexicografului slavo-român 

circa 1620, care numesce aşa pină 
şi pe jdexreov, 0 composiţiune din 
aur şi argint, pe când Psaltirea din 

1651 dă acelaşi nume aramei. Ori-cine 

„haberet in fusina sua aliquod ferrum, 

arainum, vel cuprum ud coquendumi, 

era; aciererius (Du Cange, ad voc.).
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Din lat. aciarium se trage ital. 

acciaio „oţel“, acciaro „sabiă, 
secure, armă de metal“, acciaino 
„amnar“ ete, 

Cuvintul acide nu ne vine W'a-rep- 

tul din latina, ci prin comerciul italian 

de pe la finea. evului medii, din epoca, 

numerdselor colonie genovese pe tot 

litoralul Mării-negre. Tot de acolo avem 
şi-alamă. 

v. Alamă.—Cide. — Spijă, 

Acidl.—v. Aciolez. 

Acidlă (plur. acidle), s. f.; abri, cha- 
let. Sinonim cu adăpost, dar numai 

atunci când e acoperit, 

„Locuinţa la ciobani se chiamă: co- 
libă, perdea, acidlă. ..“ (3. Alexandrescu, 

Prahova, c. Baicoiu). | 
„Acidlă este o şatră, un adăpost 

pentru vite, cu acoperişul alipit de pă. 

retele casei sai al unui coşar, fără ca 
acidla să albă păreți.. .* (G.. Bobocescu, 

Dimboviţa, pl. D6lu). 

In literatură, numai De la Vrancea 

(B. Stefânescu) a sciut să utiliseze a- 

câstă frumâsă vorbă ciobănâscă, în Sul: 

tanica p. 59: „Părăsind vatra părin- 

tescă, pustie dă farmecile d'odinidră, 

despreţuind răsplata viitâre, ce i să în- 

fățişa ca o minciună dăşartă, fugind 

de or-ce acidlă omenâscă, căuta drumul 
muntelui Popău...* 

Acidlă derivă din aciiu „reposer“ 

prin sufixul deminutival -61ă, pe care 

Românii Vaii moştenit întreg din la- 

tinul -ulla, -olla, ca în: hom-ullu-s, Cat- 

-ullu-s, Apr-ulla, cor-olla, pers-olla etc., 
deşi lătinesce el era, compus, de ex. 

corolla -= coronla = coronula. Acelaşi 
sufix este la noi în: di-ul-ică, furc-ul- 

iiţă, musc-uliţă şi altele (cfr. Schu- 
chardt în Cuv. d. bâtr. Supl. XXXIII). 

V. Aciolez. — Ackuez. — Buşdulă. — 
Hiolă. — -0lă. — -ulă, 
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Aciolăz (aciolat, aciolare), vb.; abri- 

ter, mettre ă couvert. Sinonim cu adă- 

postesc, dar numai întrun loc aco- 

perit. La presinte indicativ se pâte dice 

Şi aciol, acid, acidlă, precum se dice 

de o potrivă: „lucru“ şi „lucrez“, „lu- 

cri“ şi „lucrezi“, „lucră“ şi „lucrâză€.: 
Derivă d'a-dreptul din aci6lă „abri“, 

„Pe unde se acidlă nevăstuica, po- 

porul pune furci cu sgrebeni de cănepă 
prin tâte colţurile coşarelor, dicend că 
ea fuge de furcă ca dracul de tămâe. 
M'am servit înadins de verbul „se a- - 
ciolă“ sai” „se acioltză“, de 6ră ee la 
noi e forte popular şi”! audi la săteni 
în tote convorbirile; însemnâză: pune 
la adăpost sub un acoperemînt a unei 

- fiinţe saii a unui lucru în timp de în: 
temperiă. ..“ (Preut A. Paraschivescu, 
Muscel, com. Valea-mare). 

De la Vrancea, Sultanica, 227: „In 

mahalaua nâstră abia se aciolase câţi- 
va, săteni de pe la Sohat...* 

Cuvîntul întră şi "ntr'o locuţiune pro- 
verbială, care caracterisă ospitalitatea 
poporului: „daia face omu patru pe- 

reţi, ca să se acioleze şi cei străini. ..« 

(A. Iliescu, Dimboviţa, c. Sărdanu). 

Acioăre.— v. Arkuez. 

Acir.—vV. Acer. 

— Aelu, -ăce; suffixe servant ă. for- 
mer des adjectifs et marquant surtout 
un penchant. Nu derivă din latinul 
-aceum, după cum s'ar părâ la prima 
vedere (Diez, Gramm. II, 315), ci din 
-acem (-a x), cu care se întâlneşce nu 

numai în funcţiune, dar une-ori chiar 
în cuvinte, de ex. fugaciu = fug a ce m, 

trăgactu = trah a c e m, Forma -ace con- 

servându-se la, feminin: „femee fugace, 

vacă, trăgace“, masculinul s'a dissimi- 
lat în -acku : „om fugactu, boit trăgaciu“, 
italienesce şi portugesesce la ambele
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genuri: fugace. Ca şi lat. -acem, 
sufixul românesc -actu îndică mai tot- 
d'a-una un nărav, o aplecare la ce-va, 
bună sai rea, de ex.: bătacku „batail- 
leur“, pungaciu „dispos6 ă frapper des 
cornes“, stângaciu „gaucher“, hrănactu 
„Vorace“, gonacu etc. ca lătinesce în : 
mordacem, bellac em, audacem, 
lingu acem, edacem, voracem... 

In vorbe împrumutate întregi din a- 
fară, de ex. „gârbaciu“, „cârpaciu“, „co- 
paciu“, finalul -aciu nu .e sufix din 
punctul de vedere al limbei române, 
care nu?l utiliseză cu o funcţiune de- 
terminată la formarea unor noue cu- 
vinte, după cum utiliseză, bună-6ră, pe 
slavicul -nik sai pe turcul -ăiă. 

Sufixul -aciu=lat. -acem nare de 
loc a face cu sufixul -aţ, iar cu sufixele 
-ac şi -aş se înrudesce numai în parte 
sai indirect. 

V. 2-Ac.— 2-43. — -Aţ.. 

Aciu&se.—v. Achuez. 

Aciutz, vb.; reposer, abriter. Cuvin- 
tul ni se presintă sub patru forme, 
strîns înlânțuite atât în privința, fo- 
netică precum şi 'n acea semasiologică, 

IL. Aciiu (acici, acicre); reposer. Mol- 
nat (Wal. Sprachl., ed. 1810 p. 229) 
pune pe „deitu, ruhen, abstehen“ în a 
2-a declinaţiune, după norma lui: taiu 
(ibid. p. 171). Prin sens şi prin formă, 
aciiu (acicre) este din punct în punct 
latinul acquieo (acquizre), din aa şi 
quieo, quiz re, archaism menţionat 
de gramaticul Pompejus, dar înlocuit 
în latinitatea clasică prin inchoativul 
„acquiesco, quiescot, 
„Din aeitu, prin sufixul -615=—lat. 
-olla, s'a format aci 6lă „chalete şi 
apoi aciolez „mettre ă converti, 
doi termeni cărora noi le-am consacrat 
mai sus un loc a-parte. 

V. Acidlă.— Acioleg, 

  

  

IL. Aciăz (acioat, acioare), reposer, a: 
briter. Acâstă formă, fârte respândită 
în popor şi prin concurența, căriia or- 
ganicul acu =lat. acquieo deveni 

de tot rar, ne presintă a doua trâptă 
din istoria, cuvîntului. Pe de o parte, 
aciez lîngă, acru este ca: lucrez lîngă 
lucru, înfăşez lingă înfăş, curmez lîngă 
curm etc.; pe de alta, acioat şi acioare 
în loc de: acitt şi aciere se datorâză 
aceluiaşi proces fonetic ca, în : dioă în 
loc de die = latin. diem, saii în: chio- 
t6re=cheitore, ” 

p-. Şorecii mici se acioază prin l0- 
cuințele 6menilor şi împrejurul locuin- 
țelor ; cei mai stricători însă sînt 90- 
recii cei mari cât purcelul de o lună şi 
cu c6da lungă de o palmă, cari distrug 
totul pe unde se acioază ei. .. (1. 'Tacu, 
Covurluiu, com. Braniştea). 

„++. După ce Smeii aii fost isgoniță 
de F&t-frumos de pe 'n codri, ei se duse 
în ceruri, şi acolo se ieii la harţă, bă- 
tendu-se cu buzduganele şi răcnind din 
gură ; acestă hărăţelă, smesscă se nu- 
mesce tunet şi fulger; ei nu se pot 
acioă, decât după ce Sântilii (= Sfantu 
Ilie) îi stropesce cu apă, fiind pus peste 
ploile din cer...“ (Stareţ G. 'Pheodorescu, 
Galaţi, Mavromol). 

Into colindă din Ilfov : 

La Mâ&rul rotat 

La Câmp-rourat, 

Unde mi se bat 

Doi pui de vulturi, 

Doi puişori suri 

Sus întrun norel 

P'un fulg daurel ; 

Fu că mi-am aflat, 

Acolo-am plecat 

Şi m'am acioat 
Sub umbră de fag... 

(G. D. Teodorescu, Poes. pop. 68) 

„Intro colindă din Ialomiţa însă, acio- 
at pote să nu fie „abrits“, ci o erdre 
în loc de: aceiat „par6“ (v. Acekez): 

Dar nu's colpănei, 

Ci sînt ciobănei,
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În câţi răgimaţi, 
In glugi acioaţi ... 

Uhid 7% 

Cantemir, Cron. I, 304: „... de căl- 
căturile şi îmbletele lor (Tătarilor) locu- 

rile “Ţării Moldovei despre Nistru, la 

câmp şi deschise fiind, mai mult pu- 

stie şi de moşnânii săi de câţi-va ani 

părăsită este, deoseb de slujitori Că- 

lăraşi, ce staii pre ac6 margine pe la 

Orhei, pe la Soroca şi pe la alte tre: 

cători, unde să pot aceva de răutatâ 

lor...“ Să observâm că în originalul 
manuscript, controlat de d. Gr. Toci- 

lescu, nu este: aceva, ci: acioa (aiina). 

Basarabianul C. Stamate (Muza, 526) 

aduce între cuvinte vechi infinitivul 

substantivat: acioare, pe care'l explică 

prin: „hălăduinţă, adăpost, oploşire“. 

De asemenea la Pralea (Psalt. 1827) 

f. 88 b: „acioare, supunere, ascundere“, 

mai dându-ne şi o formă: acio, pe 

care o vom atinge mai jos. 

Doă tendinţe fonetice ai concurs a 
trece pe aciez înti”o nouă fasă : 1 pleca- 

rea lui & dea, desvolta, după sine pe pa- 

rasiticul 4, ca în: ciumpoiu = cim- 

poiu, clucâre = ciere, bucium = bucin, 

aciude = acide ete., de unde: actuez = 

aciez ; 2* tendința grupului disilabic -io- 

de a scâd6 Ja monosilabicul -iu-, ca în 

vechiul : zuă = zică, jar cu atât maj 

virtos când î nu este susţinut; prin ac- 

cent, ca în: actuat = acioăt. 

III. Aciuez (actuat, actuare), abriter. 

Se întrebuinţeză mai tot-d'a-una, re- 

flexiv, astfel că Dicţionarul Mss. bănă- 

țen circa 1670 (Col. |. Tr. 1803 p. 442) 

nici nu scie altfel decât: „Aciuedzu-m ă, 
contegor“. 

Moxa, Cron. 1620, p. 348: „Noe în- 

tră, în corabie cu fetorii şi cu nurorile, 

şi trimise Dumnezeu de câle de pre 

pământi de tote vitele şi fieri şi pa- 

seri de se atuară cu nus în corabie...“ 

Coresi, Omiliar 1580, gquatern. XXII 

  

  

p. 10: „... fiiului lu Dumnezeu ce n'au 

avutii unde nice capuli să'şii acuo 

(asa), acestuia şi robilor lui răvnitori 
să fimi şi multeei şi nespuseei bogâ- 
ției a lui să jeluimi...“ 

Forma acăuo în loc de aciue ne a- 
mintesce prin finalul -o pe: acio din 

Pralea; la, Coresi însă trecerea lui e în 

o se explică prin acomodaţiune regre- 

sivă cu -u-, pe când la, Pralea, ea pare 

a, fi numai o imitaţiune ei broâită, 

căci el cunoscea Omiliarul din 1580. 

Cost. Negruzzi, Soris6rea VI: “când 

&că cerul se întărită, vântul stinge lu- 
minele, şi plâia, vărsăndu-se cu şiroe, 

silesce pre toţi a'şi căuta, aciuare prin 
chilii. .& 

Idem, Aprodul Purice: 

.... primăvara omătul cel adunat 
Pintre ripi, şi d'a lui Febus calde raze săgetat, 

Se topesce şi s'asvirle şiroiu iute furios 

In pirăul care curge pintre flori în vale jos, 

ÎI turbură, îl măresce, îl ămflă cu al seu val, 

Şinu'l lasă păn!' nu'l face de se varsă piste mal : 

Cămpiile se în6că, 6r păstorii spăimântaţi 

S'aciuiază ci-a. lot turme în munţii învecinaţi... 

Varlam, 1643, f. 371 a: „,.. eşti 

streini pre pâmănti: ca, unii omu ne- 

mârnicii te acuedzi priin lăcaşuri ome- 
neşti. ..“ 

Cantemir, Istoria, ieroglifică (Mss. în 

Acad. Rom. p. 5): ,... de ochiul za- 

vistii supt scutul uinilinței acuân- 

du-mă. 

Ibid. p. 94: „Cine dară în lume, o 

priatinilor! atâta de scămos la minte 

şi strămţos la cuvinte să va afla, ca- 

rele să socotiască sau să grăiască, că 

cel înpotrivă de supt braţul leului va, 

pute scăpa, sau cel supt aripile vultu- 

rului acuat că în primejdie va întra?...% 

Cantemir, Divanul lumii, 1698, f. 

114 a: „... nice o pricină de price le 
va, folosi, nice o şuvăire, nice o aciuare 

sau suptii pământii fugire. . .* 

Cantemir dară, întrebuinţâză tot-d'a- 

una pe actuare în construcţiune cu
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sub: „supt scut“, „supt aripe“, „supt 
pămînt“, adecă: „abriter“ în înţelesul 
strict al cuvintului; pe când pentru 
noţiunea de „reposer“ el pune pe aci- 
oare: „a se acioa de cine-vat. 

In fine, după cum „adeverare“ a tre- 
cut în „adeverire“, „adaugere“ în „a- 
dăugare“ şi „adăugire“ etc., tot aşa, 

aciere din a doua conjugaţiune, după 

ce nemerise în prima prin: ackuare, 
colindâză de aci în a patra prin: 

IV. Ackuâse (aciuit, actuire), abriter. 

Acestă formă e adusă de Baronzi (Limba 
română p. 125), fără ca să citeze exem- 

ple. In graiu, acYuesc este mai mult: 

pabriter quelgwun“, jar actuez: „S'a- 

briter soi-mâme“. 'Tot aşa în limba ve- 
che (Cipariu, Principia p. 4) meserez 
însemna transitiv : „sărăcesc pe altul“, 

pe când meseresc intransitiv: „să- 
răcesc ei“, 

In basmul „Ş&rpele unchiaşului“ (Ca: 
lendarul basmelor 1882 p. 56): „Vă- 
dând şi văd6nd că nu le era cu pu- 

tinţă ca, să vadă, şi ei în bătătură un 

copilaş se hotăriră să aciuescă pe lingă 

casă un dobitoc, un câine, o pisică, 
ce o fi...“ 

Iată dară genealogia fonetică, mor- 

fologică şi semasiologică a cuvîntului: 
lat.-olla lat. acguitre „reposer! 

| | 

  

rom.-6lă —l— rom. acisre 

| „reposer“ 

acidlă, acioare 

„chalet“ „abriter“ 

aciolare aciuare 

„mettre ă couvert“  „abriter“, refisxif. 

aciuire 

| „abriter“ transitif, 

Formele : aciere, aciuare Şi ackuire, 
având fie-care o altă nuanţă de sens, 

22,083 
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merită, câte-trele de a remân€ în limbă; 

nu mai puţin aci6lă şi aciolare, 
despre cari vedi la, locul lor. 

V. Aciuez, 

Aciude.—vy, Acige. 

Aclăz. —v. Ala. 

Aold 
Aclăoi v. Acolo. 

Acmăe, -ă, adj.; novice, maladroit. 
Turcul ahmak „sot, idiot“, de pro- 
veninţă arabă (Şain6nu, Elem. ture. 7). 

Cuviînt apr6pe necunoscut în popor Şi'n 
literatură. 

Acmâce | 
N V. Acum. 

Acmi | 

Acmuşi. —v. Ainuşi, 

Acnă, adv.; ă prâsent, de suite. In 
Banat, pe lingă acum cu scurtatul 
aci se maj întrebuinţeză cu acelaşi 
înțeles : acnă, 

Cuvîntul se vede trecut şi'n Grama. 
tica lui Diaconovici-Loga, (Buda, 1822, 
p. 148), 6re-când profesor la Arad: 
„acu, acăm, acnă, îndată. . .* 

Afară de acnă, se mai aude la Bă- 
năţeni: „acnuma, acră şi acruma, 
tote pentru acum, acuma“ (S. Liuba, 
Caransebeş, com. Maidan). 

Legile fonetice ale limbei române o- 

presc cu desăvirşire trecerea, labialului 
-M- în n sai r, mai ales când m se ra 

dimă de vocala tot labială şi chiar în- 
tonată &. Grupul -mă- nu se pâte dis- 
labialisa, jar cu atât mai virtos când se 
află în posiţiune forte, adecă după o con- 
sGnă. Aşa dară acnă şi acră nu sint 
varianturi d'ale lui acum=acmu, 
ci nesce forme cu totul independinţi. 

7
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Se scie de-mult că acum este lat. 

eccu'modo. 

Tot latinul „eccum“ figurâză şi *n 

cele-lalte forme, dar într'o composi- 

ţiune diferită : 

acni = lat. eccu'nunc; 

acnuma=lat. eccu'nunc-modo, 
urmat de emfaticul -a (v. 54). 

Despre acră şi acruma, la locul 
lor. 

v, 340-.— Acum, 

Aenuma.—YV. Acnu. 

Acoce, adv.; ca, par ici. Nu este 

păice“, dar arată direcțiune sai miş- 

care „spre aice“. Formă organică din 

latinul ece'hocce=ec'oce, co- 

respundetâre formelor scurtate : coce 

Şi 66, de ex.: „vino'n câce“ şi „vino'n 

c6“, acoce s'a conservat în graiu nu- 

mai în composiţiune cu „întru“: „vino 
întracoce“ = „viens de ce câtâ-ci“. 

Lui acoce e corelativ acolo „lă, 

par lă“ = lat. ecev'illoc (ecu'lloc), a- 

tuncă când arată şi el direcţiune sai 

mişcare în sensul opus : „repede-te iute 

întracolo, dar mai aruncă'ţi ochii 

şi'ntr'acoce...“ 
Numai asociaţi cu întru, adver- 

bii acoce şi acolo traduc pe fran- 

cesul „par-ci par-lă, de-ci de-lă“, de ex.: 

„cetot alergaţi într'acolo şi”ntr'acdce..“ 
Formele scurtate: „în colo şi'ncâce“ 
cuprind aceiaşi noţiune, dar întrun 

mod mai general, fără a indica anume 

puncturile între cari se produce miş- 
carea, 

Alexandri în Iorgu dela Sadagura, 

sc. VIII: „Dec! se scâlă flăcău dela, 

masă şi vine 'ntr'acoci...“ 

Id., Scara mâţei, sc. III: 

„Magdian. Eată-o chiar sub ochi. A- 

cum spune'mi, vădut'ai ce-va mai adi- 

nioare... într'acoace? (arată scara).   

„Marin. Intr'acoace?... când te scobo- 

rai de sus?.. Ba m'a ferit Dumnedei...“ 

Cuvintul e trisilabic şi disilabic: a- 

coce sai acoci. 

V, 8 Ac-. — Acolea. — Acolo. — Coce. — 05. 

AcGei. — v. Acgre, 

Asdiu (plur. după Cihac : acoae, după 

Polysu : acoturi), s.n.; grande aiguille 

ă passer, aiguille d'emballage. Un ac 
mare, fabricat, chiar la ţâră de ferari 

şi cu care se câse saci, traiste etc. 

Forma, aconău s'a, conservat pină astădi 

în Banat şi'n Hunedora. In dicţiona- 

rul româno-latin Mss. cirea 1670 (Col. 1. 

Tr, 1883 p. 423): „Akony. Acus magna“. 

Este o formaţiune românescă din ac 

prin sufixul augmentativ -oiu=-oniu. 

Un sufix înrudit, dar nu acelaşi, ne în- 

timpină în sinonimul italian „agone“ 

=" aconem, pe când vorba română ar 

presupune un prototip: * aconium, dacă 

n'ar fi mai probabil că Românii şi-aii for- 

mat cuvintul deja în epoca post-latină. 

v. 2 A6.—-0iu 

Acole, — Acolea,. 

Acoleă, adv.; lă, de ce cât6. Arată 

o posiţiune mai aprâpe decât acolo, 

dar mai departe decât aice, adecă 

ce-va, mijlocii între ambele. 

In Moldova se aude mai ales acole, 

fără -a, cela ce însă întră în sfera si- 

stematică, a scăderii finalului -eă la, -€ 

în graiul moldovenesc: vedă = vedeă, 

acă = aceă etc. Peste tot, cu mult mai 

respândit este emfaticul acolea (v. % 4), 

căruia i corespunde forma scurtată, 

colea, mijlociă şi ea prin sens între 

scurtatele colo şi ici: 
Acole nu pâte fi latinul eccuiillac (Ci- 

hac), de unde ar eşi „acolă“, nici o 

dată acole; ea, vine din: eccu'illic 

=—ecu?llic.
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Prin analogiă cu acolea, în care -le- 
este organic, din aci s'a format aci- 
lea, prin care se exprimă ce-va mai 
apropiat, sait cel puţin mai intim decât 
aicea, astfel că, gradaţiunea, între cei 
patru adverbi, considerându-se vorbi- 
torul în centru, s'ar put figura, astfel: 

  

Alexandru-vodă Radu, 1697 (A. 1. 

R. IL, 105): „...nemic de vinure, căte 

se vor vende acole în sat şi în Ţigă- 

nie, să nu d6, nit să mârgă păharnicii 

acolo, pentru că am ertat domnia 
m6,..% 

Enache Cogălnicenu, Letop. III, 231: 

pă doua zi cu mare cinste şi jale aii 

rădicat boierii cei mari oasele (Dâmnei 

Soltana) cu mare adunare de Vladici, 

Egumeni şi preoți făr de număr, mer: 

gănd şi Domnul cu toate gloatele pe 

pios pân la mănăstirea Goliei, făcănă 
mare obidnuire Domnul pentru Doamna, 
la, care cetind oasele cu mari cântări 

şi împărțiri de bani la săraci, şi la, tot 
norodul ce se afla acolo, ai îngro- 

pat'o acole denaintea Precistei; de a- 

cole ai luat boierii cu toţi pe Domnul 

şi Vai dus la curte...“ 

Bvangeliar transilvan 1648, Marc. VI, 

10: „vare-unde veţ, întra în casă, a- 

cole rămăneţ, până veţii eşi de acolo...“ 
Ureche, Letop. I, 179: „...sav gătit 

de isnoavă (Despot-vodă) asupra lui 

Alexandru-vodă, şi aii pogorit la Iaşi, 

apoi la Huşi, să poată apuca pre Ale-   

xandru-vodă acolea,; ce Alexandru-vodă, 

văzănd şi auzănd că este golit de tot 
agiutorul, sai pogorit la Chilia şi de 
acolo sait dus la Împărăţie, ca să se 
ajutorâscă de acolo...“ 

Jarnik-Bărsanu, Transil. 171: 

Mă făcui o păstrea 

Şi sburai la maică-mea; 

Fulg de pasăre măiastră, 

Sburai la maica ferâstră, 

Maica'n casă mătura. : 

„Hâş! pasăre de-acolea, 

Că dâr nu eşti fica mea!“... 

Ibid. 400: 

— Frunză verde foi de nalbă, 

Ce duci, mânară, pe sub salbă 

Colea?n iişdra albă? 

—Da doi pui de turturea. 

— Dă-mi'i mie, draga mea! 

— Bibi, bade, de-aco'ea, 

— Că nu's pentru dumnsta... 

Cost. Negruzzi, ed. 1857 p. 140:,—Şi 

ce fac acum Leşii la laşi? — Este o 

săptămănă de cănd sai dus, după ce 

ali văzut că nu mai ai merinde pen- 

tru oşti, şi aii purces pe Bahluiu în 

sus, gândind cor găsi de tâte; dar aco- 

lea să videţi! Vodă din lagărul Tur-: 

cilor cum aii auzit de acâsta, ai şi 
pornit după dinşii...“ 

Exclamaţiunea: „să vedi acolea!“ 

"corespunde pînă la un punct france- 

sului: „et voilă!“, compus de ase- 

menea din: „vedi“ (vois) + „acolea“ 

(la); iar de francesul „que voilâl!“ se 

apropie acolea în : 

„— Pasă-mi-te nu pricepeai că te 

chiemă săţi dea mere dulci din sîn? 

— Dă unde, creştinu lui Dumnedeii? 
Nu'ţă spusei că ieram o fîţă, un nod, 
acola? Ce să cunosc ei, ce'i plesnia, 

muieri'n cap!.,.“ 

(Jipescu, Opinc. 42.) 

v, Acilea, — Acolo. — Aice.— Colea. — 

Colo... 
7»
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Acolisese (acolisit, acolisire), vb. re- 

flex.: a se acolisi, s'acerocher ă quel- 

qwun ou ă quelqgue chose, ne pas lais- 

ser tranquille. Sinonim cu: a se lega 

de cine-va saii de ce-va, însă întrun 

mod mai stăruitor şi cu gând re. Un 
copil se l6gă de alţi; un şiret se a- 

colisesce. 

Pravila Moldov. 1646, f.66 : „...Cându 

să va acolisi uni omi de altuli, ne- 

fiindu'i cela nice cu o d6l4, aşia, numai 
înto pizmă va vria săl ucigâ, cela, 

încă nu să va da...“ 

Un act moldovenesc din 1631 (A. 1. 
R. 1, 106): „...au venit; la mene Gheor- 
ghie Păngarasanul şi cu carte dela, egu- 

menul Nil şi dela tot soborul, şi au 

adus un uric pecatluit şi nescris, şi 

Sai acolisit de mene sel scriu...“ 

N. Muste, Letop. III, 60: „Eată ce 

agoniseşte zavistia, cum află vreme ne- 

prietenul deşi isprăveşte trebile lui ; 

că aceste toate, de nu sar fi acolisit 

Constantin Vodă Brăncovanul Domnul 

Muntenesc de Mihaiu Vodă, nu sar fi 

făcut. . 
Miron Costin, Letop. I, 238: „ară 

cine era, Vizir la Impărăţie, era prie- 

“ten Tomşii Vodă, şi ai zis Vizirul, 

pricepând lucrul: Ce se acolsește Ra- 

dul Vodă de acel sărac ?...“% 

Un act moldovenesc din 1765 (Co- 

drescu, Uricar, V, 391): „după a noa- 

stră cunoştinţii şi cercetare ce am fă 

cut, pe scrisori şi dovezi, ce ne-au ară- 

tat Bosi6sa prin vechilul său pe acestă, 

moşie Berbeştii, şi după stăpănirea, 
veche ce-aii trecut atăţia ani, aşa am 

socotit, că numitul egumen de Hangu 

rău se acoliseşte de moşia Berbeştii. . .“ 

Cuvintul acolisesc e de origine gr6că, 

dar cu mult mai vechiu în România, 
decât epoca, Fanarioţilor. Cihac (II, 632): 
„Xo4d.u, aor. 2n0iâmoe, coller, sattacher, 

se communiquer; îx0iimoa To - xax0v, 

Pai pris le mal“. Având o accepţiune Jăl p |   

juridică, acolisesc pare a, fi o remăşiţă 

din influinţa, Dreptului Bizantin, în Mol- 

dova. mai cu deosebire (cfr. Cantemir, 

Descriptio Moldaviae, p. 100). 

v. Acolisitor. — Acolisitură. — Agoni- 

seste... 

Acolisire , 
Acolisit j” Acolisesc. 

Acolisităr, -re, adj.; pernicieux. 

Beldiman, Tragod. v. 2777: 

Din Turci peste patru sute, puţin oreşi-ce mai 

mulţi, 

Şi ş6se spre-dece tocma volintiri şi Arnăutţi, 

Bez călugării ce vremea afară i-au apucat, 

Care fără nici o vină în sabie au picat, 

De care ati să d6 s6mă Grecii acolisitori 

Şi dun Sfânt Lăcaş mult vrednic făr cuvînt 

supărători. . . 

v. Acolisese. — Acolisitură. 

Acolisitură (pl. acolisiture), s. f.; ef- 

fronterie, importunite. 

Noul Testament 1648, Luc. XI, 8: 

săvai nu „si xi ou 

sară scula săi 

de lui pentru ce 

epriiatin lui, iară 

pentru acolisitu- 
va lui scula.-să-va, 

şi-i va da... 

v. Acolisese, 

dos. cură cva- 
+ A A 3 

Or&g Gia 170 sivat 

pilov avroă, dud 
1 2 

y5 Tm vai dsu- 
> - 

av auroi îysg- 

Yelc dios aur... 

Acold, adv.; lă, lă-bas. „Acolo, în acel 

loc unde nu sînt nici ei, nici tu; pe 

acolo, de acolo, în tr'acolo“ (L. M.) 

In marea bogăţiă de colorit a adver- 

pilor românesci de loc, acolo arată ce-va 

mai departe decât acolea, care 6răşi 
e mai departe decât aicea, care şi 

el e mai departe decât acilea. Fie- 

care din aceştiia mai are câte una-doă 
nuanțe : lingă acilea-—aci şi acia 
cu vechiul cia; lingă aicea—aice 

(aici) şi icea (ice, ici), afară de
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vechiul acicea (acice, cicea, cice); 

lingă acolea-—acole —colea 

(cole); lîngă acolo—colo. 

Intre acolo şi colo este o umbră 

de deosebire logică. Când noi dicem: 

„el stă acolo sus“, indicâm în depăr- 

tare un punct unde se află cutarele; 

când dicem: „el stă colo sus“, înţe- 

legem acea depărtare în genere, fără, 
un punct anume. 

Acolo, cu scurtatul colo, sînt sin- 

gurii adverbi de timp, cari nici o dată 

nu'şi acaţă pe emfaticul -a (v. 54). Când 

are nevoe de întărire, acolo îşi asociază 

preposiţiunea întru. Dicnd: „du-te 

într'acolo“, noi ne rostim cu mai 
multă demonstrativitate decât în : 

„du-te acolo“, care la rindul seit e mai 

precis decât : „du-te ncolof. 
Silvestru, 1651, f. 257b: „Unde mă 

voiu duce de *naintia duhului tău? şi 
de "naintia feţei tale unde voiu fugi ? 

Să voiu sui în ceriu, tu acolo eşti; să 

voiu pogoră în Yadii, acolo eşti. Să aş 

lua arepile zorilori şi aş lăcui în mar- 
ginia măriei, acolo încâ mâna ta mare 

duce pre mine şi der6pta ta m'are 
ținia. ..“ 

Dosofteiu, 1673, f. 39 a: 

Mi'i acoperi-mă, în cămaradincâ ; 

Să fii fără temă, mi'i sui pre stîncâ; 

Acolo pizmaşii n'or putia săm strice... 

Cod. Mss. miscell. saec. XVII al 

Bis. Sf. Nicolae din Braşov, p. 59%: 

pe. AGcic6 veri semăna mârâcini cu 

răsul şi cu glumele; acolo veri secera, 
lacrâme şi plăngere...“ 

Jarnik-Bărsanu, 'Pransilv. 38: 

Cântă cucu ?n par de vie, 

Ş'acolo este-o chilie 

Cu muşcată şi tămâe: 

Dragu mei acolo scrie, 

Şi când scrie mă mângie... 

Ibid. 314: 

Şi mă scote pân'la 'Tisă, 
C'acolo "i tabăra 'ntinsă,   

Ş'acolo sub fagii mici 

Sînt morminte.de voinici, 

Care sai dus dup'aici... 

O naraţiune țerănâscă din Ialomiţa: 

„A-ssră m'am întâlnit cu nişte Gmeni 

care greşiseră drumu la Călăraşi, şi 
le-am arătat ei drumu în r'acolo, şi 

lor le-a părut grozav 45 ghine că ne-am 

întâlnit cu toţi, că aminteri ar hi um- 

blat t6tă n6ptea, orbocăind...* (T. Theo- 
doreseu, com. Lupş6nu). 

Românul acolo represintă pe latinul 
vulgar ec cu'illoc(=ecu'1lo 0), des- 

părțindu-se astfel de ital. colă, span. 

aceullă, portug. acolă, cari tote derivă 

din : eccvillac (=—ecu'llac). In macedo- 

româna se dice: acolă şi acld, mai având 

şi o formă scurtată: culo=cold. 
Variantul macedo-român acloci presu- 

pune un prototip latin:eccwillocece. 

In daco-româna, o formă scădută acul 

ne întimpină în Legenda lui Avram 
circa 1600 (Cuv. d. bătr. II, 193): 

+» dus la prestolul heruvimilor, aculu 

amu mira-se toate silele ceriului de A- 

vram. ..“; apoi în Banat: „poporul ro- 
stesce pe a-locuri acoo în loc de acolo“ 

(D. Receanu, Lugoş, com. Bucova). 

In istriano-româna acolo a, despărut, 

ca, şi acolea, remânând numai scur- 
tatele: colo, colea. E curios că la 

noi, fără să fi fost în pericol de a se 

perde, străbunul acolo a susţinut luptă 

contra sinonimului slavic „tamii“, care 
s& încerca cu ori-ce preţ a'l înlocui în 
limba, oficială. Aşa intrun zapis mol- 

dovenesc din 1612 (A. LR. 1,7), 

deşi scris de ţerani, totuşi ne întim- 

pină: „... în tocmala nostră au fostu 

Toder Buzdug din Sălăvestre şi Băloş 
ot tam şi Ghiorghe de acolo şi Bog- 
dan ot tam şi poppa Mateiu ot 

tam...“ Trei tam la un singur acolo! 

v. Aci.— Acia. — Acicea.— Acilea,. — 

Acolea. — Aice. — Colea. — Colo...
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Aconiţă (plur. aconițe), s. f.; 6tui 

ă aiguilles. Derivat din aconiu =a- 

coiu „grande aiguille“ prin sufixul 

-iţă, acest cuvînt se întrebuințeză nu: 

mai în Banat: „ac, aconiţă, degetariu, 

unghiţă...“ (Preut M. Dragalina, c. Bor- 

lova). Tot în Banat se mai aude cu 

acelaşi sens vorba acheţ: „pinza se 

c6să cu acul şi aconiul, acele se ţin 

în acheţ...“ (S. Liuba, c. Maidan). 

Ambele forme sînt de tot provinciale. 

v. tAcăriţă. — Acohu. 

Acâniu. —y. Acoiu, 

Acdpăr (acoperii, acoperire), vb.; 

couvrir, voiler, cacher. 

Dicţionarele ne mai dai şi forma: 

acoperiu, care însă e îndoi6să. 

In tâte accepţiunile sale, acoper este 

în antitesă cu descopăr. 

Noul Testament 1648, Luc. XII, 2: 

„Că nemică nu | ..„0u0t> dă ovyxs- 
iaste acoperit care xi uvuutvov 

să nu să des- 207 6 ovn drro- 

coapere... xaivpÎros- 
TOOL... 

Cantemir, Istoria, ieroglifică (Mss. 

Acad. Rom.) p. 52: „...precum focul 

în piatra mai virtoasă şi în fierul mai 
îndesat ascuns fiind dintr'acelaşi şi 
mai tare lovindu-să schinteiază, aş 
şi sufletul plin de vrednicie, pre căt 

mai mult să acopere, pre atâta mai tare 

să descopere...“ 

Şi mai jos: 

Ibid. p. 53: „..zavistnicul şi vi- 

clanul numai atunce grăiaşte adevă- 
rul, cănd sau zavistia descoperin- 

du-să spre rău nu sporeşte, sau vi: 

cleşugul cu un cuvînt a adevărului 

acoperind, spre mai mare rău pre 

altă dată îl opreşte...“ 
Diferitele accepţiuni ale lui acoper 

decurg i6te din sinonimica sa: pe de 

o parte, cu învălesc; pe de alta, cu 

ascund.   

I. In sensul proprii al cuvîntului, 

a acoperi fiind a pune sai a întinde 

un ce peste alt ce-va, e sinonim cu 

învălire, care la rîndul seii e sino- 
nim cu înfăşare: înfăşare 
însă este punerea, unui ce peste alt 

ce-va, de giur împregiur; în vălire este 

aceiaşi acţiune d'asupra şi pe mărgini; 

acoperire, tot aceia numai d'asupra. 

Moxa, Cron. 1620, p. 348: „deci slo- 

bozi Dumnezeu sloata ceriului şi se 
vrăsară, ploi de acoperiră pământul...“ 

In rugăciunea Sf-lui Sisin, text 

circa 1580 (Cuv. d. bătr. II, 291): „şi 

cinstitul veşimântul ce acopere cinsti- 
tul capul lui...“ 

Silvestru, 1651, f. 243 a: „..atunci 

apele ne-au vrutii acoperi pre noi, rău 

au vrutii trâce preste sufletulii mieu...% 
Ibid. f. 270 a: 

Ps. CĂLVI, 8: „Qui coope- 

„cela ce acoapere rit coelum in 

ceriuli cu noori... nubibus... 

N. Muste, Letop. INI, 74: „...ail prins 

puţinei robi şi au dat foc satului; a- 

şijder€ şi alte sate pin pregiur, tot 

le-ai dat foc; satele dese cu case multe, 

căt acoperise văzduhul de fum...“ 
„Enache Cogălnicânu, Letop. III, 192: 

„In zilele lui Grigorie Ghica sai făcut 

Şun cutremur mare, care au ţinut un 

minut de câs; şi mare spaimă ai că- 
zut asupra norodului, şi multe ziduri 

ai căzut; care şi mănăstire Golieij, 
fiind că o tocmia într'ac6 vară şi o 

acoperia cu fer alb, că arsăse în zilele 

lui Constantin Vodă Mavrocordat, şi 

fiind meşteri Unguri din ţara Ungu- 

râscă, ait căzut toate cubelile mănă- 

stirii peste dânşii...“ 
De aci figurat: 

Dacă vre o cugetare 

Co umbră de întristare 

Fruntea mea acoperia... 

(Gr. Alexandrescu)
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Zilot, Cron. p. 15: „Ah, amar mie! 

cum m'am născut într'acâstă Ţ6ră Ru- 

mânescă, în care pînă la virsta care 

sint, trecută peste 20 de ani, luând 

sema cu amăruntul nu numai că drep- 

tate sai semn al dreptăţii n'am vă&dut, 

ci încă mai virtos, potopul nedreptăţii 

acoperindu-o şi aprope a îneca, pe ti- 

căloşii l6cuitorii ei. Jînduit am fost 
de când cu mergerea în vîrstă, — 6re- 

cum mi sai aridicat perdeaoa minţii, 

care la copilăresca vîrstă acopere înţe- 
legerea, şi judecata, cea, desăvirşită —a 

- cun6sce pe vre-un stăpânitor al ei câ- 

tuşi de cât următor al dreptăţii, ca să 
jeaii şi ei pricină a lăuda, după a mea, 

putere; dar iarăşi amar mie! că pri- 

cină de laudă n'am putut afla măcar 
una...€ 

Silvestru, 1651, î. 125 b: „...pentru 

tine am suferit batăocură şi acoperi 

ruşinia faţa mia...“ 
Moxa, 1620, p. 372: „biruise răulii 

pre bine şi acoperise strămbâtăţile pre 

dereptăţi...“ 

O figură de tot indrăznâţă: 

Dosofteiu, 1680, f. 83 b: „şi aco- 

periiu cu postii sufletul mieu...“% 

Fiind-că omul de 'ntâiu îşi aşterne 
şi apoi se acopere, s'a născut o core- 

laţiune figurată între acopăr şi aştern, 

chiar atunci când acţiunea nu e de loc 
materială, 

Dac am văst că nu mai vii, 

Focul ei învăluii, 

Pusei dorul căpătâiu, 

Uritul mil aşternui, 

Cu dragul m'acoperiă.:. 

(Jarnik-Bărsanu, Transilv. 144) 

Cantemir, Ist. Ier. p. 24-25: ,...In 

inima ta acâsta ascuns avănd ca, cu o 

voroavă viclenă şi cu un obraz ce 
nu ştie a, să ruşina, doaă vicleşuguri 
să poţi aşterne şi cu doat răutăţi 

să te poţi acoperi...“ 

II. Sinonim cu învălire, acoperire 

e în acelaşi timp sinonim cu ascun-   

dere, căci un ce nu se mai vede când 

peste el se pune sai se. întinde alt 

ce-va. Ca mijloc de „ascuns“, acoperire 

se pâte lua în sens reii, dacă tinde a, 

înşela, dar şi în sens bun, când protege. 

10. In sens rei: 

Moxa, 1620, p. 367: „soarele aco- 

peri nuorii, aşa şi pre bine vrăj- 
maşii...“ 

Pravila Moldov. 1646, f. 21: „Un 

tată sai fecorii lui, un frate sau mu- 

aria sau alte cnipuri asâmenia ace- 

stora, de vorii avia dentru dănşii vre 

unul să fie furi şi de ”1 vori acoperi 

Şi nu'l vorii spune, cel vorii ascunde 

şi pre dănsu şi furtuşagul lui, nu să, 
vorii certa...* 

20. In sens bun: 

Psaltirea transilvană a lui Corbea 

din 1700 (Bibl. Acad. Rom.) ps. LXIII: 

De adunar6 

„Viclânilor r6 

Să mă acoaperi 

Şi să mă aperi... 

Dosofteiu, 1680, f. 73 b: „acoperi- 
m'oi într'acoperemântul aripilor 

tale...“ 
1d.. 1673, f. 9 b: 

Hie'ţ milâ, Domne sfinte, hie'ţ milă, 

Că spre tine mii nediajdia cînd am sâlâ, 

Şi mişelul mieu de suflet ţie cautâ 

Să'l acoperi cu aripa ta câ lată. 

Sai fără nici o imagine: 

Dosofteiu, 1673, f. 48 a: 

Şi de turburâla omenâscâ 

Să "1 acoperi să să odihnâscâ... 

Ibid. f. 99 b: 

Şi de pizmagşii âm derădicâ 

Mişelul suflet fără de frică, 
Şi să m'acoperi de tata, strimbâ, 

Ce dau cu mulţâi să'm saen grăbâ... 

Zilot, Cron. p. 87: 

Daitor: aş fi sacoper, 

Iar nu să defăimez 

Pe cei d'un n6m cu mine; 

Dar grei, frate! ohtez,
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Că n'am alt fel cum face, 

Silit sînt d'adevăr: 

EI îmi dice a scrie 

Tâte pîn'la un păr... 

Cu acest sens, vechile texturi între- 

buinţeză forte des, ca adjectiv sai ca 

substantiv, forma participială acope- 

ritor sai acoperitoriu în loc de 

slavicul „ocrotitor“. 

Posofteiu, 1680, f. 86 b: „pre tine 

m'am rădzâmat din zgău, din pânte- 

cele maică-mia tu'm eşt acoperitoriu...“ 
Ibid. f. 194 b: „...scoale-să şi să vă 

agute voad, şi vâ hie voaă acoperi- 

tori...& 

Arsenie din Bisericani, circa 1650 

(Mss. Sturdzan în Acad. Rom.) p. 164: 

„tu eşti acoperitorul mieu, dela tine 

e căntar6 mia pururia...“ 

Alături cu acopăr se întrebuințeză 

„cu acelaşi sens, dar mai rar, forma 

copăr. 

Coresi, 1577 (ed. Hasd. p. 178): 

„«.derept tine priimii împutare, co- 

peri ruşins fața m6...“ 

Tot acolo mai jos: „...coperii cu 

ajunatul sufletul mieu...“ 

Din lat. cooperire vine românul co- 

perire = it. coprire = span. cubrir = 

fr. couvrir. Forma, acoperire este deja 
propriă român6scă, prin preposiţiona- 

lul a = lat. ad. In istriano-româna se 

dice numai: coper; la Macedo-români: 

acopir, devenit însă din ce în ce mai 

rar. „Cuvintul acopir, acopirămint, se 

înlocuesce mereii prin anvălescu, an- 

văliș. Acestă înlocuire la Moscopolis şi 
în genere la Românii dela câmp sa 
şi făcut, aşa încât acum abia se maj 

aude acopir“ (M. Iutza, Cruşova). 
v. Acoperiş. — *: Acoperit. — Ascund. 

— Copăr. — Invălesc... 

Acoperemînt (plur. după L. B.: aco- 

peremânturi, după Cihac : acopereminte), 

Ss. n.; couverture, toiture.   

Enache Cogălnicânu Letop. Ii, 232: 

p„„.Şi ei am fost orănduit asupra aco- 

peremăntului bisericii cei mari, de am 

acoperit'o după cum se vede pănă 

astădi...“ 

Acoperemânt e sinonim cu acope- 

TiŞ, cu deosebire însă că acesta din 

urmă se aplică numai la acea parte 

superidră a unui edificiii care se măr- 

ginesce prin streşină, pe când cela- 

Valt pote fi luat într'un înţeles mai 

larg de locuinţă sai adăpost. 

Omiliarul dela Govora 1642, p. 42: 

pCeriulu e voao acoperemănt şi pă- 

măntul masă, ploaia, şi văzduhul iaste 

hrănitoriul vostru...“ 
Posofteiu, 1673, f. 9%: 

Petrecînd în casa ta, "ntr'acoperemânt, 

Supt sfînta ta ăripâ viațâ pre pămînt... 

E nu mai puţin întrebuințată forma, 

fără preposiţionalul d- : coperemînt 

= lat. cooperimentum. La Coresi :ne 

întimpină însă, o deosebire Gre-care lo- 

gică între acoperemânt şi copere- 

mînt: 

Ps. XVII, 12: şi 

puse untunâreci 

coperimân- 

tului său, îm- 

prejurul lui aco- 

peremântulă lui... 

„et posuit tene- 

bras latibulum 
suum in circuitu 

ejus taberna- 

culum ejus... 

Macedo-românesce : acopirămint are 

sensul mai restrîns de acoperiş, 

de ex.: „acopirămintul i ciurue di tut, 

acăţă s'chică tu tute părţile = acope- 

rișul casei e stricat de tot, începu să 
cadă din tote părţile...“ (M. lutza, 

Cruşova). 

v. Acopăr. — Acoperiş. 

Acoperire. — v. Acopăr. 

Acoperiş (plur. după Cihac: acope- 

rişe și acoperișuri), s. n.; toit, cou- 

vercle. Când e vorba de un edificiil,
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acoperiş este sinonim cu învăliş şi 

astrucuş, de cari se apropiă şi prin 

sufixul -îş (=—-uş). După Bobb (|, 7-8): 

acoperiş de 6lă „testum“, acoperiş de 

pele „obstragulum“, acoperişul făntâ- 

nei „puteale“, acoperişul țițelor „mam- 

milare“, acoperişul capului muieresc 

„Trica“, acoperişul casei „culmen“. Ac- 
cepţiunea, din urmă e cea, mai respân- 

dită. In acest sens, se chiamă acoperiş 
întrega învălitâre a edificiului, avână 

drept margini stresina. 
Odobescu, Dâmna Chiajna, 48 :- „...în 

casele Domnesci, al căror lat acoperiş 

de şindrilă se'ntindea jur împrejur cu 

streşini largi şi revărsate, stau adu- 

naţă, cu o cucernică smerenie, împre- 
jurul trupului împodobit al răposatului, 

tote căpeteniile ţării...“ 

v. Acoper. — Aroperemânt. — Astrucuş, 

— Invăliş. — Învălităre... 

t-Acoperit,-ă; part. pass6 d'aco- 
păr: couvert, voil6, cache, allâgori- 

que, hypocrite. Desvâltă, ca adjectiv, 

tote accepţiunile verbului acopăr. 

Precum o sentinelă, pe dslul depărtat 

Domnesce mănăstirea; şi zidu'i cel înalt 

Se'ntinde împrejuru'i, pustitu şi învechit, 

De edera bătrână, de muşchiu acoperii... 

(Gr. Alexanârescu, M-rea Dâlul) 

De aci figurat: 

Critil şi Andronius (laşi, 1794) p. 

96: „frunte este ceriuli minţii, une: 

ori acoperită, une-ori senină, după deo- 

sebitele patimi a sufletului...“ 

Coresi, Omiliar 1580, quatern. XXIX 

p. 15: „...0amenii pildele şi cuvintele 

c6l6 acoperitele multu le socotesci şi 

multu le ispitesci şi într6bâ, iarâ, ca- 

rele sântii grăite aiave şi curati, nu 

foarte le ascultă şi mai al6ne se în- 

demnâ,...“ | 
Pravila Moldov. 1646, f. 185: „cu- 

vinte acoperite, ce să dzice cu tâlcuri   

ca acâlia pentru să nu înţel6gă, toţii, 

iară, numai cei învăţaţi...“ 
Cantemir, Ist. ieroglif. (Mss. Acad. 

Rom.) p. 39: „...cuvinte toplite şi 

supt pilde oare-cum acoperite, însă 

tocma la ţânchiul adevărului dusă şi 

nemerite...“ 

De aci în graiul vechiu adjectivul 

acoperit are înțelesul de „ipocrit.“ 
Radu din Mănicesci 1574 (Mss. Harl. 

6311 B. British Mus.): 

Mat. VI, 16:...e 
căndu vă postiţi, 

nu fiţi ca acope: 

riții ce se întri- 
steză,.. 

„„Quum autem 

jejunatis , nolite 

fieri sicut hypo- 

critae tristes... 

Acelaşi pasagiu în Noul Testament 

1648: „dară căndi postiţ, nu fireţ ca 

cei fâţarnici trişti...“ 

Cu acelaşi sens în proverb: 
Pann, Prov. Il, 81: „In 6lă acoperită 

nimen€ nu scie ce fierbe...“ 
Iordachi Golescu (Mss, Acad, Rom.): 

„Făţarnicul, ca un cărbune acoperit, 

pe nesimţite te arde...“ (Conv. Lit. 

1874, p. 75). 

In Psaltirea Şcheiană circa 1550 

(Mss. Acad. Rom.) acest participii se 

întrebuințeză şi ca substantiv: 

Ps. XVII, 12: „în circuitu ejus 

împregiurul lui tabernacu.- 

acoperitul lui... lu m ejus... 

2-Acoperit, s. n. — V. 1'Acoperit. 

Acoperitore (plur. acoperitori), s. f.; 

couverture, toiture. Dicţionarul Mss. 

bănăţen circa 1670 (Col. 1. Tr. 1883 

p. 422): 

„Akoperement. Tectum. Cooper- 

tura. 

Akoperitore. dem.“ 

Sinonim şi cu acoperitură. 

v. Acoperemânt. — Coperitore.
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Acoperitură. —v. Acoperitore. 

Acrâse (acrit, acrire), vb.; aigrir, 

rendre aigre, aciduler. Vorbă rar între- 

buinţată, fiind înlocuită prin compusul 

_năcresec=inăcresc, tot aşa pre- 

cum „năspresc = înăspresc“ a scos din 

graiu pe simplul „aspresc“. 

Vocabular româno-latin Mss. circa 

1670 (Col. 1. Fr. 1888 p. 421): 

„Acresc. Acidum reddo. 

Acrescu-mă. Acredinem contraho“. 

Polysu, 10: „mi s'a acrit cu cutare= 

es kommt mir schon zuwider, sauer, 

mit...“ 

V. Acru.— Năcresc, 

Acrslă | 
Acrâţă [N V. Acrime. 

Acricids. —V, Acru, 

Acriciune, —v. Acrime. 

Acrime (pl. acrimi), s. f.; aigreur, 

acrimonie. Sinonim cu acrălă, care 

însă prin sufixul -lă exprimă numai o 

stare în genere (v. Aburelă), pe când 

acrime, având sufixul colectival -ime, 

arată o mai mare intensivitate a stării. 

Acr6lă pote fi trecătâre; acrime e 

maj constantă. Acr 6lă se datoresce 

unei acţiuni externe; acrime vine mai 

„mult din însăși natura lucrului. Un al 
treilea sinonim este acreţă = ital. 

agrezza, singurul pe carel ai Macedo- 

românii, dar care în daco-româna mai că, 

nu se întrebuințeză, precum nică sinoni- 

mul al patrulea: acriciun e, ambele 

puse în Dicţionarul leromonahului Ma- 

carie din 1778(Mss. Bibl. Centrală Bucur.) 

verbo „kisli“: „acru, cu acrime, cu 

acr6ţă, cu acriciune, oţătos...“ 
v. Acru.— Acrum, —-6lă,. — -Eţă, 

Acrire.—vy. Acresc.— Năcresc. 

    

1: Acris, s. n.; petit lait aigri ser- 

vant en place de vinaigre. Aşa numesc 

mocaânii în. unele locuri zerul înăcrit 

sai jintiţa pe care o fac intr'adins pen- 

tru a o întrebuința în loc de oţet la 

înăcrirea bucatelor (Banat, c. Suseni, 

Ostrovel, Sibişel etc.; Transilv., Făgă- 

raş, c. Lisa, Copăcel). Format din acru 

prin sufixul deminutival -i ş. | 

v. Acru,—-iş. — Jintiţă. — Zer. 

2 Aeriş, s.n.; t. de Botan.: 10 gro- 
seiller ă maquereau, Ribes grossularia ; 

20 raisin vert, uva, acerba. Sensul cel 

mai vechiu este acel de „aguridă“, fiind 

comun întregei familie neo-latine. Si- 

nonimii romanică occidentali : span. 

agraz, vechiu franc. aigret, ital. agresto 

etc. se înrudesc între sine şi cu româ.- 
nul acr;ş numai prin tulpina acro-, 

nu şi prin sufix. Din Italia a trecut la 
Slavi :-serb. ogresta, polon. agrest, boh. 

agrest ete,, iar dela Slavi la Unguri: 

egres. Albanesul ghrestă pare a fi iuat 

Wa-dreptul din italiana. Românul acriş 

este o formaţiune propriă, cu totul in- 

dependinte, întocmai ca în t'Acriş. Po- 
porul pronunţă mai adesea : agr:ş (L.B.) 

şi chiar agrţj (Col. 1. Tr. 1882 p. 43), 

cu trecerea iniţialului ac- în ag- ca 

şin tâte cele-lalte graiuri romanice, 
pretutindeni prin analogiă cu : agrestis 

„selbatec“. In forma, italiană acâstă 

analogiă a modificat pînă şi sufixul. 

v. Acru.— t'Acriş. — % Acriş. — Agriş. 
— Agrişă. — Aguridă. — Agurisar... 

3-Acris, $. n.; î. de Botan.: oseille, 

Rumex acetosa. Se dice mai des: Ma- 
criş sai Măcriș. Bobb (, 9; II, 2) 

aduce ambele forme pentru „oseille“, 

dar pune numai pe acriş la: „acrişu- 

calului“, care totuşi în Lexiconul! Budan 

(p. 867) figureză ca: „măcrişu-calului“. 
Tot aşa, la, Poreius (Flora Năs&udului, 

Buc. 1885 p. 883-4) „berberis vulgaris“
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se chiamă în acelaşi timp: acriş-roşu 

Şi macriş-spinos. Este învederat că, în 

acestă nomenclatură graiul poporan a 

fusionat, pe acru (=—lat. acrum) cu 

macru (= lat. macrum). Numirile 

străine ale plantei: lat. rumex ace- 
tosa saii acetosa pratensis, germ. 

Sau erampfer saii Sâ u er ling, franc. 

vinette, provenţ. aigretto, ital. 

acetosa şi agretto, span. vin- 
agrera etc. dovedesc că noţiunea 

de acru este cea fundamentală, tre- 

cerea la macru fiind deja ce-va po- 

sterior. Cu tite acestea, născută prin- 

tr'o etimologiă poporană, forma macriş 
a devenit cea mai respândită, înlocuind 

aprope cu desăvirşire pe organicul acriş 

pentru diferitele specii din genul „Ru- 

mex“. Alăturând acum istoria lui 2 4- 

criş trecut în agriș cu istoria lui 3 Acriş 
trecut, în macriş, avem un frumos spe- 

cimen de diferenţiare analogică : 

deru A îş 

agrestem + acriş + macrum 

agriș  macriş 

v. Acru. —2-Acriş.— Macriş. 

Acrig-roşu; î. de Botan.: 6pine-vi- 

nette, Berberis vulgaris. Se mai chiamă: 

Macriş-spinos şi Macriş-de-riuri, afară, 
de alţi termeni. Despre trecerea formei 

acriş în macriş, veqi mai sus la: 2:A- 
criş. Şi 'n numirile străine ale acestei 

plante, precum: spină acida, oxy- 

acantha, Sau er dorn etc., apare ace- 
iaşi noţiune de acru. 

v. Acru.—8 Acriş.— Dracilă. — Lemmn- 
galben. — Macriş-spinos. — Macriş-de- 
râuri... 

Acrişăr. — V. Acru.— Acriăă. 

Acrig-păserese. —v. Macriş-păserese. 

Acrişu-calului. — v. Macrișu-caluluă.   

Acrit, —V. Acresc- — Năcresc, 

Acritore, s. f.; terme familier : volee, 

râclâe, action de rosser quelgwun. Li- 

teralmente : ce-va care acresce, pre- 

cum „învălitâre“ e ce-va care învălesce, 

„bocitâre“ — ce-va, care tocesce etc,, 

jar prin urmare oţet (v. *Acriş); po- 

porul însă întrebuinţeză acritore numai 

înt”un sens ironic : 

„Pe la noi, când este cine-va bătut 

de cătră altul, îi qic că a mâncat o să- 

ferdă; unii îi dic : salată; alţii : naframă; 

alţii: acritore...“ (Preut 1. Filip, Tu- 

tova, com. Corodescii). 

Franţusesce se dice: „donner du vi: 
naigre“, când silesce cine-va pe copil: 

a sări iute şi de multe ori peste cârdă. 
V, Acru. — -dre. 

Acritără (plur, acrituri), s. £.; chose 

aigre en gânâral, 

Pann, Prov. II, 116: 

Omului de or-ce bine îi vine înbuibături: 

De dulceţuri grâţă/i vine, doresce şi acrituri... 

Tractat de medicină populară din se- 

colul XVIII (Mss. în Arch, St): „din 

praful acesta să ia Ge trei ori pe zi, 

căci drege fârte mult acritura sai amă- 

ciunea, fierii, la cei sângeroşi şi mă- 

nioşi şi la cei buhavi...“ 

V. Acru, — -ură. 

Acrii, -ie, adj. ; aigrelet. Sinonim cu: 

acricios, acrişor şi acruţ, cu 
deosebirea, însă că aceste do& din urmă 

însemn6ză „puţin acru“, dar fără vre- 
un alt; gust, pe când cele do5 dentâiu 

indică un alt gust „dând în acru“. 

Aşa un lucru pâte fi amar acri sai 
dulce acricios, dacă în amar sai 

în dulce se amestecă o acriciune 6re- 

care; când dicem însă acrişor saii 

acruţ, e numai acru, deşi nu tare. 

V, Acru, — i,
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Acru, -ă, adj.; aigre, âcre. Din lati- 
nul: acrum, de unde atât sinonimul 

frances, precum şi: ital. agro, span. 

agro, provenţ. agre etc. La Români 

-c- a trecut în -g- numai în derivatul 

agriş. Pretutindeni acelaşi sens fun- 
damental de: „înţepător la gust“. Ca 

şi amar, acru e în oposiţiune cu 

dulce. Un contrast şi mai energic 

cu noţiunea de dulce, exprimă aso- 

ciaţiunea : amar şi acru. 

Poporul dice: „acru ca oţetul“ 
sai „acru ca borşul“, mai ales 

când se vorbesce despre vin; i-ar în- 

tun sens superlativ: „a făcut un 

borş catran de acru“ (E. Miro- 
nescu, Covurluiu, ec. Oancea). 

„A veni cui-va acru de ce-va saii 

de cine-va“ este o locuţiune prover- 

bială pentru a arăta, desgust. 

Pann, II, 114: 

Mulţi dorese singurătatea, 

Dar eii de ea sînt sătul: 

I-am cunoscut bunătatea, 

Mi-a, venit acră, destul... 

Pentru ţăran, sînt acre pînă şi hai- 

nele acelora pe cari îi consideră ca 
„clocoi“: 

„Negustoru, boieru, dregătoru, adi- 

cătele alde ăi îmbrăcaţi în acre, în al- 

bastre, îi sînt negri înaintea ochilor. | 

Rar să pule ochi buni ţăranu pă câte 

un orăşan...“ (Jipescu, Opinc. 10). 

Ca, epitet specificativ, acru întră în- 

tr'o mulţime de termeni ca: 

a) Lapte-acru „oxygala. 

Jarnik-Bărsanu, Transilv. 894: 

Hop săracă mândra mea, 

De mâncat îmi aducea 

Lapte acru 'ntr'o mărgea, 

Mâncam şi 'mi mai r&mânea; 

Dar acuma însurat 

Trăiesc ca şun împărat, 

Şi nici când nu's săturat! 

Ibid. 193: 

Frunză verde lapte acru, 

Mă băgai slugă la dracu...   

Intrun text latin medieval: „et pa- 

stores dabant nobis acrum lac bi- 

bere“ (Du Cange, v. Acrum). 

Sinonim cu lapte-acru este „lapte- 
covăsit“, în care epitetul specifica: 
tiv vine din slavicul kvast „fermen- 

tum“ (Miklosich). 
Ca, nume personal, într'un document; 

moldovenesc din 1620 (A. 1. R. 1, 181): 

„Glegore6 Lapti acru...“ 

5) Pâtră-acră „alun, alumen“. 'Ter- 

men întrebuințat de toţi Românii, dar 

avend şi unii sinonimi provinciali. In 
Banat „se dice la alaun: cipsă sai şi 

pâtră-acră“ (3. Liuba, Caransebeş, c. 
Maidan). 

c) Apă-acră „eau minârale“ se în- 

trebuinţeză, în unele locuri peste Car- 

paţă: „borvizul la noi se chiamă apă- 

-acră“ (|. Georgescu, Făgăraş, c. Sco- 

reiu). 

d) M&r-acru, mai des la plural: 

mere-acre, „care nu sînt bune la 

mâncare şi din care se face must acru ; 
pommes 4, cidre“ (Costinescu, Vocab. 
II, 87). 

Pann, Prov. III, 150: „N'are dinţi 

să, rodă pâinea, şi "i cere inima mere 

acre...* 

Alexandri, Nunta ţerănâscă, sc. I: 

„Mări, nu "mi mai pomeni de caţaonul 

cel de dascal, lua-Par năbădaicele! că 

m'am săturat de dinsul ca de mere 
acre...* 

Se qice de asemenea: mere pădu- 
reţe şi mere mistreţe. 

In Basarabia există o familiă de 

boerinaşi: Meriacri = M e r e-acre. 

e) Vârqă-acră „choucroute“, 

Pann, Prov. Il, 92: 

Mai bine varză acră cu 'nvoială 

Decât, zahar dulce cu cârtelă... 

f) POmăc-acră „fruit aigre, ver- 
jus“.
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Acest termen se aplică în graiul po- 
poran cătră sâcre. 

Alexandri, Poes. pop.2, 237: 

S6cră, s6cră! 

P6mă acră! 

De te-ai coce cât te-ai c6ce, 
Pmă dulce nu te-ai face... 

Marian, Buc., II, 183: 

S6cră, s6oră, 

Pomă acră, 

De te-ai cce cât te-ai câce, 

Ca măicuţa nu tei face; 

De te-ai e6ce-un an ş'o vară, 
Tot vei remână amară... 

Bietelor sâcre li se cântă acest cân- 

tec chiar-la nunțile ţerănesci: 

P6e verde 6rbă lată! 

Socră, sâeră, pomă acră! 

De te-ai câce cât te-ai c6ce, 

P6mă dulce nu te-ai face; 

De te-ai câce-un an ş'o vară, 

Tot eşti acră şi amară! 

Apoi ca un fel de consolaţiune co- 
mică : 

Frunză verde de cicore! 

Bucură-te, s6cră mare, 

Că'ţi vine cheptănătâre 

Să te cheptene pe cap 

C'o lobdă de lemn de fag, 

Jâpai, jâpai peste cap! 

(G. Constantiniii, N6mţ, com. Dâmna) 

De aci şi proverbul: „sa săturat 

socra de pâmă acră“ (Pann, I, 169). 

Este fârte interesant că, printr'un 

fel de afinitate electivă, acru întră în 

composiţiune intimă numai cu vorbe 

de viţă latină: lapte, pstră, apă, măr, 

v6ră şi pomă. Singura excepţiune, pe 

care ni-o aducem a-minte, este: 

9) Brânză-acră: „aşa se chiamă 

în Banat, brânza închegată de sine din 

laptele înăcrit“ ($. Lăuba, Caransebeş, 
c€. Maidan). 

“Deminutivele lui acru sînt: acruţ 

şi acrişor, însemnând ambele „pu- 

ţin acru“; iar amestecul lui acru în 

alte gusturi produce pe acrii şi pe   

acricios, cari însemneză: „dând în 
acru“, 

v. Acresc. — Acrime. — Acriş. — 4- 
crităre. — Acritură. — Acrii.— Apă. — 
Borş. — Brânză. — Catran. — Lapte. — 

Mer. — Mistreţ. — Oțet. — Pădureţ. — 
Pătră. — Pomă. — Socră. — Vergă... 

Acrăţ, -ă. — v. Acriă, 

Acră, —V. Acum, 

1-3-Aerăm (plur. acrumuri), s. n; 

t. de Mâd.: 10 aphtes, muguet, millet, 
maladie de la bouche chez les enfants; 
2 marasme infantile, tabes meseraica; 

30 sorte de sel mâdicinal, probablement 

sulfate de magnâsie. 

Cu primele do sensuri: 

Pontbriant : „acrumu, aphthe, petit 

ulcăre dans la. bouche“; Dr. Polysu: 

acrum, die Aphihen, Mundfăule der 
Kinder“. 

Gr. Perian (Tutova, com. Bogesci) : 

„Poporul de aicea numesce bâlele 

astfel : pâlă-albă, rast, umflătură de 

țiță, durere de ochi, albaţă la ochi, 

cârcinul sai brâscă la ochi, durere de 

cap, diochiu, plecate, poteitură, verme, 

plăscaghiţă, rie, tifos, frigură, trâhnă, 

vărsat, coriu, bube dulci, bâle lumesci, 

vătămătură, trâpăa, holeră, ciumă, of: 

tigă, gălbănare, strânsu, rohini, buba 

cea, rea, giunghiu, chelbe, gâlci, bubă, 

nâgră, dropică, şi acrum la copii, 

un fel de bâlă care se întinde 
peste tot corpul.“ 

Intro scris6re ad-hoc, d. Perian ne 

dă următârele amănunte: „ Acrim bân- 

tue mai cu deosebire pe copiii reii 

tractaţi, în vristă pină la, 15 sai 18 

luni. Copilul ţipă într'una, se învine- 

țesce în timpul plânsului când este 

lovit de acâstă b6lă, apoi după un timp 

6re-care cade într'o mare slăbiciune, 

are lipsă de sânge, duhul îi este grei,
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şi'n fine pelea începe a, se sbârci puţin 

pe partea spinării, a turului, a pici6- 

relor şi a braţelor; e trist şi abia se 
maj mişcă.“ Ţeranii scaldă pe micul bol: 
nav în apă din „scuturătură de fîn de 

şes“, îl ţin tot-d'a-una, la căldură, şi'i 
daii un medicament intern, compus 

din „80 dramuri miere curată“, în care 
se amestecă „cu o lingură de lemn 

nouă“ câte un dram sait doă de scor- 

țiş6ră, cuişore, nucuşoră, „sânge de 

n0ă fraţi“ ete., tote pisate şi cernute; 

jar ca, medicament extern, „în doă dile 

pe septămână, adecă Miercuria şi Sâm- 

bătă, câte de dog ori pe di, diminsța 
şi sâra“ copilul se unge cu o alifiă din 

„200 dramuri unt-de-lemn şi 15 dra- 

muri spirt de vin“, ferte fârte bine la, 

un loc cu câte „trei pumni frunde de 

rugă uscată, trei cepe albe şi trei căţei 

de usturoiu“. , 
Cuvîntul dară e de-o potrivă cuno- 

scut în România, întrâgă, Și — ori-care 

ar fi organul cel atins — se aplică de 

o potrivă la: o b6lă copilărâscă. 

Cu al treilea sens: 
Tractat de medicină populară din 

sec. XVIII (Mss. în Arch. Stat.) : „Bun 

este şi acrumul să ia femeia, când este 
grea, la. şâpte luni şi la noă; să! pi- 

sezi acrumul să'l faci praf, şi cât iei 

pe o pară să pui întrun felig6n cu 

puţină apă, să bea diminsţa pe nemân- 

cate, într'o di -să ia şi în alta să nu 
ia; aşijderea şi când nasce copilul să 

d6 şi copilului o dată, puţintel pîn' a 

nu suge ţiţă, cât un grăunte de meiu...“ 

Descrierea nu e destul de lămurită 

ca să ne permită o identificare si- 

gură; ea ajunge insă pentru a se 

bănui cu multă probabilitate că e vorba 

de sulfat de maznesiă,. 

Avem dară trei cuvinte acrum, câte 

trele aparţinând sferei medicale. 

Nefiind nici slavic sai turcesc, nici 

maghiar saii grecesc, terminul acrum   

cu cele trei înțelesuri ale sale, ba mă- 

car cu unul singur, nu figurâză de loc 

în repertoriul lui Cihac. 

Ore de unde vine? 

Din aceiaşi tulpină „acro-“ şi prin 

același sufix „-men“, limba latină vul- 

gară își formase dos cuvinte: dentâiu, 

„acrimen“, de unde românul „acrime“; 

apoi acrumen,. care ne interesă aci 

mai în speciă. Intr'un text medical din 

secolul XI: „nullum acrumen detur 

antequam febris absolvatur“ (DuCange, 

ad voc.) Din latinul „acrumen“ des- 
cinde italianul agru me, vechiul fran- 

ces aigrun, egrum, egrun, şi ro- 

mânul acrum, fie-care desvoltându-se 

pe o cale propriă. 
-10, Italieuesce agrume însemnâză 

legumele şi fructele cele acre sau acri: 

şore, 6r figurat ori-ce lucru neplăcut. 

Ambele accepţiuni se combină la 

Dante în: i 

E poscia per lo ciel di lume în lume 

Ho io appreso quel che, sio ridico, 

A molti fia savor di forte agrume.. 

(Parad. XVII, 117 

2%, In vechea francesă aigrun vrea 

să dică nu numai „toutes espăces de 

lâgumes ă saveur âcre“. (Godefroy, 

Diet. v. Aigrun), dar încă exprimă no- 

ţiunea generală de ce-va nesănătos. 

Aşa la Marot (4-1544): 

Dames pourtans atour ou couvrechief, 

Si vous voulez d'honneur venir ă chef, 

Dechassez la (Poisivet6); car ce vous est 

aigrun 

Plus que poison... 

sai într'un vers Gin Charles Fontaine 

(1555) : 

Car en courant on s'eschauffe et enfiambe, 

Arriere donc, c'est aigrun pour ma jambe... 

In ambele aceste pasage, francesul 

aigrun = lat. acrumen = ital. agrume 

este deja aprope sinonim cu b6lă, 

„chose propre ă aggraver un mal, une
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maladie“, după cum observă Godefroy 

(loco cit.). Şi mai mult la Alain Char- 

tier, poet din prima jumătate a seco- 
lului XV: 

Mais il te faut garder d'esgrun, 

Peu penser, querir compaignie... 

De aci dară avem mai puţin de un 

pas pînă la: | 

3%. Românul acrum cu înţeles de 
„mal, maladie, malaise“, care însă e în- 

rudit prin sens, pe de altă parte, şi cu 

italianul a grume în înţeles de vege- 
tațiune, căci una din cele dos bâle copi- 

lăresci numite acrum consistă tocmai 
din nesce parasite vegetale, având Și 

un aspect vegetativ, astfel că franţu- 

sesce ea se chiamă: muguet „clocoţel“ 

sai: millet „meiu“, iar nemțesce: 
Schwamm „ciupercă“. E de credut dară 

că, înainte de a fi devenit termen me- 

dical, acrum însemna, şi la, noi o clasă 

de legume. Cât se atinge de aplicarea 

cuvintului la o sare medicinală, fie 

„sulfat de magnesiă sai altă, acesta nu 
are trebuinţă de justificare, de 6ră ce 

asemeni săruri implică în însăşi com- 
posiţiunea lor presinţa unui acid. 

Sub raportul curat fonetic, din la- 

tinul acrimen, masculin în fran- 

.cesa şi'n italiana, limba română nu 
putea să facă decât acrim. Sufizul 

latin „-men“ cu cele trei forme ale 
sale amplificate : -a-men, -i-men şi 
-u-men a trecut la noi: 

„i-men“ în -ime : 
me, crudime etc.; 

p„-a-men“ în -ame şi -am ă: aramă, 
vechiu arame=lat. aeramen; 

„*u-men“ n'a, conservat nicăiri vrma 
lui -e-, devenit -ă la feminin : legumă— 

lat. legumen=fr. l6gume, iar prin ur- 

mare la masculin trebuia să dispară, 

de tot: acrum=lai. acrumen= 

fr. aigrun, 

V. Acru, — Acrime.—-ame- — -ime. — 

Legumă. — Limbariţă. — Spudelă. —-ume. 

acrime, aspri- 

ACUFUND 

  
| 
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Acrăma. —V. Acum, 

Acrăţ. —v. Acrii. — Acru. 

Aesion, s.m.;chant de Veglise grecque, 
dans lequel se râpăte le mot &&ros 
„digne“ (Cihac). 

Enache Cogălnicânu, Letop. III, 251, 
povestind urcarea pe Scaunul metro- 

politan din Moklova a lui Gavril Cali- 
mah (1759): „apoi i-ai adus cafe, dul: 

cei, şerbet şi fumătore; şi 6răşi scu- 
lăndu-se ai mulțămit Domnului, Şi ai 

purces mergănd în biserica, cea mare 

Domnescă, scoţindu'i Evangheliea, îna- 
inte după obiceiii, căntănd aksion, po- 
menindu']...* 

Cuvîntul afsion a trăit cât-va, timp 
în România, după cum trăesc astădi 

„bonjour“ sai „adieu“, dar românesc 
n'a devenit nici o dată, 

Acşi ) 
Acsice V. Aşă. 

Acgor. —v. Aculeţ. 

Acu.—v. Acum. 

Acu-Domnei; t. de Botan.—v. Ac. 

Acufund (acufundat, acufundare), 

vb.; enfoncer, plonger. Formă moldo- 

venâscă în loc de cufund, născută, 

prin amestec cu sinonimul afună, 

astfel că : acufund= alfund]-țeufună, 
fără ca să avem nevoe de a reconstrui 

un prototip latin cu: adt-eon... 

Se întrebuinţeză ca activ şi ca re- 
flexiv. 

Robul luă ămbe trupurile 'n spate, 

Şi'n dată ce-a nopţii umbră se ivi, 
Merse, şi în apa Dunării spumate 

E] le asvărli. 

Ah! cu trupul Grecei, în val îngropat, 

Şa mea bucurie sati acufundat... 

(0. Negruzzi, Şalul negru)
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Sfârăia ca ferul roş 

In apă acufundat... 

(0. Stamate, Ciubăr-vodă) 

Tocmai atunci a sa maică, împreună cu-al 

seu tată, 

Sădind amăndoi pe vatră, în gânduri acu- 

fundaţi, 

Îşi spuneai fâr' să grăâscă de nenorocita fată 

Prin dui6să cătătură -a ochilor lăcrămaţi.., 

(4, Gafiţa) 

I. Crengă în „Cinci pâni“ (Conv. lit. 

1883, 486): „Eu am venit înaintea ju- 

decăţei să capăt dreptate, şi vEd că 

dumneta, care scii legile, mai rei mă 

acufunzi. .€ 
v. Afund.— Cufund: — Pund. 

Acufundăre ) 
„A . 

Acufanat / v, Acufund 

Aculăţ (plur. aculefe), s. n.; aiguil- 

lette, camion. Sinonim cu acşor= 
acuşor şi cu acuţ, iar în oposi- 
ţiune cu augmentativul acoiu „grande 

aiguille“. Din cele trei deminutive, nu- 
mai acuţ are un singur sufix: -uţ, 

In cele-Palte doă, sufixurile sînt duple: 

acu şor=acțuşor; 

aculeț=a cu le ţ. 

Sufixul -ul în -uleț nu represintă de 
loc articlul din acul, de 6ră-ce ne 

întimpină şi'n forme feminine ca „furc- 
-ul-iţă“, „musc-uliţă“, „qi-ulică“ etc., 
ci este deminutivul latin : -uilus (-Qllus), 

-ulla (-olla), care era compus din te- 

maticul -on şi din -ul (cfr. Corssen *, 
11, 149), astfel că vorbele românesci 

ca aculej etimologicesce cuprind în sine 
chiar trei sufixuri. Latinesce ar fi: 

acullitium =ac-on-ul-itium. 

V. 1 Ac. — Acădlă. — -eţ. — -0.— -or.— 
“ul — -uş, 

Acălm (aculmat, aculmare), vb.; se 

pencher, sincliner (Pontbriant), pro- 

pendeo, inclino (L. B.). Cuvint. care 

trebui încă, verificat, sub raportul for-   
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mei, al sensului şi al regiunii unde se 
întrebuinţeză. In texturi nu lam găsit. 

v. Culme. 

Acum, aemi, adv.; ă present, de 

suite, maintenant. Forma acmă a des- 

părut din grau. Funcţionând numai 

ca adverb de timp, acum exprimă no- 

țiunea de ceia ce este, faţă cu ceia ce 

nu maj e sai care nu este încă. 
Donici, Grierul şi furnica : 

Ai cântat! îmi pare bine; 

Acum j6că, dacă poţi... 

Pann, Prov. II, 9: 

Post'ai lele când ai fost, 

Dar acum eşti lucru prost; 

Al fost fl6re trandafir, 

Dar acum eşti borş cu ştir... 

De aci: „vreme de acum“ în anti: 
tesă cu trecutul şi cu viitorul. 

Gr. Alexandrescu, Meditaţie : 

Vremea d'acum, trecutul, al sci avem 

| putere, 

Numai ce-a să se 'ntămple noi nu putem 

vedea; 

Dar cănd câsul sosesce, când nălucirea, pere, 

Se trage de o dată şi vecinica perdea... 

Pravila Moldov. 1646, f. 31: „acesti 

obicâiu au fost. legiuit de legiuitorii 

cei bătrăni, iară în vr6emia de acmu 

ceșt mai tineri s'au tocmit toţi în- 

preună şau schimbati ac6 tocmalâ... 
Carage, Legiuire (1818) p. 64: „Să 

fac daruri şi pre vrem de acu, 
şi pre vreme viitOre...“ 

Dintre cei-lalţi adverbi de timp, 

acum este într'o corelaţiune mai in- 

timă cu atunci. - 

Moxa, 1620, p. 356: „puserâ nume 

bestreciei Capitol, şi de atunce pănă 
acum noi chemâm bes6recile latineşti 

românâşte capişte...“ 
Dosoiteiu, 1673, f. 84 a: „...pentru 

vițăii oltariului de-atunce, acmu 

sint mieluşeii lui Dumnedzău cei cu- 
vîntareţ,..“
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Cuvintul Sf-lui Ion Crisostom despre 
rebdare, text din sec. XVII (Cod. Mss. 
miscell. al Bis. Sf. Nicolae din Braşov, 
p. 515): „...multă depârtare vâzii de 
cătră acei pâstori ce-au fostii atunce 
de cește ce săntii acum; nice sănti 
aceşte de acumi ca ceia de atunce, 
câ, acela era hrâbori, iară ceşte de 
acum fugâtori...* 

Când se repetă: CUM — acum, sah 
când îşi. asociază, preposiţiunile „de“ 
şi „pînă“, acum devine sinonim cu 
aci, întru cât acesta, funcţioneză ca 
adverb de timp. 

Neculce, Letop. II, 374: „Nădejdea, 
Domnului este ca săninul cerului şi ca, 
încetul mărei: acum este sănin Şi se 
face nour, acum este marea lină şi se 
face furtună...“ 

Gr. Alexandrescu, Meditaţie : 

Dar astfel uinbra 'nşală zadamica”ţi silinţă : 
Acum din mâni îți scapă, acum 6răşi o vezi... 

Moxa, 1620, p. 350: „Și Tăspunserâ: 
nice tu nu veri domni de acum, şi şi 
alâserâ pre o slugă a lui Solomonă...“ 

Noul Testament 1648: 

Act. Ap.1V,17: 

de acum să nu 

mai grăiascâ,... | 

Act moldovenesc din 1610 (A.L.R. 
|, 22): „..pre acolă să hie şi de acmu 
hotarul...“ 

Omiliarul dela Govora 1640, f. 75 
a: puce iată de acmu a şti de tine 
nu voiu şi nice dinăoarâ de acmu 
întru nevoile tale nu te voiu asculta...“ 

Psaltirea Șcheiană circa 1550 (Mss. 
Acad. Rom): „şi ponă aemu spuniu 
minunile tale...“ 
"In aceste şi asemeni pasage, acmu 
ar pute fi înlocuit prin: „aci—aci, de 
aci, pînă aci“, care însă are tot-o-dată, 
funcțiunea, de adverb de loc, ceia ce 
lipsesce lui acum. 

Aşişderea construcțiunea forte în- 
22,083 

„„ne ultra 

loguantur... 
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trebuințată : „de acum înainte“ nu 
exprimă alt ce-va decât : de aci îna- 
inte, franţusesce „dorenavant“ = „de 
hore en avant“. i 

Mateiu Basarab, 1649 (A. LR. Ţ, 
107): p..iară voi să căutaţi de acum 
inainte foarte să vă, feri de mă- 
năstire...“ 

Un act, moldovenesc din 1669 (A.L. 
R. 1, 140): pu.săi hie de acmu îna- 
in te egumenului dirâptă ocină Şi cum- 
pârâtură în veci...“ 

In „de acumi, se pâte ca cele doă 
vocale să se contracteze, ca în Pravila 
Moldov. 1646, f. 111: „certaria ce se 
dă în vaculii deacmu celuia, ce va face 
silă vre unii muieri, taste după voia 
udeţului...“; sai pâte să dispară ini- 
tialul a-, ca întrun zapis moldovenesc 
din secolul XVIII (A. L.R. IN, 224): 
„deă de cmu să nu avem a pără unul 
pr6 altul...“ 

La, mitropolitul Dosofteiu, mai ales, 
ne întimpină : 

a) Contracţiunea npunuk =p re aemu: 
„Şi pănă, pre-aemu voi vesti miratele 
tale“ (1680, f. 87). Tot aşa. în docu- 
mentul moldovenesc din 1617 (A. |. 
R. ], 1, p. 18): „voi foarte să daţi 
pace să ţie călugări dela Săcul cum au 
țănut şi pănă pre-acmu...“ Construc- 
țiunea „pînă pre acmu“ sai „pină pe 
acum“ astădi nu se mai întrebuinţeză, 
şi nici chiar: „pe acum. 

b) Elisiunea nanuă=că cema (1673, 
f. 106): 

Nii păţă c'atunce să te îngrozască, 
C'acmu vine Domnul să te miluiască,.. 

c) O reduplicare curi6să a preposi- 
ţiunii de: ae arrui = de aemu: „ce 
noi ceşti vii vom blagoslovi pre Dom- 
nul de de-acmu şi până în vei 
(1680, f. 150). 

Vechile texturi ne dai câte o dată 
forma organică trisilabică acuma. 

8
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Legenda Sf-ei Maria Egiptenă, text 

din sec. XVII (Cod. Mss. miscell. al 

Bis. Sf. Nicolae din Braşov, p. 392): 

pe-dcumu e 'vr6me să faci cumu ţi 

Sau zisii...* 

Cuvintul Sf-lui Ion Crisostom (ibid. 

p. 478): „cela cem era eri de tru- 

pulii mieu, acumulu privâscii ea unii 

striini...* 

Un tractat teologic tot acolo, p.630: 

pm.ce mâ volu face, că acumu m'au 

ajunsii casul cela înfricatulii de carele 

de multe ori auziiam...“ 

Legenda lui Avram, circa 1600 (Cuv. 

d. bătr. II, 192); „de acomu nice di- 

rioră nu te volu ved6...“ 

In forma întrâgă acumu tonul era 

nesigur : putea, să cadă pe a doua sai 

pe a treia silabă, adecă acimu ori a- 

cumă, căcă numai prin acâstă incerti- 

imâine tonică se explică cele do& for- - 

me scurtate: acâm(=acâmmu) şi acm 
(=acumi), cari sînt d'o potrivă vechi. 

In unele texturi ambele se găsesc la 

un loc. Aşa în Călstoria, la iad a Mai- 

cei Domnului, circa, 1550 (Cuv. d. bătr. 

II, 846, 860): „acmu nu se roagă de- 

reptu păcătoşi...“, dar şi: „acum ve- 

demu tine, roditoare Domnului...“ 

Din forma acmă, prin asimilaţiune 

regresivă sa născut amă; din forma 
acăim, prin perderea cons6nei finale : 

acă. 

10. Amă: 

Jarnik-Bărsanu, Transilv. 165: 

F6ie verde, verde până, 

Astă iarnă era iarnă, 

Bătea vintu şi ningea 
Şi badea la noi venia; 

Amu'i vară şi's Rusale, 

Punte nouă peste vale, 

Amuw'i cald şi amuwi bine 

Şi bădiţa nu mai vine!... 

„In loc de acum, la noi se dice ami, 

dar asemenea, şi acâ...“ (C. Teodorescu, 

Vasluiu, e. Lipova).   
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Deja la mitropolitul Dosofteiu, 1680, 

ne întimpină de do& ori ami scurtat, 

din acmă: 

Nunc autem Ps. XLIIL: 
Darâ amă urniş şi repulisti et con- 

ruşinaş pre noi... fudisti nos... 

Ps. CXĂVIII: „„dicat nunc 
„.dzâcă ama Iz- Israel... 

rail... 

20. Acă: 

O naraţiune ţerănâscă din Moldova 

de pe la începutul secolului XVIII (A. 

I. R. IN, 278): „...pănă acă n'am vinit 

la dănsul şi viindu nu lam gâsit...“ 

Enache Cogălnicânu, Letop. III, 226: 

po«Maă pe urmă ail scos şi goştina 

întreită, câte 11 parale de oae, care 

nu se arăta semne bune, că blăstăma 

ţara, căci se uitasă acâstă slujbă în- 

treită, iar acu iar aii găsit'o de aii 

scos'o la medean...“ 
Un ţeran din Prahova: „Da bine, 

naş Gligore, cu ce ne aleserăm noi din 

răsboiu dă fu mai acă ?—Păi de, hine! 

Ne aleserăm cu ce aii dat împărăţiile, 

nu cu ce a vrut Dumnedei...“ (Jipe- 

scu, Opinc. 185). 
I. Crengă în Capra cu trei iedi (Conv. 

lit. 1875 p. 339): „Bun! zise el în gân- 

dul sei. la acă mi-e timpul...“ 
Şi mai jos (ib. p. 343): „.. mi-adue 

aminte ca acă, că lam întălnit o dată, 

prin zmeuriş...“ 
In loc de „mai acă“=,râcemment“ 

şi „ca acă“=—,„comme si câtait pre 
sent“ se pâte pune şi: mai acum, 

ca acum, dar mai: bine emfaticul: a- 

Guma. 
În poesiă, acă în loc de acum per- 

mite a căştiga. o silabă prin elisiunea 
vocalei iniţiale a cuvîntului ce urmeză 

saii prin contracţiune. De exemplu : 

Beldiman, Tragod. v. 745: 

De-acu-i vreme să purcâgă şi să mergă toţi 

în jos...
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Pann, Prov. 1, 39: 

ŢI dai acu 'n mână făr să mă sfiesc, 
Yo pungă de galbeni încăţi dăruesc... 

Gr. Alexandrescu, Câinele isgonit;: 

Dar după o lungă vreme, 

Sătul în zadar a geme, 

Jalbă câinele a dat, 

Zicând că dacu 'nainte 

Tote îi vor păr6 sfinte, 

Numai să fie iertat... 

O doină din Basarabia. : 

Frungă verde pâmă cârnă, 

Astă 6rnă era 6rnă, 

Şi ningea şi viscolia, 

Bădiţa la noi venia,; 

Dar acu'i senin şi bine 

Şi bădiţa nu mai vine... 

(Alex., Poes. pop-ă, 405) 

In poesia poporană forma acă se 

mai utiliseză şi pentru rimă. 

Marian, Bucovina, 1, 140: 

Ce feliu de voinic eşti tu 

De te-ai lăsat tocm'acă, 

În fl6rea vieţii tale, 

Să fii călcat în picidre?.. 

Tot aşa, la lancu Văcărescu, p. 37: 

Şi gândului acă 

Să tacă îi plăcu: 

Vorbirea s'a 'nceput 

L'al inimilor fund; 

Spun ele şi r&spună 

Cu glasul lor cel mut... 

In îine, acu este indispensabil în idio- 

tismul poporan: „acu acul!“ care arată, 

sosirea unui moment decisiv de a face 

saii de a se face ce-va. 

I. Crângă în Dănilă Prepelâc (Conv. 

lit. 1876 p. 457): „— Măi omule! Stă- 

pânu-meii sa resgăndit; el vrea mai 

întâiu să ne cercâm puterile şapoi să 

iei banii. — Îa aci acu; zise Prepe- 
l6c în gândul sei, oftând...“ 

Acelaşi în Stan Păţitul (Conv. lit. 
1877 p. 32): „Mai iscodesce ea pe ici 

pe colea să vadă n'a pute afla ce-va 

despre copil, dar copilul parcă, întrase   
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în pămînt, — EX, ei! Acwi acă. Vai de 
mine...& | 

In acest idiotisra, acă nu pote fi în- 
locuit decât numai dâră prin emfaticul 
acuma (v. Acuma). A se qice „acum 
e acum“ sait „ami ami“ nare destulă 
energiă,. 

Constructiunea „de-acu“ sai chiar 
„de'cu“, forte dâsă în graiul țerănese, 
însemneză un viitor apropiat, pentru 
care însă limba francesă se mulțu- 
mesce mai adesea cu „ă present“ sai 
„maintenant. | 

lată câte-va exemple din Tutova, 
(C. Mironescu, com. Ibăncescii) : 

„Poporul pe aici, mai ales femeile, 
cum v&d vre-un igan cu ursul, îl 
châmă săi jâce ursul şi să il vire 

_şin casă; şi dâcă o întrebi: pentru 
ce? ea'ţi respunde: aşa/i ghine să hie 
numai giocuri şi veselii în ograda, me, 
iar din casă, ursul ni-o scos faptul şi 
de'că are să'ni mârgă ghine...“ 

„Cum vede primăvâra, cocori şi berde, 
poporul dice: Măi vere, kote trec cu- 
corăle la văratic, de'că ne-am mântuit; 
de ernă,..* | 

* „Pe brotăcel cum îl aud cântând, 
dice: i-audi bre, cum cântă hojma, 
broşticul? de'cu să ştii care să plâe...% 

Să se observe că poporul numai pe 

aci, îl construesce cu preposiţiunea de, 

mai nici o dată pe amă, deşi ambele va- 

rianturi se pot întălni în aceiaşi frasă, 

bună-6ră: „ami "i aşa, dar de-aci, să, 
veqi...“ 

Forma amă din acmă nu trebui con- 

fundată cu vechiul adverb amă = 

lat. admodurm, astăqi despărut din 

graiu, însă des în vechile texturi, tot- 

d'a-una cu sensul de actualul „dară“. 
In loc de „acum dară“ străbunii 
noştri diceaii: „acmă am îă“, jar pen- 
tru: „iată dară acum“ se putea dice: 
„adecă am î acmât. 

Coreşi, Omiliar, 1580, quatern. II p. 
g
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15: „acmu amu mestecaţi sănt 

derepții cu păcâtoşii, iară atunce foarte 

bine despărțiți fi-vorii...“ 

Ibid. quat. XI, p. 12: ...apa vie 
jaste câia ce se varsă şi cură, apă vie 

dulceţa duhului sfăntii, că în toate 

chipurile ech6mâ-se, după că ce în multe 

chipuri lucreză, acmu amu ch6mâ 

se apâ, aor6 foci...“ 

Legenda Sântei Vineri, din sec. XVI 

(Cod. Mss. miscell. al Bis. St. Nicolae 

din Braşov, p. 72): „...pănă amu în- 

blatii în- pustie, tine ami avuti aju- 

tâtoare; iară aemu cătră lume m'ami 

turnati, ce ajutoriu "mi trebuiaşte dela 

altii cine-va, fără dela tine? acmu 
amu, înpărâtesă, stăi dereptii mine, 

săraca, de eu, şi'mi fii ajutâtoare...“ 
Predica transilvană circa 1600 (Cuv. . 

d; bătr. II, 228): „...de pre zeu, te pă- 

râsirâ, tine toţi şi trecură ca umbra, 
şi adecă amu acmu aceia de sine'şii 

stau, e tine părâsiră, toţi şi te-ai în- 

plutii plini de amarul adului...“ 
În Codicele Voroneţian circa 1550 

(Mss. Acad. Rom.): 

p. 130: amu acmu ciinre grăiaşte.., 
p. 131: adecă amu acmu, boga- 

ţii, plăngeţi-vă... 

v. Adecă. — Amă. 

Un alt idiotism archaic forte inte- 

resant este: „iar când a fost acum“ 

saii „iar când acum“ cu înțeles de: 

„r6cemment, depuis peu“. 

Un act muntenese din 1630 (A. 1. 

R. Î, 82): „...după aceia cându au 

fost acum, iar dumnelui vornicul 

Hreza mi-eu dat banii căt amu dat 

eu...& 

Badea Bălăcânul, 1679 (A. L.R.I, 

61): „...un loc ce au cumpărat Necula 

log dela Nedsl6 fratele Calii dreptu ug 

3 şi ţine scaune pe acel loc, iar cănd 

au fost acum, fiind casa părinţilor 

Calii aproape de acel loc şi acum iaste 

ACUM 
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pe sâma ei, nu să sufere să fie scau- 

nele acol6 înainte casii ei...“ 

Tudor Logofăt, circa 1584 (Cuv. d. 

bătr. I, 38): „iar căndu au foostu 

acum, Yar se au apucatu aceştii bo: 
erii ce săntu maii sus zişi, Și cu egu- 

mănul, de acestu Țigan Calcul fe corul 

Opri de să'] iaa,..“ 

Constantin Brâneovanu, 1694 (Cond. 

Mss. Brâncovenâscă în Arch. Stat. p. 

86): „...şi tot le-au ţinut boiarinul 
domnii msle cu bună pace, jar cănd 

au fost acum, după ce au trecut 5 

ani, venit'au Mihalcâ şi Moise înpre- 
ună cu Dragomir căpitan înaint6 dom- 

nii mâle în divan de s'au întrebat de 
faață cu boiarinul...“ 

Aceiaşi Condică Brâncovenâscă p. 

108: „.iar cănd acum în zilele 

domnii mâle, iar au venit Pană Lo- 
gofăt...« 

Cu un sens ce-va apropiat. dar nu 

acelaşi, se dice: „acum dela o vreme“. 

Gheorgachi, Letop. II, 311: „şi 

după masle mergea boierii de 'şi lua, 
dela Domn ertăciune; dar acmu de 

la o vreme saii rădicat şi acest 
obiceiu...* 

Din latinul vulgar eccu'modo, 
cu un accent nesigur, sait născut: pe 

de o parte românul acumă = aemii 

Şi acimu = aciim,; pe de alta, cu a- 

cejaşi bifurcare tonică: friulanul acu- 

mo = lat. eccu'modo = rom. acum 

Şi sardul como = lat. ecci'modo = 
TOM. ctimu. Acestă, observaţiune a 

făcut'o deja de mult Ascoli (Kuhn's 

Z. f. v. Sprachf. XVI, 123). Sardul 

dice: „dai como innantis“ (Spano, 
164), Italianul: „da qui innanzi“; cel 

de'ntâiu corespundend românului „de 

acum, inainte“, jar cel-Valt: „de aci 

înainte“, ca şi când grajul nostru ar 

concentra în sine la un loc nesce va- 

rianturi pe cari le găsim numai im- 

prăştiate în limbile surori din Ocei-
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dent, ba încă unele — ca forma, acrum, 

despre care mai jos — nu se mai gă- 

sesc nicăiri. 

Din variantul acumă prin intermedia- 
rul acmi vine scurtatul amă ; din acăimu 

— aci. Macedo-româna şi istriano-ro- 
mâna posedă numai forma acmu, pe 

care ai amplificat'o în acmoce, acățând 

pe -ce după analogia lui „atunce“. Pe 
aemoce istriano-româna îl mai reduce 
la: emoce (Miklosich, I. Maiorescu). 

In acest mod, cuvintul român nare 
de loc a face cu vechiul grec cxusjr 

ptout-ă-Vheure, encore“, deşi se as6- 

m&nă atât de mult prin funcţiune şi 
prin formă. Neo-grecul cron sai dxo- 

ua a perdut pină și sensul de „tout. 

ă-Pheure“, desvoltând numai pe acela 

de „encore“, astfel că pentru a exprime 

noţiunea de presinte trebui să'şi aso- 

cieze pe za: dudui za râge. Tot 

aci vine albanesul: akoma „încă“. 
Genealogia, cuvîntului: 

lat. ecctemădo 

lat. eccu'mădo 
| 

ecci”'modo 
_—— 

friul, acumo rom. acumă rom. acămu sară. como 

| 
acm actim 

ai ala 

In graiul din Banat, de exemplu 

lîngă Lugoş, mai există formele acră, 
acrum şi acni. Trecem peste acni 

= lat, eccu'nunc, despre care am vor- 

bit la locul seii. Forma acrum însă 
aparţine aci şi este de o importanță 
extremă, ca un adevărat rest aşa di- 

când fosil din latinitatea, cea mai de- 

părtată. Pe lîngă ecce, latina vulgară, 

avea variantul eccere, care ne în- 
timpină des la Plaut: 

Prandi in navi, inde huc egressus sum te 

| conveni. — Eccere, 
Perii misera,!... 

(Menaechmei, 1], 3 v. 50) 

Jam enim eccere ibo in forum... 
(Trucul. II, 2 v. 63)   

Mihi praedicas? — Boecere! jam tuatim 

Facis, ut tuis nulla apud te sit fdes... 

(Amphitr, II, 1 v. 4) 

Precum în composiţiune ecce devine 

ecu' în toţi pronumii şi adverbii ro- 
manici derivaţă, tot aşa eccere cată 

să fi avut în composiţiune o formă e c- 
ru”, de unde ecru'modo alături cu 

ecu'modo. Din ecu'modo vine 

acum; din ecru'modo — acrum. 

Din variantul acmă prin intensivul 

-Şi (= lat. sic) s'a format vechiul a c- 

mu şi, astădi amuşi; din variantul 
acm prin scurtatul acă s'a născut in- 

tensivul acuşi cu deminutivul acu şi- 
că, iar prin particula, emfatică -a: a- 

cuma, 

V. Acnii, — Acuma. — Acu. — 
Ami. — Amuşă, — Atunce... 

Acuma, adv.; tout-ă-V/heure, ă pr6- 

sent. Format din simplul acu m prin 

emfaticul -a (v. 54), acuma circulâză, 

în concurenţă cu formele scurtate aci 

şi amă, dar geograficesce e mai res- 

pândit, decât ele. 

In dicţionarul Mss. bănăţen circa, 
1670: 

„Akmu. Nunc. 

Akuma. Nunet. 

Pann, Prov. I, 99: 

Nevasta Pacea 'ntămplare 

Incepu a se 'nchina, 

Zicând cu mare mirare: 

Uită-te acuma, na!... 

Pompiliă, Sibiiă, 25: 
De-aţi făcut voi cui-va bine, 

Paceţi gacuma cu mine!.,. 

Zilot, Cron. p. 112: 

Cine să latre? 

Cei ce împarte 

Cu lupii turma 

Şatunci gacuma?,. 

Iancu Văcărescu p. 16: 

Iar acuma făra. prinde 

Hu de veste nici de 'cum,
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Fără arcu a'mi întinde 

Fugar m'am trezit pe drum... 

Țeranul din Prahova: „Acuma ie 

acuma, hine Moţăilă! Strângi-te la 

piept şi iea'ţi căciula... “ (Jipescu, 

Opinc. 97). 

Emfaticul acuma se pote pune a- 

prâpe pretutindeni unde se întrebuin- 

ţ6ză simplul acum, dar mai ales în 

locul energicului ac: 

Aci'i aciu=acumai acuma; 

Uită-te acu=uită-te acuma; 

Acu, de!=acuma, de... 

V. Acum. 

Acur (acurs, acurgere), vb.; accourir. 

Archaism trecut în Lexiconul Budan. 

In texturi nul găsim. Numai în apa- 

rinţii îl pâte bănui cine-va la Coresi, 
Omiliar 1580, quatern. XXVII p. 11: 

„„.Mulţi nevoiaşte, ce mai vrătosi 
lenivoşii şi luţii spre cuviinţa câia 
buna şi spre spăsenie acurâ (anowpă)...“, 

căci contextul probeză că aci este 

vechiul infinitiv „a cură“ = lat. cur- 

rere, iar nici decum compusul acur. 

y, 2:Cur. — Curg. 

A-curmediş —v. Curmegiș. — De-a. 

cs : 
A . | v. Acusat. 
Aocusăre | 

Acusât,-ă, adj.; constat6, reconnu, 

prouve par serment. Acest cuvint este 

un adevărat mărgăritar, găsit din întâm- 

plare într'o clae de fin. Pintre docu- 

mentele inedite ale mănăstirii Bistriţa 

din Oltenia, conservate în Archivele 

Statului din Bucuresci, se află o epi- 

stolă, dela Petru-vodă Mircea cătră „ju- 

pan Nâgoe marele ban al Craiovei“, 

scrisă întregă slavonesce cu mâna vel- 

logofătului Bogdan. Actul pârtă numai 

data lunară: „30 octobre“; anul însă 

nu pote fi decât 1560, “căci din alte 

  

documente se scie că atunci anume era, 

N6goe pe scaunul bănesc şi Bogdan la 

logofeţiă (v. Venelin, Vlacho-bolg. gra- 

maty, p. 177). In acea epistolă, Vodă 

scrie lui Nâgoe, cum-că călugării dela 

Bistriţa ar pretinde a fi ale lor trei 

familie de Tigani, pe cari le stăpânesc 

Laţco şi Panga, şi deci — urmeză epi- 

stola — „dacă călugării vor pute să 

jure că aşa este, atunci graţiositatea, 

ta să le dai pe acei Tigani menţionaţi 

mai sus ca să, fie ai mănăstirii, iar lui 

Laţeo şi lui Panga să cauţi a le da 

alţi Tigani la număr în locul acelor 

Țigani pe cari graţiositatea ta îi vei 

fi găsit acusaţi: rex apnrann wro ecu 

mamea Boa muxocrh akăcamn.i Ne- 

sci6nd cum să'și exprime ideia într'o 

limbă ce'i era, străină, scriitorul a vârit 

în textul slavic termenul juridic curat 

românesc : acusatu, acusați, cu sens 

de: „recunoscut, constatat, dovedit prin 

jurământ“. Sub raportul fonetic, acest 

acusaţi, cu s ca în „casă“, „nas“, 
„pus“ etc., nu cu 2 ca în neologismii 
luaţi din francesa. saii italiana, repre- 

sintă din punct în punct pe latinul 

accusatus. Sub raportul logic însă 

nu se potrivesce de loc cu latinitatea, 

clasică, în care cuvintul nu are nicăiri 

sensul de „constat6“, ci numai cu la. 

tinitatea vulgară, de unde ne întim- 

pină acestă accepţiune în francesul 

accuser şi italianul accusare. 

Franţuzesce: accuser son âge, ac- 

cuser sa maladie, accuser râcep- 

tion Wune lettre, accuser son jeu... 

ltalienesce : accusar ricevula, ac- 
cusar una lettera, accusar un do- 

lore. În terminologia jocului de cărţi, 

oceidentalul accusare este mai-mai 

tot aceia, ce făcuseră călugării dela 

Bistriţa în privinţa celor câte-va sălaşe 

de 'Ţigani : „In alcuni giuochi, accusata 

dicesi di quelle verzicole (tre o piă 

carte) che vengono accusale o sia di-
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chiarate da'giuocatori, a tenor delle 

regole del giuoco, per tirarne qual- 

che vantaggio“ (Boerio, Diz. Vene- 
__Ziano, V. Acuso). Românesce însă se 

pare că acusat era anume cel „dovedit 

prin jurămînt“, „et jurata fuit accusa“ 

după cum se dicea în latinitatea me- 

dievală (Du Cange, v. Accusa). 

v. Rei. 

Acăşi, adv.; sur le champ, de suite, 

ă Pinstant. Format din acă(=acum) 

prin intensivul -şi (—lat. sic), acuşi ex- 

primă un viitor immediat. 

Pann, Prov. IL, 97: 

Nevasta, lui mai în grabă 

Căldarea la foc puină, 

Şi el umblând după trsbă, 

De caii lui îngrijind, 

Îşi întrebâ pe nevasta: 

Puseşi dragă, ce făcuşi? 

Ba îi respunse lPacâsta : 

Da, da, bărbate, acuşi,.. 

„In s&pt&mâna Pascilor merg copiii 

sâra, în cimitir şi bat toca, dicând: 

Tâco tocorezele 

Caii trecut botezele, 

'Pâco tocoriile 

Cau trecut floriile, 

T6co tocoruţele 
Cacuși vin păscuțele... 

(P. Oltânu, Hunedâra, Haţeg) 

I. Crângă, Povestea lui Dănilă Pre- 
pel&c (Conv. lit. 1876 p. 459): „Măi 

omule, dise dracul. Tu cu şmichiriile 

tale ai tulburat t6tă drăcimea; da acuș 

am să te vâr şi ei în tâte grozile 

morţii !..“ 

Alecu Văcărescu, p. 28, reii a pus 

pentru rimă pe acuşi în loc de acum: 

Şi tu limbă, ce tăcușşi, 

Ca o mută păn'acusi... 

Numai când se repetă, acuşi arată 

o activitate febrilă în presinte, nu în 

viitor : 

„Pe când s6cra horăia, dormind dusă, 
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blajina noră migăia prin casă; acuş la 

strujit pene, acuş îmbala tortul, acuș 

pisa malaiu şi] vîntura de buc...“ 
(Conv. lit. 1875 p. 284). 

Prin emftaticul -a (v. 5A), acuși se 

amplifică în acuşa, fără a se modi- 
fica sensul. 

„Când ameninţă pe cine-va cu bătae, 

poporul dice: Lasă că'ţi voiu arăta ei 
Bacâul acuşa!...“ (Preut G. Palladi, 

Tutova, 6. Şendrescii). | 

Din acuşi, după analogia lui „atâ- 

tica“ din „atât“, se formâză deminu- 
tivul acugşica, care se pote aplica d'o 

potrivă la presinte şi la viitor imme- 

diat. 

pe-a Săță dăsluşesc, pă cât mo tăia 

puterea, atâtea şatâtea 'ntrebări şi 
nepriceperi, trecătâre dă multe ori pîn 

mintea ta *'ntunecată şi nedăslegate 

pîn'acugica de judicata ta nedăprinsă...“ 

(Jipescu, Opincaru, 20) 

v. Acum. — Amuşă. 

Acuşa | 
5 vV, Acusă. 

Acuşica J $ 

Acuşăr | 
> V. . Achţ |] Aculeţ 

1-AG-, prefixe. Devenind prefix, pre- 

posiţiunea latină ad ne apare în graiul 

român : 

10. redusă la a-, fără a, se reduplica, 
urmăţorea consână, după cum se re- 

duplică în italiana: afum=it. aftumo, 

ofund = it. affondo, alin =—it. alleno, 

alint =it. allento, alung —it. allungo, 

amorțesc=it. ammorto, aplec=it. ap- 

plico, apun =it. appono; 
20. remasă ad- denaintea vocalei : 

adaog=—lat. adaugeo, adăp=lat. adaquo, 

adun=lat. aduno; 

30. amplificaţă printr'o vocală ira- 

țională de'naintea cons6nelor labiale :
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adevăr= lat. ad-verum, adăpost = lat, 
ad-positum, ademână =ad-manum. 

V. 154, 

2A4, s.n; enfer. Astăqi se dice nu- 
mai: iad. 

Predica transilvană, circa 1600 (Cuv. 
d. bătr. î[, 228): „deci acolo în lăuniătru 
întru adi întunerecul ales fi-va, chini 
cumplitii şi durâre nespusâ; că acolo 
vare-ce veri simţi şi vare-ce veri auzi, 
totu ţi-e urâtii şi de totu te îngro- 
zeşti; şi vare-ce veri atinge sau se va 
atinge de tine, de toate te vatămi, că 

“adul aste plinii de amari fierbinte...« 
Cod. Mss. miscell. saec. XVII (Bis. 

Sf. Nicolae din Braşov) p. 652 : a,bes6- 
leca sa, car6 nu o va învince uşa 
adului...* 

Dosoftelu, i680, f. 110 b: „izbăviş 
sufletulii mieu din adul cel ma! de de- 
supti...“; dar şi cu forma iad, f. 150a: 
p„toţ, carii să pugoară în iad...“ 

Paleo-slavicul aa din grecul &ors. 
"Cuvîntul vechiu românesc, remas de 
epoca păgână pentru a exprime ace- 
iaşi noţiune, este tartar=—lat. tar- 
tarus(=gr. r&ezragos), de ex. în Cuge- 
tări în 6ra morţii, circa 1550 (Cuv. 
d. bătr. 465): „...0, amar ceia ce nu 
se pocâescu de păcatele sale, că aceia, 
toţi se ducu în foculi: nestinsu şi în 
vermii neadurmiţi şi în tartaru...“ 

v. Genune. — jad. — Tartar. — Tărâm. 

5AG! — v. Aduc. 

Adăm, n.pr.; nom du premier homme, 
personnification sârmnitique et chrâtienne 
des origines de Phumanit6. Numele pri- 
mului om, după Bibliă. Arabesce: 
adam „om“, 

Abia în secolul trecut Românii ai 
început a întrebuința, data, creştină, în 
locul cronologiei bizantine dela, zidirea 
lumii, presupusă a se fi întămplat cu   
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5508 ani înainte de Crist, şi care se 
numia „cursul anilor dela Adam.“ 

Nic. Costin, Letop. II, 77: pȘi Vai 
răâdicat pe Mihaju-vodă din Scaun, şi 
cu-mare mănie şi grabă Vaii cuprins, 
în 14 zile, fiind vineri, fiind Mihaiu- 
vodă la, biserică Ja Trii-sfetitele, fiind 
în zioa sărbătoarei a Prepadoamnii Pa- 
raschevii, fiind cursul anilor dela 
Adam 7218, iar dela Hs. 1710... 

De aci locuţiunea poporană :.-„de 
când cu moş Adam, pentru a arăta 
0 vechime extremă a unui lucru, ceia 

„ce se dice italienesce: „da Adamo 
in qua“. In Moldova: „dela Adam Ba.- 
b adam, adecă „babă Adam“, cu tur 
cul saii tătărul babă „tată. 

v. Velet. 

Nemic nu era, înainte de Adam. Nu- 
mai el se născuse fără, părinți.  Sin- 
gur pămintul i-a fost tată şi mumă, 
Aceste credințe sînt exprese prin dos 
ghicitori ajunse a fi poporane, deşi 
sînt învederat, de o proveninţă cărtu- 
rărâscă : 

„— Cine nu s'a născut şi a murit? 
— Adam strămoşul. 

— Cine la mârtea lui a întrat în pân- 
tecele maichi-sii ? | 

— Tot Adam strămoșul.“ 
(A. Pann, Moş-Albu, 1, 28) 

D. G. D. Teodorescu (Poes. pop. 250) 
aduce următ6rele paraleluri străine, al 
cărora, număr sar put îndeci : 

„—Quel est Yhomme qui n'a pas eu 
de măre?—A dam. 

— Quel est !homme qui est mort 
sans 6tre n6?—A dam. 

— Wer gestorben und nit geboren 
sey?—A dam. | 

— Nun nasciu, 

nun addatau, 

senza nasciri muriu.— A dam o. 

Alte ghicitori de aceiaşi natură, v. 
la Dr. Gaster, Liter. pop. 230, unde
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ne apare tot-o-dată figura lui Adam 
în literatura n6stră poporană cea po- 

pescă, adecă muncită şi'n mare parte 

tradusă din slavonesce sai din gre- 

cesce de bieţii dascăli bisericesci, dar 

îmbrăţişată şi respândită pe la țeră. 
Aşa este, de exemplu, o „Poveste de- 
spre Adam şi Eva“ şi „Versul lui 
Adam“ (op. cit. 276 sqq.), care se în- 
cepe prin: 

Veniţi toţi cei din Adam 

Şi cu fiii lui Avram, 

Să căntâm versuri cu jale 

Pentru-a lui Adam greşale... 

Tot de origine dăscălâscă, însă îm- 

brăcaţ, ce-va mai românesce, ni se în- 

fățişeză Adam în colinde şi'n cântece 

de nuntă. 

Intro colindă, culesă de d. |. G. Bi- 

bicescu în Transilvania (Col. Mss.), „Lon 

sânt-lon şi cu bunul Dumnedeii“ ju- 

decă pe Adam, care se scusă cu naivi. 

tate că La înşelat Iuda, de i-a băgat mă- 
rul în gură ; apoi: 

Adam din rau a eşit, 

Tot plângând şi suspinând 

Şi ?n cârji albe rădimând 

Şi din gur'aşa grăind : 

— Raiu, ralu, raiu! grădină dulce! 

Nu m&ndur a m& mai duce 

De dulcâţa pomelor, 

De mirosul florilor, 

De sunetul frundelor, 

De sgomotu-albinelor. 

De viersul păserilor 

Şi de glasul îngerilor... 

La nunţi, duminica, înainte de ple- 

care la biserică, se recită aşa numita 

„lertăciune“, în care se dice că Dum: 

nedeu a zidit: 

Pe strămoşul nosti” Adam, 

Din care ne tragem n6m: 

Cu trupul din pămînt, 

Cu 6sele din pstră, 

Cu frumseţea din sore, 

Cu ochii din mare...ș 

apoi despre Eva şi gonirea din raiu:   

Dar Dumnedei sa milostivit 

Şi a doua 6ră l'a primit 

Şi i-a, dis :— Adame, Adame, 

Cresceţi şi v5 îmulţiţi 

Ca nisipul mării 

Și ca stelele cerului, 

Şi pe pămînt să trăiţi 

Şi să'l stăpâniţi! 

Şi de atunci se trage 

Viţe 

Și seminţe 

Pină cea ajuns rîndul 

Şi Paceste do8 mlăiiţe, 

Ce stau plecaţi 

Ca dumnâ-vâstră, părinţi; 

Săi iertaţi 

Şi săi bine-cuvîntaţi,.. 

(G&. D. Teodorescu, op. cit. 166- 7) 

După o versiune din Moldova, Adam 

fusese zidit: 

Cu trupul din opt părti, 

Cu 6sele din châtră 

Şi cu gândul din mulţimea îngerilor... 

(M. Busuioc, Suceva, c. Pascani-Stolniceni) 

După o altă: 

„Dumnegeu a vădut 

Că raiul reu i-a şedut 

Fără moştenire 

Şi făr' viețuire, 

Sau gândit ca pe om să zidâscă 

Şi raiul să moştenâscă: 

Au luat ochii din Mare, 

Chica din s6re, 

Lut din pămînt 

Şi suflet din Duhul sfint, 

Şin clipă pe strămoşul Adam a făcut... 

"Constantiniu. N6mţ, e. Dâmna) 

In alte varianturi, se mai adaugă: 

„sângele din rouă“, „cugetul din noori“, 

„suflare din vint“ etc., saii în loc de 

„mulţimea îngerilor“ sepune: „juţimea“. 

Cele „opt părţi“, din cari fusese zidit tru- 

pul iui Adam, figurâză în manuscripte 

slavice începând deja de prin secolul XIV, 

cari însă fiind de proveninţă sudică, căcă 

ele menţioneză pe Cumani, pe Români, 

pe Arnăuţi, e tot aşa de cu putinţă 
ca noi să fi luat legenda dela Serbi 

saii Bulgari, precum e cu putinţă şi
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vice-versa (v. 'Tichonravov, Pamiat- 

niki otretennoi ruskoi. literatury, t. 2 

p. 439 sqq.) În oră-ce cas, fântâna 

comună, directă sai indirectă, a acestor 

subtilităţi teologice poporane e bizan- 

tină, după cum e şi explicaţiunea, sim- 

bolică a, numelui ADAM în Pravila lui 

Mateiu Basarab: A==/varofţj (resărit), 

D= vos. (apus), A=oxros (nord) şi 
M=Meonufgia (sud). 

v. Conăcăriă. — jertăciune. — Nuntă. 

Mult nai românesc e Adam în vrăji 

Şi descântece. 
Intrun descântec când sa deochiat 

o vită: 

„ie vacile, 

Le du pe cărarea lui Adam 

La păşunea lui Avram 

Şi la apa lui Iordan... 

: (. D. Nour, Bărlad). 

Intr'un altul. de desfăcut farmecele : 

De mâna. drâptă m'aii luat, , 

Pe cărarea-lui Adam m'ai purces, 

La fântâna lui lordan Gusu-m'ai, 
Cu crucile de mir, 

Cu țărmurile de vin; 

Aşa Sfinta Precista 6răşi de mână m'ai luat, 

Pe croh alb m'ati aşegat... 

(ldem) 

Intr'un descântec de albâţă : 

De mâna drâptă Pa luat, 

Pipe s6re Pa înturnat 

Şa pornit, şi a plecat 

Pe drumul lui Adam 
La fântâna lui Iordan, 

Ş'a tâlnit 

Trei surori a s6reluj... 

tAlbira Carpaţilor, 1879 p. 345) 

Ce să, fie 6re „cărarea, lui Adam“ sai 

„drumul lui Adam“? In alte descân- 

tece figureză în locui: „cărarea lui 

Troian“, de ex. în lunga vrajă „de 

a face pe dragoste“, culsă de d. 8. 

F. Marian în Bucovina şi unde ne în- 

timpină de trei ori:   

Mări6r'au sinecat, 

Sinecat sati mânecat 

Pe cărarea lui Troian 

La rîul lui Iordan... 
(Col, |. Tr. 1870, No. 3p 4) 

In altele: 

Pe cărare, 

Pe ulița mare, 

La riul lui Iordan, 

La fântâna lui Bogdan... 

(G. D. Teodorescu, 362) 

Traian, părintele Daciei; Bogdan, 

fundatorul Moldovei; 6tă-ne deja forte 

departe de lumea biblică ! 

Inlocuit'au Românii pe strămoşul 

omenirii Adam prin strămoșul naţio- 

nal Traian? sait nu cum-va, din con- 

ura, vechiul cult al eroului păgân va 

fi fost gonit mai tărdiii prin elementul 

semitic al creştinismului? In astrono- 

mia popoiană „calea lui Troian“ 

fiind una din numirile „drumului de 

lapte“, să fie 6re tot aceia şi „calea, 

lui Adam“? Iată, negreşit, nesce ces- 

tiuni cât se pâte de interesante. Vom 

observa, numai, că'm latinitatea medie- 

vală acâstă parte a cerului se chiăma,: 

„via Sancti Jacobi“, de unde: span. 
camino de Sântiago, fr. chemin de St. 

Jacques, provenţ. cami de San Jaques, 

bret. hent sant Jakez etc. (v. Gaidoz 

et Rolland, Mâlusine, 1884 p. 151—3). 
V. AVram. — Bogdan. — Iordun.: — 

Protan. 

Se pare că tocmai funcțiunea cea 

astronomică a lui Adam, suit într'o 

sferă mai pe sus de cei doi luminători, 

ne întimpină în balada poporană „S6- 

rele şi luna“, aşa după cum se cântă 
în Dobrogea (Burada, Căl&t. p. 168). 

Nesciând cum să scape de amorul fra: 

telui sei, Luna îi dice Sorelui : 

— S6re luminos, 

Mânaru şi frumos! 

O scară de fer 
Pin” la naltul cer 

Tu mie să'mi faci,
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Pe ea să te urci, 

Îute să te duci 
Pîn' la moş Adam, 

Căci dorinţă am 

La el să privesci, 

Sâ te spovedesci. . 

—De grabă el s'apuca 

Şi îndată că făcea 

O scară de fer 

Pin" la naltul cer, 

Ş'apoi se urca 

Şi se înălța 

Pin” la moş Adam, 

Străbun lui Avram, 

La el că privia, 

Se spoveduia. 

Adam scoboria, 

De-a-stânga'l lua, 

În iad îl băga... 

In fine, după cum prin Adam sa 

început lumea, tot prin Adam se va 

sfirşi; aşa, crede poporul. Una din le- 

gendele române despre Judecata cea 
din urmă saii „vremea de apoi“, este 
că atunci „când se vor împlini vâcu- 

rile“, Dumnedeii va pune pe Adam să 

buciume, şi la trâmbiţa lui se va sgudui 

lumea, şi se vor scula morţii de prin 
morminte (Vasluiu, c. Negrescii şi Mir- 

cescii; Botoşani, c. Poiana-lungă). O 

versiune adaogă, că buciumarea va, 

ține trei dile şi trei nopţi, „şi cine n'o 

va audi, va remân6 în iad, iar cei-Valţi 

vor merge la judecată“ (A, Ciurânu, 

Vasiuiu, c. Zăpodenii). Unui om per- 

dut fără îndreptare şi fără mustrare, 
i se pote dice că: n'a audit trâmbiţa, 

lui Adam. 

Cu tâte astea, nici pe Adajn nul 
cruţă poporul în înjurăturile sale. La 

Vrancea, bună-6ră, „audi mereii ocări 

de: Pasca mă-sei, Crucea, Dumnedeii, 

feştania, lucsfăru mă-sei, Adamu mă- 

sei etc.“ (Putna, com. Găurile). 

In vechile texturi, numele Adam îşi 

acaţă, une-ori pe flexionarul -u: Saams. 

In Călătoria la iad a Maicei Domnului, 

scrisă circa 1550 (Cuv. d. bătr. II, 858): 
„putere cinstiteei cruci, ceia ce Adamu,   
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şi Eva izbâvi deîn blăstemu...“ De ase- 
menea, în Legenda Duminicei, 1600 
(Cuv. d. bătr. II, 45)» „ainte fecu omu 
întăe Adamu de! feciu în chipul mieu...“ 
In ambele pasage Adamu e la acusa- 

tiv, în loc de: „pe Adami. 
Ca nume de botez, Adam — de unde 

patronimicul Adămescu, augmen- 

tativul Adamoiu (în Banat: Ada- 

moniu) şi deminutivele Adamu i 

şi Adamache — e forte rar la 
Români. Ca nume evreesc, îl vedem 

într”o satiră poporană din Bucovina 

„Jidovii şi volintirii“: 

Intr'o s6ră negurâsă, 

Care viră frică'n 6să, 

Mergeam noi, 

O sută de Jidănoi: 

Chişer şi Haham, 
Bureh şi Adam, 

Și cu Rabin între noi, 

Cu trei cară de-usturoiu... 

(Col, 1. Tr. 1871, p 39) 

Ca, nume local, este un sat Adam 

în 'Tutova, numit după mănăstirea de 

maice de acolo, şi un sătuleţ Adam 

în Gistrictul Sucevei; apoi Adame- 

scii, sat în Teleorman. 

-v. Aron. — Avel, — Cain. — 2Ji- 

dou. — Moise... 

2Adâm, nom propre personnel. — 

v. Adam. — % Adam. 

5Adăm, nom de certaines localites 

en Moldavie. Din localităţi cu acest 

nume, cea mai însemnată e mănăsti- 

rea Adam, altă dată aparţinând Co- 

vurluiului, astădi însă — prin schimba” 

rea hotarelor districtuale — cădând 1n 

partea, Tutovei. 

Un act din 14 octobre 1652 (Arch. 

Stat.) :- „A- adecă eu Petrişor ot Tă- 

plăoni şi Vrăbie izbaşa şi Vasilie 'Ţo- 

col ot Mileşti şi Sava Rojan ot Gră- 

dinari scriem Şi mărtorisim co cestu
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zapis al noostru, cum noi de bonă voe 

noostră am dat danie a noostră draptă 

ocină şi moşie din Codrul Ghenghii 

din hotarul Osiiacilor pe Vale Brabă- 

nului în Pădure Meriaâ, în loc pustiiu, 

am dat lui Adam căpitanul de şau 
făcut mănăstire...“ 

Dentâiu bărbătsscă, mănăstirea A- 
dam a trecut apoi, abia în prima ju- 

mătate a, secolului nostru, la călugă- 
rițe, aduse aci din Florescă: 

Mitropolit Veniamin, 1836 (Arch. 

Stat,): „luând aminte şi pentru pitre- 

cir6 şi viaţa a maicelor călugăriţe din 
sf. monastire Adamul, unde prin vre: 
TE lui D-zeu mutându-să dela mona- 
stirea Ploreştii, lăsându-o ace mona- 
stire pitrecătorilor cu lăcuinţa, părinţi- 
lor Greci... 

Adamânt (plur. adamanturi), s. n.; 

diamant, pierre prâcieuse. Lex. Buâ.: 
» Adamant, der Diamant; de adamant, 
Diamanten.“ | 

Varlam, 1645, 11 f. 53 a, în vița, 
Sf-lui loan dela Sucâva: „să usteniră 
şi slugile, bâtăndi acelii trupă tare 

ca de adâmantii (agzanaurn)---“ 
Peste Carpaţi se pronunţă mai mult: 

adiemant, sub influinţa maghiarului :. 
gy6mânt. La, noi nu se mai dice decât 
diamant, cu forma, italiană. Italienii 
însă, alături cu „diamante“ mânţin şi 
pe „adamante“, dar numai ca vorbă 
poetică, după 'cum ar put să re- 
mână şi'n poesia română, lăsându-se 
pe „diamant“ graiului prozaic. 

Non, se di ferro doppio o d'adamante 
Questa muraglia. impenetrabil fosse... 

(Tasso, Ger. III, 50). 

Derivă din grecul edduas, trecut la 
Români prin paleo-slavieul: adamantiă. 
Sinonim curat românesc, în legătură 
cu legende poporane, este nestimată, 
„pâtră care lumineză n6ptea ca, diua'“. 

V. Baluur. — Nestimată. — Petră. 

    

lAdamăscă, s. f.; 10 Sorte d'âtoffe 

de luxe importee de Vâtranger; 20 sorte 

d'âtoffe fabriquse de coton et de laine 

par les paysannes roumaines. 

” 19. Ca stofă de lux, adamască se fa- 
brica dentâiu în China şi mai cu s6mă 

la Damas în Siria, de undei vine 

însuşi numele; apoi în Occident, unde 

nu întărdiase a ajunge la o mare per- 

fecţiune, mai ales în Italia: la, Veneţia, 

la Genova, la Lucca. Sub raportul bo- 

găției, adamască stă alături cu ca- 
tifea : 

Souvent sur le velours et le damas 

soyeux 

On voit les plus hâtifs des convives joyeux 

S'asseoir au banquet avant /heure... 

(V. Hugo) 

Ca ţesetură de mătasă, „damas soie“, 
adamască este o stâfă grea, amestec 

de atlaz şi de taftă, cu frumâse flori 

sai desemnuri eşite d'asupra, uneori 
cu fire de aur saii de argint. Pentru 

amănunte v. Bezon, Dict. des tissus, 
t. 6 p. 71 sqq. 

In România acâstă stâfă pătrundea 

in do8 fabricate pe doă câi: o varie- 

tate dW'a-dreptul din Orient, prin. Tur- 

cia, şi atunci se chiăma: mu şchi, 
din turcul dimişki, grecul druioxrov 

„satin de. Damas“; o altă varietate, 

din Italia, unde se dice astădi „da- 

masco“, dar în vâcul de mijloc purta 

numele de „adamasco“, latinesce „ada. 

mascus“, de ex. într'un act italian din 

1389: „planeta una drappi auri in 

campo viridi, facta ad spicas cum  fri- 

siis largis Adamaschi, fodrata tafe- 

tali rubeo“ (Du Cange, ad voc.). Cu- 

vîntul românesc vine dară immediat in 

italienesce, nici decum dela Slavi (Ci- 

hac, II, 1), fiind-că atunci ar trebui să 

fie : adamaşcă, nu -ască, de ră ce 
rusesce e adamaşka, polonesce ada- 

maszek, 6r la cei-Vaiţi Slavi fără ini- 
țialul a-: bohemul damastek, slovenul
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tamasek etc. Slavii însă ai primit şi 

că vorba tot prin comerciul italian, 
mai ales venețian. 

In inventarul M-rii Galata din Iaşi, 
1588, ambele varietăţi: muşehi şi 

adamască figur6ză alături (Cuv. d. bătr. 

I, 199): „4 poale (de icâne] de ada: 

mască galbeni şi cu flore albe şi pre 
margine atlazu muşchii.“ 

Tot acolo ne întimpină udamască 
de următorele culori: verde, roşie, albă, 

mohorită, albastră, n6gră ; apoi: „cu 

obraze“ şi „cu obraze şi cu flori.“ 

„Obraze“ se numia desemnurile. 

2. Ca stofă ţesută de ţerance ro- 
mâne, șe chiamă adamască, mai ales 

în Moldova, un fel de alesătură. 

p-.urdala bumbac, bătaia, lână boită, 
în cinci ițe, se numesce adamască“ 
(M. Dimitriă, Covurluiu, c. Smulţii). 

„ddamască, este o țesetură în patru 

sai cincă ițe, a cării urdâlă este de 

in sai bumbac şi bătătura de lână cu 
diferite culori, formând o faţă, cu mici 
cadrilaturi de felul acesta,:. 

  

(A. Negru, Tecuciu, com. Poiana).“ 

La țerani acâstă, sărăcăcidsă ada- 

mască din bumbac şi lână servă pen- 

tru haine femeiesci şi mai cu s6mă 

pentru aşternui tot aşa de bine ca la 
cei bogaţi adamasca cea de mătasă. 

v. Alesătură. — *: Bătae. — Coftiriă.— 

Iță. — Resboiu. — Urdelă... 

2 Adamăscă, t. de Botan. — v. Avrd- 

mesă. 

Adăog, adăug (19. adaos [-us], -gere;   

20. -at, -are; 30. “it, -ire), vb.; ajouter, 

augmenter, aceroitre, multiplier. 

Din tâte limbile romanice, latinul 
adaugeo (-xi, -ctum, -ăre) a remas 

numai la Români, păstrând acelaşi 

sens, dar. diferenţiându-se în trei con: 

jugaţiuni : adăogâre, adăogire şi adiio- 

gere. "Lrecerea, lui adaug în adaog se 

datoresce acomodaţiunii, o fiind fisio- 

logicesce mai aprâpe de a decât u, 

astfel că poporul de multe ori rostesce 

„aor“, „taor“ etc., netonicul w supu- 
nându-se tonicului a. Macedo-române- 

sce, după o altă tendinţă fonetică, 

după vocală devine : adavgere, ca şi 

în: lavdu==laud, avdu=aud, arevdu= 

r&bd etc. (v. 1.0). 

I. Ramificarea sensurilor. 

d) adaog = sporesc „augmenter“: 

Beldiman, Tragod. v. 1108: 

Se deştâptă Eteriştii, că i-aii amăgit simţesc, 

Adaoge turbăciunea, pe Balş învinovăţesc... 

Ibid. v: 4099: 

Se întorc iarăşi la gazdă, cai de menzil po- 

roncesc, 

A se face prelungire nici cum nul îngă- 

duese; 

Acâsta il dărma tare, acesta îl supăra, 

Adăogea îngrijirea întru care el era... 

b) Adaog = măresc „aceroiire“: 

Pravila Moldov. 1646, f. 26: „cela 

ce va face vamâ, noo caria n'au fostii, 

sau de va mai adaoge c6 viache de- 
cumi au fosti...“ 

O predică din sec. XVII (Cod. Mss. 

miscell. al Bis. Sf. Nicolae din Braşov, 
p. 260): „iară cănd avem pre Dumne- 

zău îndemnâtoriu şi ajutătoriu, atunce 

şi usrădiia noastră aprinde-se şi se 
adaoge...* 

Constantin Brâncovan, 1695 (Cond. 

Mss. în Arch. Stat. p. 197): „iar ca- 

„rele de nu va drâge, încă şi nu va 

adaoge, ci va scăd6 şi va strica den- 
tracestă şi dentr'alte milă de ale sfin- 
tei mănăstiri...“
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Enache Cogălnicânu, Letop. III, 228: 
pŞi acei bani să steie temeii păn la 
anul să ămble, neavănd voie Isprav- 
nicii nici săi adaogă, nici săi scadă,...* 

Ibid. p. 228: „Domnul încă aii che- 
mat boieri şi le-aii arătat, zicăndu-le 
ca să se adune la un loc cu toţii şi 

să găsescă I6c să adăogă sfertul...“ 
Criţil şi Andronius (laşi, 1794) p. 

18: „a me mirare să, adaoge cu mă- 
sura ce a me luare aminte să îndoă...* 

c) Adaog = îmmulţesc „mul- 
tiplier“, - 

Omiliarul dela, Govora, 1642, p. 9%: 

„Şi va udaoge munci cătrâ munci...“ 
Mai ales în urarea: ase adaoge anii 

sau dilele cui-va, 

O scrisâre rustică munten6scă circa, 

1609 (Cuv. d. bătr. 1, 174): „ni rogămu 

dumnitale şi jipăn6sei dumnitals şi co- 
conui dumnitale, şi Dumniziu să vă a- 

daogă zel şi ai dumniiavostă,..“ 

d) Adaog = mai dai sat mail 
spun „ajouter“: 

Pann, Prov. III, 78: „Scumpul cum- 

pără, stafide şi cere să “i adauge pi- 

per... 
Moxa, 1620, p. 398: „(Nichifor Foca) 

au plecat Syriia şi sau închinati Li- 

chiia şi au dobănditii Finichiia, şi iară, 

adaose gretasca să fie gresască,..“ 
Constantin Brâncovan, 1695 (Cond. 

Mss. Arch. Stat. p. 101): „lar pentru 

a părinţilor ce vor fi lăcuitori în 

tînsa hrană şi tralu vieţii am adaos 

şi am ajutorat cu câle după putinţă.“ 

Ibid. p. 103: „şi iar am dat şi am 

adaos Domni6-m6 la sfânta mănăstire 
ocină în sat în Rămesti...“ 

Omiliarul dela Govora, 1642, p. 85: 

„derept ac6ia apostolul au adaus de-au 
zis: nu vâ înşălareţi...“ 

Un cuvînt al Sf. Ioan Crisostom, 

text din sec. XVII (Cod. Mss. misc 

al Bis. Sf. Nicolae din Braşov, p. 359): 

„pentru ce adaoge cătră cuvănti şal- 

  

  

tele ? câ, cum au zisă: lepădaţi hitle- 

niia, au nu era destul acasta? pentru 

ce adaoge de zice şi: înaint6 ochilorit 
miei ?,..% 

e) Adaog cu pîră „dâcrediter, dif. 
famer.“ 

Nic. Costin, Letop. II, 129: „Zie 

unii cum şi cu acel Bekir Aga şi-aii 
fost împutat Lupul Costachi Vornicul, 

şi cu Mehmet Efendi Iazagiul, că Tur- 

cilor cine le poate sătura, lăcomia, lor? 

Deci să!l fie adaos cu pâră la Ve- 
zirul şi ei...“ 

Nic. Muste, Letop. III, 59: „Apoi 
eşind din Edecula, tot nu'l lăsa Domnul 
Muntenesc să se odilinâscă mazil cum 

era, ce cu multe pâri îl adăogea, 
să'l făcă surgun şi din 'Tarigrad...“ 

Ibid. p. 80: „şi acum nici de poronca, 
împărătescă n'aii vrut să de pe boieri; 

Şi cu alte pâri addogăndu'l, l-a stri- 

cat Domnia lui Mihaiu Vodă...* 

f). Adaog cântec. 

Dosofteiu, 1673, f. 114 a: 

Carii e6rcâ să mă prindză, 

Răutatia săi cuprindză, 

Iară eii, hie m ce vriame, 

Lăngă tine nu m'oi tiame, 

Ce %4 voi adaoge cîntec 

Din zăor de când mă mânec... 

In „a adaoge cântec“ cu sensul de 

„8 închina“, vouer, dâdier“ se sur- 

prinde o accepţiune fârte archaică, pe 

care o avusese şi latinul „adaugeo“ în 

graiul sacerdotal, de ex.: „decumam 
adaugere“ la Plaut. 

În Psaltirea lui Arsenie dela Biseri- 
cani circa 1650 (Mss. Sturdzan în Acad. 

Rom.) se presară pe ici pe colea o in- 

teresantă sinonimică a cuvîntului, fi- 

ind-că traducătorul, deşi avea de'nain- 
tea ochilor un text slavic, totuşi își 
da, multă silință de a, găsi pentru fie- 
care idee o expresiune curat româ- 

nâscă, astfel că traduce multe pasage 

în câte do&trei feluri; de ex:



253 ADAOG 

Ps. LXXII: „iată aceşte păcâtoş se 

adaugi, pururia = iată aceştia, păcâtoş 
se înmulţescii pururia...“ 

Ps. LXXXVIII: „şi nemica nu va 

spori vrăjmaşul spr'insii = şi nemica, 
nu va adauge = şi nemica nu va fo- 

lo si... | 

Ps. CV: „şi se înpreunară lui 

Velfegor = şi se adauseră lui Velfe- 
gor...% 

Să se observe însă, în tesă generală, 

că în cărţile bisericesc, traduse din sla- 

vonesce, adaog corespunde tot-Ya-una 
ui upuzoanrui, literalmente „punere lîn- 

gă“, dar având o mulţime de accepţiuni 

în fraseologiă, aşa, că represintă după 
împrejurări pe grecul: roooziYtvae, 

ragerodyew, îriutveww, ovyxarideoYat, 

ouvrijeoYar, uoilăodar, ivoiodou etc. 

De aci resultă că ?n unele pasage din 

vechile tipăriture adaog este o vorbă 

românsscă numai d6ră prin materiă şi 
formă, dar e ce-va cu totul străin prin 

funcţiune. În psaltirea, lui Silvestru, 

165], tradusă după originalul evreesc, 

întrebuințarea semasiologică, a lui a- 

daog e mai corectă. : 

Ps. LX: dzile ... dies super 

spre dzile înpăra- dies regis adji- 

tului adaoge -i- cies... 
“veri... 

Ps. LĂVIII: a- appone 

  
daoge strămbă- 

tate spre străm- 

bătatia lori... 

Ps. LXX: şi a- 
daugii spre toat 

lauda, ta...   
iniguitatem su- 

per iniquitatem 

ipsorum... 

„.€etadjici- 

am super omnem 

laudem tuam... 

In Psaltirea cea versificată a lui Do- 

softeiu, 1673, fiind cu totul emanci- 

pată de litera contextului slavic, adaog 

își recapătă de asemenea pe deplin func- 

ţiunea sa, românescă. 

F. 33 b: 

Dumnedzăti mă paşte şi n'am lipsă, 

La loc de otavâ cemi întinsă 

  

954 

Sălagul pre ape de răpaos, 

Şi cu hranâ sufletui mi-ati adaos... 

F. 16 a: 

Precum iaste ceriul mare de nălţâme, 

Pre pămînt adaogi de oameni mulţâme... 

II. Filiaţiunea formelor. 

Forma, organică adâugere, întocmai 

latinul adăugere, e d6să în monu- 

mentele n6stre literare cele mai vechi. 

In Omiliarul lui Coresi, 1580, ea ne 

întimpină la tot pasul; de exemplu: 

quatern. IL p. 9: „pământul cela lu- 

cratuli grăsime sadurilorii adauge-le...“ 

quat. VI p. 5: „cu postului adauge 

"Şi sănâtate şi tărie, iară deîn neţi- 
n6re boala şi neputinţa apropie-se. ..“ 

quat. XI p. 13: „cine va av6 mai 
multi, şi mai multi i se va da şii 
se va, aduuge...* 

quat. XĂVI p. 3: „vătâmâturilor 

c6l6 râlele adauge-le vindecare. ..“ 

In Codicele Voroneţian circa 1550 

(Mss. Acad. Rom.): 

Act. Ap. XXII, 

2: audziră că e- 

vreiasca limbă 

glăsi cătră "nşii, 

rutes adauseră 

fără-voroavă. . . 

... Quum audis- 

sent autem quia 

hebraea lingua, lo- 

queretur ad illos, 

magis praesti- 

terunt silen- 

| tium,.. 

In Codicele $cheian din aceiaşi epocă 

(Mss. Acad. Rom,): 

Ps. XL, 9: şi 

nu va adauge se 

vinie., . 

Ps. LX, 7: dzi 

spre dzi lu înpă- 

rat adaugi. 

Ps, LX VIII, 27. 

8: şi cătră durere 

ranelor mâle ada- 

useră; adauge fă- 

ră-lege... 

„non adji: 

ciet ut resui- 

gat... 

... dies super 

dies regis. adji- 

cies,... 

„.. et super do- 

lorem vulnerum 

meorum addi- 

derunt; ap: 

pone iniquita- 

„tem...  
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Ba chiar cu Ânalul -u: 

Ps. LXX, 14: 

e su purure upo- 

văilu în tine, şi 

adaugu în toată 

lauda, ta,.. 

„ego autem 

semper sperabo, 

et adjiciam 

super omnem lau- 
dem tuam... 

In secolul XVII, cuvintul se mân- 
ţine tot în a, treia conjugaţiune, dar 
începe deja a precumpăni forma, cu o: 
adaogere. 

A se alătura Psaltirea lui Coresi, 
1577, cu acea a, lui Dosofteiu, 1680: 

Coresi : 

Ps. XL: Cu- 

vântit l&ge-călcâ.- 

toriu puserâă, spre 

mine: cândiă doar- 

me şi nu va a- 

dauge să învie ?... 

Ps. LX: zi spre 

zi lu înpăratii a- 

daugi... 

Ps. LXI: bogâ- 

țiă să, cură, nu 

adaugeţi inema.... 
Ps. LXVIII: că, 

cinetu vătămaşi, 
ei mânară şi că- 

iră durâr6 rane- 

lorii mâle adau- 

seră ; adauge fâ- 

râ-l6ge. ..   

Dosofteiu : 

Cuvântii căleă- 
toriu de liage pu- 

sărâ supra mia : 

dară, cela, ce doar- 

me au n'a aduoge 

a să scula ?... 

... dzâle preste 

dzâle înpăratului 

vei adaoge... 

„.„ bogăţâia de 

cură, nu aduogeţii 
inemile.. . 

„.. căprecarele 
tu îi bătuş, ei îi 

luarâ în gonă şi 
cătră duriaria, ra- 

nelor miale adao- 

sără ; adaoge fă 
ră-liage. . . 

  

Atât în secolul XVI, precum Şi 
pînă pe la finea, secolului XVII, ne 
mai întimpină din când în când forma 
organică a perfectului simplu: adâuș 
saii addoş = lat. adăuzi, înlocuită deja, 
în cele mai multe casuri prin analo- 
gicul: adăosei. | 

Coresi, Omil. 1580, quat. XXXIII, 
16: „iară eu amă nu numai învățai, 
ce şi lucru adauşii lagăuun); acâl6 ca- 
rele altulii nimin6 nu le-au făcută...« 

Omiliar dela Govora, 1643, p. 601: 
„insumi multe oștenle adaoș...“ 

  
  

Biblia Şerban-vodă, 1688, p. 446: 
„iată eu mă măriiu şi adaoș înţelep- 
ciune preste toţi...“ 

Ibid. p. 447: „mă mărilu Şi adaoş 
înţelepciune mai multă decâtii toţi...“ 

In macedo-româna, latinul „adauxi“ 
a, devenit adapşu prin forma interme- 
diară adavşu = adaugu. Se conjugă : 
adupșu, adăpseşi, adupsr, adapsem, 
adapset, adapseră. Din participiul la- 
tin „adauctum“ Macedo-românii ai fă- 
cui: adapt, mai organic decât daco- 
românul adaus (v. V. Petrescu, Mo- 
stre, 1], 151). 

E interesant la Coresi, 1580, quat. 
VIII p. 1: „dereptii aceia Şi timpinară, 
pre eli cu slavă credintoşii şi blago- 
slovenie avăndi de eli, că de n'arâ, 
fi crezuţi, nu seară fi aşa, cu- 
rândi adauşii...“ ceia ce ar presu- 
pune pe reciprocul „mă adaug“ conjugat 
la prâ-perfect, condiţional cu moţiunea 
participiului după gen şi număr: 

ei, tu, el] m'aş fi —, te-ai fi —, 
sară îi adaus; 

leu, tu, ea] m'aş fi —, te-ai fi —, 
sară fi adausă; 

Inoi, voi, ei] ne-am fi —, vaţi fi —, 
sară fi adauşi; 

(noi, voi, ele] ns-am fi adause, etc.; 
în fapt însă pote să nu fie aci decât 
un cas de atracţiune sintactică. 

Trecerea lui adaug în prima şi ma 
patra conjugaţiune pare a fi posteridră 
secolului XVII; cel puţin, nu ni s'a 
întâmplat a o găsi în texturi, deşi în 
graiu ea lesne se justifică. In formele 
organice adâugere, adâuseră, simţin- 
du-se o ne'ndămână la rostirea celor 
trei silabe ce urmeză după cea, tonică, 
poporul ajunse din causa, comodităţii 
a le înlocui prin: adâugâre sai adău- 
gire, udâugără sai adăugiră. Astădi 
pină şi scriitorii noştri cei mai buni 
şovăeșc între aceste diferite forme, 
tâte poporane. Aşa Costachi Negruzzi



257 ADAOS 258 

în aceiaşi nuvelă „Zoe“ pune într'un 
loc: „adăogă tînărul scuturând ciubu- 
cul...“, şi cu trei pagine mai jos: „o- 
m6ră-mă& dar, adaose lliescul...“; iar în 

povestea „Toderică“ figureză pe ace- 

iaşi pagină: „ai aduos arătând pe Sf. 
Petru...“ şi: „adâăogi arătând pe Sf. 
Petru“ (ed. 1857, p. 17, 21, 76). Prin 
urmare, formele: adăogă, adaose Şi a- 

dăogi, pentru una şi acelaşi pers6nă 

a, perfectului, i se părea lui Negruzzi 

d'o potrivă corecte. 

II. Adâoră. 

Afară de cele trei forme: adăogire, 
adăogare şi adaogere, din cari cea de- 

'ntâiu, nouă ea, însăşi, a produs apoi, 
după analogia tuturor verbilor de a 

patra conjugaţiune, pe un presinte in- 

dicativ şi mai noi: adăogesc, indepen- 

dinte de inchoativul latin „adaugeseco“; 
afară de acestea, adaog a mai suferit; 
în graiul poporan o transformaţiune 
forte curi6să, nu fără interes chiar 
pentru sciința, limbei în genere. 

Reposatul G. Seulescu, al cărui ma- 

terial din gura poporului era adunat 
mai ales în districtul Vasluiu, aduce 

forma, adaoră pentru adauge: „nu a- 

daoră — nu adaoge“ (Archiva Albinei, 

Suplem. 1847, No. 41, p. 165). Tot 

aşa ni se scrie dintro altă parte a 

Moldovei: „unii prefac pe g în r, de: 

ex. adaoră în loc de adaogă“ (G. Bu- 
nescu, Tecuciu, com. Brăhăşescii). 

Faptul dară există; însă trecerea 

lui g sai a lui g în r este şi reniâne 
totuşi o imposibilitate după fonetica, 
română. In adaoră cu sensul de ada- 

ogă nu pâte fi decât o fusiune a doă 

cuvinte. Ori-cine face ce-va „a doua 

6ră“, prin însăşi acâsta adaogă la 

cele deja făcute. Poporul contragând 
pe „a-doua-6ră“ întrun singur adverb 
„adoară“, de aci se nasce: adaoră = 
adaogă -+- adoară. 

Ce-va analog ni se presintă în fran- 
22,083 

  

cesul „selon“ alături cu provenţalul 
psegon“ = span. „segun“ ete. Peste 
putinţă de a admite trecerea lui c saii 
g în î, deşi e învederat tot-o-dată, că, 

„selon“ nu pâte fi despărţit de „se- 
gon“. În adevăr, fenomenul nu se ex- 
plică de loc prin vre-o tendinţă fone- 
tică, ci numai prin fusiunea lui „se- 

gon“ cu vechiul adverb frances „lone“, 
(=rom. lingă), care avea acelaşi înţeles. 
Precum la noi adaoră este: adaogă + 
adoară, întocmai aşa la Frances: 
selon = secundum + longum. 

v. Adaugă. — Adoră. — Lângă. 

Adăogere (pl. adaogeri), s. f.; ac: 
croissement. 

Ioan din Vinţi, 1689, f. 18 b: „iară 
cu părul capuli ai acoperiti să nu 

să vatăme de adaogeria vănturilor...“ 
v. Adaog. — 2: Adaos. 

Adăoră. — v. Adaog. — Advră. 

Adăos, adâus, -ă, part. pass6 da- 
daog. — v. Adaog. 

?-Adăos, adăus (plur. adaose, se pâte 
şi: adaosuri), s. n.; augmentation, ad- 
dition, sureroit, supplâment, 

In sens restrîns, adaos este alipirea 
unui ce mai mic cătră un ce mai mare 
de aceiaşi natură: adaos de 16fă, adaos 
de griji, adaos de cheltueli etc., atunci 
când l6fă, griji, cheltueli şi altele de 

mai *nainte sporesc. 

Pravila Caragea, 1818, p. 6: „când 

gârla, prăvălindu-să, câte puţintel va 
adăoga, pământ la pământul nostru, 
adaosul este al nostru...“ 

În sens general, adaos însemnâză în 
limba veche tot ce măresce sai rădică 
ce-va în bine sait în rei. 

a) In bine: 

Constantin Brâncovan, 1692 (Conâ. 
Mss. în Arch. Stat. p. 5): „cugetăndu. 

9
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întru inema noastră a, zidi şi a înălța 

sfântă mănăstire pre locul satului Hu: 

rezii, găsind locu ca acela, bun şi scaun 

de mănăstire, şi cu ajutoriul lui Dum- 

nezeu den temelie o am înălțat, şi 

lăngă alte mile şi adaose, care am ne- 

voit Domnia m6 să întărescu sfânta, 

mănăstire, pentru ajutoriu făcut'am 

Domnia m6 milă la sfănta mănăstire 

şi cu acestu mertic de sare...“ 
b) In rei: 

Dosofteiu, 1673, f. 111 a: 

Că pre cela ce i-ai dat certare 

Alergarâ să'] bată mai tare, 

Și mâ preste rane usturarâ, 

Preste-adaos mai mult mă mustrarâ; 

Dă-le şi lor adaos pre vină, 

Pre greşală certare deplinâ... 

Cam în acelaşi sens la Alecu Văcă- 

rescu, p. 44: 

Şi tu, în loc de răpaos, 

Şi mai mult îmi faci adaos..., 

unde însă „repaos“ e pus numai pen- 
tru rimă, căci adevărata antitesă a, lui 

adaos e scădere: 

Urechea, Letop. 1, 95: „măcar că 
să află şi de alţii însemnate lucrurile 
ţărâi Moldovii, apucatu-m'am şi. eu a 
scriere începătura şi adaosul, mai apoi 
şi scădere care să vede că au ve- 

nit în zilele noastre, după cum au 

fost întăiul țărâi şi pământului nostru 

a Moldovii; că cum să tâmplă de sărg 
şi adaoge pohojul apii, şi iarăşi de 
sărg scade şi să înpuţineză, aşa s'au 
adaos şi Moldova...“ 

v. Adaog. — Adăosură. 

Adaoşăg (plur. adaoșaguri), s. n.; 
terme fiscal: surcharge. Cuvînt format 
cam în epoca Fanarioţilor pentru di- 

ferite adaosuri fiscale peste dările 
cele obicinuite. 

Neculce, Letop. II, 299: „Atunce 
strică Constantin Duca vodă legătura, 
Văcăritului ce făcusă Antioh vodă, şi   

scoasă, văcăritul: de cal doi lei şi de 

vacă un galbăn, şi adaoșag de toată 
vita un tult...% 

Grigore Vv. Ghica, 1764 (Codrescu, 
Uric. 1, 1383): „nefiind la, orănduslă ca 
să ştie şi săracii ce să dea, mulţi din 
lăcuitori şai părăsit viile lor, temăn- 
du-să că de multe ori se scotea şi 
adăoşaguri, care cu banii vădrăritului 
şi adăoşagul acela, şi că poate mai 
punea şi vădrarii năpaste, Şi cu ace- 
ste pricini fiind adevărul că era săra- 
cilor ca un fac...“ 

I. Canta, Letop. III, 178:7,Alte o- 
biceiuri rele ce era, mai înainte să nu 
fie, nici spurcatul şi stingerea norodu- 
lui acel cu nume urit văcărit, numai 
Grecilor drag foarte, să nu fie, nici 
pogonării, nici coniţa, nici addoşa- 
gul...& 

Format din adaos prin sufixul -şag 
(= ung. -sâg), ca în „furtuşag“ din 
„furt“, „vălmăşag“ din „valmă“ etc. 

v. Adaos. — -şag. 

AGâudă, s. f.; lendemain. In graiul 
poporului, mai ales în Moldova, din 
construcțiunea „a-doua-di“ sa for- 
mat un frumos substantiv, tot aşa de 

bine cimentat din trei elemente ca şi 
composiţiunea, francesă „lendemain = 
Ven-demain“. Nearticulat: adauză ; cu 
articlu : adauza, 

O naraţiune ţerănâscă din districtul 
Sucâva, despre Stafiă ne spune că stă- 
pânii caselor bântuite de un asemenea 
spectru: „ai obicei di cinstesc pi ara- 
tari cu un pahar di gin şo fălii di 
pâni, cari si lasă pi undi si ştii că 
umblă staciia în timpu nopții, găsîn- 
du-si adauda paharu gol, ginu cinstit 
şi pânia răfuitâ...“ (1. Bondescu, com. 
Giurgescii). 

In Banat se dice cu acelaşi sens: 
„mâine-di“, ca adverb; substantivul 
adaudă este însă mai sintetic şi ne-
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mic n'ar împedeca întroducerea lui în 
limba literară. 

v. Adoră. 

Adă-, prefixe. — v. 34d. 

Adămân. — v. Ademenesc. 

Adânc, -ă, adj.; profond, &pais, 
enfonc6. Pe cână sinonimul afund se 
rap6rtă numai la extremitatea inferidră, 
adânc exprimă întregul volum al unei 
deschidături de sus pînă jos, astfel că 
se pote confunda cu nalt, de exemplu 
în locuţiunea : apele sînt adânc = 
les eaux sont hautes. Fiind însă 
că adânc se consideră de sus în jos, 
ar nalt de jos în sus, între am- 
bii termeni e contrast. Aga, într'o co- 
lindă din Transilvania (|. G. Bibicescu, 
Coll. Mss.) sfinţii găsesc pe Dumneqeii : 

*ntro chilie 

De tămâe 

Cu uşa de alămâe, 

Imi şedea, 

Şi 'mi socotia, 

Şi cetia 

Vanghelia, 
Cum să facă munţi înalţi, 
Munti înalţi şi văi adânci... 

Latinesce aduncus e sinonim cu 

peurvus“ ; „curvus“ însă sait „curva- 
tus“ este ce-va încovăiat; în genere, 
fie mult sai puţin, pe când adun- 
cus se chiamă în specie o mare în- 
covăitură forte întrată în întru, în 
oposiţiune cu „pandus“, care însem- 
n6ză 0 liniă abia strîmbată. Aşa, „cor- 
nua adunca“ se dicea la nesce cârne 
formând ambele împreună mai mult 
decât un semi-cerc, după cum sînt, 
bună 6ră, la zîmbrul de pe vechile 
monete moldovenesti. 
Acum se înțelege dela sine desfă- 

şurarea logică a românului adânc „pro- 
fond“ din latinul aduncus „recourbâ 
en dedans“. In loc de cârne, n'are   

cine-va decât să'şi închipuâscă munţă 
sati maluri: deschidetura dela mijloc 
este adânc. 

Dacă aşa cuvînta 

Şi începe a cânta, 

Munţi "nalţi se cutremura, | 
Văi adânci îmi resuna.... 

(A. Pann, Moş-Albu, II, 68). 

Ghicit6rea poporană;: 

Într'o vale adâncă 
Zace-un popă de brâncă. 

— Mamaliga, 

(Ispir., Pilde, 34). 

Dosofteiu, 1673, f. 109 b: 

Şi să scap de cine mi's cu grsţă 
Şi de genuni adânci, line ?n faţă ; 
Vivorul apei să nu mâ tragă 

Să mămghiţă genunia câ largâ; 

Nice smârcul budza să'ş deşchiae, 

Să mă soarbă şi să să închiae... 

Cantemir, Ist. lerogl.(Mss. Acad. Rom. 
p. 35): „nici adânc fundul mărei, nici 
nestrăbătută a pământului grosime...“ 

Sensul latinului „aduncus“ pare a 
se fi păstrat mai cu deosebire în iâio- 
tismul românesc: „adânci bătrâneţe“, 
care nu este alt ce-va decât: „vristă 
încovăiată“. Latinesce se dicea, 
„curva senecta“: 

Et nondum cani nigros laesere capillos, 
Nec venit tardo curva senecta pede... 

(Tibul. III, 5 v. 16). 

Un om gărbovit de ani era: „toto 
curvatus corpore“ (Stat. Theb. VI, 
649). 'Tot aşa, ca un grad şi mai îna- 
intat de încovăiare bătrânâscă, se pu- 
tea dice: adunca senecta, toto a- 
duncus corpore, aduncatus cor- 
pore. O altfel de desfăşurare logică 
are la Germani: „er ist schon tief 
in die Jahre“ alături cu: „er ist schon 
hoch in die Jahre“, unde bătrâneţele 
se consideră ca o extremitate de sus 
saii de jos a unei linie: se urcă, prin 
ani şi se pog6ră din putere. O a treia, 
desvoltare independinte are slavicul: 

93
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„glăboka starosti“, cum ar fi lătinesce: 

glubata senecta (cfr. Miklos. Lex. 

130, 131). In scurt, sinonimul german 

insemnză: „âge descendu tout bas“, 
sinonimul slavie: „âge creusâ“, sino- 
nimul românesc: „âge recourbe“. 

v. Bătrâmeţe. — Crescut. 

Inventariul M-rii Cotroceni 1681 (Mss. 

Arch. Stat.) f. 15: „jupănâsa Despa 

ajungăndu la adânci bătrăneţe...“ 
Enache  Cogălnicânu, Letop. III, 

254: pula sărutat măna, zicăndu'i 

săi fie întrun câs bun, să trăâscă, 

pănă la adăncă bătrăneţe în luminat 
scaunul Măriei Sale...* 

Dosofteiu, Synaxar 1683, la 19 
ghen.: „aşia s'aii nevoit, şi la, adânce 

bătrâniaţe sosând, la Dumnedzăii sai 
mutat...“ 

Dela sensul general de o mare des- 
chidătură, considerată de sus în jos Și 

în totalitatea sa, cuvîntul trece, pe de o 

parte, la ori-ce se plâcă pr6-jos, de ex.: 

Apoi vesel se 'nturna 

La Sultan de senchina 

Cu adâncă temena... 
(Balada Sirb-sărac) ; 

pe de alta, la, ori-ce se ascunde într'o 
înfundătură, ori-ce ni se înfățişeză ca 

o grămadă care se întinde departe ne- 

străbătută de văd, ori-ce e forte a- 

nevoe de pătruns, fie materialmente, 
fie întrun mod figurat. 

Arsenie dela Bisericani, circa 1650 

(Mss. Sturdzan în Acad. Rom. p. 112) 

traduce pe „abis, &fvocos“ prin „cel 
adăncu“ şi apoi comenteză pe acesta, 

cu: „cel fărâ de fundi, celi neşti- 
utii şi negănditi, celii neagiunsii de 
mente de omi.“ 

Aşa sint: 

10. adânc „enfoncâ“. 
a) lăcaş adânc: 

Acolo aii odihna, locaş adânc, tăcut, 
Eroi ce mai 'nainte mult sgomot ai făcut. 

(Gr. Alexandrescu, M-vea, D6lu]).   

b) lature adâncă: 

Dosofteiu, 1673, f. 68 a: 

Căt le prisosiaşte de nu ne mănîncă, 

Ne mână ca turma ?m lature adincă... 

20. adânc „6pais*. 
d) întunecime adâncă: 

A. Pann, Moş-Albu, I, 3: 

Mergând asfel puţin încă, nişte c6ţă sia 

- întins, 
Ş'o 'ntunecime adâncă din patru părţi m'a 

coprins... 

b)ceţă, negură, pâclă adâncă: 
Dosofteiu, 1673, f. 108 b: 

O, Dumnedzăi sfinte! tu mă scoate 

De pogholu de ape, toiu de gloate 

Ce'm vine la suflet, şi de gloduri 

Cu pâcle adânce fără poduri... 

c) umbră adâncă: 

Balada, Erculân : 

Soţie de vrei, 

De vrei să mă iei, 

M& sete din stincă, 

Din umbră adincă... 

d) 6ste, c6tă adâncă: 

Iar a n6stră câtă încă 

Vine înapoi adâncă, 

Tot cu pusci şi cu pistâle, 

Mai mulţi cu mânile gâle... 
(&. D. Teodorescu, Poes, pop. 178), 

Tot aci: 

€) ruşine adâncă, adecă grâsă, în- 

desată, în Cuvîntul sf. Jon Crisostom, 
text din sec. XVII (Mss. miscell. al 
Bis. Sf. Nicolae din Braşov, p. 538): 
„0, ruşin6 adăîncă ! o, răutate avuţiei ! 
o, amara iubir6 argintului! o, nesătu- 

lulă pântece !..* 
In același mod se pâte dice: ne- 

sciinţă adâncă, prostiă adincăete. 

30. adânc „impenstrable = trăs fin“, 
a) înțelepciune adâncă: 
Dosofteiu, 1678, f. 167 a: 

Adinca ta ?nțălepciune 

Nime nu va putia spune, 

Omul fără minte ?ntrâgâ 

Nu va putia să mţăl6gâ...
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b) minte, socotâlă adâncă: 
Moxa, 1620, p. 392: ycelii cu minte 

adăncă Romani, dâca se văzu înălțat 
în Scauniă. ,,* 

Beldiman, Tragod. v. 293: 

Grecii aceşti mult cu minte, aceşti adânci 
şi isteţi, 

Urmări, fapte de aceste, puteai dela ei sa. 

ştepţi?... 

Zilot, Cron. p. 45, despre Alexandru 
Muruz : „Acâstă nedomirire avendu-o Şi 
eu, am făcut cercetare întrebând pe 
6meni înţelepţi, şi m'am însciinţat în- 
tr'acestaşi chip, care şi adevăr s6mănă 
a fi, cum că el firesce nu ai fost a- 
tâta supţire la minte Şi adânr la so- 
cotelă, ci încă încovoia şi spre Gre-şi- 
care prostime, dar avea, darul bunătă- 
ţii şi al blândeţelor.,.« 

c gând adânc: 
Arsenie dela Bisericani, circa 1650 

(Mes. Sturdzan în Acad. Rom. p. 213): 
„se măriră lucrurele tale, Doamne, şi 
foarte's adânci găndurile tale... 

Balada Fata Cadiului : 

Nici nu bei, nici nu mănânci; 

Ce stai pe gânduri adânci ?... 

Marian, Bucovina, I, 144: 

Nici nu beu, nici nu mănânc, 

Că mă bate-un gând adânc... 

d) vorbă adâncă: 

Paun, Prov. III, 8: 

N'a, deslegat sacul încă, 

Dar să vezi vorbă adâncă... 

Tot aşa: sciinţă adâncă, învă- 
țătură adâncă, şi altele. 

40. adâne „impânâirable = trăs in- 
time“. 

«) durere adâncă: 

Jarnik-Bărsanu, Transilv. 120: 

Şi nici bea şi nici mănâncă 

De durerea cea adâncă... 

d) amărăciune adâncă: 

Zilot, Cron. p. 70: 

Şi cum să nu fim toţi P'adânc'amărăciune?..     

c) jale adâncă: 
Jarnik-Bărsanu, Transilv. 299: 

M8 dusei cu c6sa 'n 66|, 

Cosil iarbă şi amar; 
M8 dusei cu c6sa ?n luncă, 
Şi cosii jale adâncă! 

La Italieni „adunco“ saii „adonco“ 
a păstrat sensul material cel restrins 
al latinului „aduncus“ = „curvatust, 
de unde însă, prin noţiunea interme- 
diară de „ungues adunci“ (Cicer.), „dentes 
adunci“ (Ovid.) ete., în cari „aduncus“ 
coincidă cu „acutus“, s'a desvoltat şi 
la, dinşii expresiunea: mente adunca 
„minte ascuţită“, ce-vacu totul indepen- 
dinte sub raportul genesei logice de ro- 
mânul „minte adâncăt. Aşa la Salvini, 
în clasica traducere a Iliadei (1723): 

Uno comandi ed uno il rege sia, 

A cui donb il figliuolo di Saturno, 
Che profonda ed adunca hala sua mente.. 

V, 2:54 Adânc. — t Afumd. 

2 Adâne (plur. adâncuri, vechiu a- 
dâncure, excepţional: adânc), s. n. ; 
abiîme, profondeur, fond. Ambele plura- 
luri : adâncuri şi adânce la Dosofteiu, 
1680, în acelaşi psalm LXVIII: „veniiu 
într'adăncurile mării şi volbura poto- 
pitu-m'au...“ şi apoi: „izbăviaşte-mă 
de carii nu mă pot vedia, şi de adân- 
cile apelor, să nu mâ înniace volbura, 
apei nice să mă soarbă adâncul. . .& 

Intrebuinţarea, cea maj d6să a cuvîn- 
tului este cu sensul general de „abis“, 
mai tot-d'a-una în legătură cu noțiu- 
nea de „apă“. 

loan din Vinţi, 1689, f. 5b: „viho- 
rulă şi vântulă, de a căruia căutare 
sacă adâncurile, şi groaza lui topeşte 
măgurile. ..£ 

Arsenie dela Bisericani (Mss. Acad. 
Rom. p. 179): „şi se spămăntarâ, adân- 
curele de mulţim6 sunetului apelor...“ 

Dosofteiu, 1680, f. 190 a: „cu lu-
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ciul acoperi pre înşii, să afundarâ în- 
tradânci ca piatra, . .€ 

Cantemir, Ist. leroglif. (Mss. Acad. 
Rom. p. 36): „... de lăcaşul stătător 
despre uscat s'au părăsit şi prin adân- 

curile apelor orbăcănd. ..* 

Moxa, 1620, p. 386: „căzu o dată, 

o iarnă pr6 geroasâ de îngheță, Mare 

pănă într'adânciă. . 

Cu sensul de „ocean“, în glosarele 

din sec. XVII (Cuv. d. bătr. 1, 29): 

„luciul mării, adâncul, noianul. . .* 

In balada despre Napoleon cel Mare, 

aşa cum se cântă în Ard6l (Retegan, 
Poes. pop. 33): 

Amăritul Bunăparte 

Stând în adânc de departe .. 

Fără noţiunea de „apă“: 

Critil şi Andronius (laşi, 1794) pag. 

41: „mami văzuti aşa de gosi afun- 
dati într'adâncimele adâncurilorii, câtii 
am avutii frică că n'otu mai eşi de a- 
colo...“ 

Cugetări în 6ra morţii, circa 1550 
(Cuv. d. bătr. II, 454): „toţi voru în- 

viia din morte diîn toate adăncuriha 
pămăntului. . .& 

Legenda, Ap. Petru şi Paul (Cod. Mss. 
miscell. al Bis, Sf. Nic. Braşov, p. 650): 
„aceşt6 petrecură adâncul a toată, lu- 

m6 şi ca cu plugul semănară, credinţa...“ 
De aci figurat: 

a) sub raportul intelectual, adân- 

cul învăţăturei şi a tot ce se trage 
din ea: 

Moxa, 1620, p. 399: „cum nu poţi 

ajunge naltul ceriului, nice adâncul pă- 

mântului, nice margin6 lumiei, şi cum 

nu se poti număra stâlele ceriului, 

nice nâsipul măriei, aşa nu se poate 
afla adâncul scripturilori.. .“ 

Ibid. p. 380: „ştiia filosofia, toată şi 

adâncul scripturilor elineşti...“ 

Eustratie logofătul, 1632 (Bianu în 

Col. l. Tr. 1882 p. 26): „... au fostu 

dascali desăvrăgitii, carii au scos şau   

arătatii toate adâncurile cărţilor şi sva 

turile direpţilorii den limba cia mai 

supţire şi mai ascuţită de toate lim- 
bile, ce să dzice elenâscă,..“ 

B) sub raportul moral, adâncul ini- 

mei şi al mişcărilor ei : 

Pravila Moldov. 1646, f. 138: „den- 

tru adâncul inimii lui arată, cumi să 
aibă prieteşugii. ..“ 

Moxa, 1620, p. 892: „dentru adân- 

cul inimiei eli băt6 să fie inpăratii...“ 

Ibid. p. 4083: „dâca auzirâ Grecii, nu- 
mai ce suspina, cătrâ Dumnezeu dentru 

adănculi, inimiei lorii. . .“ 

A. Pann, Prov. II, 88: 

Gândul omului e iad 
Şi un adânc fără vad... 

Samuil Clain, Invăţături, Blaj 1784, 

p. 39: „... boiari şi vit6ji, carii la cul- 

me fericirii lumeşti ajunsese, şi mai 

pre urmă au căzut întru adâncul ne- 

cazurilor, , .% 

In fine, în loc de „adânci bătră- 

neţe“, care este construcțiunea, cea mai 

respândită, se pote dice: adâncul bă- 

trâneţelor : 

Coresi, Omiliar, 1580, quatern. XVI 

p. 5: „însuşi acesta Avraami, întru 

adănculi, bătrâneţelor, deîn păntece fără 

plodii născu pre Isaacii...“ 

Legenda Sf. Nicolae, text din sec. 

XVII (Cod. Mss. miscell. al Bis. Sf. 

Nic. din Braşov, p. 172): „şi mulţi 

Elini fapt'au creştini, vieţui sfântul lui 
D-dzău anii cu dulce cinste şi ajunse 

întru adăncul bătrănețelori şi fu plin 
de zile...“ 

y. t' Adânc. — Adâncime. 

%Adâne, adv.; profondâment, bien 

avant, complătement. Represintă ca 
adverb tâte sensurile adjectivului a- 
dânc. 

Proverb: „Cine ţi-a scos ochii? — 

Frate-mei. — Waceia ţi-a scos aşa 
adânc.“ (A. Pann, III, 28).
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Zilot, Cron. p. 45: „însuşi v&dându- 
"ŞI puterea, minţii că nu lucra adânc, 
se sfătuia cu din miniştrii sei...“ 

Neculcea, Letop. II, 257, deseriând 
pe nemuritorul mitropolit Dosofteiu: 
„nu era om prost de felul lui, era 
n6m de mazil, prâ învăţat; multe 
limbi ştiea: elineşte, lătineşte, slovi- 
neşte şi alte; adânc din cărți ştiea şi 
deplin călugăr...“ 

Fără nică o schimbare materială, a- 
ceiaşi asociațiune de idei pote fi ex- 
presă românesce prin adânc : ca, adverb 
„profondement“, ca substantiv „pro- 
fondeur“ şi ca adjectiv  „profonâ“; 
de ex.: 
a) ca, adverb: „oftez adânci. 

Pompiliă, Sibiiui, 80: 

Mândruţa se geluia, 

Din suflet adânc ofta 

Şi din graiu aşa grăfa.. 

b) ca substantiv: „o ftez dintradân ct. 
Alecu Văcărescu p. 46: 

Suflet hain, nu-i păcat 
Să mâ vezi tot înfocat, 

Şi dintr'adânc oftână, 

În chinuiri petrecând...? 

c) ca adjectiv: „un adânc oftatt, 
Beldiman, Tragod. v. 17: 

Toţi al6rgă, cer scăpare, în pustiuri nă- 
| vălesc, 

Căci viţa, starea t6tă, în primejdie-o pri: 

vesc, 
Mânile la ceriu rădică, înalţă adânci of. 

tări, 
Plâng cu tânguire mare, privind jalnicele 

stări... 

v. t:2 Adânc. — 2: Afund. 

“ Adâne (adâncat, adâncare), vb.; ereu- 
ser, approfondir, enfoncer. Mai vechiu 
decât sinonimul adâncesce şi contim- 
puran adjectivului adânec=lat. a- 
duncum, verbul adâncare vine Ga. 
dreptul din lat. adunco (-atus, -are): 
„paduneantur quae ex diverso 

  

  

coacta faciunt anguli formam“ (Paul. 
Diac.). 

Dosofteiu, 1680: 

„„„precum să mă- 

rirâ lucrurile tale, 
Doamne, foarte 

s'adâncară gân- 

durile tale... 

în contextul grec: 0goda 2Ba9uu- 
Îo av... 

Legenda S-tei Vineri, text din sec. 
XVI (Cod. Mss. misc. Bis. Sf. Nicolae 

din Braşov, p. 75): „aceia abătură, şi, 
groapa adăîncăndii, săpară,..* 

Barac, Risipir6 Ierusalimului, p. 108: 

Coresi, 1577: 

„Gă mârirâ-se fap- 

teletale, Doamne, 

foarte adâncară- 

se cugetele tale... 

Le răstoarnă corabiia 

Şi îi tae cu sabiia; 

Care” văd ei că din apă 

Cu notul că maj să scapă, 

Cu sabila îl adâncă 

Mort în Mar6 c6 adâncă, 

Lexiconul Budan (p. 6): „adăne, -care, 
-cat, vb. act.: 1) covăiu în lăuntru: 

adunco, inflecto, sinuo,incurvo: einwărts 

biegen, kriimmen. 2) mă adănc: me 

attollo, erigo : sich băumen“. In ambele 
sensuri, adânc corespunde pe deplin 

prototipului latin. E mai cu s6mă in- 

teresant reciprocul: a se adânca „se 
cabrer“, pentru care limba română nu 

posedă decât pe perifrasticul : a se ră- 

dica, în do& picidre. 

Infinitivul funcţionând ca, substantiv: 

Pravila Muntenâscă 1640, f. 114 b: 

„Şi se ispitescă sfintele cărţi, ca să 

al6gâ partia păcatelorii dentru adâân- 

caria valurilorii şi să nu petrâcă, în- 
tru grija, ceştii lumi...* 

Mai în circulaţiune este participiul 

adâncat , întrebuințat ca adjectiv sai 

chiar ca substantiv şi perpetuat mai 

ales în nomenclatura, topografică. 

V.12*3 Adânc. — 12 Adâncat. — Adân- 

cata. — Adâncitură.
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Adânea, n. pr. de quelques localites, 

După Prundescu (Dicţ. top. 1) se chiamă 

Adânca o pădure şi un sat în Dimbo- 

vița. Ca, nume proprii topic, e mult 
mai respândită forma: Adâncata, 

V. Adâncata. 

Adâncăre (plur. adâncări), s. f. — 
v. * Adânc. 

1-Adâncăt, -ă; pari. pass6 d'adânc: 

creus6, approfondi, enfonce. 

In cele mai multe casuri, adâncat 

exprimă noţiunea de „înfundat“, fie 

înfundătura mare, ca la Barac, Risipi- 
rea, lerusalimului, p. 77: 

Era o cetate tare 

Totapata, foarte mare, 

Supt un munte aşezată 

Şi de munţi încungurată, 

Cu vâi foarte adâncate,.. 

sai ib. p. 122: 

Stârvurile aruncate 

In nişte văi adâncate...; 

fie înfundătura ori-cât de mică, de 

exemplu la Dosofteiu, Synax. 1683, 
ghen. 1, despre St. Vasilie cel Mare: 
„lungăreţii la miarele obrazului, tâm- 

plele adâncate, puţintel tunsă...« 
In graiul țeranului din Prahova: 

p+-gândurili f&mei şi Marea n'aii sfir- 
şit, nau început, atât. sînt dă adân- 
cate... 

(Jipescu, Opine. 133.) 

Aci dela sensul de „înfundătură 
mare“ adâncat trece deja, la acela de 
„fără fund“. 

Arsenie dela Bisericani, circa, 1650 
(Mss. Acad. Rom. p. 88): „cela ce a- 
dună ca'n neşte foi apele mării şi le-au 
pus întru vistiare adăncate = fără 
de funii...“ 

Id. p. 182: „şii adăpâ prinşi ca în 
neşte ape multe adâncate = ape multe 

fără de fundi...“   

Cuvintul e des în Psaltirea Şcheiană 

circa, 1550 (Mss. Acad. Rom.) ca şi "n 

a lui Coresi din 1577, bună-6ră în 
psalmul LXVIII: 

1550: 1577: 

.... întinai-mâ, în 

tină, adăncată şi 

nu e stare... 

.„ „izbăveşte-mă, 

de urâţii miei şi 

de adâncate ape... 

„„întinalu-me în 

tină adâncată şi 
nu e stare... 

... izbăvâşte-me 
de uriţii miei şi 

de ape adăîncate.. 

In aceleaşi texturi e nu mai puţin 
des substantivul adânca. 

v. * Adânc. — 2Adâncat. — Adân- 

cata. — Adâncitură. — Întradâncat. 

2Adâncât (plur. adâncate), s. n.; 

entoncement, chose tres enfoncee. 

Se întrebuinţeză nu o dată la Co- 

resi, 1577, şi “n Psaltirea Şcheiană, 
circa 1550 (Mss. Acad. Rom.), de-exz- 

emplu: „turbură adâncatuli, măriei“ 

(ps. LXIV) sau: „veniiu întru adăn- 

catele măriei...* 

Zilot, Cron. p. 52: 

Ci ei întâi căzură 

In mare adâncat; 

Cei-Valţi iar, cum văzură, 

Cumpttul îşi perdură, 

Şi toţi ne-am înecat]... 

v, t. Adânc. — * Adâncat. — Adâncata. 

— Adâncime. 

Adâncâta, n. pr. de plusieurs loca- 

lites. O mulţime de localităţi în Ro- 

mânia pârtă acest nume, datorit — fi- 

resce— posiţiunii lor într”o vale sai în- 

to înfundătură. Aşa sînt, după dic- 
ționarul topografic al lui Frundescu (p. 

1), satele numite Adâncata: unul în 

Dimboviţa, unul în Prahova, câte unul 

în Dorohoiu, în Argeş şi n Teleorman, 
do8 în Dolj. | 

In Buzeii — după B. Iorgulescu (Dicţ.



  

273 ADÂNCIME 274 

top. Mss.)-—un sătuleţ, Adâncata Şi 0 
pădure Adâncata. 

v. * Adânc. — Adânca, —! ?: Adânrat. 

Adâncătură (plur. adâncături), s. f.; 

creux en-gensral, petit enfoncement. 

„Vale numesce poporul o adâncă- 

tură 6re-care în pămînt, pe care merge 

un păriă din plâiă sai izvor...“ (P. 
Bădescu, Dolj, c. Filiaş). 

„Pe aci vale se chiamă o adâncă- 
tură strinsă între do&ă dâluri...* (. 

Georgiii, Tutova, c. Corodescii). 

Pină şi orbita ochiului se pâte dice 
adâncătură: 

Jipescu, Opinc. p. 133: „îl învirteşte 

şi îl suceşte şi 1 întoarce pînă scoate 
limba, şi ochii i ies cât pumnu afară, 

din adâncături...“ 

Cuvîntul e format nu din adânc, 
ci din participiul adâncat prin su- 
fixzul -ură. 

v. 12 Adâncat.— Adâncime, — Adânci- 
tură. —* Mele. —-ură, 

Adâneăse (adâncit, adâncire), vb.; 

ereuser, enfoncer. Formaţiune poste- 

Tioră, care moştenesce funcțiunea ve- 

chiului adânc = lat. adunco, gonin- 
du'l puţin câte puţin din graiu. 

Jarnik-Bărsan, Transilv. 111: 

De'i ved6 că stă pe apă, 

Fie'ţi inimidra ?'ntrâgă; 

De'i ved6 că s'adâncesce, 

Nu'mi trage nici o nădejde, 

Plânge şi te tânguâsce!.. 

Donici, Riul şi heleşteul: 

Deşărtăciunile lumesci ei le uresc 
Şi în filosofie prin somn mă adâncesc... 

Dela. Vrancea (B. Stefânescu), Sulta- 
nica p. 214: „In curtea bisericilor vechi, 
vedi cruci de pâtră şi de lemn, une- 
ori câte doă-trei în acelaşi cuib, um- 
brite de vişini şi de pruni. Te adân- 
cesci în gânduri, parc'ai vr6 să scii cine   

odihnesce sub pămîntul încăreat cu şte- 
vie, cu urdici şi pelin...“ 

v. tAdâne.— Adâncit. — Adâncitură, 

Adâncime (plur. adâncimi), s. f.; pro- 

fondeur, 6paisseur. Sinonim cu adânc, 

cu adâncare sai adâncire şi cu 

adâncătură, cu deosebire că: a- 

dâ n c este ce-va forte profund, fără a 

se av6 în. vedere m&sura, saii chiar 

fără măsură; adâncare sai adân- 

cir e este acţiunea de a săpa, a scurma 

etc. sai resultatul immediat al acestei 

acțiuni, adâncătură e ce-va pu- 

ţin profund; adâncime este profundul 

măsurat sai: măsura, profundului. Ast- 

fel un adânc sai o adâncătură 
pote să aibă nu numai o singură, ci 

mai multe .adâncimi în diferite direc- 
țiuni. 

Critil şi Andronius, 1794, p. 41: „aşa 
de gosii afundati într'adâncimele a- 
dâncurilori..,* 

Odobescu, Pseudokyn. p. 34: „... echo 

îi respunde de prin tâte adâncimile co- 
drului trezit...“ 

O adâncime fie cât de mare, se pâte 
mâ&sura,. 

Costache Negruzzi în descrierea 'Tur- 

nului din Tîrgu-Ocnei (Scrisârea XXV III): 

pte cobori pe o scăriţă dreptă şi în- 

gustă, putredă acum de vechime, într”o 

închisâre sub-pămintenă fără lumină, 

fără aer şi de o adâncime grozavă...“ 

Aci ar fi fost o greşslă de a zice: 
„un adânc“. 

Mitropolitul Dosofteiu însă întrebuin- 

țeză forte des «dâncime în loc de: a- 

dân c, acolo unde Silvestru e mai co- 
rect : 

1680: 1651: 

Ps XXXV: „.. giudecările 
giudecărila tale a- tale adăncu 
dăncime multâ,.. 

Ps. XXI:adân- 

“Mare... 

„adăncă
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cimia pre adân- 

cime chiamă, 

Ps. LXXVII: 

i-au adăpatu'! ca, 

*ntru adâncime 

multâ... 

pre adăncii 

chiiamă, . . 

. adăpâ pre 

ei ca den adăn: 

cecuri mari... 

Adâncime s'a, format prin sufixul -ime 
din adjectivul adânc, ca „nălţime““ 
din „nalt, „lărgime“ din „larg“ ete, 

v. Adânc. — Adâncătură. — Adân- 
citură. 

Adâncire. — v. Adâncesc. 

Adâncit, -ă; part. pass6 d'adân- 
cesc. Acâstă formă mai nouă s'a sub- 
stituit, din ce în ce mai mult vechiului 
adâncât. 

Gr. Alexandrescu : 

Singurul tovarăş de nenorocire, 
Singura'i avere, un câine iubit, 
Şedea lingă dinsul, şi'n mare miîhnire 

Pârea adâncit. .. 

Costachi Negruzzi, Melancolia, : 

Câte ori a zilei rază il găseşte încă trez, 
Adâncit în reverie şi cu lacrimi pe obraz... 

Beldiman, Tragod. v. 195: 

Jăcuesc, pradă, omsră, mărfurile împărțesc, 
Şi cu cât privesc folosul, cu atâta se iuțesc. 
Cine să se 'mpotrivâscă, ? căci, săracii, ameţiţi 
Fiind toţi în aşternuturi şi întru somn adânm- 

ci... 
v. Adâncesc. ” 

Adâncităr, -ore, adj.; „approfondis- 
sant“ (Cihac). 

Adâneitără (plur. adâncituri), s. f.; 
creux en gân6ral, petit enfoncement. 
Sinonim cu adâncătură, pe care 
tinde al înlocui în graiu. 

v. Adâncătură. 
Fiind că, atât în ordinea, alfabetică 

precum şi'n cea cronologică, adânci: 
tură ne apare ca ultimul descendinte 
din tulpina latină adunco-, aci dară 

  

  

va fi locul cel mai potrivit de a da în 

conspeci întrega familiă născută pe tă- 

rîmul românesc din prototipul străbun: 

adunco- 

aduneco—aduncatum —aduncare aduncus, a, um 

adânc, -ă adânc — adâncat —adâncare 
Ene Ai e 

subst.  adv. 7 d 
adânc adânc adâncime adâncesc adâncătură 

adâncit 

adâncitură 

Latinul adunco- era compus din 

preposiţiunea, a d şi din tulpina nomi: 

nală unco-: uncus, “i „erampon&; un- 

cus, a, um „recourb6“ —gr. oyxoc, ayxov 
= sanscr, ankas — litv. anka ete. Chiar 

lăţinesce originalul a- era conservat; în 

archaismul : ancus „qui aduncum 

brachium habet“ (cfr. Curtius, Griech. 
Etym. 5, 130). De aci, ca un rest din 
latinitatea vulgară, se explică forma 

română adânc în loc de adune. Să mai 

adăugâm că grupul final -nc era o na- 

sală guturală, rostindu-se ca grecul yx 

sai ca, franțusesce în „mangue“, de unde 
vine că în vechile texturi cuvintul se 
scrie forte des prin „A sau chiar za: 
4AGAKE, pe când nasala dentală se ex- 
primă tot-d'a-una prin n. 

În macedo-româna, după Dr. Obede- 
naru (Dicţ, Mss. în Acad. Rom.), adâne 

nu maj există, fiind înlocuit prin „ahun- 

dos“ (==afundos). Din istriano-româna 

el a despărut de asemenea, întrebuin- 

țându-se în locui: „profundăit“ (Miklos., 
Unters. ], 71). 

Adâncâţ, -ă, adj.; „un peu profonâ“ 
(Cihae), 

Adăogătură. — v. Adăosătură. 

Adăogese 
„ Adaog. 

Adăogire | V. Adaog 

Adăogit, -ă. — v. 1'Adaos.
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Adăosătură (pl. adăosături), s. f.; in: 
sertion, addition. 

Ioan din Vinţi, 1689, f. 88 b: „spo- 

dobâşte pre elii fără de osăndâ, a lua, 
prâ-curatele tale taine, nu întru mun- 

cire, nice întru adâăosătura păcatelor, 
ce întru curăţiia sufletului...“ 

Cantemir, Cron. II, 876: ,... mare 

jale ducem pentru căci acel vechiu chro- 
nic la mână nu ne-au venit, iară pri- 

cina este, căci văzând noi adăosăturile 
basnelor, carile acel Misail şi următo- 
rul lui Simeon din uscată tidva lor 
le-aii scorniţ.. ,* 

Adăosătură este o formaţiune nere- 

gulată, de 6ră ce participiul „adăosat 
saii „adăosit“ nu există. Ea s'a născut 
prin fusiunea formei adăogătură 
cu forma adăosură, în cari ambele 
sufixul -ură, ca tot-d'a-una, s'a acățat 

la participii : „adaos+-ură“ şi „adău- 
gat ură. 

Forma cea mai corectă e: adăosură. 

Adăosură (pl. adăosuri), s. f.; charge, 

addition. 

Dosofteiu, Synax. 1683, Dec. 10: 

„nădzâle şi adăosurile scârbelorii, cel 

supărarâ, noaâ ai, nu le-au băgatii samă, 
ca 0 dzâ..,“ 

In acest pasagiu adâosură figureză, 

ca, sinonim cu nadă=înadă „al- 
longe“. 

v. Adăosătură. — Nadă. 

) 
Adâp (adăpat, adăpare), vb.; 1 abreu- 

ver, donner ă, boire, surtout aux bes- 

tiauz ; 2% imbiber, arroser; 3 empoi- 
sonner. 

10. Venind din lat. adaquare (ital. ada- 

cquare, span. adaguar, prov. adaigar etc.), 

adăp însemnsză literalmente „a duce 
la apă“, de unde şi aplicațiunea cu- 
vîntului mai cu sâmă la vite, astfel 

că Românul, în cele mai multe locuri,   
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S'ar scandalisa, dacă i-ar propune cine-va 
să'l adape. 

„Omul mănâncă, vita pasce 6rbă; 

când însă vitei i se dă fin sai ord, se 

dice că mănâncă. Omul bea apă; calul 

se adapă“ (V. Popas, Covurluiu, c. Slo- 
bodia-Conache). 

Alexandri, lorgu dela Sadagura, act. 

I sc. 4: „Ce să fac ?.. Să mă adăp?... 
Trebuie să scii, cucână dragă, că nu- 

mai vitele s'adapă, dar 6menil bei...“ 

I. Crengă, Moş Nichifor (Conv. lit. 

1877 p. 377): „Gata, jupăne Strul; nu- 
mai sadăp epuşdrele aceste...“ 

Pompilii, Sibiiu, 20: 

Fată albă 

Cai adapă. 

Căţi cai fură 

Toţi băură... 

In balada Sîrb-săiac, fiind vorbă de 
calul cel minunat: 

De adăpat cu ce'l adapă ? 

Tot cu lăpteşor de spă 

De şil face lat pe sapă... 

In Psaltirea lui Corbea din 1700 (Mss. 

Acad. Rom.) ps. LIX: 

Şi cu vinul umilinţei pre noi 

Ai adăpat ca neşte proaste oi... 

Numai întrun mod excepţional Ro- 
mânul dice despre sine'şi că se adapă, 
dar nici atuncă cu apă ca vitele, ci cu 

vr'o altfel de băutură, de exemplu: 

Mama n braţe m& lua 

Şi la sîn mă leg&na 

Şi cu lapte m'adăpa... 

(Alex. Poes. pop.2, 479) 

In ocări însă, Românului îi place din 

ură a face pe duşman să se adape în 

loc de a bs. Unul din blăstemele cele 
mai. caracteristice este: 

Urască-te binele, 
Tubâscă-te bâlele, 

Să te uşti ca scândura, 

Să te-adăpi cu lingura 

Pin” ţii sfirşi viaţa!... 

(Jarnik-Bărsanu, Transily. 260).
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Inti'un sens analog de blăstem, la 
Costachi Negruzzi (ed. 1857 p. 177): 

Nici ura, nici amorul, nici lumea *nşelătâre 
Ce ne'ncetat m'adapă cu fiere şi venin, 
Nu pot; să facă altă decât să mă omâre... 

Nu atât de exclusive sînt vechile 
texturi, în cari adâăp se aplică forte 
des şi la 6meni, cu sensul de: „Stimpăr 
setea“, 

Pravila Moldov. 1646, f. 20: „adă- 
pătorile ce s'au făcută să să adape că- 
lătorii, . .& 

Cugetări în 6ra morţii, circa 1550 
(Cuv. d. bătr. II, 453): „au doară ai 
miluiti vrun seracu, sau ai dat măn- 
care flămănăzilor, sau ai adăpatu vr'un 
setosu, .. ?* 

Moxa, 1620, p. 369: „beu şi eli pă- 
harul ce adăpa pre alalţi, . .* 

Coresi, Omiliar 1580, quatern. II p. 
16: „flâmânzii amu, şi datu-mii-aţi mâin- 
care; insetoşai şi adăpatu-m'aţi...« 

In loc de a doua pers6nă plurală 
„IVoi] adăparăţi“i, după cum se dice as- 
tădi, texturile cele mai vechi ne dai 
nu 0 dată pe „[voi] adăpat“, bună-oră 
tot la Coresi 1580, quat. II p. 10: 

flâmânzii 
Şi mi dâdet mân- 

care, însetoşai şi 
mâ adâpată, .. 

„.. esurivi enim, 

et dedistis mihi 

manducare; siti- 

vi, et dedistis 
mihi bibere... 

Noul Testament din 1648 se sfiesce 
deja a pune pe arhaicul „adâpat“, în- 

locuindu'! prin : „mi ați dat beuturâ“. 

[]0. După cum omul îşi adapă vitele 
saii pe sineşi, dând apă, tot aşa el 
pâte să, adape pămîntul, stropindu'l saii 

udându'l, de unde vine vechea locuţiune 
proverbială: „adăpat din doi grădi- 
nari““, când era vorbă de o femmee cu mai 
mulți bărbaţi, de ex: 

Moxa, 1620, p. 897: „Zoia înpă- 

râtesa pururia pohtiia să se cheme 

maică a fiu născutii den trupuli ei; 

  

  

decii se adâpa den doi grâdi- 
nari ca unii pometiă; unul che- 
ma. Costantinii Monamahii. ..* 

Figurat : 

Dar Românii, fii ai celor ce'n vechime se 

luptară, 

Cu sudori adăp pămiîntul, căştig hrana 

în Qureri; 
Sînt plugari. .. 

(Gr. Alexandrescu, Tismana). 

Cea mai spornică adăpare a pămîn- 

tului nu vine însă dela om, ci din ploi 
şi riuri. | 

Dosofteiu, 1678, f. 101 a: 

Dimin6ţâ cînd eş tu, Qai radzâ 

Şi de tine cina să 'mfrămşadză, 

De tiue pămîntul să adapă 

Şi de bişug nime nu să scapă, 

Că părăul tăi Dumnedzăi varsă 

De saţâu gătin tuturor masă, 

Brazdele pămîntului le “mbatâ 

Să rodâscă siacere bogatâ... 

Coresi, Omiliar, 1580, quatern. VI p. 

9: „de nu se-arâ adâpa pământul de 

multe ori cu ploaia, ce deştinge dein 

ceriu, ară, fi răsârită, erbi şi să crescă, 
şi să facă seminţe întru iale şi să de 

“mai multă rodă...“ 

De aci 6răşi figurat: 

a) adăpure prin credinţă: 

Călătoria la iad a Maicei Domnului, 

text circa 1550 (Cuv. d. bătr. IL, 384): 
„mult au hulitu pre slujitorii bssere- 

ciloru, iară dintrănse se-au adâpatu 
slugile lu Dumnezeu... 

b) adăpare prin sciinţă;: 

Moxa, 1620, p. 345: „de pururia în- 

setoşezi cu mentia ca să afli invăţăâ- 
tura cărţilor şi dentr'ânse cu dultață 

să te adăpi...“ 

Zilot, Cron. p. 1: „Unii parte bise- 

ricescă, preoţi, duhovnici vestiță, clirici 

la scaunul Mitropoliei erei aleşi; alţii, 

dascăli slavoni şi rumâni; şi mai toţă 

adăpaţi 6re-şi-ce şi de latinsscă şi de 
grecâscă..
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III0. In fine, precum francesul : poi- 
son (lat. potionem) însemna dentâiu 
„beutură“ în genere, alunecând apoi lu 
sensul specific de „otravă'i, tot așa T0- 
mânul adăp a trecut şi el la: 

a) daii beutură vătămătâre : 
Corbea, Psaltire din 1700 (Mss. Acad. 

Rom.) : 

Şi întru set m6 adăpare 
Mi-au fapt cu oţet, iute şi tare... 

b) înveninez : 

Zilot, Cron. p. 111: ,,... iar Filipeseul 
nesuferind, începu a săpa pe Vodă. Vodă 
pricepând, vru al perde, dar neputenă, 
putu numai de'l făcu surghiun la mo- 
şia sa, Bucovul, unde bolnăvindu-se — qic 
că Vaii fost adăpat—şi bolnav slobodin- 
du'l de aii venit la Bucurescă, ai ră- 
posat. ..“ 

v. t'Adăpat. — 2 Adăpat. — Apă. 

Adăpăre. — v. Adâyp. 

"Adăpât, -ă, part. pass d'adăp. 

Pentru diferitele sensuri, vedi la, verb; . 

să se observe însă că adăpat se aplică 

aprâpe do potrivă la 6meni ca şi la, 

vite sai la pămînt, pe când adăp se 

întrebuinţeză mai cu deosebire în pri- 

vința, acestora din urmă. 
Intro frumâsă caracteristică a fete- 

lor ardelene : 

Şi la graju sînt drăgăstâse, 

Şi la, suflet sînt voi6se, 

Şi's cu buze supţirele 
Adăpate *n tăii cu miere, 

Să te tot săruţi cu ele .. 
(Jarnik-Bărs.nu, Transilv. 28). 

) 

Să punem alături caracteristica unui 
prelat : 

Zilot, Cron. p. 88: „Mitropolit se a- 

fla, la venirea Rosilor Dositeiu, Grec de 

fel, adăpat cu învățătură, Şi firesce cu 

duh pentru patriă bun, căci tot sta la 
întâmplâri cu boerii cei buni pentru 
dinsa. ..* 

v. Adăp. — ? Adăpat.   

2Adăpât, s. n; 10. action d'abreuver 

ou d'imbiber; 20. empoisonnement. Ca 
păcţiune de a adă pat, acest partici- 
piu substantivat nu se deosebesce de 
adăpare, adăpătură, adăpă- 
ciune, fiind însă mai elegant: adăpa- 
tul vitelor, adăpatul pămîntului. E mai 
interesant sensul de „înveninare“, prin 
care adăpat a, devenit ca şi un termen 
tecnic medical în gura, poporului pen- 

tru ori-ce intoxicaţiune printr'un corp 
fluid, fie în faptă, fie numai în presu- 
punere. 

„Pe aice se numesc b6lele aşa: du- 
rere de cap, dînsele saii elele, vătămă- 
tură, surpătură, pântecăriă, dropică, 
păr pe la degite, friguri, bubă-nâgră, 
râe, potcitură, diochere, făcut, ddapat 
ete. Pricina frigurilor se socotesce de 
săteni că este un dat sah adapat... 
(P. Teodorescu, Vasluiu, c. Lipova). 

Contra adăpatuluy, ori-de-unde să fi 
provenit, babele dela ţsră întrebuin- 
ț6ză mai cu s6mă argint-vii (D. Albo- 

tenu, Covurluiu, c. Mastacani). 

v. Adăp. — Argint-vă. —- Dut. — Fapt. 

Adăpăciune, s. f.; „action W'abreuver““ 
(Cihac). 

v. 2 Adăpaf. 

Adăpătăr, -re, adj.: abreuvant, quel- 
que chose qui abreuve. 

v. Adăp. — Adâpătore. 

Adăpătore (plur. adăpător)), s. f.; a- 

breuvoir, citerne, auge. 

Cuvîntul, literalmente „ce-va care a- 

dap ă'“, însemneză mai ales sghiaburile 

cu apă pentru vite. Iată unul Şi ace- 

laşi pasagiu după Paremiarul din 1683 
Şi după Biblia din 1688: 

Dosofteiu : Şerban-vodă,: 

Exod. II, 16: .âu şăzut 
„» Şedzu la puţii; la, fântână; şi la, 

iară popa lui Ma- popa den Madi-
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iam era 7 fâte 

păscândi oile tă- 

tâni-său lui 1o- 

thor; şi mergând 
scot6 apă până 

umplură jghia- 

burile ca să a- 
dape oile... 

In contextul laţin: „canales“; gre- 
cesce : rac detauevăg. 

Constantin Brâncovânu (Cond. Mss. 
în Arch. Stat. p. 8) în descrierea ho- 
tarelor unei moşie: ,„... den Şch6oa în 
sus în vălecâoa, piscului nalt; şi despre 
Vulpâni la dl în lac, dela lac în coada 
vălcelii Grecilor alăture cu curăturile 
lui Cazan pre vălc6 în jos păn în Scor- 
bura, şi iar Scorbura în jos pân la adă- 
pători, de acol€ poteca lupoaei la, d61...4 

Pravila Moldov. 1646, f. 20: „cela 
ce va lua de pre lăngă drumii adăpâ- 
torile ce s'au făcuţi să să adape călă- 
torii, sau de le va strica, acesta, să să 
csrte ca ună furi...“ 

In medio-latina se dicea: adagqua- 
torium (Du Cange, ad voc.). 

v. Adăp. — -dre, . 

Adăpătură, s. f.; „action Wabreuver, 
imbibition“ (Cihac). 

v. 2: Adăpat. 

Adăpăst (plur. adăposturi), s. n; abri, 
refuge, asile. Sinonim cu aci6lă, ză- 
vadă, liman etc., dar având sensul 
cel mai general de ori-ce loc unde o 
ființă pote să se liniştâscă fisicesce sati 
moralmente. 

Arsenie dela Bisericani, circa 1650 
(Mss. Sturdzan în Acad. Rom. p. 249): 

Ps. CVI: şi se | ...etlaetati sunt, 
veseliră, că, se do- quia siluerunt, et 
molirâ, şi”i înde- deduzit eos in 
reptă, prinşi în- portum volun- 
tru liniştia vre- tatis eorum... 
rii sale = întru 
adăpostul vrerii 

sale... 

diiami avia şiap- 

te fiate de păştia 

oile tatălui loră; 

şi venind scotia, 

până, înplia adă- 

pătorile ca să, 'ş 
adape oile... 

Alță sinonimi : 

Coresi, 1577: 

„.. Şi se veseliră, 
că tăcură, şi de- 

r6se-i în prista.- 

Silvestru, 1651 : 

„„. atunci să vese- 

liră că tăcură Şi 

povăţi pre ei la 

    

nişte voei lui... țărmurile ce 

vria, ei... 

Acoperit sait descoperit, la munte 
sali lingă, mare, în pădure saii pe câm- 
piă, mare sai mic, adăpost este pre- 
tutindeni unde pâte să, înceteze sai să 
se împuţineze grijile, fie trupesci, fie 
sufletesc. 

Coresi, Omiliur 1580, quatern. XVII 

p. 9: „acelor (albinelor) amu şi noi, fra- 
ților, să ne închipuim, căndă amu că- 
tră, dumnezeesculă şi frămseţatului a- 
cestui adăposti ali bessriciei venim...“ 

Balada Iordachi al Lupului : 

Şi cu bine el sosia, 

Adăpost el îşi găsia 

La saraiul Hanului, 

Cumnatul Sultanului... . 

A. Odobescu, Pseudokyneg. p. 11: „In 
ori-ce alt loc al Bărăganului, vînătorul 
nu află alt adăpost, spre a îmbuca sai 

a dormi diua, decât umbra, căruței 
sale...“ 

A. Pann, Prov. 1, 9: 

Iar javra, cățelul prost, 

Sărind de supt adăpost, 

Incepe a alerga... 

I. Crengă în Stan Păţitul (Conv. lit. 

1877 p. 32): „— Dar eii ce fac tocmai 

acum la bătrâneţe fără l6c de adăpost? 

— Nu te îngriji de asta, mătusă dragă, 

că am să te iei cu mine şi“i trăi pe 

lingă noi, ca banul cel bun...“ 

Costachi Stamate (Muza p. 179): 

Şi acolo stând pe gânduri, privia sub a lui 

pici6re 
Sbuciumaţi nourii negri de vînturi clocotitâre, 

In câmp colbul ca ninsâre spulberat de vifor 

mare, 

Cerbul pintre stânci cătându'şi un adăpost de 

scâpare...
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Chiar în construcţiune cu „sub“ sai 

„supt“, adăpost nu presupune neapărat 

ce-va acoperit, ci numai răde- 

mat, lătinesce „appositum“. Aşa la 

Costachi Negruzzi, Alexandru Lăpuş: 
n6nu, II: „carii de multe ori subt 
adăpostul zidurilor acestora...“, lati- 

nesce : „moeniis appositis“. 

De aci se lămuresce dela sineşi ori- 
ginea vorbei. 

Etimologicesce, adăpost (= lat. adpo- 
situm) este acelaşi cuvint cu: apus 

(= lat. appositum), un dublet cu sensul 
fundamental de „repaos“, „le coucher“: 
repaosul vietăţilor, pe de o parte; pe 
de alta, repaosul s6relui sai al stelelor. 
Ambele formaţiuni sint proprie limbei 
române. hRelativamente mai noi este 
apus, desvoltat deja în epoca post- 
latină din „apun“ (lat. appono) în 
locul participiului original: a post. Mai 

vechiu este adăpost, născut în Dacia 

latină din adpositum prin interca- 
larea, vocalei irraţionale de'naintea, la- 

bialei întocmai ca în „adevăr“ (lat. 

adverum) şi cu păstrarea organicului 

-post (lat. positum). 

V. Acidlă. —1" 4. — Adăpostelă. — Adă- 

postesc. — Adăpostitură. — Apus. — 
Apust... 

Adăpostelă (plur. adăposteh), s. f.; 

dâlassement, repos. 

Dosofteiu, 1680: 

Ps. LĂV: tre- 

cut'am prin foc 

şi printr'apâ, şi 

ne scoseşi la a- 

dăpostelă,... 

Silvestru, 1651: 

„+ întrasem în 

foci şi în apă, şi 

ne-ai scos în loc 

de răpaos... 

In contextul latin: refrigerium, gre- 
cesce: dvayuyii, Slavonesce : pokoi. 

„vw. Addpost. 

Adăpostâse (addpostit, adăpostire) , 

vb.; abriter, conforter, se întrebuinţeză, 

mai ales reflexiv: a se adâposti „se 
refugier, se mettre ă, Pabri, 6chapper, 
se tranquilliser“. 

- Beldiman, Trag. v. 145: 

Acei ce din han scăpase, sati afară s'au aflat 
Unii la boieri al6rgă, iar alţii la consulat. 

Acolo află limanul, acolo s'adăpostesc, 
Scapă de osînda tâtă, şi de ferul duşmănesc... 

Aci „mă adăpostesc“ se explică prin: 
„aflu liman, scap“. 

“Mitropolitul Dosofteiu, 1680, f. 48 b, 
pune forma, adăpostedzu : 

„„Slăbiaşte” mi, ca, 

să mâ adăpos- 

tedzu mai'nte pă- 
nă anu mâ duce... 

Sinonimica, acestui 

Coresi, 1577: 

„„Slâbeşte-mâ, să 

răpausi ainte 

pănă nu mă, 

ducii...   

„„remitte mihi 

ut refrigerer 

priusquam abe- 
am... 

pasagiu : 

Silvestru, 1651: 

„„„părăseşte-te de 
mine a mâ su- 

păra şi mă voiu 
“întări pănă nu 

voiu mârge... 

  
Sensul de „retrigerium“, ca la Do- 

softeiu, ne apare în infinitivul substan- 
tivat addpostire la Beldiman, v. 2713: 

Grecii zăluzi de văpae, pîrliţi de straşnicul foc, 
__ Nesciind ce să mai facă, alergat din loc în loc, 
Puţină adăpostive, loc ce-va mai recori t, 
Unde nefiind binale, era mai de suferit... 

Cu sensul de „repaos“, ca în sino- 
nimul din Coresi: 

Pămiîntul ţării n6stre e agi addăpostire 

L'a Grecilor ţărină; iar agonia lor 

Cu jale a văgut'o a Oitului oştire, 

Şi semne de frăţiă, dovadă de iubire 

Le-a dat ea îndestulă în gioa de omor... 

(Gr. Alexandrescu, Drăgăşani) 

Cu acelaşi sens la loan din Vinţi, 

1689, f. 173 b: „cela ce eşti adăpo- 

stiria c6 lină acelor cuprinşi de 
valuri...* 

V. Aciuez, — Adăpost,
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Adăpostez. 

Adăpostire 

Adăpostit 

v. Adăpostesc. 

Adăpostitiră (pl. adăpostituri), s. f.; 

retraite. Coresi, 1580, quatern. III p. 6, 

* face o deosebire 6re-care între adă- 

post şi adăpostitură : „ajunsem la 
c6 adăpostitură bună şi fâră voroavă, 

la adâposti şi la linii şi fârâ, scră- 
bă...“ Intrun alt loc, quat. IV p.3, 

el înţelege prin adăpost un port 

maritim : „[eeia ce înnoatâ] stau în 

luntrulă adăpostului căndi vădi 

bure şi turburâle, şi căndă va să vie 
văntii ei au şi voroavâ,..“ De aci ar 

urma, că adăpost însemneză un 

loc de linişte momentană sai puţin 

sigură, jar adăpostitură — un locaş de 

odihnă deplină. Acestă distincţiune însă 

pare a fi mai mult individuală, 

v. Adăpost. — -ură. 

Adâst (adăstat, adăstare), vb.; 6tre 

dans l'expectative, attendre jusqu'ă un 

terme. Sinonim cu aştept, de care 

însă diferă prin aceia că cuprinde în 

sine noţiunea, de nerebdare, de grăbire, 

de dorinţă de a scurta timpul pină la 

realisarea celor dorite. 

Constantin Brâncovan, 1695 (Cond. 

Mss. în Arch. Stat. p. 70): „... şi Datco 

-Slujer ne avănd nici atunce banii săi 

d6, 6r sau rugat să mai adaste încă, 

întrun an de aceşti bani...“, unde e 
interesantă construcţiunea lui adâst cu 

preposiţiunea, „de“. 

Psaltirea lui Corbea din 1700 (Mss. 
Acad. Rom.) : 

Şi nu vor av6 cum a sta, 

A răbda şa adăsta... 

Zilot, Cron. p. 80: „unii trecând în- 

lăuntru la Sibiiu, alţii pe la Rîmnicul 

de Vâlcea, alţii prin alte părță, rămâind 

numai din negustoraşii cei mai mici pu- 

ţini, şi din cea-l'altă prostime, precum 

şi din boerii câţi-va-şi, care se afla 
= 

  

cu tr6bă încărcaţi, dar însă aceştia 
numai călări, adestând când de când 
să le sosâscă peirea...“ 

Ibid. p. 47: „Domnul Moruz încă în 

Bucuresci aflându-se, fiind-că adăstase 

pe Mihaiu Vodă pentru nisce socoteli 
ale ţării...“ 

Ibid. p. 31: „nu cum-va aceşti Turci 

şi Arnăuţă, într'ascuns uniţi fiind cu 

Pazvangii, n'adastă vreme îndemăna- 

tică ca de o dată să năvălâscă cu 

toță pe tote părţile să ne jefuâscă, să 
ne robâscă,...“ 

Iancu Văcărescu p. 53: 

Tintuit întru'ntristare 

Am rugat'o lăcrămând, 

Să mai aibă adăstare: 

“P6te iarăşi vr'un vint mare 

Imi va da frunga curând... 

A. Pann, Prov. I, 144: „noi unele adă- 
stâm altele întâmpinâm...“ 

Ibid. 1, 24: 

Aşa el dela femeia prânzulețul căştigând 

Şi la tovarăşul care îl adăsta ajungână, 

Iacă, prietene, zise... 

Românul adăstare nu pâte să se tragă 
da-dreptul din lat. astare=adstare 

(Cihac), ceia ce ar presupune desvolta- 

rea, vocalei irraţionale după a d- de'na- 

intea unei sibilante, pe când fonetica 

n6stră justifică fenomenul numai de'na- 

intea unei labiale (v. *'4d). Afară de 

acâsta, adăstare există şin italiana, 

unde latinul ad- nu se amplifică nică 

o dată printr'o vocală irraţională. La 

Jacopone” da Todi, poet din sec. XIII: 

La vita non me basta 

A farne penitenza, 

Chă la morte m'adasta 

A darne la sentenza... 

Să mai adăugâm că din lat. asto ve- 

chea, limbă română, moştenise cu ace- 

laşi sens verbul astaii (astătut, a- 
stare), de ex. la Dosofteiu, Paremiar 
1683 î.63 b: „astându-le Azariia,
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să rugă aşia,..“, sai 'tot acolo f. 87 
cu contextul slavic : 

„.astătură în- „.Dredstase 
gerii strigândi , aggeli  viipiate, 
Hristâse, uceni- Christe , uteni- 
ciloră tăi... | _Komii tvoimii... 

Cu totul alt ce-va este adăstu, care 
— dintre texturile cele mai vechi—ne 
întimpină în Codicele Voroneţian circa 
1550 (Mss. Acad. Rom. p. 156): 

Petr. 1, 8: căndu 
adăsta a lu Dum. 

... Quando ex- 

spectabanit 
nedzeu  luîngă Dei patientiam in 
rebdare în dzilele diebus Noe... 
lu Noe... 

Românul adăst = ital. adasto nu 
pote dară să fie decât un latin ad- 
asto=ad+a[d]+sto, adecă cu 
duplul prefix ad-, adăogându-se un al 
doilea atunci cânâ se ştersese deja cu 
totul individualitatea celui dentâiu. 
Simplul „asto“ însemnând „stai îna- 
inte“ sai chiar „stai atent“, de ex.: 
pă sta atque audi“ (Plaut.), compusul 
adasto capătă sensul de „stai pen- 
tru cutare lucru anume“, de unde: 
„6tre dans lexpectative“. 

V. Acept. — Acer.— Astati. — Aştepl... 

Adăstăt 
„ Adâst. 

Adăstăre | v. Adâsi 

Adăşăni, n. pr. loc. plur.; nom dun 
village en Moldavie. Sat în districtul 
Dorohoiu, o dată al celebrului cronicar 
Miron Costin, 6r mai "nainte al fami- 
liei princiare Movilă (A. 1. R. III, 283). 
Colectivul Adâşeni din singularul A- 
dăş6nu presupune o coloniă venită 
dintro altă localitate numită A q a, Ş, 
care: — la rîndul seii — este un demi- 
nutiv polon şi bohem din numele A dam 
(Adas, Adas), probabilmente dară o 
coloniă de peste Nistru. 

v. Slobodiă. 
32,083 
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Adâiă, s. n.; tribut, redevance. Cu- 
vînt bănăţenesc, aflat în Dicţionarul 
Mss. româno-latin cirea 1670 (Col. 1. 
Tr. 1883, p. 421): „Adâu. Tributume, 
Este maghiarul ad „tribut“, cu o- 
bicinuita, trecere a lui -d în -âă, 

v. -âă,. 

*Adăves, adv.—v. Adăwisesc. 

Adăvăsăse (adăvăsit, adăvăsire), vb.; 
d&penser, extnuer, d&pouiller, r6gler. 
Un archaism dintre cei mai intere- 
sanți, pe care cată s%1 urmărim mai 
întâiu în vechile texturi. 

Varlam, 1643, I f.8b: 

Luc. XV, 18: 

14: strănsă totii 

fecoruliă celii mai 
mici, şi să duse 

într'o lature de- 

parte şi acolo 
adâvăsi avuţiia, 

sa, petrecăndi cu 

curvele ; şi dâca 

adâvăsi elii toti, 

fu foamete...   

„„„congregatis om- 

nibus, adolescen- 

tior filius pere- 
gre profectus est 

in regionem lon- 

ginquam, et ibi 

dissipavit sub- 
stantiam  suam 

vivendo luxurio- 

se; et postquam 

omnia con- 

summasset, 

facta, est fames... 

Tot acolo f. 338 a: 

Luc. VIII, 43: 

şi adecâ o fâmiae 

ce-i curr6 singele 

de doi-spră-dzâce 

“ai, ce ia adâvă- 

sise vracilorii toa.- 

tă avuţia, şi nu 
putu nice deu-. 
nulii să să tâmă- 

duiască,..   

„et mulier quae- 

dam erat in fluxu 

sanguinis ab an- 

nis  duodecim, 

quae in medicos 

erogaverat om- 

nem substantiam 

suam, nec ab ullo 
potuit curari.... 

In Noul Testament din 1648 adă- 
văsire e înlocuit. prin „răsipire“ şi 
„cheltuire“. 

Cu sensul de „prăpădit“, vedem la, 
Dosofteiu adjectivul adevăsat peă- 

10
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tânu6“, Synax. 1683, Dec. 10, în vi6ţa 
St-lui Toma : 

„ pwăarăş t-au venitu-i muşte mari 
tăuni de'l potricăliia, şi-i răniia piialia, 

care era adevăsâtă şi sfârşită de 
post...* 

Cu sensul de „prădat“, tot la Do- 

softeiu, Acatist 1678, f. 23: „te ştiu 

vistiariu nefurat şi ne-adevăsât...“ 
In Dicţionarul lui Budai-Delânu (Mss. 

în Muzeul istor. din Bucur.) cuvîntul 

adevăsesc se traduce nemţesce prin : 

„auszehren, entkrăften , ausmergeln“, 

adecă ca în primul pasagiu din Var- 

lam şin primul din Dosofteiu. 

Trecând acum la graiul vii, afiâm : 

10. În Transilvania, ba tocmai pen 

munţii Abrudului, adjectivul „dăvă- 

sit =— prădat“ (Gr. Sima în Tocil. Rev. 

II, 1883). 
2%. In Oltenia, cel puţin în districtul 

Vâlcea (com. Nisipeni), verbul dăvd- 

sesc = „cheltuese mult“, de ex.: sa 
dăvăsit totă averea, 

In ambele aceste forme s'a, perdut 

prin tocire iniţialul a-, care ne întim- 

pină pretutindeni în vechile texturi, 

precum şin o a treia formă, şi a- 

nume : 

30. Reposatul G. Seulescu găsise la 

ţeranii din Moldova, probabilmente în 

Vasluiu, pe adevesesc cu sensul de 

„tocmesc“ (Archiva Albinei, Suplem. 
No. II, 1845). 

Confruntându-se graiul vii şi textu- 

rile, singurul sens fundamental pentru a- 

dăvăsesc pote să fie acela de „sich ge- 

geniiberstellen“, „obvier, faire face & 

queique chose ou ă quelqgu'un“, de unde . 

decurge întrun mod firesc : pe de o 

parte „tocmesc, aşed“; pe de alta, 

„cheltuesc, perd, slăbesc, mă despsiă, 

mg prâdă“. Lătinesce acâstă noţiune 

se exprimă prin verbul adverso 

(adversor); pe noi însă ne intere- 

s6ză acum numai adverbul adver-   

sus sai adversum, care nu în- 

semnâză „contra“, ci „faţă“, de ex.: 
„gratus adversu s aliqguem“ (Reisig, 

Lat. Sprachwiss. p. 730). 

Din verbul adverso, intercalân- 

du-se între d şi vo vocală irraţională 

ca în „adevăr“ — lat. „ad-verum“ (v. 
14d), graiul românesc ar fi făcut ade- 

v&rs sah adăvărs, care remânea 

în prima conjugaţiune, fiind sprijinit 

prin propria sa flexiune şi prin flexiu- 

“nea verbului înrudit v&rs. Nu aşa 
însă procede limba în genere când are 

a face cu părţile cele invariabile ale 

cuvîntului, pe cari, sub raportul fone- 

tic şi morfologic, nu le susţine nici o 

flexiune. 

Originea lui adăvăsesc.nu este dară, 

în verbul „adverso“, ci în adverbul a d- 
versum. Precum din latinul „deor- 

sum“ vine românul „jos“, de unde ver- 
bul „lîn] josesc“, saii precum din „dor- 

sum“ vine „dos“, de unde verbul 6râşși 
de formaţiune post-latină „dosesc“, tot 

aşa, din latinul adversum se nă- 
scuse la Români adverbul *adăves, 

şi de aci apoi verbul adăvăsesc. Stră- 
bunul adăves a despărut din graiu, 

nu însă fără posteritate. 

Paralelurile romanice pentru filiaţiu- 

nile logice ale lui adăvăsesc sînt : 

10. adăvăsesce „cheltuesc“ = medio- 
latinul adversatio „dare fiscală, 

tribut“ şi adversio „mită“, ba încă 

şi: adversatus „un om ce şi-a 
perdut minţile“ (Du Cange); 

20. adăvdsesc „tocmesc“ = italianul 

avversare „dare ordine alle cose, 

a negozi, & pensieri, ex. gr. il segre- 

tario avversa i fogli“ (Tommaseo). 

Ce-va mai mult. Prin analogiă cu 

adăvăsese „tocmesc“, născut din adă- 

ves, Românii din slavicul : protiviă 

„adversum“ at făcut: potrivesc „toc- 
mesc“, pe când la Slavi nu există ni-
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căiri acâstă asodiaţiune de idei italico- 
română, 

v. Rutes. 

t-Ade-. — v. "Ad, 

2-Ade. — v. Alde. 

3 Ade. —v. 2: Adins. 

Adecă, ădică, adică, adv.; cest-ă-dire, 
savoir, donc. Sensul obicinuit actual al 
cuvîntului este acela pe care ni'l 4ă 
Dicţionarul Laurian-Maxim : padecă, 
termen explicativ, de ex.: mintea, a- 
decă puterea de a cugeta; termen spe- 
cificativ, de ex.: în acel loc erait pomi, 
adecă un măr, un prun şi un păr.“ 

Când se întroduce pentru prima 6ră 
în graiu saii se întrodusese de curând 
un neologism, el are nevoe de un adecă 
urmat de cuvintul cel poporan cu a- 
celaşi înţeles. | 

Miron Costin, Letop. Î, 231: „avea 
(Ştefan-vodă, Tomşia) un 'Ţigan calăi, 
adecă perzător de oameni,..* 

Acelaşi, I, 341: „Mihnâ-vodă, Dom- 
nul muntenesc, om fără de nice o frică 
de Dumnezeii, fără de nice un temeiu, 
tiran, dirept fantastic, adecă buigui- 
toriu în gânduri... 

Ibid. 1, 354: „...aşa de grei Pai cu- 
prins herbinţâla, căt pănă la Tighin6 
au stătut frănătic, adecă buiguit de 
hire...& | 

Nicolae Costin, Letop. 1], 29: „aflănă 
pre Turci carii încungiurase de bătea 
cetatea Viena, adecă Beciul...* 

Dosofteiu, Synax. 1683, 12 ian.: 
păcesta, era, din oraşului Savariei 'Tafo- 
nici, de rudă mare şi luminată şi ve- 
stiti de cinste la liric, adecâ la, Slo- 
viaă..,£ 

Pe de altă parte, când crede cine-va 
că nu s'a expres destul de clar sai că 
nu şi-a dat gândul pe deplin, ori că n'a,   

făcut, decât o întroducere la vorbă, el 
pune un adecă, prin care revine la ce: 
stiune. 

Gr. Alexandrescu, Dreptatea, leului: 

Leul, de multă vreme, rădicase oştire 
Să se bată cu riga ce se numia Pardos, 
Căci era între dinşii o veche prigonire 
Şi gălcevire mare, pentru un mic folos: 

Vrea, adică, să scie 
Cui mai mult se cuvine... 

A. Pann, Moş-Aibu, II, 63: 

Căci întâiu e vinul must, 
Al doilea fiert la gust, 
Şi al treilea, oţet: 
Nici must, adecă, nici fiert. 

Alexandri, Rusaliile, sc. |: 

„rece, leleo, târce, târce 
Pin'ce badea s'a întârce, 
Vai! fuiorul mi Pam tors 
Şi bădica nu santors! 

adică, ferescă Dumneqăii pe-o fimee 
să se mărite cu vornicu satului, că nu 
mai are parte de bărbat...* 

Zilot, Cron. p. 111: ,... înii”acest chip 
şi Caragea, căci el în 5 ani trecuți ai 
Domniei sale petrecând ca în întune- 
recul nopţii, slobodă hiară nesăţiosă, 
hrăpind din ţeră şi fățiş şi curmediş 
şi dosiş, iar întru al 6l* an începând 
a se lumină de (io, adică a se desco- 
peri ale lui fapte tâte, după mijlocul 
ce ai lucrat Banul Filipescul de le-ai 
arătat Porţei prin Rosia...“ 

Dosofteiu, 1680, f. 119 a: „psalomul 
cântecului la dzua simbetii, adecâ ce 
va, să fie la gudeţ...“ 

Dar acest sens de „C'est-ă-dire“, prin 
care adecă e sinonim cu locuţiunile : 
vrea să dică şi ce se dice, nu 
este singurul şi nu e 'cel mai vechiu. 
In texturile din secolul XVI ne în- 
timpină la, tot pasul adecă cu înţeles 
de „6că, 6tă“, „voici“. 

In Codicele Voroneţian circa 1550 
(Mss. Acad. Rom.) de patru ori pe 
pag. 131-138: 

10%
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Epist. Jacob.Y, 

4: adecă. preţu- 

rele lucrătorilor 

celora ce au lu- 

cratu agrele voa- 
stre... 

Ib. V, 7: adecă 

lucrătoriul  ag- 
tiaptă ciînstitul 

rodu al pămăn- 
tului... 

Ib. V, 9: adecă 

giudeţul între uşe 
stă,,. 

Ib. V,11: adecă 

fericămu  rebdă.-. 
torii...   

„„ecce  merces 

operariorum qui 

messuerunt re- 

giones vestras... 

„„ecce agricola, 

exspectat pretio- 

sum fructum ter- 

rae... 

„.eccejudex an- 

„te januam assi- 
stit... 

„.ecce beatifica- 
mus eos qui su- 

stinuerunt... 

Tot aşa în Psaltirea Şcheiană, a- 
prâpe din acelaşi epocă (Mss. Acad. 
Rom.): 

VII, 15: adecă 

mai mare nede- 

reptate... 

R, 8: că adecă 

păcătoşii întinse- 

ră arcul... 

XXXII, 18: 

adecă ochii Dom- 

nului spre temu- 
ţii lui... 
XXXVI, 2%: 

tărăru fuiu, şi a- 

decă bătrăriiu... 

XXAIX, 8: a- 

tunce dziş: adecă 

vinu. 

LIII, 6: ade 

că dzeul agiută, 

mie... 
LĂVII, 34: a- 

decă dede glasu- 

lui său glas văr- 
tute... ”   

„„ecce parturiit 
injustitiam,.. 

« Quoniam ecce 

peecatores inten- 
derunt arcum... 

„„ecce oculi Do- 

mini super me- 

tuentes eum... 

„junior fui, €e- 

tenim senui.., 

„.„tune dixi: ec- 

ce venio... 

„eece enim 
Deus  adjuvat 
me... 

„„ecce dabit in - 

voce sua vocem 

virtutis.., 

De asemenea, la Radu din Mânicesci, 

1574, şi la Coresi, atât în Psaltirea 

  

  

din 1577 precum şin Omiliarul din 

1580. | 

Intrebuinţarea lui adecă cu sens de 

„6că“ nu înceteză în tot cursul s6co- 

lului XVII, deşi începe deja a pre- 

cumpăni din ce în ce mai mult noţiu: 
nea de „vrea să qică“. 

In Codicele Mss. miscelanei al bi- 

sericei Sf. Nicolae din Braşov : 

p. 6: €şi de acic6 şi pasă în casa . 

ta, că adecâ muiar6 ta Anna întru 
maţe priimi-va şi va, naşte... 

p. 299: erăiia Malahiia: adecâ eu 

tremite-voiu îngerulii înnainte feţeei 
tale... 

Dosofteiu, 1680, £. 45 a: „vădzuiu 
pre necuratul suprănălțându-să Şi su- 
indu-sâ, ca chedrii Livanului, şi pre-a- 
proape trecuiu, şi adecâ nu era...* 

Tot cu înțelesul de „6că“ ne apare 
adecă la începutul celor mai multe za- 

pise scrise românesce: adecă ei...— 

„&că ei...“, fără ca, să figureze mai 
sus de acâstă formulă alt ce-va decât 
o cruce, 

Act moldovenesc din 1577 (Cuv. d. 
bătr. 1, 26): „+ adecă ei Petr6 Brahăş 
scriu şi mărturisescu. ..“ 

Act muntenese din 1622 (A. I.R, 

I, 31): „adică noi aceştie moşteni ot 

satul Brăneşti...“ 
1638 (A. [. R. 1, 24): „+ adecă eu 

Marco armaşul ot Dragodăneşti depre- 
ună cu femâia m6...% 

1650 (A. I. R. 1, 78): „—Padecă eu 
popa Mitrofan egumenul şi popa An- 
donie. ..“ 

1683 (A. IL. R. III, 257): „-badiacă 

(aaxa») eu Miron sân Lazor Cotujchi 

ot Cerneuţ scriu şi mărtorosescu...“ 

Intrun certificat, dat de mai mulţi 
boieri moldovenesci, 1644 (A. 1. R.], 
120), după ce înşiră numile tuturora: 
p- Şi alţi bofari mulţi dela curt6 mării 

sale Domnu-nostru, adecă au vinit înna- 

inte noastră Statie marele vameş şi
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cu Alexandra fata, Fot6sei, de a lor 

bună, voe şi de nime nevoiţi niz înpre- 
suraţi, au schimbat a lor dirâptă ocină 
şi moşie...“ 

O donaţiune domnâscă dela Moise- 

Vv. Movilă, 1634 (A. I. R. 1, 72), după 

titulatura, princiară începe d'a-areptul: 

pădecă domniia m6 m'am milostivit şi 
am dat şi am miluit,..« 

Atunci când actul pârtă în cap o 

formulă slavică, urmând apoi mai de- 

parte românesce, în loc de „adecă“ se 
pune serbul exo „en, ecce“ (Danitic, 
Rje enik, 1, 330), de exemplu: 

Act moldovenesc din 1581 (Cuv. d. 
bătr. I, 28): „Preto az [=adecă ei] 
Druţe scriu şi mărturisescu eu cu cest 
zapis. ..& 

1621 (A. IL. R. III, 215): „eto az 

Gavrilaş staroste cernăuskii scriu şi 
mărturisescu. . 

1618 (ibid. III, 214): „+eto az Mi- 

hail Furtuna vel-zaşnic i Arsenie logo- 

fet, adecă au venit nainte noastră Mi- 

ron fecorul Lenţei...“, unde se pun a- 
lături ambii sinonimi: românul adecă 

lingă slavicul eto (=rom. 6tă). 

Despre archaicul: „adecă amă acmâ“, 

care însemna: 6că dară acum“, vedi 
la cuvintele: Acum şi Ami. 

Nici prin sensul de „vrea să dică“, 
nică prin acela de „6că“, nu e cu pu- 

tinţă de a ajunge într'un mod metodic 
la, originea lui adecă, pe care sciința, 

în deşert, a căutat:o în tot felul de con- 

strucţiuni latine: unii în „ad quod* (Ci- 
hac), alții în „adaequa, adde quo, id 

est quo“ (L. M.), alţii în „adeoque“ 

(L. B.) etc. Cheia enigmei se cuprinde 

întrun al treilea înțeles al lui adecă, 

păstrat într'o locuţiune stereotipă, 6re- 

cum proverbială: „la âdecă“, „la âdică“, 
„la dică“. 

Lex. Bud. 4: „adecă usurpatur pro 

substantivo, et tunc significat finis, exi- 

tus, p. e. la adecă=—ultimatim, in fine   

finali, letztens, auf die Letzi, zur Letzt, 

am Ende.“ | 

Polysu, 5: „când va ajunge treba 1 a, 

adică = wenn es Ernst Wird, wenn es 
darauf ankommt, zu. . 

Alexandri, Iaşii în carnaval, act, III 
sc. 4: 

„Lunătescu. Te temi ?... 

„Săbiuţă. Vorba, vine. 

„Lunătescu. Că te poftese să nu cum- 

va să mă laşi la dică. Ei am venit 

cu d-ta, precum m'ai rugat, 6r apoi 

nam gust să'mi daii pelea po- 
pii...“ 

Acelaşi, Boieri şi ciocoi, act. 1 sc. 8: 

„Stâlpenu. Fă-te om, dacă poţi, Ro- 
mân verde în faţa prigonirii, boieriu 

de viţă sănătâsă, 6r nu un mişăl din 
tulpină, putredă, 

„Hirzobânu. Vorbe, vere... vorbe late 

şi frumose!.. Dar ei sînt la dică... 
Săracul de mine!. Unde să m/a- 
scund ?.. 

I. Crângă, Povestea lui Harap-alb 

(Conv. lit. 1867 p. 194): „Harap-alb 

vezându-se pus înîncurcală, nu 
mai ştiea ce să facă şi încotro s'o dee 
ca să nu „Bresescă tocmai acum 
la dică.. 

Acelaşi, Ivan Turbincă (Alman. liter. 
1886 p. 108): „M'am dus la raiu, dela 

ralu la iad, şi dela iad iar la raiu; şi 

tocmai acum la adică n'am nici o 
măngăere. . „& 

Jipeseu, Opincaru, 147: „Cuscru-tăii 

—hile vorba "ntre noi—nu'l cunoşti? 

Nu-ije Rumân d8 omeniie, şi când o 

hi la adicăte, nare nici bani! .* 

Fără a arăta făntânele sale, Cihac 

(IL, 578) citeză locuţiunile: „dica por- 

nirei = le moment du dâpart“ şi: „a 
prinde la dică —prenâre sur le fait“, 
de unde conchide că românul dică este 

turcul da gîqga „moment, point“, ui- 

tând însă că atunci tot turcesc cată 

să, fie şi adică, de 6ră cs Românul dice
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do potrivă: „la dicâ“, „la adicăt, ba 

încă şi: „la adicăte“. Nu mai adăugâm 

că, sub raportul curat fonetic, din tur- 

cul dagîqa ar fi putut să 6să româ- 

nesce numai d6ră, „de chică“, dar nici 

0 dată dică. 

Mai întâiu, forma dică probsză că, 

vocala dela mijloc în ddecă=adică nu 

e netonicul -e-, ci tonicul --, astfel că, 

accentul a sărit mai tărdii pe prima 

silabă, de unde a resultat apoi trecerea 
Ivi 3, devenit netonic, în e prin acomo- 

daţiune cu tonicul a, după cum în ve- 
chile texturi ne întimpină: ărepă=ă- 

ripă=aripă. Să nu uitâm că, dacă vo- 

cala, organică, ar fi fost un e netonic, 

el n'ar fi scădut la -7,, fiind pus între 

vocalele a şi ă, cari sînt ambele fisiolo- 
gicesce mai aprâpe de e decât de s. 

In acest mod, forma primitivă adică, 

nu ddică sai ddecă, e sigură. Ajunşi 

aci, nu avem decât a ne aduce a- 

minte inlocuirea vechiului a (—lat. ad) 

prin preposiţiunea „la“ în : 

2a.mână =la mână, 

a-munte=la munte, 

a-ochiu =la ochiu, 

a-timp=— la timp etc,, 

pentru ca să ne isbim de equaţiunea;: 

la dică = a-dică = lat. ad-dicam. 

După ce natura, preposiţională a lui a 

în adică a fost uitată, poporul a în- 

ceput a dice: „la adică“ alături cu „la 

dică“, după cum dice: „la amâdi“ în 
los de simplul „a-medidi = lat. ad-me- 
ridiemi, 

In graiul poporan se mai întrevede 
pînă astădi une-ori vechiul a-dică. 

Aşa, este, bună-6ră, în doina: 

Avui parte d'un mișel, 

Pică ţundra de pe el; 

El mi-o Qă să i-o cărpese, 

Eu o iati şi o isbesc... 
Adică mă socotesc, 

Tot să-i o mai petecesc, 

Că cu el am să trăesc! 

(Jarnik-Bărsanu, Transilv. 277)   

Aci adică nu pâte fi nici „c'est-ă- 

dire“, nici „voici“, ci numai d6ră „ă la, 
fin des fins“, prin urmare: a-dică=,la 
dică, 

Cam tot aşa, la, Costachi Negruzzi, 

Cărlanii, sc. 4: ” 

„Miron. Iţi temi nevasta ? 

„terinte. Ei? Ba nici gândesc. Dar 

judecă, tu singur, ce cată el aice? Nu 

vine, măi, de flori de cuc, şaş pune 
rămăşag că gaii pus ochiu pe ce-va. 

„Miron. Zeii se pâte. Dar adecă de 

ce'ţi baţi capul? Parcă'i numai Vo- 

chiţa în tot satul...“ 
V, PA. — Aripă. 

Ce însemnâză, însă prototipul latin: 
ad-dicam, din care se trage româ- 

nul ddecă = ddică —adică ? Sai mai 

bine, lăsând elementul preposiţional la, 

o parte, ce este dică? 

In latina vulgară, pe care o repre- 

sintă pînă la un punct Plaut şi Teren- 

țiu, dica însemna, „chemare la jude- 
cată“ sai „tragere la respundere. 

—..„ Quid tibi ego referam ?2— Quod surri- 

puisti meum. 

Jam quidem herele te ad praetorem rapiam, 

et tibi scribam dicam... 

(Plaut. Aulul. IV, sc. 10) 

Una din amenințările poporane cele 

mai energice era: „iţi voiu împinge 

dică“ : 

Si tu illam attigeris secus quam dignum est 

liberam, 

Dicam tibi impingam grandem. 

Dixi... 

(Ter, Phorm. II, sc 2) 

Cine despreţuia o amenințare, qicea, 
că'i nu'i pssă de dică: 

Sexcentas proinde scribito jam mihi dicas. 

Nil do: impuratus meiille ut etiam irrideat?... 

(b. sc. 8) 

In vâcul de mijloc dica a trecut la, 

sensul de socot6lă sai răfuslă: 

„Dica, tabula vel cautio vel charta 

proprie, ubi continetur sum ma de-
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biti et nominadebitorum velde- 

bentiu m“ (Jo. de Janua ap. Du Cange, 

ad voc.). 

„Dica, la carta del debit o“, dice 
un vechiu glosar italian (ibid.). 

Aşa dară locuţiunea română; „ajunge 

treba La, adică“ (Polysu), „sînţ la dică, 
săracul de mine“ (Alexandri), „pus în 

încurcală=— tocmai acum 1a dică“ (Crân- 

gă), „v'are bani la adică“ (Jipescu) 

„prins la dică“ (Cihac), însemneză: „mă 

ved judecat, socotit, răfuit“, „di ca im- 

pactus“, „ad dicam“. 

- Latinul dica, deşi devenise de tot 
poporan deja în epoca plautină, era un 

împrumut dela Greci : dim „justice, 
peine infligee, satisfaction que Pon rend 

ă quelqwun“, de unde şi adverbii: dim, 

2v Gin, 0ixmv, literal „justement“, 

ceia ce nu e pr6 departe de unele ac- 
cepţiuni ale lui adică, cu care dixgv 

coincidă şi sub raportul morfologic, 

ambii fiind formaţi prin acusativ. 

In privinţa, strict fonetică, silaba to- 

nică în latinul dica (dica) fiind scurtă, 

ca şi'n înruditul „digitus“, de unde ro- 

mânul „deget“, a remas la noi fără as- 
sibilare, pe când sa assibilat silaba to- 

nică cea, lungă din latinul „dico“ (dico): 

„zic“. “tocmai din causa acelei scur- 

timi, tonicul î din dică ar fi trecut la 

ea: deacă, adeacă, după o normă cuno- 

scută, a vocalismului românesc, să nu 

fi tost împedecat prin nascerea formei - 

colaterale ddică, ambele varianturi cir- 

culând în acelaşi timp. Tot aşa,,bună- 

Gră, din lat. striga (striga) „sorciăre“ 
nu sa, făcut la Români: streagă (—ital. 

strega), fiind oprit prin netonicul din: 

strigoiu. E cu putinţă totuşi, ca, deja, 

în latina, rustică să îi existat doă forme: 

dica şi dica, după cum erau: stri- 
gibus (Ovid) lingă strigibus (Plaut,), 

sinus lîngă sinus, liquor lîngă liquor. 

În privinţa semasiologică, din sensul 

fundamental a-dică „la judecată, la, so-   

cotâlă, la răfuclă“, sau desvoltat de 

o potrivă, prin noţiunea intermediară de 

conclusiune, pe de oparte: adică 

„vrea să dică“, pe de alta: adică „că“. 
Accepţiunea, conclusivă este forte bine 

indicată în Dicţionarul Mss. româno- 
latin circa 1670 (Col. |. Tr. 1883 p. 

491): „Adekă. Id est vel Er go“. 

Mai mult ca „ergo“ funcţioneză adecă, 

de exemplu, la A. Pann, Prov. 1], 127: 

„.. Săl am să car 

Când lemne, când apă, când alt ce-va grei, 

Sam adică ?n curte ajutor şi eu... 

Cuvintul $f. loan Crisostom, text din 
sec. XVII (Cod. Mss. misc. al Bis. Sf. 

Nic. din Braşov, p. 500): „şi Pavelii 

apostoli, pâziţi-vâ—zice— de căini; pâ- 

ziţi-vă cum înblaţi, şi căutaţi şi preve- 
ghâţi şi luaţi a-minte nu pre voi nu- 

mai, ci şi de toată turma; nemica a- 

decă nu tacii sfintele cârţi de ce iaste 

noao spre folos...“ 

Prin analogiă cu sinonimul „6că“, 

care se amplifică în „6cătă“, adică își 

acaţă şi el în graiul poporan pe “tă 

acomodat în -te, 

Constantin Brâncovan, 1696 (Cod. Mss. 

în Arch. Stat. p. 143): „ca să fie sfin- 

tii mănăstiri milă dăla Domniia m$â 

“roata, dăla Ocna Teişanii, adecăte vama, 

carălor. . ,* 
Cantemir, Ist. leroglif. (Mss. în Acad. 

Rom. p. 185): „deci socotiți binişor, 

că de nu sănt acol6 acâle doaâ jiganii, 

filul adecăte şi inorogul, să nu cumva 

prin scrisori cu lupul să să ajungă...“ 

Un act moldovenesc din 1699 (A... 
R. INI, 266): „adecăteeu Drăguţa Fră- 

țimănesa, fata, lui Dumitraşco Şepte- 
LG... 

Jipescu, Opinc. 65: „Acu să'ță spuiu, 

să nwţă mai spuiu, cai nişte păcate 

dă moarte, p8 care le văd lăţite 'ncui- 

bate şi 'nrădăcinate în mai toată su- 

flarea rumânâscă, adică-te, nici casă. ca, 

lumea, nici traiu dă doamne ajută...“
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Printu'o a doua analogiă, anume cu 
adverbii ca: încailea, aiurilea, altmin- 
trelea etc., analogicul adecăte își mai 
anină pe -lea, 

De la Vrancea (B. Stefânescu), Sulta- 
nica p. 228: „Daca nu te înţelegi cu 
Rumân la cuvinte, adicătelea daca nu 
grăeşte acelaşi graiu, pâte să facă o 
mie de cruci una peste alta, pînă Ş'0 
găuri fruntea, umerii şi buricul, că tot 
juvină şi pacoste cade pe urechile 
nostre. -.& 

Jipescu, Opinc. 155: „adicătile mu- 
jerea uniori ne 'ntrece şi pă d'ande noi 
la lucru şi la, hărnicie...* 

Analogicul -l e a, pote fi adaus şi d'a- 
dreptul la adică, fără -te: 

I. Crângă, Povestea lui Harap-alb 

(Conv. lit. 1877 p. 177): „Şapoi, când 

este Ja adecălea, te-aş întreba ca, ce fel 
de zăticnslă ai pute să întimpini din 
pricina asta?.,% 

Pentru a mai completa, cele de mai 

sus, vom adauge că la Coresi adecă se 

accentâză pe a doua silabă: aptă: Și 

tot aşa se pronunță pînă astădi în 

unele locuri din Transilvania, mai ales 

lîngă, Blaj. In regiunea Năsăudului însă 
predomnesce forma adhicătea, cu accen- 
tul pe î, cu emfaticul -a (v. 5%A) şi cu 

un fel de d aspirat, de ex: „adhicătea 
dhin Sâmgiorz şi pânân Rocna i-o 
postâ,. ..“ 

In macedo-româna — ice Dr. Obede- 
naru (Dic, Mss. în Acad. Rom.)—adecă 

sai adică a dispărut, fiind înlocuit prin 
grecul qâadr. 

v, 1:23 Dică. — Eto. — Iacă. — Iată. 

Adecălea | 

Adecăte v. Adecă. 

Adecătelea | 

Ademănă 

Ademân 

Ademânăre 
v. Ademenesc, 

Ademânăt | 

  

  

Ademenăse (ademenit, ademenire) , 
vb.; attirer, appâter, s6duire. Sinonim 
cu înşel şi cu amăgesc, de cari 
însă diferă prin noţiunea esențială, de 
pâtragere la sine sai la ce-va“: ade- 
menesc la, cutare faptă prin bani, prin 
făgăduinţe, prin vorbe, prin laude, etc. 

Nicolae Costin, Letop. II, 110: pe. 
mai înainte trimisesă, [Cantemir] pe Ste- 
fan Luca, logofătul, cumnatul lui Ioan 
Neculcea, hatmanul săii, la, singur îm- 
păratul Petru Alexievici, pe la, Cernăuţi 
în ţara Leşescă, tocma la Iavorov, de 
ai întărit lucrurile mai tare cu giu- - 
rământuri, că împăratul venia cu obu- 
zul săi pe urma tuturor gheneralilor 
săi; şi aşa i-ati ademenit, şi pe împă- 
ratul şi pe Seremet, de aii lăsat calea 
spre Tighinea şi ai socotit să trecă 
Nistrul să vie spre Prut la Iaşi...“ 

Beldiman, Tragod. v. 2031: 

Ne-aii adimenit cu vorba, —diceaii unii dintre 

ei, — 
Starea ne-am stricat'o tâtă, lăsând case şi 

fimei ; 
Ne-aii adus dela Odesa, dicând că are în 

Ieşi 
Ca la trei-deci de mii 6ste, 6meni vrednici 

şi aleşi... 

Pompilit, Sibiii, 42: 
Somnul m'o ademenit 

Şi pe iarb'am adormit 
Su pom verde înflorit... 

Costachi Stamate, Muza, p. 35: 

Jat'obrajii rumeni ea bujorii prâspeţi, 
lată ochişorii plini de arăgănele, 
Iată o guriţă ca, cireşa câptă, 
Ce ademenesce sărutare dulce... 

Costachi Negruzzi, Zoe, IL: „... mă 
despreţuesci, după ce mai înşelat! 
nu'ţi e milă de o ticăl6să fată, pe care 
ai adimenit'o cu juruinți mincin6se. . .: 

Reflexivul „m & ademenesc“ însem.- 
n6ză în gura poporului a se amăgi pe 
sine'şi printr'o nălucire. Aşa în bas- 
mul povestit de d. B. Stefănescu (De
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la, Vrancea), Sultanica p. 85, împăratul 

ne mai zărind de'nainte'i semnul cel re 

cel speriase, „singur în gândul sei 

se adimeni“. 

După analogia lui „pomană“ din „po- 

menesc“, „dojană“ din „dojenescti, „pri- 

hană“ din „prihănesc“ etc., din tulpina 

verbului ademenesc s'a format substan- 

tivul ademană, pe care 7] găsim la 

Silvestru, 1651, f. 42 b: 
Ps. XXV: în- 

tru a cărora măni 

iaste păcat, şi di- 

r6pta lor plină-i 

de ademană 

.. În quorum 

manibus iniqui- 

tates sunt, dex- 

tera eorum Le- 

pleta est mune- 
(a4emană), .. ribus... 

La margine, Silvestru comenteză : 

„mitâ“, 

O altă formă a lui ademenesc este 
«dămănesc, pe care ni-o dă Lexiconul 

Budan : „adămănesc, allicio, pellicio, — 

locken, anlocken; adămănesc spre rei, 

seduco, solicito, —verfiihren, verleiten“. 

La Molnar (Walach. Sprachlehre, 1810, 

p. 227) ne mai întimpină încă doă 
forme : 

adămân 
> _ | anlockent*. 
padămânea | 

Din alăturarea celor patru varian- 

turi, resultă ca prototip: ademânare, 

adecă o formă de prima conjugaţiune, 
trecută apoi la a patra: ademenire, în- 

toemai precum vechiul adevărare 

(—lat. adverare) a devenit mai tărdii 

adeverire. 

A deriva pe ademân, sai pe ademe- 

nesc din slavicul: maniti „faire un si- 

gne, allscher“ (Cihac), e peste putinţă 

din causa prefixului ade- (lat. ad), 

care nu se adaoge nici o dată decât 

numai de'naintea consânei labiale a tul- 
pinelor curat latine : adăpost, adevăr, 
adăvăsesc, 

Sensul fundamental al lui ademân 

fiind : „atrag pentru a mă servi“, este 

tocmai latinul: ad man um“, de ex:   

aliquem vel aliquid ad manum ha: 

bere, venire ad manum, ad ma- 

num esse etc., de unde o formă ver- 

bală „admanuare“=—ademânare. 

V. A-mână. — Amăgesc. — 123- Amar: 

— Inşel. — Mână, .. 

Ademenire.—v. Ademenesc. 

Ademenit, -ă; part. pass6 d'ade- 

menesc: attir6, appâtă, seduit. 

Beldiman, Tragod. v. 3393: 

Băeţi mulţi luaţi cu sila, şi alții adimeniţi, 

De fugia dexei vre unul, vai şi amar de pă 

rință. .. 

Caranfil, Valea, Prutului, 29; 

Oliolio ! codru cărunt, 

Ce mi-ai dres, ce mi-ai făcut, 

De mă ţii ademenit?... 

v. Ademenesc.— Ademenitor. 

Ademenităr, -6re, adj.; s6duisant, 

attrayant. Sinonim cu înşelător 

şi amăgitor sai amăgei, dar 
numai prin mijlâce plăcute. 

Alexanari, Concina, se. 2: „Românii 

nu dai îndărit, ci din potrivă ei merg 

tot înainte, urmând glasului celui tainic 

şi ademenitor ce le dice: înainte, copii, 

înainte !.,* ! 

Ispirescu, Poveste ţerăn6scă (Legen- 

de, 261): „Viind baba, la Ginsul, începu 

să'i vorbescă cu nişte graiuri mie- 

r6se şi ademenitore, de ar fi supus 

pe nu sciii ce voinic... 

Beldiman, Tragoă. v. 209: 

Cel dintâi, Treisfetitânul, suflet scârnay şi 
url 

Ori-când îi cătai în faţă, îl vedeai posomorit; 

Celă-lalt îi Floreştenul, viclân, ademenitoriu, 

Ipocrit de cei de frunte şi de ţări vintură- 

toriu... 

v. Ademenesc. — Ademenit. 

Adensori. — v, Adincori.
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Adân.—v. 2:Adins. 

Adensul. — v. 1: Adins. 

1: Adâs, adăse, adv.; souvent, fr6quem- 
ment, assidâment. În oposiţiune cu: 
a-rar sait a-rare-ori. Puncţioneză 

întocmai ca adverbul des, opus ad- 
verbului rar. 

10. ades, vechiu ddesu, 

Alexandri, Poes. pop. 2 p. 260: 

Las să moră ca un câne, 

Că i-am dis ades: stăpâne, 
Nu'ţi tot bate gioc de mine... 

Balada Balaurul : 

Isi, copil chiar din pruncie 

Maica sa uri l'a dat mie, 

Că ades îl blăstema... 

Beldiman, Tragod. v. 231: 

Ingâmiat de a sa, slavă, ades la Curte inergea, 
lar maică-sa după dînsul în gura mare plân- 

gea.., 

Codicele Voroneţian circa 1550 (Mss. 

Acad. Rom. p. 64, 144): 

Act. Ap. XXIV, „. propter quod 

26 : deci şi adesu, et frequenter 

tremit6 de băsă- accersens eum , 

duiia cu rusul... loguebatur cum 

eo... 

.. Simplici ex 

corde invicem di- 

Epist. Petr, I, 

22: diîn curată în- 

remă, urul alaltu ligite atten- 

jubiţi adesu. | tius.... 

20. adese, vechiu: adese, cu emfati- 
cul -a: adesea, 

Omiliar dela Govora, 1642, f. 17: 

„aşa şi sufletul nostru, pănă cândă 

faptele câle bune în' lăuntru întru sine 

bine le păzâşte cu tăcâre, atunce bo- 

găţiia lui nu jaste furată; iară cănd 

adese pre limbă o poartă şi cu mărime 

deşartă bucină, atunce mulţi dimoni 

chemă, ca, pre neşte furi... | 

Varlam, 1643, II f. 81 b: „iară giu- 
decătoriulii ades'ş schiînba, fața de 

măniia ce să aprinsâse într'ănsi şi nu 
putu mai multi să rabde...“ 
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Samuil Clain, Invăţături, Blaj 1784 

p. 14: „Nici ună lucru nu vedemi 

mai adese decât moartâ, şi nici uni 

lucru nu cr6demii mai anevoe decât 
moarte, ..& 

A. Pann, Prov. II, 58: 

Și tot găzduind adese la un ţăran prin câmpii, 

Care era sărac forte şi co spuză de copii, 

Îi ceru să'i dea dintr'înşii pe copilul măricel... 

39. Construit cu pluralul dela „6ră“: 

adese ori; cu emfaticul -a: adesea 
ori. 

Costachi Negruzzi, Zoe, I: „... fa- 
naragii, masalagii, potlogarii de care 

gemea oraşul, şăzănd ascunşi pintre 

risipuri, pîndiaii pe nesocotitul pede- 

stru, care zăbovise a se întârce acasă, 

şi adese ori el perdea împreună cu 
punga şi vi6ţa, saii cel puţin sănăta- 

„tea... 

Gr. Alexandrescu, Viaţa, câmpen6scă: 

Adesea ori pe câmpie 

Departe m& rătăciam, 

Adesea cu bucurie 
In dulci gândiri mă perdeam,..; 

dar tot acolo, cu acelaşi sens şi'n ace- 
iaşi funcţiune adverbială, simplul de s: 

Vedeam livada, grădina, 

Poteca ce des călcam, 

Părul înalt şi tulpina, 

Unde copil mă jucam... 

Jarnik-Bărsanu, Transilv. 164: 

De sar face dâlul şes, 

Ar veni badea mai des; 

Dar dâlul se tot măresce 
Şi badea mă părăsesce... 

„Ades = lat. ad densum ; adese=lat,. 
ad densa; adese ori lat. ad densas 
horas* (Cihac). | 

v. Adesul, — Des. 

2-Adâs, ad6să, adj. ; frequent. O for- 

maţiune excepţională în locul simplu- 

lui des. O găsim în Cronica lui Nico- 

lae Muste, Letop. III p. 41: „că Dom- 

nul Muntenesc se nevoia, să mazilâscă,
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pre Mihaiii Vodă, cum sai dis, care 
nu trebuia altă stingere şi nevoe în- 

traceste ţări, decât adesele schimbări 
a Domnilor...“ 

v. 1'Ades, 

Adesea | 
v. t*Ades. 

Adese-ori | 

Adesul, adv.; frequemment. Una din 

vechile formaţiuni adverbiale articulate, 

care se mai găsesc, dintre texturi, nu- 

mai d6ră în Dicţionarul Mss. bănăţen 
circa 1670 şi'n Psaltirea Mss. versifi- 
cată a lui Viski din 1697. In cel, den- 

tâju: „Adesul. Frequenter“ (Col. |. Tr, 

1883 p. 421) în oposiţiune cu: „Ara- 
rul. Raro“ (ibid. p. 424). 

V. 1 Ades. — Adensul. — Ararul. — In 

piu. 

Adăt, adătiu (plur. adeturi, adetiuri), 

8. n.; coutume, redevance, droits de 

douane. Vorbă eşită, de-mult din întrebu- 
inţare la Românii de dincâce de Dunăre. 

Nu era tocmai bir saii altfel de dare 

întrun sens concret, ci în genere : nor- 

mă fiscală, quotul la care avea drept 

vistieria, şi mai ales vama, fie în bani, 

- fie în natură, ” 

Pravila Moldov. 1646, indice: „Va- 
meşulii ce va lua mai multi decumuii 
adetiuli (axarioan).--“ 

Constantin Brâncovan, 1694 (Conă, 

Mss. în Arch. Stat. p. 95): ,... dă să 

- aibă a luar6 adetul morănilor ce este 

dăn Dunăre pă pământul moşiilor bo- 
iarilor Domnii mele ce scrie mai sus, 

a Clăteştilor, a Cătăluiului, a Olteniţii, 

a Urmsnilor, ori în ce loc ar eşi pre 

acâste locuri să'ş ja, adetul precum au 

fost o bic6iulmai dănainte vreme...“ 

Cantemir, Divanul lumii 1698 (A. 1. 

R. Il, 146): „încă şi agonisitele sale 

obic6e şi adetiuri pre amănuntul cer- 
cetând, fiete-cine a, cunoaşte trebue,   

căci unul iaste dat spre veselie, altul 
spre întristare...* 

Turcul 'âdet „habitude, coutume, 

pratique“, de proveninţă arabă. D. Şai- 

nânu (Elem. turc. p. 7) observă fârte 

bine : „trecerea, senşului dela, obiceiu 

la dare o întimpinâm pretutindenea 

în Cronicele nâstre“. Dela Turci, cu- 
vintul s'a respândit nu numai la Ro- 

mâni, dar pe întrâga peninsulă, balca- 

nică : la Greci, Serbi, Bulgari etc. 

v. Bir. — Haraciu. — Obiceiu. — Vamă... 

Adetăr „redevancier“ (Cihac). N'am 

dat nicăiri peste acestă formaţiune, 

nici în texturi, nică în graiu. 

V. Adet. 

Adetâriu, -6re, adj.; dsbiteur. Cuviînt 

pe care '] găsim în Lexiconul Budan 

(p. 5) şi la Isser (Walach. Wtb. 2). 

v. Datoriu. 

1- Adeveră. —y. 2" Adevăr. 

2-Adevâră (plur. adevere), s. f.; v6&- 

rit6, râalit. Formaţiune poporană, din 

neutrul adevăr, la plural: adevă- 

ruri şi adevere, iar prin acesta din 

urmă pe cale analogică femininul ade- 

veră în oposiţiune cu minciună, 
6răşi un feminin. 

Versul lui Anton Pann, Prov. 1, 26: 

Minciuna nu'mi place, vorbesc ade- 

vărul... 

ar suna, mai bine în limba veche: 

Minciuna nu'mi place, vorbesc adevara... 

Cuvîntul abundă la, mitropolitul Do- 

softeiu, în ambele Psaltiri, figurând a- 

lături cu adevăr şi cu adevără- 

tate, une-ori în acelaşi psalm; de e- 
xemplu : 

Ps. XXXIX: 

n'am ascunsi în 

inema mia ade- 

„+ NON abscondi 

in corde meo ve- 

ritatem tuam,
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vărătatâta şi 

spăsenia ta spug- 

am; n'am as- 

cunsi mila ta, şi 

adevara ta de a. 

dunare mult; tu 

dară, Doamne, nu 

depărta îndurătă.- 
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et salutare tuum 

dizi; non abscon- 

di misericordiam 

et veritatem 

tuam a congrega- 

tione multa ; tu 

autem, Domine, 

ne longe facias 

miserationes tu- 

as a me: misera- 

cordia tua et ve- 

ritas tua.., 

Sai în Psaltirea, cea versificată din 
1673, f. 153 b: 

Şi dă 'n țara noastră slava ta să crâscâ, 
Mila ş'adevărul pre toţ să tălnescâ, 
Şi cu dereptatia pace n gloate multe 
"n braţe să să strîngă şi să să sărute; 
De &os adevara în sus să dia radză, 
Din ceriu dereptatia să catite să vadzâ,.. 

Cu -£., ibid. f. 69b: 

Cu cât eşt de ghizdav, tinde şi stejiaşte 
Cu a ta putiare, şi împărăţiaşte 

Pentru adeviară şi pentru blîndiaţe, 
Că ţâi dereptatia de n'aleg în fiaţe.. 

La plural, 1680, f. 11 b: „să înmic- 
şorară, adeverele din fiii omeneşti...“ 

Construit cu „în“ Şi „întru“: 
1680, f. 84 a: „întru multâmia mi- 

lil tale audzâ-mâ, în adevara mântu- 
inţii tale mântufaşte-mâ, . .“ 

Ibid. f. 110 a: „înderâptă-mâ, Doam- 
ne, în calia ta, şi voi miarge într'a- 
devara ta... 

Ib. f. 147 a: „credzute toate porun- 
cile lui, întărite în vâcul de vecii, fă- 
cute în tr'adevară şin direptate...“ 

1673, f. 109 b: 

Şi să mi-asculţ, Doamne, *n t r”adevară, 
Să nu mă laş să hiă de ocarâ... 

ţâle tale de mine: 

mila ta şi a de- 

vărulă tău...   

Construit cu „de“: 
1673, f. 114 b: 

Şi rostul miei preste ţară 

Âţ va striga d e-adevară, 
Toată dzua cu priinţă 

T-va spune de mintuinţâ,..   

La mitropolitul Varlam, 1643, 1 fi 
348 b: „alţii şi capetele şau pusi 
pentru adevara, pentiacâ şi după, truda, 
lorii vor lua plată...“ 

v. t'Adever. 

1"Adevăr (plur. adeveruri şi adevere), 
s. n.; vârit6, râalit6. In oposițiune cu 
minciună, 

Cantemir, Chron. I, 212: „min- 
ciuni cu voroava frumoasă ascunse 
şi cu numele adevărului căptuşite . . .« 

Zilot, Cron. p. 75: 

Să tălmăcim aşa: vegi pe duşman că vine, 

Te'neredinţezi atunci şi fugi să scapi pă sine; 
Dar când numai Paudi, tu stai la îndoâlă: 
Ori fi-va— gici—saii nu, şi poţi face greşslă: 
Şi pote şadever să fie audirea, 
Și tu, gândind minciuni, stai să'ţi găsesci 

p.irea,,. 

Şi ce-va mai jos, p. TI: 

Unul gicea un fel, altul alt-fel respunde; 

Săracul adever cum supt minciuni 

s'ascunde... 

In acelaşi oposiţiune cu adevăr este 
bîrfire; 

Corbea, Psaltire 1700 (Mss. Acad, 
Rom), ps. XIV: 

Cel care nu bârfâşte, 

Ci adevăr grăsşte... 

Mai departe, adevăr e în antitesă cu 

ori-ce întunecă, realitatea. 
Caragea, Legiuire 1818 p. 89: „ju- 

rând mai întâi că nu o porneşte (ju- 
decata) din vre o pizmă, ci întru a- 

devăr. . „& 

Coresi, Omiliar 1580, quatern. XVIII 

p. 13: „onăluciturâă iaste, nu pre 
adevăr trupulii nostru luat'au.. .& 

- Noţiunea de adever se asociază mai 

ales cu acea de dreptate: 

Arsenie dela Bisericani, circa 1650 

(Mss. Sturdzan în Acad. Rom. p. 221): 

„va veni să giudece pementianii, să 

giudece lumii întru dereptate şi 

oamenilor întru adevărul său. .*
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Act moldovenesc din 1644 (A. L.R. 

I p. 88): „şi aşa am aflat tot adivă- 

rul şi toata dreptate prin oamini 
buni... 

Dacă adevtrul nu e ascuns, atunci 

cine-va îl află, ca în pasagiul de mai 

sus; iar dacă e tăinuit într'adins, îl 
vădesce: 

Caragea, Legiuire 1818 p. 49: „daca, 

vre o parte prigonitoare va ascunde 

sau va fura, ori însuşi sau prin altul, 
dovezile dreptăţilor cei-Valte înprotiv- 
nice părți, şi cu vicleşug să va învoi 

cu aceia, şi apoi să va vădi ade- 
vărul, 

Dacă adevtrul nu e tăinuit într'a- 

dins, dar totuşi nu se vede, trebuind 

urmărit, atunci noi îl descoperim: 

Cantemir, Ist. leroglif. (Mss. în Acad. 

Rom. p. 25): „şi mai multă ocară s'ar 
fi lucrat, de n'ar fi fost Brebul lucrul 

cu un cias mai înainte spre desco- 
perir6 adevărului apucat... 

Mai rar se dice: „a găsi adevărul“, 

„ă cerca adevtrul“, „a nemeri q- 
devărul“, deşi câte-trele sînt permise 
pentru varietatea stilului; de exem- 
plu: 

Cantemir, Chron. I, 151:. „sufletul 
odihnă nu poate afla pănă nu gă- 

s6şte adevărul, carile îl c6rcă ori 

cât de departe şi ori-cât de cu trudă 
iar fi al nimeri,., 

Când cine-va nu mai pâte ascunde 

adeverul, îl mărturisesce, termen 

teologico-juridic trecut în graiul comun, 

unde îşi perde cu totul urma prove- 
ninței : 

Costachi Negruzzi, Ai mai păţit'o 

Şi alţii, p. 67: „adevărul vă mărtu- 

risesc, nu mă pot opri dea blă- 

stema pe Englezi...“ 

Y, Martur. 

Fără amestec de minciună, de pa- 
timă, de nălucire, se dice: curat ade- 
văr. Şi mai energic este la, Zilot, Cron.   

p. 1: „ritorică n'am învățat, ca, să vor- 

besc şi să scrii cu meşteşug, ci am 
învăţat singur curat adevtrul, în- 

tâiu dela părinți...“, unde: „singur 

curat“ e un fel de superlativ, ca, şi 

când ar fi „cel mai curat“, şi de aceia 
autorul, ca să nu desparţă, logicesce 

ambii adjectivi, post-articulză substan- 
tivul. 

Cu aceiaşi emfasă se pâte dice ade- 
vărul ad ev &rat, adecă lipsit de ori-ce 

. amestec. Alt ce-va este adevărul ad e- 

verit=—,„vârit6 contrâl6e, verifice“: 

Cod. Mss. miscell. al Bis. Sf. Nic. 
din Braşov, sec. XVII, p. 406: „ade- 
vâri adeverit grăescu voao, că nu 

iaste robul mai mare de domnul său...“ 

Adevăr se construesce mai ales cu 

preposiţiunea în saii în tru, formând 

o locuţiune adverbială cu sensul de „en 
vârit6“ şi „en realite“. 

Zilot, p. 12: 

N'ai gândit, sărace, mai gândit; ei scit fără, 

ami da respuns, 

Că de-ai fi gândit în adever, nu ajungeai cum 

ai ajuns... 

Neculcea, Letop. II p. 890: „atunce 

Mihaiu-vodă măniindu-se, îngrabă ai 

spănzurat pre Cuza Spatarul, neprice- 

stuit, încălţat, îmbrăcat, dăndu'i vina 

că aii scris el la feciorii lui, avănd a- 

colo la, Cătane, ca să, vie să prindă pre 

Mihaiu-vodă, din laşi; ce nu se ştie 
întru adevăr au ba; numai în pismă 
Pai omorit .. .* 

Dosofteiu, 1678, f. 220 a: 

Doritu-tam porunt cu duleâţă 

Şi "n tr'adevărul tău să'm dai viaţă... 

Gr. Alexandrescu, Umbra, lui Mircea, : 

Noi citim luptele vâstre, cum privim vechea 

armură 

Ce un uriaş o dată în răsbâe a purtat; 

Greutatea, ei ne-apasă, trece slaba-ne măsură, 

Nendoim dacaşa 6meni întru adevăr aii 
stat, ,. 

Prin preposiţiunea cu, adevăr capătă
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o funcţiune adverbială ce-va mai in- 
tensivă, cum ar fi: „bien en veritâ“: 

Apocalipsul lui Paul, circa 1550 (Cuv. 
d. bătr. II, 428): „0, cucătă slavă te'i 
spodobitu, suflete! cu adevăru că fu- 
giiai de noi... 

Tot aşa cu preposiţiunea pre: 
Ur text din secolul XVII (Cod. Mss. 

miscell. al Bis. Sf. Nicolae âin Braşov, 
p. 306): „nice să ne înşâlâm înşine, 
să ne pare că e dulce pohta pâcate- 
lori, că azaşta aste, pre adevări, în- 
şâlâciun€ morţiei. . .“ 

Cu preposiţiunea, d e, scădută la, ro- 
lul de prefix, adevăr se aglutinsză, în- 
trun singur cuvint: dedevtr (—de- 
adevăr), care ne întimpină în cele mai 
vechi texturi: şi pînă pe la finea se- 
colului XVII, fără a diferi prin sens 
de simplul: adevăr. 

În Codicele Voroneţian, circa 1550 
(Mss. Acad. Rom.), alăturat cu Noul 
Testament din 1648: 

țărâna sau spune 

dedevărulă tău... 

Ps. XXXIX: 

mesersr6 ta şi de- 

devărulă tău pu- 

au vesti-va ade- 

vărul tău?., 

„Mila ta şi ade- 
vărul tău puru- 

ria mă păzâscâ,,.. 

  
1550: 

Jacob. III, 14: 

nu vă lăudareţi 

şi nu menţireţi 

spre dedevăru,... 

Ib. V, 19: fraţi, 

se neştiinre de 

voi rătăciaşte de- 

la, dedevăru.... 

Petr. 1, 22: su- 
fletele voastre cu- 

rățindu întru as- 

cultar€ dedevăru- - 

lui... 

Tot aşa la Coresi, 
Silvestru, 1651: 

1577: 

Ps. V : nu iaste 

în rostulii lori de 

devărăă... 

Ps. XXIX : doa- 

ră ispovedi- ți-se . 

  

1648: 

„nu vă lăudareţ, 

nece fireţi min- 

cunoşi înprotiva 

adevărului... 

„fraţii miei, să 

au rătăcit cine- 

va dintru voi dela, 

adevărti .., 

„inimile voastre 

curăţindi întru 

ascultare adevă- 

7uluă,., 

1577, alăturat cu 

1651: 

«Nu iaste în ro- 

stulă lui derep- 
tate... 

„au lăuda-te-va, 

pre tine ţărăna?   

rur€ ajutarâ-mi.., 

  
Ps. LXXXIV': „mila şi adevă- 

milost6 şi dede- rul  timpinară- 
vără  timpinarâ- se... 
se... 

Legenda. Duminicei, 1600 (Cuv. d. bătr. 
II, 54): „buinrătate va fi dela Tatălu 
şi dela filuli Is. Chs. întru vecie de 
vecii cu dedevără...“ 

Dosofteiu, 1673, f.9 b: 

Că tu cert dâmănuntul inema; şi zgăul, 
Şi ştii cu dedevărulă direptul şi răul... 

Românul adevăr =lat. ad-verum; 
dedever = de-ad-verum, de unde Şi 
italianul dav vero, întrebuințat însă 
numai ca adverb. | 

V. Ad, — 2:34 Adevăr. — Birfăă, — 
Minciună... 

2- Adevăr, adevâră (adeveri, adevere), 
adj.; vrai, vâritable, r6el. In vechile 
texturi se pune forte des adjectivul 
propriii adever = lat. a d-veru s acolo 
unde astădi se întrebuinţeză numai for- 
ma participială adevărat, 

Coresi, Omiliar 1580, quatern. IX 
p. 10: „să nu le se pare lor că e vre 
o nălucâ, ce adevăr trupă...“ | 

Varlam, 1643, 1 f.'163 b: „aicia 
arată Hs. fiiuli lui Dumnedzău de în- 
chinâtorii cei adeveri ce vori vria să 
criadză întru Domnul Hs... carii sim- 
temi noi creştinii cei pravoslavnici în- 
chinâtori adeveri...“ 

Ibid. II f. 81 a: „mă va trage spre 
perire şi nevoiaşte să mă, I6pâdi de 
-Dumnedzeu celi adevâră,..4 

Ib. 1, 63 a: „cănd faci aşia, atunce 
închipueşti cruce adevarâ...“
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Arsenie dela, Bisericani,. circa, 1650 

(Mss. în Acad. Rom.): 

p. 85: iubiţi pre Dumnezeu prâ-cu- 

vioşii lui, că pre cei adeveri cârcâ,...; 

p. 200: şi tu, Dumnezăul mieu, eşti 

îndurat şi milostiv, îndelung răbăător 

şi multii milostiv Şi adevăr...; 

p. 269: calia c6 adevară o vruiu, 

calia c6 adevară o iubiiu...; 

p. 270: nu lua diîn rostul mieu cu- 
ventele câle adevere... ; 

p. 278: dereptatia ta e dirâptă pu- 

rur6 şi l6gia ta e adearâ...; 

Dosofteiu, 16783, f. 179 a: 

Să rădice pentru ţară 

Moisei şi Aron sfarâ, 

Samuil să facă rugâ 

Ca o adeară slugă, 

Ibid. f. 49 b: 

Şi tot sfiinţii ce's cu inem'adevară. 
Lăudaţ vor fi de toată lumian ţarâ,.. 

Text din secolul XVII (Cod. Mss. 

misc. al Bis. Sf. Nicolae din Braşov) : 

p. 259: fugiia Domnului ca să în- 

credințeze că adevâră omii era... ; 

p. 364: acesta adevără Izrailt6ninia 
iaste şi întru elii hiltenşugi nu e... 

Ca şi substantivul adevăr, adjec- 
tivul îşi asociază de asemenea prepo- 

siţiunea „de“ scădută la, prefix, deve- 

venind dedever, fără schimbarea sen- 
sului. 

Codicele Voroneţian circa, 1550 (Mss. 

Acad. Rom.) alăturat cu Noul Testa- 
ment din 1643: 

1550: 1648: 

Petru I, V, 12: ... ărturisindit 
mărturisescu a. c'atasta-i mila cia 

tasta a fi dede- adevăratâa 

văru cu buinră- lui Dumnezău. .. 

tatia lu Dumne- 
dzeu... 

Legenda Sântei Vineri circa 1580 
(Cuv. d. bătr. Il): 

p. 146: acela iaste dedevării Dom- 
nedzeu luminătoriu şi sfinţitoriu... ;   

p. 149: apropie-te de vedzi sila de 

devărului Domnedzeu. . . 

v. 1 Ad.—1'34 Adevăr, — Adevărat. — 

Adeverit. 

5 Adevăr, adv.; 1*. vraiment, certai- 

nement ; 2*. amen, ainsi soit-il. Archa- 
ism, ca şi adjectivul corespundător a- 

devăr. Astădi se înlocuesce prin lo- 

cuţiuni adverbiale ca: în adevăr, 

cu adevărat ete. 

Coresi, Omiliar 1580, guatern. XXI 
p. 6: „şi aşa înbogâţindu-ne, în mâ- 

nile lu Dumnezeu avuţiia să o dămii, 
în mânile săracilor acâia puindiă, şi'la 

ceriu de vomă strânge, atunce ade- 

vără, afla-ne-vămi bogaţi...“ 

Legenda Sf-lui Dimitrie, text din sec. 

XVII (Cod. Mss. misc. al Bis. Sf. Nie, 

Braşov, p. 124): „că adevără, iubiţi. 
lor, de lucrurile c6l6 deşartele ale ce- 
ştii lumi peritoare să ne ferim...“ 

Acest adverb se mânţinuse mult 

timp în limba bisericâscă în loc de: 
amin „ainsi soit-il“. 

Noul Testament 1648, f. 119 a: 

Is. X, 1: ade- „amen, a- 

vără, adevăr, zic men dico vo- 
Voa0... bis... 

Apocalipsul lui Paul, circa 1550 (Cuv. 
d. bătr. II, 425): „aceluia e slava şi 
înpârăţie şi ţinutulu cu Tatălu şi cu 
Duhul sfântu de acum şi purur€ în 

vecu, adevăru. ,.* 

Cugetări în Gra morţii, circa, 1550 

(Cuv. d. bătr, II, 462): „şi vom cânta 

înprâunâ cu îngerii cu lauda, în slava 
sfinteei Troiţe în vecu, adevăru. ..“ 

Dosofteiu, 1673, Dedic. : „întraciaia 

dăruiască Domnul Dumnedzăii îndelun- 

gată şi nărocită Domniia mării tale, 

întru mila, sfinţii sale cătră cinstia şi 
lauda, sfănti-numelui săi, adevâru.“ 

Ibid. f. 158 a: „dă, Dumnedzăii sfin- 
te şi Doamne Isuse Hristoase, şi mie, 

unui păcătos, parte s'aib în sfănta, ta
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cetate, pentru ruga, sfinții sale maicii „Din fundul cârdacului, 
tale Precistii şa tuturor sfinţilor, a- Din marginea drumului... | 

(lbid. 6057 devăr. 

Context slavo-român circa 1600 (Cuv. 
d. bătr. Îl, 89): 

„. acelufari ţi- „. tomu slava i 

'rutul şi slava, în driizava vii vski 

vâcu adevâru... amină... 

Cu prefixul de, întocmai ca în ad- 

verbul italian dav vero (zde-ad-ve- 

rum), găsim în Dicţionarul bănăţen 

circa 1670 (Mss. în Bibl. Universităţii 

din Buda-Pesta): „Dadevăr. Equidem“. 

X, 1 Ad, —1"2:4 Adevăr. — Amin, 

4 Adevăr, adeverăz (adevărat, adevi. 
rare), vb.; affirmer, constater, realiser. 

Archaism. înlocuit astădi prin a dev e-. 
resc. 

In poesia poporană adevărare s'a ste: 

reotipat în construcţiune cu aflare 

la reflexiv: „a se afla şa se ade- 

dev&ra“ având sensul de: „râaliser 

quelque chose de trăs-difficile“. 

O colindă, din Ilfov: 

Cine ?n lume s'ar afla, 

Sar afla şadevtra 

Sa dea 'n Mare 
Ca o fl6re, 

Să 6să ?n vad 

Ca un brad... 

(G. D. Teodorescu, Poes. pop. 71, 72) 

O altă colindă: 

Cine ?n lume s'o afla, 

S'o afla ş'adevăra 

Merii de mi-o săgeta ? 

Nimenea nu se dafia, 

Nimeni nu se bisuia... 

(Ibid. 81) 

Balada Bâcul Haiducul din Prahova. : 

Ş6pte pungi făgăduia 

Ori la cine s'o afla, 

S'o afla şgadevăa 
Să se ducă, 

Să'1 aducă 

  

  

Ba încă cu aferesa lui q-: 

Cine ?n lume sar dala, 

Sar dafla, sar devăra 

Pe negrul d'a 'ncălica 

Fără şea, fără oblânci... 

(Ibid. 74 

Sensul de „affirmer“ se învedereză 
maj cu s6mă din următorul pasagiii 
în Noul Testament din 1648: 

Luc. XXII, 59: „.. et intervallo 

şi trecănd ca unii facto quasi horae 
asi, altul ade- unius, alius qui- 

văra, zicăndi.., dam a ffirma- 

bat dicens... 

Cu sensul de „constateri“, adevărare 
este un vechiu termen juridic, care ne 

întimpină la tot pasul în crisove şi'n 

pravile, 

Badea, Bălăcenul (A. 1. R. 1, 61): 

„să adevăraţi pe măruntul, fâr de fă. 

țărie, când au cumpărat Necula acel 

loc. dela Ned6l6 fratele Calii, fost'au 

scaunele făcute acol6 ? au făcutu-le-au 

Necula după ce au cumpărat locul ? 

deci precum veţi. mărturisi şi veţi q- 
devăra cu sufletele voastre...“ 

Iată un şir de exemple din Condica 
Logofeţiei sub Constantin Brâncovan 

(Mss, în Arch. Stat): - 

1692 (p. 12): „au umblat şi au ade- 
vărat s6mnele moşiei satului Orâviţa...“ 

1693 (p. 65): „deci aceşti 4 boiari, 

ei s'au strănsu toţ la un locu, fiindu 

şi ei amăndoi de faţă, de le-au luat 

s6ama, pre amăruntul şi bine au ade.- 

vărat cumcă atastă moşie, ce au fostu 

partă lui Bivol şi a Bratului, iaste den 
fun6 moşălor popii Fierăi. . .“ 

1693 (p. 29): „şi bine am adezărat 

Domniia, me cu tot Divanul...“ 

1694 (p. 146): „... aşa au fost «de. 

vărat acei boiari cu sufletele lor...“ 

1696 (p. 166): iar pentru dum-



821 “ADEVER, : 322 

bravă, şi pentru luncă, cătă să va a- 
devăra că iaste, aşa i-au tocmit să, 
aibă a ţin6 frățâşte...“ 

1696 (p. 173): „şi au ţinut sfânta 
Mitropolie satul Orâviţa cu tot veni- 

tul din hotar în hotar, cum iaste mai 

sus zis, precum au ales şi au adevă- 
rat aceşti 6 boiari. . .“ 

1696 (p. 96): „drept acâia şi Dom- 
niia, m6, adevărănd, că au fost obicsiu 

şi mai de'nainte vreme, aşa le-am dat 
atastă carte...“ 

1697 (p. 230): „le-au cerşut ca să'ş 
scoață moşnsnii cărţi domneşti şi seri- 
sori ce vor ave pre moşiia, satului Go- 

dânilor, ca să poată adevăra in tot 

hotarul căte dâlnițe săntu, şi fieşte- 
carile moş căte dâlniţe au stăpănit, şi 

să adevereze ce s'au vândut şi ce 
au rămas nevăndute, şi ca să poată 
adevăra cătă aste part boiarinului...« 

1698 (p. 254): „deci aceşti boiari ce 

scriu mai sus neputănd adevăra în- 
tvaltu chip, au întrebat pre bătrănii 

şi megiiaşii de acolo denprejur... “ 

Trecând acum la Moidova;: 
Pravila 1646, p. 24: „de va fi făcut 

una ca atasta şi să va adevăra cu 

mărturie oameni de cinste şi credincoşii, 
certaria lui să fie moartia...% 

Ibid. p. 25: „or-eare vameşi va face 
năpaste cuiva şi-i va lua negoţulii, dză- 

cândi că nu şau plătitii vama, şi el 
va, adevâra cau plătit, acesta nu nu- 

mai negoţul va întoarce înapoi, ce încâ, 

şi ca un fură să va certa...“ 
Ib. p. 50: „căndi să va prileji un 

om căsariu în vilața lui săş dăruia- 
scă avuţiia sa fămeii sale, sau fămeia 

bărbatului său, acestii darii să va ade- 
văra după, moarte, iară, nu în viiaţă... “ 

Ib. p. 150: „nişte oameni mulţi vorii 

ucide pre vr'unulii cu rane de moarte, 

carele una dentr'ânse săngură putia, 
sălii omoară, iară să nu sâ,. poată ade- 

văra la gudeţii carele lau omorât, a- 

32,083. 

  

tunce pentru căce sănti mulţii, nu să 

va omorâ nice unul... 

Cu acelaşi sens de „constater“, în 

Catechismul transilvan din 1560 (Cuv. 

d. bătr. II, 99—100): 

— „Cu ce veri adevira ca eşti cre- 
ştini ? 

— Cu acsia că m'am botezatii... 

— Cu mai multii, cu ce veri adevăra? 

— Cu acâia, că ştiu rădâcina creşti- 
nâtâţiei. .. + 

Dosofteiu, 1680, f. 66 a, întrebuin- 

țeză, infinitivul substantivat adevtrare 
cu sens de adevăr: 

. întoarce-va 

rialele pizmaşilor 
miei, cu adevăra- 

re ta răspiiarde”i 

pre înşă... 

La perfect se conjugă: adeverai, ade- 
văraşi, adevără,... 

Legenda Sf-tului Dimitrie, text din 

sec. XVII (Cod. Mss. misc. al Bis. Sf. 

Nic. Braşov, p. 113): „şi după aceia, 

dâca, se stinserâ focurile, iară tocmito- 

riul besârecei tuturorii adevârâ acastă 
ciudesâ.... & 

La, presinte indicativ şi la subjune- 
tiv, forma organică: adevtr, adeveri, 

adeveră, adevere, ne apare înlocuită deja, 

„„. avertet mala, 

inimicis meis, in 

veritatțte sua 

disperde illos.... 

în vechile texturi prin forma cu -ez: 

adeverez etc. 

Pravila Moldov. 1646, f. 84: „mai 

adevărate sămti mărturiile carile dzăciă 

că iaste aşia decăti ceia ce dzicii că 

nu-i aşia,; ce să dzice: ceia ce adeve- 

vedzâ, mai de credinţă sămiii decătii ceia 

ce tăgăduescii...“ 

Ibid. f. 87: „macaru de-are şi fi un 
marturii destonic şi credindosi să ade- 
veredze prâcurviia muerii...% 

Ibid. f. 100: „să cade să adeveredze 
giudeţul cu mărturii oameni de ere- 

dinţă, cum aste răpitoriu, şi atunce 
să va certa...“ 

"Ib. f. 150: „să nu poată, gudeţulii 

II]
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să adeveredee, cine i-au făcutii rana, cia 

de moarte, şi cine i-au făcută cslialalte 

ce nws de moarte...“ 

Constantin Brâncovan, 1694 (Cond. 

Mss. Arch. Stat. p.214): „ca să caute 

şi să adevereze şi să mărturis6scă pre- 

cum vor şti cu sufletele pentru acâste 

2 delniţe de moşie din Topoloveni: ţi- 

nutau mănăstire Glăvătogul vre-odi- 
nioară...& 

Zilot, Cron. p. 118, despre dinastia 

Basarabilor : „n6m blagoslovit de Dum- 
nedeu precum însuşi faptele lui în vil6g 

adevereză, nu numai aici în pămîntul 

ţărei, ci şi pre alte pămînturi...& 

E forte interesant, că forma, cu -ez, 
pe lingă sensurile de „affirmer, consta- 

ter, r6aliser“ pare a mai fi desvoltat 

unele accepţiuni, pe cari nu le găsim 

în derivatele fără -ez; de exemplu: 

„Să se adevereze = S'assurer, se con- 

vaincrek: 
Moxa, 1620, p. 397: „mişeii de pre- 

tutindinia multi bine lua dentru mă- 

nile lui, şi cine va vr6 să se adeve- 

ree a mare credinţă ce ave: 

besârecă, pr6 frumoasă zidi lu sveti 

Gheorghie şi alte...“ 

Tot aşa: „adeverez=j'atteste“ la iscă- 

liturile marturilor unei transacțiuni : 

Act muntenese din 1622 (A.L.BFR. 

1, 32): „eu Pavel sticlaru adeverezu, eu 

Stan sticlariu adeverez, eu Şerbanu ot 

Vălcana, adeverez, şi am scrisu eu popa 
Toader ot Vălcana cu zisa loru; Pă- 
traşc postel ot 'Tărgovişte adeverez, 

Vasilie postelnicu adeverezu, Tănase 

postelnec ot Coţăeni adeverezu, Opr6 
postelnic ot Săteni «deverezu.“ 

In fine, participiul trecut adevărat 

şi-a asigurat un loc independinte în graiu, 

ca adjectiv şi ca adverb, chiar după 

ce adeverire a reuşit a usurpa 

tote funcțiunile verbale ale lui adeve- 

rare, scădut din prima în a patra con- 
jugaţiune.   

v, Ad. — 1:23 Adevăr. — Adevărat. — 

Adeveresc. — Adeveritor... 

Adevărăre. —- v. € Ador, 

1:2- Adevărăt, adj, şi adv.; part. pass6 

d'adeverez: 10. pris adjectivement;: 

vrai, r6el, authentique; 20. pris adver- 

bialement : en vârit6, en râalit6, s6- 

rieusement, vraiment. 

Un text din sec. XVII (Cod. Mss. 

misc. al Bis. Sf. Nic. Braşov, p. 21): 

„d6ca priimi bucurie Mariia, vru ia, ȘI 

însăşi cu vedâr6 să se încrâză, să vori 

fi adevărate cuvintele, . .* 

Neculce, Letop. II, 310: „şi zicii săi 

fie dat atunce în cafe otravă, care şi 
cam samănă acel lucru să fie fost şi 

cam adevărat, că curănd s'au bolnă- 
vit, 

Act moldovenesc din 1698 (4.1. R. 

II, 264): „scriu şi mărturisăscu cu 

acestu adevăratu zapis al nostru. . .% 

Act muntenese din 1682 (A. LR. 

], 61): „pentru mai adevărată cre- 

dinţă mi-am pus degetul mai jos ca 
să crâză...* 

In Moldova e fârte obicinuită forma, 

adevarat, adecă cu silaba -va- în loc de 

-vă- (3-06); de exemplu: 

Pravila, Moldov. 1646, f. 166: „pen- 

tru să poată, înțelege, carele iaste ade- 

taralii, (axenaparb) şi mai întăi vino- 

vatiă,..* 

Darie Toder, 1674 (A. 1. R. III, 249): 

„mărturisăscu cu acest adevarat zapis 
al mieu...“ 

Şi mai poporană în Moldova e forma 
adivarat : 

O naraţiune ţerânâscă din districtul 

Sucâva: „Omu tari di ângir pote sâ să 

lupti cu un drac şisâ'l ghirulască, da- 

câ va lega cu brăcinariu dila berne- 

vică, şi tot năcăjindu'l şi bătindu'l, 

sc6ti bani, cari să prifac în cărbuni; 

di aceia nu trăbui să ni mulțănim cu
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banii scoşi întăiaşi dată, ci să batem | 
mereii când lam prins, arătându-ii o 
cruci şi tot stuchindu'l, pân ci scsti 
bani adivaraţi...“ ([. Bondescu, com. 
Giurgescij). 

Asociându'şi pe „cu“, adevtrat for- 
mză o locuţiune adverbială, : 

Act moldovenesc din 1620(A. [.R. 
1, 23): „mulţi boiari Ş slugi domneşti 
aşijdere mârturisim cau fost aş cu 
adevărat, cau fost înpresurând ace 
bucată, de ocină Agâpiianii făra, l6ge 
şi fără, ispravă. ,.« 

Altul din 1631 (ibid. 71): „să să 
criază acastă mărturie a noastră, cu 
adevărat scriem. . . 

Pravila Moldov. 1646, f. 38: „nu să 
va, certa ca, un suduitoriu de domnie, 
ce cu «devăratii mai multi să va, cer- 
ta pentru acasta sudalmâ sau vătă- 
mare a giudețului decăt pre altul ce 
nare fi giudeţii. ..“ 

Ibid. f. 147: „săli cunoască &ude- 
țuli, au doară să face, au cu adevă- 
rată aste nebuni...“ 

Ibid. f. 157: „să va face că doarme, 

iară elu cu adevărată va fi deştep- 
tati... « 

Zilot, Cron. p. 38: 

Care sânge, cal lui Avel, striga la cer nen- 

cetat 

Răsplată să facă dreptă ţie cu adevăvat... 

Alexandri, Remăşagul, sc. 18: 

„Leodorânu. Da bine, domnu Nicu 

Tolinescu ce caută aici ? . 
„Smărandiţa. Cu adevărat! (cătră 'Tin- 

ca, zimbind) Respunde tu... 
„tinca. Veriş6ră. .. 

„Nicu. Domnule Teodorene, am Ye 

nit aici ca să cer mâna, duâucăi, . 
O doină din Dobrogea : 

Tu nevastă cu barbat, 

Ei flecăui necununat, 

Spune'mi tu c u-adevarat 

Câte lacrimi am varsat ?.. 

Ă (Burada, Călăt, p; 231)   

Rare-ori în loc de „cu“ se întrebu- 
ințeză „pre“: 

Constantin Brâncovan. 1697 (Cond. 
Mss. în Arch. Stat): „întiacâia boia- 
renul domnii mâle Radul Golescul aga, 
el sciind lucrul pre adevărat, au măr: 
turisit cu mare încredințare. . . 

Locuţiunile adverbiale: „cu adevă 
ral“ şi „pre adevărat“ aă un sens 
mai afirmativ decât adverbui propriii 
dis adevărat. 

“Neculce, Letop. II, 435, despre ca- 
racterul 'Turcilor : „dupre cum lii hi- 
rea de dulăii, de le zici dulăi adevă- 
at: dacă văd ca nu pot isprăvi, ei 
daii vina, capetilor. . .« 

A. Pann, Prov. III, 34: 

Adevirat—ea respunse— aşa e după cum zici, 
Că, de te-oiu primi în casă nimica nu o săi 

strici, 
Decât nu e cu cădere unei tinere femei 
Să dormă cu altu'n casă, când e dus bărba- 

tul ei... 

„Jurămintele întrebuințate pe aici 
sint: Să fiii al dracului, să fii afuri- 
sit, să chior&scu, pe legea, mea, Dzeii 
aşa! Să nu'mi văd copchiii, simi moră 
boi dila jug! Asta'i pâne, dacă nu spun 
adivarat!“ (D. Albotânu, Covurluiu, e. 
Mastacan)). | 

In unele comune din Dobrogea, când 
vr6 cine-va să afirme întrun mod maj 
energic, iea un păhar cu vin saii cu 
apă, versă puţin jos şi dice: „stai 
vin saii ista'i apă de nu spuiu adeva- 
at!“ (|. Plesnilă, 'Pulcea, c. 'Turcdia). 

Donici, Vulturul şi Paingul: 

Să'ţi spun adevrat, 

— Paingu ai r&spuns— 
Pe câdă'ţi am venit, 

Tu însuşi m'ai adus... 

In poesia poporană, expresiunea „a 
spune adevărat“ a devenit stereotipă. 

Marian, Bucovina, I, 63: 

Dragule, voinicule ! 

Să nuţi fie cu bănat, 

Spune'mi mie-adevărat, 

II?
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Cum, de când eşti tu armaş, 
N'ai venit Val mei locag?.. 

Ibid. 1, 72: 
Spune'mi mie-adevărat, 

Ce bei păhar neurat? 

Şezi la masă nenbiat?.. 

Ib. 1, 94: 
Radule, 

Bărbatule ! 

Spunemi mie-adevtrat, 

De ce eşti tu blăstemat?.. 

Ib. 1, 140: 
Spunemi mie-adevărat, 

Ore cum de te-ai lăsat 
Tureilor 

Femeilor 

De pe tine te-aii legat ?.. 

Jarnik-Bărsanu, Transilv. 403: 

Spune'mi, mândră,-adevărat, 

De când badiu te-a lăsat, 

Tu cu câţi te-ai sărutat ?.. 

v. 3 Adevăr. — Adeveresc. — Adeverit. 

Adevărătăte (plur. adevtrătăţi), s. f. 

vârit6. Sinonim cu adevară, ade- 

văr, adevericiune. N'are a face 

Wa-dreptul cu latinul „veritatem“, ci 

este de formaţiune românâscă din par- 

ticipiul „adevărat“ sai chiar din „ade- 

văr“ prin acăţarea analogică a, finalu- 

lui ca în: bunătate, dreptate etc. 

Dosofteiu, 1680, ps. 24: „toate căile 

" Domnului milă's şi adevărătate...“, unde 
la Silvestru, 1651: „milă sănti şi a- 

F. 35 a: iubiţ 

pre Domnul, toţ, 

cuvioşii lui, că q- 

devărătăţ tarcă, 

Domnul... 

F. 42 a: Doam- 

ne, în ceriu mila 

ta, şi adevărătute 

ta, pănă la nuori... 

F. 88 a: în vase 

de psalom adevă- 

rătate ta... 

F. 108 a: câ 

milă şi adevărăta- 

te iubiaşte Dom- 

nulă...   

328 

„„. diligite Do- 

minum, omnes 

sancti ejus, quo- 

niam veriia- 

te s requirit Do- 

minus... 

„... Domine, in 

coelo  misericor- 

dia tua, et veri- 

tas tua usque 

ad nubes... 

„.. În vase psal- 

mi veritatem 

tuam... 

„.. quia miseri- 

cordiam et veri- 

tatem diligit 
Dominus... 

In acelaşi psalm LĂXXXIV, adeveră- 
tale şi adevăr figureză cu acelaşi 
sens : 

F. 109 a: mila, 

şi adevărul să 
tâlniră, direpta- 
tia şi pacdia să 

sărutară ; adevă- 

rătatia din pă- 

mânti au răsă- 

rit... 

„„. Misericordia 

et veritas oc- 

currerunt, justi- 

tia et pax oscula. 

tae sunt; veri- 

tas de terra orta 

est... 

v. !* Adever. — Adevericiune. 

devări...“, iar la Coresi, 1577: 
„milă, şi dedevări...“ 

Alte exemple din Psaltirea slavo- 

română, a luj Dosofteiu : 

F. 27 a: povă- 

ţiaşte-mă la ade- 

vărătate ta... 

F. 833 b: răs- 

cumpăraşi-mă , 

Doamne Dumnă- 

dzăul adevărătă- 

ăi... 

... deduce me 

in veritatem 

tuam... 

„. redemisti 

me, Domine Deus 

veritatis...   
Adeverăâse (adeverit, adeverire), vb.; 

10. affirmer, constater, 2% confirmer, 

vârifier, 30. assurer, promettre solen- 

nellement. Deja în graiul vechiu, din 

organicul adevărare (=lat. adve- 

rare == ital. avverare = franc. averer 

etc.) se formase, prin trecere în a pa- 

tra conjugaţiune, dubletul adeverire , 

ambele varianturi circulând îri acelaşi 

timp. Ca mai tot-d'a-una în asemeni 

casuri, n'a întărdiat a se produce o 

dissociaţiune de idei, forma cea nouă 

adeverire începând a exprime unele 
nuanţe străine formei celei vechi, şi 

anume pe acelea de „întărire“ şi „a-
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sigurare“, pe cari mâi că nu le avea 
adevă&rare. Apoi cu încetul acesta 

din urmă a despărut aprâpe de tot, go- 

nindu'l cela-Valt, care însă singur nu 

ajunge. Limba română trebui să pă- 

streze amindo& formele, după cum pă- 
streză participiele lor: adevărat şi 
adeverit, între cari există o deosebire 

atât 'de mare sub raportul logic, în- 
cât se pote dice: „cutare lucru o fi 

adevărat, dar nu e încă adeverit= 

peut-âtre vrai, mais pas encore v6- 

rifi6“, 

Cantemir, Divanul lumii, 1698 (A.1. 

R. II, 128): „macarcă al omului suflet, 

precum nemuritoriu să fie, adeverit şi 

adevărat aste, însă adevărat 

că, după lumeştile de vei înbla, pofte, 

şi cu trupul şi cu sufletul vei în veci 

muri, precum adevereşte în Pildele sale 
Solomon...“ 

In acest pasagiu, adeverişte însemnă 

„confirme“, adeverit — „confirme, iar 
adevărat—,yvrai, 

Adevărare este o simplă afirma- 

țiune a unei stări, pe când adeverire 

e nu numai atâta, ci încă acea afir- 

maţiune controlată, adecă o adev&- 

rare făcută a doua 6ră. 

19. adeveresc =adeverez. 

La început, după ce se formase du- 

bletuil etimologic adev&rare —ade- 

verire, ambele varianturi circula mult 

timp cu acelaşi înțeles. Aşa, la Coresi 
participiul adeverit nu însemneză, alt 

ce-va decât adevărat, De exemplu: 

Omiliar 1580: Noul 'Testament 

1648: 

lo. IV, 87: . într'aa- 

acesti amu cu: sta acelii cuvănt 

vântii iaste ade- aste adevărat, 
verită, că altulu 

iaste de semână celi ce samănă 

şi altulii iaste de şi altul care s6- 

s6cerâ. .. cerâ, .. 

Latinesce: „verbum verum“. 

că altul aste   

Coresi întrebuinţâză une-ori ambele 

forme pe aceiaşi pagină, fără nici o 
deosebire logică ; bună 6ră în Omil. 

quatern. XII p. 1: „derep-ce că derep- 

taţe — grăiaşte-se — înpreună cu toate 
bunâtâţile, şi adeverita închinâciune 

Xaste şi lu Dumnezeu cu podoabâ, cumii 
laste creştin6sca, dereptate; mai mare 
laste şi mai pre susii mai vrătos de 
elin6sca şi de jidovâsca,; că elinesca, 
amu dereptate trupâscă ia şi rătâcită, 

iară iudejasca a de văratâ amu, însă 

şi atasta e trupâscâ...“ 

Tot cu sensul de adevărat: 
Coresi, Omil. 1580, quatern. III p. 

13: „postulii adeveriti, jaste nu numai 

să topimiă trupuli, ce de ce mâincămii 

noi să înpărţimi şi altora să mâ- 
nâînce,..“ A 

Ibid. quatern. VI p. 15: „pentru a- 

cela fece Hs. aşa, ca să ne arate şi 
noao cal6 nălţimei şi a paceei câia a- 
deverita. . .* 

b. quat. IX p. 11: „bucurie fâce 

ucenicilor şi întări pre ei spre credinţa 

câia adeverit, . .« 

Ib. quat. XI p. 16: „închinâtorii ceia 

adeveriții închinâ-se părintelui nu cu 
trupul, ce cu duhulii, ce se zice nu 

cu trupâscă jrătvâ, ce cu sufletâscâ,...“ 

Acelaşi participii adeverit funcţio- 
nând ca adverbul adevărat: 

Coresi, Omil. quat. XI p. 16: „carei 

credi întru el, ce se zice carei săntii 

ai besâreciei, noao arată că adeverit 

“ cinstescii pre Dumnezeii. . .“ 

Mai pe d'asupra, din participiul ade- 

verit, Coresi, Omil. quat. XII p. 14, 

formâză prin sufixul -ură substanti- 

vul feminin adeveritură cu sensul 

de adevăr: „şi la lumină să derep- 
taţi ceia ce-au orbitii, spre lucrurele 

c6l6 bunele şi spre a d everitură 
şi spre creştinâtate. . . 

20. adeveresc = „confirner, verifiert, 

Act muntenesc din 1692 (A. 1. R,
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I, 3D: „noi aceştie moşteni ot satul 
Brăneşti, care ne-amu numitu, adeve- 
rim cu acâstă scrisoare a nostră, pre- 
cumu să să ştie că... 

Act moldovenesc din 1680 (A. [.R. 
III, 254): „să hie platnic lui Neculai 
Cocărlan vornicului, să-i plătescă toată 
paguba precum sa put adeveri...« 

Enachi Cogălicânu, Letop. III, 197: 
„aceste multe vorbe căzănd în urechile 
prostimei, care de care le întăria, 
de care auzind şi Domnii carii era, ma- 
zili, ales Mihai Vodă, că şădea de a- 
tăța ani în Țarigrad mazil, le adeveria 
şi le încredința, ămbla de zi şi noapte 
după Domnie...“ 

Zilot, Cron. 1: „... peste patru-deci 
de ani aii slujit țărei cu dreptate, şi 
dreptatea, lui o ar adeveri condicele ce i 
le-am văqut...“ 

Alexandri, Boieri şi clocoi, act. IV 
sc. 8: 

„Hirzobânu. Frumâsă poveste ! 
„Tarsiţa. Nu'ţă face cruce, lorguşo- 

„rule... poveştile din qiua de astădi s'a- 
deveresc câte-o-dată...“ 

In graiul vechiu, nu o dată ne în- 
„timpină locuţiunea : „adeveresc lucrul“ 
Saii „adeveresc lucrul cum...&, prin care 
se amplifică numai forma, fără a se 
adăuga ce-va, la sens. 

Pravila Moldov. 1646, f. 150: „su: 
deţul nu şti, carele-i va, fi făcut rana 
c6 de moarte, numai ce să adeverește 
lucrul cum Pau ucis toţ înpreunâ...“ 

Nic. Muste, Letop. III, 10: „care 
poveste auzindu-se în Țarigrad la Im- 

părăţie, n'aii crezut, ce vrănd să ade- 
verescă lucrul, Vezirul ai scris la 
Duca Vodă...“ 

Ibid. p. 51: „Vezi ce sfat nesocotit 
cu într6gă smintâlă ! Moscalul neştiu- 
tor răndul şi puterea, acestor ţări, s'au 
înşelat, anume că se va adeveri lu- 
crul cum Vai sfătuit Muntenii şi 
Dimitraşco Vodă...“ 

  

  

Ib. p. 60: „Vezirul adeverind lu- 
crul cum nime nu seva pune îm- 
potriva poruncii Impărăteşti. . 

Infinitivul adeverire funcţionând ca 
substantiv : 

Critil şi Andronius (laşi, 1794) p. 
83: „fără a cerca nişte adeveriri între 
Romani şi Greci, unde să află atâte 
slăvite pomeniri din minunile meşte- 
şugului. ..“ 

Caragea, Legiuire 1818 p. 78: „cână 
(diiata) nu are adeverire c6 orânduită, 
de pravili, sati că cel ce au făcut di- 
iata nu-şi av6 minţile întregi...“ 

3%. adeveresc = „assurer, prometire 
solennellemenţ. 

Dosofteiu, 1678, f. 42»; „aşia cu- 
vintul Domnului Hs. îngroziaşte pre 
păcătoş cu focul nestîns şi cu munca 
v6tnicâ, iară, cei direp âi bucură cu 
fericinţa, c6 adeverită. ..& 

Nic. Muste, Letop. III, 42: „Atunce 
Şvedul necunoscănd meşteşugul Mos- 
calului, socotind că Moscalul de frica, 
puterii ai dat dos şi fuge, avănd Şve- 
dul şi pe Mazepa Hatmanul Căzăcese 
îndemnător şi adeverindui că se vor 
rădica, toată Căzăcimea în ajutorul Cra- 
Jului, sumeţ Şvedul cu neînfrănte o- 
ştile sale, s'aii depărtat de locurile ță- 
rii Leşeşti, mergănd după oştile Mos- 
cului, ..* 

Ioan Canta, Letop. III, 178: „Mai 
adeveritaii (Constantin-vodă Mavrocor- 
dat) că de'i va eşi somă bună de bani, 
a rădica desătina, şi văcăritul boieri. 
lor mazili şi mănăstirilor, şi toţi s'au 
bucurat...* 

Reflexivul „m 8 adeveresc“ însemnâză 
în vechiul graiu nu numai încredințare 

sai făgăduinţă, ci anume obligaţi- 
une legală: 

Act moldovenesc din 1699 (A. L.R. 
II, 266): „şi păn oi fi vie, sau ade- 
verit dumnelui nepotul Lupaşco să mă
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cate şi să mă socotescă, şi după morte 

me încă să nu mă uite...“ 

De aci în legătură cu jurămînt: 
Moxa, 1620, p. 398: „(lvdochiia) se 

adeveri cu jurâmăntii marecă nu 

se va mărita după moartâ lui (Costan- 

tină Duca)...“ 

Cu aceiaşi noţiune, fără, formă, re- 

flexivă : | 

Neculce, Letop. II, 297 : „(Duca-vodă) 
trimise pe Vlădica de Roman anume 
Avrentie la Bogdan şi la Iordachi în 

ţara Leşescă de le giură şi le ade- 

veri mare milă, şii aduse în ţară...“ 

Un contract moldovenesc de zestre 

din 1715 (A. ÎL. R. III, 276): „mau 
zuruitu dumnalui socru-meu şi mi- 

-au adeveritu să mi de doao mii de 

zlotii bani,..* 

Moxa, 1620, p. 401: „legă jurâ- 

mă nt mare Catacozinu cu Amuratii 

şi scriseră, cărți de adeverit, ca să nu 
strice Turcii -Grecilor...“ 

1:23 Adevăr. — Adevărai. — Adeverinţă. 
— Adeveritor. 

Adeverăz, —-y. 5 Adevăr, 

Adevericiuine (plur. adevericiuni), s. 

f.; verit6. Una din numerâsele forma. 

țiuni analogice prin sufixul -ciune, 

care ne întimpină mai ales în Biblia 

Şerban-vodă, 1688: 

Isaia, XLVIII, 

1: pomenindu-se 

nu cu adevericău- 

ne, nici cu direp- 

tate... 

Dan. X, 21: 

voiu spune ţi6 

ce] ce e rânduitii 

cu . scrisoare de 

adevericiune... 

Dan. XI, 2: 

stătuiu la vârtu- 

te şi tărie, şi a-   

„.. GOMMEMO- 

rantes non cum 

veritate, ne- 

que cum justi- 

tia,... 

„ annuntiabo 

tibi quod consti- 

tutumestin scrip- 

tura verita.- 

tis... 

. stabam ad 

robur et fortitu- 

dinem, et nunc       

cum adevărăciu- . | veritateman- 

ne voiu vesti ție... L. nuntiabo tibi... 

v. Adevtrătate. — -ciune. 

Adeverinţă (plur. adeverințe), s. f.; 
10. certificat, quittance ; 20. assurance, 

promesse; 30. râvâlation. 

In graiul de astădi, cuvîntul se în- 
trebuinţeză mai mult cu sensul re- 

strîns de „quitanţă“, ca, sinonim cu d o- 
vadă, de ex.: „dă'mio adeverintă saii 

dovadă de plata banilor, de primi: 

rea, mărfei ete.“ ; în vechile texturi însă 

predomnesc accepţiunile de : 

10. adeverinţă = „certificat“ : 
Constantin Brâncovan, 1694 (Cond. 

Mss. în Arch. Staţ. p. 150): „şi au fost 

făcut aceşti 24 de boiari şi scrisoare 
lor de adeverinţă, cum să, ţie Necula 
Banu cu nepoţii lui acâste moşii...“ 

Caragea, Legiuire 1818, p. 56: „Ve. 

chil de judocăţi iaste cel ce să orân- 

duiaşte de altul ca să să judece în o- 

cul lui; vechilul de judecăţi să să orân- 

duiască cu adeverinţă în scris; vechil 

fără adeverinţă în scris să nu fie pri- 
mit, i 

20. adeverinţă == „assurance, promesse“: 

Neculce, Letop. II, 319: „(Carol XII) 

aii purces în gios spre Poltava prin 

țara Căzăcâscă, avănd adeverinţă că or 
veni şi Turcii şi Tătarii la dănsul de 

va merge întins în stoliţa Moschi- 

câscă, ..“ 
Enachi Cogălnicânu, Letop. III, 243: 

„... i-au trimes căciulă, căftan, făcăn- 

dul deplin Han, scriidu'i după adeve- 

rință ca, să scoată toată paguba dela 

Tatari a saracilor...“ 

30. adeverinţă = „râvâlation“ : 
Varlam, 1643, II f. 81: „acâstia 

sămtii meşterşugurile vrăjmaşului a- 
deverinței, a Satanei pârintelui tâu, cau 

întrat în tine ca întruni vasi al sâu 

' destoinic, şi cu tine grâiaşte cătrâ mi- 
ne, nedejduind că mâ va trage spre
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perire şi nevoiaşte să mă l6pâdii de 
Dumnedzeu celi adevârii; ce mai vră- 
tosii tu dela mine, ce iaste adeverinţa 
să ştii: să, l6pedzi întun6reculi necre- 
dinței. ..“ 

Cantemir, Ist. leroglif. (Mss. în Acad. 
Rom. p. 36): „...dară lin suflând Au- 
strul adeverinții, şi într'o parte dând 
poalele hainei adevărului, grozavă 
goliciunea, minciunii descoperindu-să, să 
arată...“ 
-Ibid, p. 19: „...iute aste adulmă- 
carea adeverinţii, unde a sufletului pă- 
timire într'altul despre a sa o măsură, 
cine-va...“ 

v. Adeveresc. — Dovadă. — -inţă. 

Adeverinţăz (adeverinţat, adeverinţare), 
vb.; revâler. Cuvînt format din -ade- 
verinţă după analogia lui „încredin- 
ţez“ din „credinţă“. 

Dosofteiu, Paremiar 1683, f. 113b: 
„care svăntii şi mângăitori Duhi au în- 
țălepţâti şau luminati şau învăţat 
pre apostoli cu limbi străluminate şi 
înfocate, şau adeverințalii şau întă- 
rită a fiului lui Dumnădzău acel pur- 
tăreţi de viaţa...“ 

v. Adeverinţă. 

Adeverire, s, f. 

"Adeverit, -ă, adj. ! y, Adeveresc. 
2 Adeverit, adv. 

a 

Adeveritor, -dre,adj. et subst.; verifica. 
teur, juge enqusteur. „Boieri adeveri- 
tori“ se numiai în Muntenia cei însărei- 
naţi de cătră Domniă a, cerceta la faţa lo- 
cului împresurările averii nemişcătore, 
fie urbane saii rurale. Deşi în exerci- 
țiul misiunii li se da titlul de boieri, 
totuşi ei puteai fi dintre neguțitori sai 
popi ori plugară, generalmente vecini 
cu proprietatea cea împresurată şi 
Omeni cunoscuți prin onorabilitatea, lor. 

  

  

Liste de asemeni „boieri“, confecţionate 
la timp după districte sai oraşe, se ţi- . 
neaii la Logofeţiă, purtând numele tec- 
nic de „revaşe domnesci“. Pentru mo. - 
dul de a procede a boierilor adeve- 
rilori, lată câte-va exemple din Con- 
dica judiciară a lui Constantin Brân- 
covan (Mss. în Arch. Stat.): 

1693 (p. 8): „...deă fiind atastă ocină 
bătrănă, şi neştiind el în atastă ocină 
pre unde sănt sâmnele hotarului bine, 
nefiind nic cărţiie moşiei Racoviţei de 
prilej, într'acâia sluga Domnii msle 
Badg logofăt au venit la Domnia m 
de ş'au luat 6 boiari adeveritori pre 
răvaşe Domneşti, ca să&'ş caute şi 
să'ş descopere hotarăle cele bătrăne ale 
moşiei Racoviţei; de& cănd au fost la 

"Zi şi la soroc, ei sau strănsu aceşti 
boiari toţ la un loc, anume: Mihai 
den Dobroslovâni şi Preda ot Pr6jva 
Şi Man6 capitan ot Leul şi Papa ot 
Bărza şi Sima dela, Balşi şi Radul 
Paise diacon, şi au mersu acolo la, a- 
castă moşie ce scrie mai sus, fiind is- 
pravnic sluga Domnii mâle Vasilie 2 
portar, de au căutat. hotarăle câle bă. 
trăne şi o au însemnat pre hotară cum 
scrie mai sus, precum am văzut Dom- 
nia m6 şi cart6 celor 6 boiari ad. 
veritori...& 

Satele Racoviţă, Dobroslovenii, Prâj- 
ba, Leul, Bârza, şi Balşii, menţionate 
în acest pasagiu, se află tâte în di- 
strictul Romanați. 
„1693 (p. 65), în procesul între “popa 

„Fiera şi Şimjorzu feciorul popei Nechi- 
for Mazăre“ pentru un loc dela Bă- 
jesci, ajungând trâba să vină amînâoi 
„în Divan de s'au întrebat de faţă, 
urmâză decisiunea, princiară : „Domnia 
ms am judecat şi le-am dat la mijlo- 
cul lor 4 boiari adeveritori şi jude- 
cători pre răvaşele Domnii 
m6le, anume: Ghin6 slujer i Vlaicul 
clucer i Mateiu clucer Dobrieânul i Tu-
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dor chiurciubaşa ot Bot6ni, ca să caute 
Şi să adeverâze..“ 

1696 (p. 194) pentru nesce locuri de 

prăvălie din Bucuresci: „şi neputăn- 

du-să adevăra din Divan dereptate 

acestor locuri, Domnia me am judecat 
împreună cu îoţ, boiarii Divanului Dom- 
uii mâle şi le-am dat (lui Cărste şi egu- 

menului Teofan) Domnia m6 la, mijlo- 

cul lor 12 boiari adeveritori şi ju- 
decători pre răva şe le Domnii 
m 6]e€...% 

Intre cei „12 boiari“ figureză: „E- 

nuță starost za neguţitori, Iorga biv 

staroste, Manul neguţitoriul“. 

Să se observe că dela boierii ade- 

veritori nu se cerea nici un fel de ju- 

rămînt ad-hoc şi că numărul lor — fit 
4, 6, 12, 24 etc. — atîrna cu totul de 
hotărirea Domnului. 

v. Boier. — Jurător. 

Adeveritură. — v. Adeveresc., 

Adevesese. — v. Adăvăsesc. 

Adevăz (adevat, adevare), vb.; regler, 

rassembler, arranger. Reposatul G. Seu- 

lescu (Arch. Albinei Românesci 1845, 

Supplem. No. 11) găsise acest cuvint 
la ţeranii din Moldova cu sensul de 

„tocmesc, adun“, şi aduce chiar frasa: 
„adevea şi am adevat tâte hârtiile tre- 

buitre“. EI il derivă din latinul aq: 

aequare, cela ce nu se pâte ad- 
mite, de 6ră-ce qu trece la Români 

numai în & (6, €) şi p, nici o dată 

în 9. Nu cum-va să fie o 'contrac- 

ţiune dissimilativă din adevăsesc, 

pe care tot acolo îl audise Seulescu cu 
acelaşi înțeles ? Nu cutezâm a ne rosti, 

pină a nu se urmări mai întâiu tâte 

formele şi tote accepţiunile cuvîntului, 

precum! şi a se precisa, regiunea unde 

se intrebuinţâză. In ori-ce cas, pare a 

fi de o. proveninţă latină. E forte ade-   

-ADIA 898 

menitore quasi-identitatea fonetică şi 

logică a lui adevare cu spaniolul a. d o- 

bar „arrangeri, care există în tote 
dialectele romanice occidentale, dar pe 

care Diez (Wtb. 2", I, 6) îl crede de 

origine germanică. 

v. Adăvăsesc. 

— dia; suffixe de certains noms 

propres topiques. Mulţi cred că Me- 
hadia, numele renumitelor băi aşe- 

date la margine între Banat şi Olte- 

nia, n'ar fi decât o corupţiune din A d- 

Mediam, după cum se chiăma ace- 

Jaşi localitate în epoca Romanilor (Tab. 

Peuting.). Nică prin legi fonetice no- 

male, nici prin vre-un fel de analogiă, 

saii de etimologiă poporană, „Ad-Me- 

diam“ nu putea deveni „Mehadia. Ase- 
mănarea între ambele numi, dacă 

vom admite chiar că ele se asâmănă 
întru cât-va, este o întâmplare, nemic 

mai mult. In Mehădia, finalul -adta 

e sufix, şi încă un sufix forte inte- 
resant, 

Să alătureze cine-va numirile lo- 
cale ca: 

Amarddia, rîu ce trece prin Gorj şi 

Dolj, versându-se în Jiiu şi dând nu- 
mele seii la do& plase, la o vale etc.; 

Ciocâdia, un părîi şi un sat în Gorj; 
Arpadia, un cătun în Dolj; 

„Apâdia, un sat românesc în Banat 

lîngă Lugoş; 

Varâdia, un sat românesc în Banat 

lingă Verşeţ; 
Mânărâdia, nemţesce Donnersmarkt, 

şi Cinddia, nemţesce Scholten, sate ro- 

mânesci în Transilvania ; | 

afară de altele, pe cari noi nu le 

scim saii nu ni le aducem a-minte. 

Apoi să se compare forma Mehddia 

cu forma Mehedia, de unde resultă că 

acelaşi sufix, cu scăderea posteridră a 

accentului, ne întimpină în : 

Cernădia, doă sate în Gorj;
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Cisnădha, nemţesce Heltau, orăşel în 
Transilvania ; 

Crevedia, un păriii în Mehedinţi şi 
câte-va, localităţi în Vlaşca şi 'n II- 
fovă ; ete. 

Care va fi dară prima conclusiune ? 
Existinţa unui vechiu sufix romă. 

nesc topic -ddia, păstrat mai cu per- 
sistinţă în regiunea, oltână, forte rar 
în Ard], de tot excepţional în partea, 
resăritână a Munteniei şi cu desăvir- 
şire necunoscut în Moldova. 

Acelaşi sufix ni se presintă la Serbi 
în : - 

Gredia „Grecime, mulţi Greci“ ; 
Srbâdiia „n6mul serbesc“ ; 
Turddăa „n6mul turcesc, 'Turcime“; 
momtâdiia „tineret, mulţi tineri“ ; 
piesâdia „cânime, o drâiă de câini“; 
“Sumâdia, numele unei provincie, 

etc. 

Sufixul -adia nu este slavic la Serbi, 
după cum nu e latin la Români. Lua- 
tu-lau Românii dela Serbi ? dar atunci 
vemâne deschisă cestiunea,: de unde ”] 
ai Serbii ? Luatu-Vai Serbii dela Ro- 
mâni ? acelaşi cestiune îşi mută nu- 
mai d6ră locul, dar nu se deslâgă. 

In forma -âdia şi'n variantul -ăcha, 
d nu se asibileză. EL trece însă în 2 
pe dată ce accentul scade pe o vocală 

„mai jos de î. Aşa din Amaradia vine 
numele păriului Amărăzde = A- 
maradidne, 6r din Ciocâdia porecla 
Ciocăzân=Ciocadiânu. 

V. Amaradia. — Mehadia. — Mehedinţi. 

Adiăfor, adj. ; indifferent. Curat; ro- 
mânesce: nepăsător. 

Alexandri, Iaşii în carnaval, act. II 
sc. 6: „îi vorba că te iubese aşa de 
năstruşnic, încât acum sînt adiafor 
pîn' şi de ciubuc! eit care eram în 
stare să'mi vînd sufletul penti”o liul6 
de tiutiun,..“ 

Acelaşi, Hagi-Petcu, act. 1, sc. 4: 

  

  

„Vrei să'ți spun una, dacă”! aşa? Eşti 
un nerecunoscător, un adiafor. ..* 

Acelaşi, Boieri şi ciocoi, act. I se. 
7: „decât a sta de o parte r&ce şi 
adiafor, mai mult patriotism arată, cel 
ce se luptă cu ori-ce armă...“ 

Termen grec din epoca fanariotică : 
Adidpogos, care se maj întrebuinţeză 
numai d6ră într”'o conversaţiune co- 
mică sai cu ironiă. 

Adiaforiă, s. f.; indifference. Grecul 
dd.agogia „nepeăsarei. : 

Beldiman, T'ragod. v. 1133: 

Balş în adiaforie, iar 'Tăutul -buimăcit, 
Aștptă cu îngrijire câsul cel nenorocit... 

Alexandri, Boieri şi ciocoi, act. 1 sc. 
7: „Guvern îi aista ?... vă "ntreb bo- 
ieri, Guvern Regulamentar ori pă şa 
lic, în care domnesce interesul şi sa- 
mavolnicia?.. Şi noi să privim 
cu adiaforie o asemine stare de lu- 
ceruri 7. 

v. Adiafor. 

Adiaforisăse, vh.; 6tre indiferent. Ro- 
mânesce: a nu păsa, a sta nepă- 
sător. 

Conachi, Afrodita şi amoriul : 

Dar el simte şi iubesce, 

Fără să fie robit, 

Și adiaforisesce 

- In minutul ce-au iubit, 

Incât zic cu hotărire 

Că acest tînăr cumplit 

Pentru a mea osăndire 

Singur din Îad au eşit!.. 

v. Adiafor. 

. Adiat, -& adj. v. Adiiu. 
 Adiăt, s.n. 

Adiătă, adiiătă, s. f.; testament. 
Forma literară este diiată sai di- 

ată = neogr. didra (Cihac), termen în- 

trat în grau prin legislaţiunea fana-
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riotică, în locul vechii locuţiuni curat, 
romănesci : lăsat cu limba de 
m6rte. 

Caragea, Legiuire 1818 p. 67:. „Mo- 
ştenire jaste priimir6 unui viii a drep- 
tăţilor unui mort, căruia îi sânt 4ă- 
ruite după pravilă fără diiată sau 
cu dilată... 

Poporul insă rostesce mai adesea. : 
adiată sati adiată. In acestă formă, a- 
nu este un simplu adaos fonetic, ci 
resultă dintro ingeni6să etimologiă po- 
porană. Un testament manifestă ul- 
tima suflare, „le dernier souffle“ 
a murindului. Astfel eranul, căruia, 
nu'i plac în genere neologismii, a îm- 
pămîntenit pe grecul draărazrg căsăto- 
rindu'l cu românul adire „souffler 
legărement“: adi€tă „râsultat d'un 
souffle“. 

Jipescu, Opincaru, 57: „... 45 mi 

s'or scurta, dilili pîn'la Paşte, las vouo 
cu graiu limpede, cu limba d&slegată 

şi cu minţili adunate, adăata mea; şi 

blestemaţi dă&la mine să hiță şi uidu- 

iți dă tot plaiu şi d8 toate satili d'im- 

prejur, dăla Piţigoiii şi pînă'n Malu- 

Vînăt, şi dîn vac în vacsă hiţă goniţi, 
dă n'ăţi ţine cu dinţi d& doru şi d6 
voiea mea a dăpă urmă...“ 

Basmul lui 'Țugulea (Ispirescu, Le- 

gende, 331): „Acâstă carte ce'i aduse 
era adiata împăratului. Căci bolnav fi- 

„ind pe patul morţii, Pai fost; întrebat 
sfetnicii şi glâtele, pe cine le lasă îm- 

p&rat, pentru că n'avea alți copii. Im- 

păratul le-a fost respuns că mai vred- 

nic nu cunâsce pe nimeni decât pe 

Țugulea. Atunci s'a scris adiata, s'a 
iscălit de împărat şi de t6tă obştea...“ 

Când dice adiată, poporul nu mai 
vede nimic străin în acest cuvînt, fi- 

ind sigur că întrebuinţâză pe un de- 
rivat din adie, adecă un participii 
femeiesc substantivat, întocmai ca. 
spusă, disă, faptă, ursită ete.   
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v. Adu. — Diată. — Limbă. — Testa. 

ment, 

Adică, adică | 4. Adecă 
Adicăte fn îeca, 

Adisre, adiăre (plur. aderi), s.f; 

Vinfinitif substantive d”a di ez: action 
de soufifler ă peine, souffle, veni; Isger, 

brise, zâphyr. Sinonim cu bre şi 
abursâlă. 

Basmul celor 12 fete de împărat, (Is- 

pirescu, Legende, 238): „Un fr6măt 
puternic se făcu atunci în tâtă pădu- 
rea, ca de o furtună ce vine întăritată 

asupra copacilor ; şi totuşi nici o frundă 
măcar nu se mişcă din loc, ba nică 

măcar nu se cletinâ, ca de o adiare 

de vint barim,..“ 

De la Vrancea (B. Stefănescu), Sul- 
tanica, p. 195: „Scăpătase srele; og6- 
rele îşi plecaii bogăţia de grâii, orz, 

ovăz şi meiu la adierile încropite ale 
vintului de mâză-zi...* 

C. Negruzzi, Seris6rea VIII: „Daliile 
îmbrăcate în bogatele lor rochii colo- 

rate şi gingaşii tamarini se legănai la 

adierea vîntului, . .& 

A. Odobescu, Dâmna Chiajna p. 110: 
p- Şuerătura frundelor ce se legânaii 
în adierea dimineţii...“ 

Alexandri, Concina, se. 2: „... adie- 
rea recorit6re a, nopţii, lumina dulce 

a, stelelor, cântecele depărtate ale p&- 

scarilor neapolitani, producea o armo- 

nie, o atmosferă, încântătâre...“ 
V, Aburelă. — Adiiu. — Bore, 

Adiiu, adiăz (adiat, adiet;, adiare, a- 
diere), vb.; 10. souffler l6gărement; 20. 

frâtiller, branler; 3. respirer. Necun6- 

scerea tuturor formelor şi a tuturor 
sensurilor cuvîntului ai împins pe unii 
a-i căuta originea, în latinul adhalare 

(L. M.), & pe alţii în polonul odwiewa 

(Cihac).
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10. adiere „souffler l&gărementi. 
In Dicţionarul Mss. bănăţen circa 

1670 (Col. 1. Tr. 1888 p. 420): „Adiădz. 

Vix levort. 

O colindă din Dobrogea : 

Vînt de var'a adiat, 

Flori de măr sai scuturat, 
Peste noi sau revarsat... 

(Burada, Culăt. 74) 

Basmul Țurldiele blendei (Ispirescu, 

Leg. 246): „Un vinticel adia încât de 

abia îl simţiai că vine să'ţi mângâie 

obrajii. . .€ 

-B. Stefanescu (De la Vrancea), Sul- 

tanica p. 221: „S6rele zăpuşesce fi: 

rea; lumina lui te orbesce ; aerul jâcă, 

fierbe, şi nici un pic de adiere nu as- 
timp&ră arsura, ..* 

20. adiere „fretiller, branler“. 
In ghicit6rea poporană despre cu m- 

pănă: 

Nici mârtă, nici vie, 

Numai din câdă adie... 

(Ispir., Pilde, No, 10) 

In colinda, 'Pâder Diaconul din Braila: 

Sfîntul Mihailă 

Cu sahbia?'n mână, 

D6c'aşa vedea, 

Cu ea c'adia, 
Şi ameninţa... - 

(G. D. Teodorescu, Poes. pop. 36) 

30. „respirer“, 

Cu acest sens şi cu forma, organică 
adillare (adiliare) cuvintul sa păstrat 

în dialectul macedo-român. „Adillare 

însemnsză a, respira, a aspira“ (V. Pe- 

trescu, Mostre II p. 151), adecă se a- 
plică ia vietăţi, nu la vînt, dar totuşi nu 

este alt ce-va decât o mişcare lină a 

aerului. „Substantivul adiliatu, ar- 
ticulat adiliatlu, vrea să dică re- 

suflare“ (M. Iutza, Cruşova). 

Prin sufixul verbal deminutival -illo 

sîntem puşi faţă 'n faţă cu un cuvint 
fără nici o îndoslă latin, ori-care ar fi 

înțelesul părţii radicale a d-. Acest su-   

fix servia vechilor Romani pentru a 

făuri verbi cu sensul de „mişcare u- 

şoră“, întocmai ca în al nostru adiez 
după tus-trele accepţiuni. Astfel din 

„canto“—cantillo, din „murmuro“ 

—murmurilto, din „scribo“ - seri: 

biilo, din „sorbeo“—sorbillo, apoi 
vacillo, oscilloete. În latina vul: 

gară numărul unor asemeni formaţiuni 

cată să fi fost fără, alăturare mai mare 

decât cele conservate în latina clasică. 

De aci mulţimea lor în limbile roma. 

nice occidentale, unde ele aii trecut; ca 

pillo“ şi ca „-ello“, căci quantitatea 

lui î în prototipul latin nu era sigură, 

une-ori scurt şi une-ori lung. Astfel 

sint în francesa: frâtiller, brandiller, 

tortiller, sautiller şi sauteler, chanceler 

eic.; în italiana: balzelare, saltellare, 

canterellare şi altele. 

In macedo-româna, adillure a reuşit 

a reţine nu numai forma organică, dar 

întru cât-va pînă şi una din accepţiu: 

-nile clasice ale latinului adire. „Se 

dice om adillos cu sensul de om 

milos, om care se afectâză facilmente 

când vede pe alţii suferind“ (V. Pe- 

trescu, loco cit.). In „om adillos“, ceia 

ce daco-românesce ar fi adiios, nu mai 

vedem nici o umbră de „respirer“. Sim- 

plul adire însemnând lătinesce „în- 

timpin pe cine-va“, deminutivul adil- 

lare trebui să fi avut anume accepţiu- 

nea de „întimpin cu plăcere, cu bună- 

tate, cu blândeţe“, căci însăşi funcţiu- 

nea sufixului -i 110 e desmerâătâre. A- 
colo unde Plaut, dice: 

Ce. . satius est 

Adire blandis verbis, atque exqui- 

rere, 

Sint illa, necne sint, quae tibi renuntiant ? 

Bonus animus in mala re dimidium est mali... 

(Pseudol. I, 5) 

deminutivul adillare, prin natura 

sa mângăitâre, ar înlocui pe întregui: 

„adire blandis verbis“, caracterisând
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pe un „homo adillosus“. Tot aşa 
„ventus adillosus*“, „ventus qui 
adillat“, nu pâte fi decât un „vînt 
plăcut, blând, dulce“. De aci daco-ro- 
mânul adiere, macedo-românul aditiare, 
cu tote sensurile lor. 

La Alexandri, adverbul ce însoţe- 
sce obicinuit pe adiere este lin sai 
alin. 

Aşa despre cântul priveghitorii: 

Vîntul tace, frunda d6să stă în aer neclintită, 

Sub o pânză de lumină lunca pare adormită. 

In a noptii liniştire o divină melodie 

Ca suflarea, unui geniii pintre frundi alin 

adie 

Şi tot cresce mai sonoră, mai plăcută, mai 

frumâsă ... 

(Concertul în luncă) 

Despre aer, unde Grăşi nu e vorbă 
de vînt: 

Aerul e viu şi prâspăt!.. el trezesce şi învie 

Peptul, inima şi ochii peste care lin adie... 

(Baita) 

Trecerea lui a d e o, prin deminutivul 

adillo, la noţiunea, de „suflare a vîn- 

tului“ era, înlesnită, şi chiar provocată 

de o asociaţiune de idei tot atât de 
latină şi numai latină ca şi suffixul 

verbal deminutival -i 11 0. Printi”o ioc- 

nire fonetică, independinte de originea, 

vorbelor, numele latin al vîntului: „ven- 

tus“ (V va) sa întălnit cu participiul 
„ventum“ dela „venio“ (Vgva). In a- 
cest mod nu putea să nu se nască la 

vechii Romani o etimologiă poporană 

care, prin noţiunea intermediară de 

mişcare, legă ideia de vînt cu acea 

de venire, şi pe care nu s'a sfiit a 

o reproduce chiar un filolog ca Scaliger : 

„ventus a veniendo, quia sit 

asris motus“ (Vossivs, Etymol. 1. lat. 

546). Dar sinonim cu „venio“ este a- 
d e o, de unde apoideminutivul a dill o. 

v. Aburelă. — Bore. 

Aditos, -ă.—y. Adău,   

Adimen&se 

Adimenire | v. Ademenesc. 

Adimenit | 

Adinsori, adv.; naguere, depuis peu, 

dernitrement, tantât. Cihac ([, 183) a- 

duce următârele forme ale cuvîntului: 
adineaoară, adineori, dineoară,. dineori, 

adecă numai pe cele întrebuințate în 

Moldova, unde predomnesce accentul 

pe o. Lexiconul Budan (p. 4, 5, 172, 

190) : adeneori, adenedră, adineori, dene- 
ori, dineori, cu precumpănirea tonului 

pe e. Macedo-românesce se dice: adi- 

nevră şi den&ră (Dr. Obedenar; M. 

Iutza). 

Adintori îşi asociază forte des pe 

mai „a peu prăs“, fără ca prin acesta 
să se schimbe înţelesul. 

Alexanâri, Scara mâţei, sc. 3: 

„»Magdian. Acum spune'mi, vedut'ai 

ceva mai adinioare... într'acbce ? (a- 

rată, scara). 

„Marin. Intracâce ?.. când te scobo- 
rai de sus ?..* 

Jipescu, Opincaru p. 65: „Sănătos 
lucru e să aveţi chiâgu vostru şi la 
păâs să legumiţi din ce aţi pus, cum 
vă spusei mai adineuri...* 

In Muntenia accentul se aude mai 
tot-d'a-una, pe e. 

A. Odobescu, Mihnea vodă p. 20: 

„Fie-vă acesta numai pildă la disele 
mele de adinewii...* 

La A. Pann ne întimpină forma, adi- 
neiiră, forte apropiată de acea, macedo- 
română: 

Se căznesce dWadindură 

Să facă în năsip gaură... : 

| (Prov. 1, SI) 

sai: 

Avem un strein în casă şi pote n'o fi dor- 

mind. 
Me pomenii adinăiră cu el la uşa bătând, 

Pină mâine dimineţă sălaş dela noi cerând... 

(Mos Albu, 1, 9
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ori cu emfaticul -a: 

Incai de al-de moş Nâgu crez că n'o mai fi 

putând, 
V'am văzut de adindira tot mere de somn 

căscând... 

(bid II, 67) 

Adineori indică în trecut un punct 
forte apropiat; un interval mai lung 
ne desparte deadău nădi sai dău- 
nădi: 

Lex. Bud. 5, 188: „adăunădqi, 
dăunăzi, dăunăzile, nuper, 
uperrime, neulich,. vor etlichen Ta- 
gen“, 

Când punem pe adinivră saii dinioră 
alături cua du nă qi sa dăunădi, 
în privinţa căruia nu pste fi îndolă 
că e compus din elementele latine: 
ad-de-una-dies, se nasce o puternică 
bănuâlă că între ambele cuvinte nu 
există, sub raportul combinaţiunii, altă 
deosebire decât aceia dintre 6ră Şi 
di, adecă adinidră nu este „ad-de-in- 
hora“ (Cihac), ci o acomodaţiune voca- 
lică din adeundră = lat. ad-de-una-hora, 
sai chiar adeunidră — lat. ad-de-unia- 
hora, cu lătinul vulgar „unia“ în loe 
de „una“ (Du Cange, ad voc.). In scurt, 
adinidră ax însemna: „acum numai o 
oră“,precumadăună di însemaneză;: 
„acum numai o qi.“ | 

In adevăr, forma scurtată dinidră ni 

se înfăţigeză în vechile texturi cu sen- 
sul precis de „numai odată“,,una 
Gră“, de exemplu: 

Dosoftetu, 1683, f. 7 a: 

Ps. LXI: dână- „„. semello- 
dră grăi Dumne- cutus est, Deus, 
dzău, doaâ, ac6- duo haec audivi... 
stia audzât'am... 

In contextul grec: &r E 2Adimoev... 
Şi mai bing la Coresi, 1577: „... di- 

nioarâ, grăi zeulii, de doao ori atasta 
auzii, 

Pravila Moldov. 1646, f. 175: „uci- 
gătoriuli de va fi omă streinii, carele 

  

  

nu va fi cunoscuti! nice dânâoră pre 

acelii omil., .€ 

Paremiar 1683, f. L1 b: 

Genes. XVIII, 

32: Şi dzâsâ;: ce- 

vaş, Doamne, de- 

-aş grâi încă dă. 

nâoară ?. 

Codicele Voroneţian circa 1550 (Mss. 

Acad. Rom. p. 155): 

et dixit: 

numquid, Domi- 

ne, si loquar ad: 

huc semel?.. 

| Petr. I, 3, 18: „. quia et Chri- 

că Hs. diinrăoară stus semelpro 
de păcate dereptu peceatis nostris 
noi chinui... | mortuus est... 

Exemple mai multe se vor aduce în 
alte locuri. 

Forma adindure cu contrasul adind. 
uri, în loc de adinidră, sa născut sub 
influinţa adverbilor: pârure, alâture 
saii alături, aşijdere sai aşijderi, alt- 
mintere sai altminteri ete., făcând să 
dispară organicul -dră. Metamorfosa 
cată a, fi forte veche, de vreme ce o 
găsim şi'n macedo-româna. Limba n6- 
stră, literară a întrebuințat şi pote să 
întrebuințeze. de o potrivă tâte for- 
mele, o varietate care convine mai ales 
poesiei. 

v. Dinivră. — Odinidră. 

1-Adins, adv.; exprăs, ă dessein, avec 
intention, ad-hoc. Ceia, ce se face adins 
este în oposiţiune cu ceia ce se în- 
tâm plă saii se nemeresce, fie din 
greşelă, fie din nebăgare de s6mă, fie 
în glumă, fie din noroc sai nenoroc 
etc., pe când adins e tot-d'a-una in- 
tenţional. El exprimă dară ideia juri- 
dică de precugetare, şi de aceia 
e des în vechile n6stre legi penale. 

Pravila, Moldov. 1646 f. 175: „De să 
va, afla neştine acolia de faţă cu arme 
unde să va face ucidere, Şi &udeţulii 

nu va putia aşia lesne să cunoască: 
în-de-adinsi ai venitii, au tă m pla. 
"tu-s'au de sai nemeriti acolia,
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atunce să „cade să, fie îngăduitoriu şi 
cu milă, . 

Ibid. e. 123: „cănâii va gura celă 
“au suduiti, cumă nu Pau suduiti în- 
de-adinsii pre neştine, atunce giudeţuli 

- Yva socoti, 

Tb. f. sa: de să va, afla, c'au făcuti 
acesti lucru In de-adinsi cu in Ş e- 
lăciune. 

Ib. f. 63: “cela ce va, ucide pre spri- 
jinitoriu cu înşelăzune, ce să, dzice: 
cândi nu Pare ucide nice dereptii vre o 
greşală sau dereptii ce au vrutii să 
ucigă pre vrăjmaşu-i, ce numai în- 
de-adinsii, atunce şi acesta să va o- 
morâ,..“ 

Ib. f. 72: „poate muiaria să rimiţă 
în-d e-adinsii unii omii acolo unde i-au 
fostii bărbatul, să, întrâbe de viu, de 
morti. . 

In loc de „în-d e-adins“, când vrea, 
să se rostâscă întrun sens superla- 
tiv, Pravila Moldovenâscă, 1646 pune: 

„eu tot de-adinsul“, de ex. la f. 134: 
„cela ce va grăi rău de Domnuli lo- 

cului aceluia şil va sudui cu mă- 
nie şi cu totii de-adinsuli.,.“ 

Fără în şi fără tot, Lexiconul Bu- 

dan (p. 179) ne dă construcţiunea: de 

adins, pe care o explică prin: „fără 

glumă, cu voiă, cu sirguinţă, cu stră- 
daniă. 

Astădi poporuli dice mai mult : c u- 

-di n-adinsul, cu-t o t-di n-adinsul. 
In Condica, Logofeţiei lui Constantin 

Brâncovan 1692—1713 (Mss. în Arch. 

Stat.) precumpănesce construcţiunea : 

„Cc u-d e-adinsuli, 
Un frumos pasagiu la p. 161: 

p-aŞiJdir6 şi glasul nostru cel de rugă 

celor ce după noi vor fi de D-zău aleşi 

stăpănitori c u-d e-adinsul întindem, ca, 

fieşte-carele den voi în vr6m6 stăpă- 

nirii sale din avuţia ceia ce dela D-zău 

iaste voao dată să nu fie sfânta mă- 
năstire atasta lipsită, ..“   

La comparativ se dice: „mai cu- 
-d e-adinsul“ : 

Zilot, Cron. p. 36, despre lupta în- 
tre Cazaci şi Pazvangii în Craiova: 

„„ Turcii călăreţi, ce'i avea de ajutor, 

vădend năvălirea vrăjmaşilor, ori de 
frică saii de pizmă ca să'i lase pe Ca- 

zaci în peire, i-ai năpustit şi ai fugit; 

jar a treia şi cea mai mare împotri- 

vire aii stătut o plâiă repede ce s'aii 

întîmplat în toiul războiului, din care 

udându-li-se armele, ait slăbit forte tare, 

şi Pazvangii înţelegend acâsta, mai 

cu-d e-adinsul au năvălit asupra lor 

Şi l-au sfărimat fârte, incât prâ puţini 

ai scăpat...“ 

Se pâte dice şi nearticulat cu-de- 
-adins : 

Pravila Munten. 1640, f. 9 a: „A- 

câst6 vă învăţăm, preoţilor şi țărcov- 
nicii bisgricilorii, ca înşivă să umblaţi 
întru învăţăturile ce vâ sânt date voav, 

şi după aceia să învățați toţi oamenii, 
cu-de-adiânsii de purură, nu pentru 

vre-o plată or-car6 de argint sau de 
aur, ce pentru spaseniia sufletelor...“ 

Omiliar dela, Govora 1642, f. 9 b: 
„urechile carile ascultă şi iau a-minte 

cu-de -adins cântecele muerilor celor 

curve şi cenghii în multe chipure, a- 

colo nemică nu vor auzi d6 acâst6, 

numai acel glas înfricoşat.. .« 
Pînă astădi însă, chiar în gura ţ&- 

ranului, sună mai mult forma articu- 
lată, adecă cu -u întreg: 

Jipescu, Opincaru p. 48: „Nu cum- 

va cârlani, mânji, armăsari, telegari, 

jugani, şi măcar uţupinili din lumea, 

lu Dumnedeu, c u-d'adinsu te dau dă 
şugubină ?.. « 

Numai când lipsesce “cu“, adins per- 

de articlul în graiul poporan : 

pe» Qă cu ochi d5 dinsili şi spuni-le 

dăla mine multă sănătate şi arată-le 

să maj lase focului frundişâra, şi ali- 
hiia dă p& faţă, că par'că'ş nişte pa-
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parude “mbrezăjlete şi nişte case vă- 
ruite cu bozii şi cu soc; rogu-le d'adins 
să nu mai umble cu flâcuri, în chieltu- 
ieli, în înţoţoneli.. .« 

(Jipescu, op. cit. 139) 

Dar construcţiunea cea mai respân- 
dită, este: în-adins sati în tr'adins. 

Balada iencea Săbiencea.;: 

Află, lenceo, dela mine 
Că n-adins te vream pe tine 

Și” n-adins m'am lăudat 

Că n'ai hal să'mi fii bărbat... 

(G. D. Teodorescu, Poes. pop. 642). 

Donici, Vulturul şi paingul : 

Se uită vălturu şi vede în-adins 

Paingu lîngă el cum mreja au întins.. 

Zilot, Cron. p. 65, despre crugimile 
Pazvangiilor : 

Cu ochii am văgut: nasuri, urechi cruţate, 
Nu sburate de tot, cin piele spîndurate, 
Şacâsta în tr” adins, pentru mai mare grâză 
La câţi vor augi, iar mai virtos să-i vegă, .. 

I. Crângă, Povestea lui Stan Păţi- 
tul (Conv. lit. 1877 p. 26): 

„— Măi omule, vorbeşti î n-adins ori 
vrei să şugueşti ? 

„— Ba ferescă Dumnezei, cucâne; 
în-adins. 

Acelaşi, Povestea lui Danilă Prepe- 
l&c (Conv. lit. 1876 p. 454): „Şugueşti, 
măi omule, ori ţi-e într'adins?..% 

pA fi cuiva într'adins“: ţie ţi-e 
în tr”adins, mie mi-e într'adins 

etc., este un idiotism, care însemneză: 
„prendre bien au ssrieux“, în 0- 
posiţiune cu: şagă, glumă, păcălslă şi 
altele. 

Din exemplele de mai sus vedem că 

adins se întrebuinţeză numai asociat 

cu preposiţiunile: de, cu, cu-de, în, 
în-de, întru. Dr. Silasi constată în 

vechiul grau din Banat şi din Haţeg 

forma, adverbială : adensul, „serio, ex 

proposito'', anume în Psaltirea ma- 

nuscrisă a lui Viski din 1697 (Bariț, 

Transilv. 1875 p. 152); şi acolo însă,   

după cum ne-am încredinţat din copia 
în posesiunea, d-lui I. Bianu, cuvîntul 

e insoţit de o preposiţiune. Pasagiul 
citat de Dr. Silasi sună aşa în psal- 

mul XXXIII: „Szuflet en adenszul 
doreste pre Domnul...“ 

Putem dară afirma, pînă la probă 

contrariă, că adverbul adins „exprăs' 

cere tot-Wa-una de'nainte'i cel puţin o 
preposiţiune, decă nu şi doă. 

v. Adesul. — Ararul. — Lupinul. 

Paralelismul cu ital. adesso, vechiu 

span. adiesso, v. franc. şi provenţ. a- 

des, fac ne'ndoi6să, derivaţiunea româ- 

nului adins din lat. ad-ipsum (Ci- 
hac, Î, 28. — Diez, Wtb.2, [, 167), sub 

forma nasalisată : ad-impsum; a- 

cesta nu însă fără o reservă forte 

importantă. Occidentalul adesso este 

un adverb de timp, derivând din: „ad- 

ipsum [tempus]“, pe când al nostru 

adins -e un adverb de mod: „ad-ipsum 

[negotium]“. Există dară îutre ambele 

o identitate numai Q6ră de do&-treimi 
din elementele cele constitutive. 

Un paralelism perfect cu românul 

adins ne înfăţişeză numai d6ră vechiul 
piemontes ades, întrun manuscript 

din secolul XII, publicat de profesorul 

Fârster. Il găsim acolo de do ori (B5h- 

mer, Roman. Studien, LV, 28): 

p+.. NO se retrahen, mas ades van 

de virtute in virtutem...“=,nu. se re- 

trag, ci cu-tot-adinsul păşesc din vir- 
tute în virtute. ..“; 

şi mai jos: 
p„.. le main e li ol tenea a des 

estendue envers lo cel...“=— „mânile şi 

ochii îşi ţinea în-udins aţintiţi cătră 
cer... * 

In aceste pasage ades nu mai este 

de loc „ad-ipsum [tempus]“ ca în 

italianul a de sso, ci numai „ad-ip- 

sum [negotium]“ ca în românul adius. 

Un al treilea adverb romanic indepen- 

dinte adins s'a format din: ad-ip-
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su m [hominem] saă : ad-ipsos [ho- 
mines). Vedi'] în articlul următor. 
Vom încheia prin recapitularea mul: 

tiplelor asociaţiuni ale lui adins: 
de-adins = de-ad-ipsum ; 
cu-din-adinsul = cum-de-in-ad-ip- 

sum-illud ; 

cu-de-adinsul = cum-de-ad-ipsum- 
-illud ; 

î n-adins = in-aclipsum ; 

în-de-adins = in-de-ad-ipsum ; 

în tr? adins = inter-ad-ipsum ; 

î n-adinsul = in-ad-ipsum-illua. 
v. 2 Adins. — Dins. — Îns. 

*Adins, adv.; entre soi. Archaism. 
Sinonim cu între, de care însă di- 
feră, prin aceia că arată numai acţiu- 
nea reciprocă immediată între per- 
s6ne, nu şi între lucruri, şi nici o dată 
interval. Se deosebesce cu totul 
prin sens, deşi nu prin origine, de cel: 
Valt adin s, despre care vedi articlul 
precedinte. 

Codicele Voroneţian circa, 1550 (Mss. 
Acad. Rom. p. 159): 

„.. răbdăndu u- 

nuli altuişi 
ertăndu-vâ adim- 

su Voi-ş, de are 

cine-va unuli 
pre alalti în- 

putăciune... 

Şi mai jos, în 
pre şi perdend pe 

„... învăţăndu- 

vă şi dojenindu- 
vă înşivâ pre 
dinsu voi-şi întru 

psalomi şi în căn- 
tări...   

354 

. Supportan- 

tes invicem, et 

donantes vobis- 

met ipsis si 

quis adversus ali- 

quem habet que- 

relam. .. 

construcţiune cu 
iniţialul a-: 

... docentes 

et commonentes 

vosmet ipsos 

psalmis, hymnis 
et canticis... 

Să se observe, că acesta e unicul   
Petr. I, IV, 8: 

ainte de toţi, a- 

dinsu voi iubosti 

pururs aibăndu... 

„. ante om- 

nia autem, mu- 

tuam i n vobis- 
met ipsis cari- 

pasagiu, în care adins „entre soi“ se 
construesce cu o preposiţiune, şi tocmai 
cu preposiţiunea pe, cu care nu se 
asociază nici o dată adins „exprâst. 
In norma generală, adins „entre soi“ 
funcţion6ză tot-d'a-una singur, 6r a- 
dins „exprâs" se întrebuinţăză, nu- 
mai preces de elemente preposiţionale: 
de, cu, în, din. 

Păşim mai departe la examinarea 
texturilor. 

Radu din Mânicesci, 1574 (Mss. Harl. 
6311 B. British Museum), Mat. XVIII, 
15: 

tatem continuam 

habentes... 

Cu acelaşi sens la Moxa, 1620, p. 
354: „puse Domni pre part răsâ- 
ritului ali doile fiiu Costandie, iară pre 
Consta, şi Costantinii lori le dâde apu- 
sulii şi Galiia; ce se tinserâ, curăndii, 
o amară! că se sfădirâ, adinsiă ei-şi...« 

Noul Testament 1648, Marc. 1Ă, 15: 

„e să greşire | 

ție fratele tău, 
pasă şi oblicâşte 

eli adinsere şi a- 
cela singurii... 

... Si autem pec- 

caverit in te fra- 
ter tuus, vade; 

et corripe eum 

inter te et ip- 
sum solum... 

Intocmai aşa în cel mai vechiu Evan- 
geliar românesc tipărit, publicat de Ci- 
par sub No. 1 (Analecte, p. 5). - 

«.. atunci între- | 

pâ pre cărtulari: 

ce vă priciţ a- 

dins voi-g?... 

„ et interro- 

gavit eos: quid 

inter vos con- 

quiritis ?.. 

Tot acolo, Paul. ad Coloss. III, 13, 
16: 

32,083. 
  Apoi în Legenda Duminicei, 1600 

(Cuv. d. bătr. II, 49): „ȘI voiu întoarce 
lumina soarelui de cătră voi de va fi 
întuiînrerecu, de vă veţi giuîngh6 adeîn 
(ae) voi...“ 

In fine, în graiul poporan din mun- 
ţii Moldovei s'a conservat; pînă aștăqi 

12
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aden, redus la ade, cu sensul de „sin- 

gur“, funcţionând ca adverb. „La noi 

în plasa Muntelui țeraniă dic: m'am dus 

ade, în loc de: m'am dus singur“ 

(G. Gavriliţanu, distr. N6mţ, com. 
Galu), 

Contextul latin al celor mai multe 
pasage de mai sus: „ipsis“, „in ipsis, 
„ipsos“, „inter ipsos, pune afară de 

ori-ce îndo6lă derivațiunea cuvîntului 

din: ad-ipsum, nasalisat ad-im- 

-psum, adecă tot; de acolo de unde 

vine şi celalt adverb adins „ex- 
prăs“, deşi între ambii deosebirea de 
sensuri nu pâte a nu fi mare, de 6ră- 
ce unul este: „ad-ipsum [negotium]“, 

pe când cel-l'alt: „ad-iipsum [homi- 

nem)“ sai: „a d-ipsos [homines]“. 

Filiaţiunea, varianturilor : 

ade „entre soi: seul, seulement“ — 
adipsum; 

aden, adins „entre soi: Pun Pautre“ 
=adipsos; 

adinsere, formaţiune analogică după 

“norma adverbilor : altmintere, aşijdere 

etc. 

Acelaşi preţios text piemontes din 
secolul XII, în care noi am găsit mai 

sus pe adins „expres“, ne dă şi pe 

adins „entre soi“, şi anume: 
p««. episcopi e presbiteri qui tuto di 

sonent le tube per predicaciun, quar 

ades nos prediquen e castien e nos 

mostren la via de deu, ades nos 

cornen...“ (Bâhmer, Rom, Stud. IV, 17). 

„e. Deus superbis resistit, humilibus 
dat gratiam. Deus, zo dis, contrasta 

ades ail orgoillos, e ail humel dona 
la soa gratia...“ (Ibid. 31). 

In primul pasagiu: „ades nos pre- 

diquen, ade s nos cornen“ însemnăză,: 
„intre noi predică, între noi bu- 

ciumă“, adecă paralel cu „adinsu ei-şi“ 

la Moxa sai „adinsu voi-şi“, „aden 

voi“ în texturile din 1600 şi 1648. 

In al doilea pasagiu: „contrasta a-   

des ail orgoillos“ însemneză: „respinge 

numai pe cei mânări“ sait: „pe cei 

mândri singuri“, adecă paralel cu 

graiul țerănesc din Moldova: „m'am 
dus ade,..i 

v. * Adims, 

Aâint (adintai, adintare), vb.; &ire 
attentif, prâter attention. Archaism, a 

cărui dispariţiune e de regretat, căci 

nu'l putem înlocui decât prin perifra- 

sticul: bag-s6mă, ieai-a-minte 
etc. 

Dosofteiu, Paremiar 1683, f. 134 b, 
archangelul cătră Maica Domnului : 
„Strigu'ţii, bucurându-mă : pliacă ţii u- 
riachia şi'mi adintâ a Domnului spu- 

indu'ţă culcuşi nesămănată, cai af- 
latu'ţi dari denaintia Domnului, ce 

mau mai aflati când-va alta. ..* 

Reproduc€nd acest pasagii, reposa- 
tul G. Seulescu (Buciumul roman, 1876 

p. 258) ice: „adintă sai atintăt, 
credând că forma română ar deriva 

din latinul attendo, de 6ră-ce, în 

adevăr, dicerea : „şi'mi adintă“ nu pote 
însemna, decât: „et attende mihi“. 

Equaţiunea: adint=atind ar pre- 

sinta o metatesă între d şi £ fără ex- 

emplu în fonetica română. Admiterea 

ei e cu atât mai de prisos, cu cât eti- 

mologia lui adint este una din cele 
mai limpedi. 

Din Dosofteiu cuvîntul a trecut în Dic- 

ționarul româno-german al lui Budai-De- 

l6nu (Mss. în Mus. istorie din Bucur., Il 

p. 6), care însă —nesciend cum să'1tra- 

ducă —bănuesce numai: „vielleicht 

winken, mahnen“. Este învederat că, 

traducerea, e greşită. In textul din Do- 

softeiu, singurul în care ne întimpină 

adint, acsstă, vorbă nu însemnză „win- 

ken“, „faire signe“, dar nici „mahnen“, 
„faire souvenir“, ci numai: „auf et: 

was spannen, aufmerken, mit Aufmerk- 

samkeit hâren“, „€couter avec atten-
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tion“, „attendere“, după cum înţelesese 
forte bine Seulescu. „Pl6că/ţi urechea 
şi'mi adintă a Domnului spuindu'ţi cul: 
cuş...“ se traduce prin: „prâte ton 
oreille et sois attentive ă ce que 
je te dirai de Paccouchement divin...“ 
E sigur căn textul slavic, după care 
lucra Dosofteiu, lui adint îi corespunde 
„vinimaia, attendof. 

De aci însă nu urmâză derivaţiunea, 
cuvîntului din latinul „attendo“, pe cât 
timp sare în ochi identitatea lui cu : 
adintu o (intuor, intueor) din intuo 
cu preposiţiunea a d, care funcţioneză 
ca şi'n: adincresco, adinflo, adinvenio, 
adinvicem, adinstar etc., adecă numai 
ca un mijloc poporan de a da şi mai 
multă, amplitudine unei vorbe compuse 
deja cu „in“. Prin sens, intuo este 
sinonim cu „attendo“, de ex.: intu- 
er i veritatem (Cic.), in tueri causam 
(Liv), intuendum quid affectet; 
quisque (Quinet) etc. „Intueri im- 
pligque ide dattention et d'activit6 
d'esprit dans la personne qui regarde“ 
(Barrault). Din adintuo, trecând în 
prima conjugaţiune, vine românul adint 
fără nică o modificare fonetică, saii lo- 
gică. N'am av6 'trebuinţă de a adăuga 
că latinul -fuu şi -tuo se reduc tot-d'a- 
una românesce la -ţ: mor-tuus = mort, 
in-pro-mutuo = împrumut, batuo = bat 
ete. 

v, PU. 

Adintăre | 

v. Adint. 
Adintăt | 

Adoăra, adăora, adv.; secondement, 
pour la deuxiăme fois, O contracţiune 
veche, elegantă şi fârte poporană din 
cele trei cuvinte: a doua 6ră, ci- 
mentate întrun singur adverb Şi în- 

tărite prin emfaticul -a (v. 54). 

Coresi, Omiliar 1580, quatern. XII 
p. 5: „strigarâ amu adoara (agdapa) omu- 

  

    

lui ce-au fosti orbă, ziserâ lui: dă 
slavâ lu Dumnezeu. . .* 

Legenda Sf. Dimitrie, text din sec. 
XVII (Cod. Mss. misecell. al Bis. Sf. 
Nicolae din Braşov, p. 121): „de tot 
a-măruntuli înnaint6 tuturora spuns, 
cumu i se-au arătat sfântul şi întăi 
Şi adoara. ..“ 

Cu preposiţiunea de: praiopa = de 
+a+doua-toră +a, adecă, din cinci 
elemente constitutive, fără a mai nu- 
măra ca al şâselea pe articlul feminin 
din „dowat: 

Dosofteiu, Paremiar 1683 aug. 6 f. 
53 b: 

Regn. III, XIX, 
7: «şi s&'ntoarsâ, 

îngeruli Domnu- 

„..„ et revertit 

angelus Domini 

secundo, ette- 
lui dedaora de Pau tigit eum, et di- 
deşteptatii şi i-au xit ei... 
dzâsu-i... 

In graiul ţerănesc de astădi : 
p--+ [La lucrarea viei] primăvâra se 

iau parii de pre viţe, €r vițele se scdlă 
în sus, apoi ascuţindu-se parii se îm- 
plântă de noi în pămînt lîngă viţe ; 
„după aceia vine legatul viței pre pari, 
adecă cercuitul; apoi urmeză săpatul 
întâlu şi a doua ră, ceia ce de 
popor se dice: adora...“ (Invăţător &. 
Dobrin, Transilv. Făgăraş, com. Voila). 

„Lucrarea viei se chiamă, : tăst, îngro- 
pat, butăşit, arăcit, cercuit, sapă de 
vie, plevilă întâi şi dadora, adecă 
al doilea...“ (N. Vasilescu, Muscel, 
com. Glâmbocel). 

Macede-românesce se dice : d e-adani- 
ora (M. lutza, Cruşova). 

Într'un alt loc noi am vorbit deja, 
despre o interesantă fusiune a ace- 
stui adverb adoara saii adaora cu ver- 
bul adaug în gura țeranilor din 
Moldova. 

v. Adaog. — Adaugă. — Doi. 

Adochăse (adochit, adochire), vb.; faire 

12?
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sign des yeux, jouer de la prunelle. 
„A adochi, a face semn cu ochiul“ 
(Costinescu, Vocab. I, 19). Cuvintul să 

fie re poporan ? Italienesce: adoc- 

chiare, adocchiamento. 

V. A-ochiu, — Deoehău. — Ochesc. 

Adărm (adormit, adurmit ; adormire, 

adurmire), vb.; endormir, s'endormir, 

S'assoupir, fig. mourir. „A începe a 

dormi, a căd6 în somn, a perde con- 

sciinţa de sine: nu vorbiţi, că deştep- 
taţi pe amic, care abia a adormit; ca, 

transitiv, a face să dârmă: nu poţi 

adormi copilul ? figurat, a repausa, a 

muri: amicul nostru a adormitîntru 

Domnul“ (L. M.) 

A. Pann, Prov. II, 90: 

Abia pîn'aci el zise, şi ostenind încetâ, 

Adormi, ochi'şi închise şi nu se mai deştept... 

Doina haiducâscă : 

Să dee ploe cu soare 

Ce îndsmnă la culcare, 

Să adormă stevarii, 

Să le fur armăsarii.. . 

(Alex. Poes. pop: ?* 314) 

Pompilii, Sibiiu, 22: 

Şi de-o dată ameţia, 
Pe masă capul punea 

Şi în grabă adurmia. . 

Moxa, 1620, p. 853: „... se luară, 

a bia şi a mănca şi a juca pânâ, în- 

noptă, şi adurmiră de grei... 
Poporului îi place pleonasticul: adorm 

somn: 

Cotul pe masă trântia, 

Mâna la obraz punea 

Şi grei somn că adormia... 

(G&. D. Yeodorescu, Poes. pop. 665) 

lar unde lungit cădea 
Acolo somnu 71 fura, 

Somn adânc că adormia... 

(Ibiă. 673) 

Aci ne apare sinonimul cel mai me- 
taforie al adormiră: mă fură som- 
nul. Macedo-românesce se dice mai 

  

    

puţin poetic: mă luo somnul, mă 
băgai să dorm (Dr. Obedenaru, 
Dict. Mss. în Acad. Rom.). 

Adorm e sinonim cu aţipesc, dar 
arătând o trâptă ce-va posteridră,: cel 
ce ațipesce, începe a adormi, de- 
venind nemișcat şi încetând de a, simţi 
ceia, ce se petrece în giurui; cel ce 
adorme, aţipise deja, dar încă nu 
dârme deplin. Raportul între a ţi- 
pesc şi adorm este ca grecesce în- 
tre: vvoralo sait nod şi UTrvul000. 

Dosofteiu, 1680, ps. III: 

„ei aţipiiu „yo 2xous- 
şi adormâău... 419 qv xo Ur 

YW0G... 

La Silvestru, 1651: „eu mă cul.- 
caiu şi dormiiu...“ 

E reii intervertit la Coresi, 1577 : 
peu adurmău şi aţipiiu...“ 

Cu tâte acestea, deosebirea între 'a- 
dorm şi aţipesc e atât de mică, în- 
cât confusiunea, e scusabilă. | 

Arsenie dela Bisericani, circa 1650 
(Mss. Acad. Rom. p. 282): 

Hdd v vor Eq 

6 gpuldooov cs. 

To od vugsd- 
set 000% U 77 = 

08. 0 guidovov 
ov Log)... 

„nici ca să 

adormă cela, ce 

te fereşte. Iată, 
nu va adormi 

nici va aţipi 

cela, ce ferâte Is- 
railtânii.., 

Acelaşi pasagiu la, Coresi, 1577, ps. 

CXĂ: „şi să nu durmitâze celi 

ce fereşte tine; adecâ nu durmi- 
teză, nece adurmi, ce ferâşte Israilii...“ 

Un al doilea sinonim e: pirotesc, 
un fel de cădere în nesimţire, fără cul- 

care, dar cu aparința, somnului, ceia 

ce se pote exprime şi prin adormire, 
de exemplu : 

La A. Pann, Prov. 1, 104: 

Puind pe săteni la clacă 6re-care arendaş, 
S'a 'ntâmpiat în ei să fie şi un leneş, nevoiaş, 

Care de'lpunea la sapă, adormia în mâini cu ea...
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Costachi Negruzzi, Scris6rea, VII: 
pe... de multe ori în biserică li se în- 
tâmpla să adormă şi să horască, când 
era mai frumos. ..& 

De aci ocara: adormitule! când e 
vorba de cine-va fără spor la lucru, 
de un om care: adorme în picidre. 

Vocabularul lui Costinescu (1, 15) a- 
duce cu acelaşi sens: „a adormi pe 
tăciuni, a moşmoli, a nu căuta cu 
îngrijire de un lucru“, alăturându'l cu 
locuţiunea francesă : „s'endormir sur 
le râti“. 

Intre adorm şi pirotesc există to- 
tuşi o deosebire : cine-va pirotesce 
numai de slăbiciune, de b6lă, de o pa- 
timă cronică, de care pâte să se vin- 
dece, pe când adormire, rare-ori pato- 
logică, este: în principii un fenomen 
curat fisiologic. 

Un al ireilea sinonime: aro mesc, 

care însă — precum vom ved6 la, locul 
seu — implică tot-d'a-una un început de 
vis saii de ilusiune optică. 

Intr'un sens figurat, adorm e sino- 
nim şi cu alin: a adormi o durere, 
o suferință, o temere, o grijă. 

Într'o doină din Transilvania, o co- 

pilă adorme dorul pentru lubitul seii: 

Dorul lui e mare domn; 

Sâra, când îi vine somn 

Trebue să il adorm, 

Dimin6ţa să] trezesc, 

Peste qi să”! giugiulesc... 

(Jarnik-Bărsanu, p. 128 

Gr. Alexandrescu, Un câs €...: 

A! dacă n astă lume ce-va putea fi'n stare 

Saline, să alârmă un chin sfişiitor.., 

Cost. Negruzzi, O alergare de cai, II: 
„fiinţă ticălosă ce sînt! adormiam pe 

nădejdea făgăduinţelor lui; visam fe- 

ricirea în braţele ce erai să mă vindăt... 

De aci adorm se aplică forte des la 

morte, mai ales când ea este lini- 

ştită, venind 6re-cum pe nesimţite. 

Moza, 1620, p. 362: „pentru că era   

buni şi milostivii, lui i fa moart6 ca, 
uni somni de adurmire. . .« 

Dosofteiu, 1673, f. 6 a: 

Iară eu cu pace bunâ 
Voi adormi de preună, 

Şi cînd din lume mi'i duce 

Mă vel odihni cu dulce... 

sai ibid. f. 19 b: 

Să nu adorm în somnul de a d6a moarte... 

Dosofteiu, 1680, ps. XII:, ca nu cănd- 
va să adorm întru moarte...“ ; Coresi, 
1577: „să nu căndă-va adormu în: 
moarte...“ ; Silvestru, 1651: „ca să nu 
adormu în moarte...“, unde grecesce : 
ij more vrv 0 eig Yăvarov. 

Cost. Negruzzi, Scris6rea XI : „M6r- 

tea! Numele ei înfioreză pre cel bogat, 

pre cel care lumea nu'l încăpea... Să- 

racul însă, privindu-o ca o odihnă după 
o di de muncă, adorme în linişte...“ 

Numai excepţional se aplică ador- 

mire la o mârte care nu e tocmai |i- 
niştită, : 

Moxa, 1620, p. 346: „adurmi Adami 
somnul celii amarii, începătura căde- 
riei. ..* 

O aplicaţiune de tot poporană a a- 

dormirii cătră, mârte este: „a adormi 
somnul tatei. 

A. Pann, Moş-Albu, I, 4: 

Noroc că nu fuse apă, ci un puț năsipos, sec, 

Săpat neisprăvit încă, dar puteam să mă în- 

nec; 
Nici n'au fost ghizduri sai lemne de care să 

m&5 lovesc, 
Că adormiam somnul tati, să nu mb 

mai pomenesc... 

Lătinesce addormire era o vorbă 

mai mult poporană în loc de clasicul 

„obdormire“. Vechiu italian addor- 
mire, provențal şi vechiu spaniol a - 

dormir, adurmir (Cihac). Există 

şi'n vechea francesă, dar numai refle- 

xiv : „Il faisoit elz doner bevrajes por 

loquel il s'*adormoit matin...“ (Go- 
defroi).
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v. Adormit, — Adormitea, — Aromesc. 

— Aţipesc. — Dorm. — Dormitez. — Pi- 
cotesc. — Pirotesc, . , 

1-Adormire (plur. adormiri) ; Pinfini- 
tif substantive d? adorm: action den 

dormir, de s'endormir. —v. Adorm. 

2: Adormire, î.de Thâol.: la fâte de 

!Assomption de la Ste-Vierge. Se dice: 
„Adormirea Pr6-curatei fecicre“, „A4- 
dormirea Precistei“, „ Adormirea Maicei 
Domnului“ ; mare serbătâre sai „ser- 
băt6re împărătescă“ dela 15 august. 

Varlam, 1648, ÎI f. 104 b: „...m6rse 

Arhanghel Gavriil cu stlăpariu de fi- 

nici în mănă şi dzise: să ştii, măria 
ta a lui Dumnedzău Nâscâtoare, că, 

de astădzi a treia dzi te veri muta de 

pre pămănti în ceriu ; deci te gătiadză, 
pre sine şi tocmâşte câle ce's de moarte 
şi aștaptă, Adormiria ta, că va veni 
filuli tâu de va lua sufletul tău...“ 

Termen curat poporan pentru acâstă, 
serbătore este: Sântă-Maria-mare, 
în antitesă cu: Sântă-Maria-mică 
dela 8 septembre, adecă diua, Nascerii 
Pr6-curatei feci6re. La nascere, „Maria- 
mică“; la morte, „Maria-ma re“. 

Fiind-că în acest interval de trei 
septemâni fârte rar se întâmplă să 
cadă bruma, poporul din Banat dice 
în ironiă : „dela, Sânta-Maria-mare pînă 
la. Sânta-Maria-mică, dacă nu cade bru- 
ma, se împut Jidovii“ (Mangiucă, Ca. 
lendar 1882), ceia ce însemneză că, 
blestemaţi de Maica Domnului, ei put 
mai tot-d'a-una, 

Adormirea Pre-curatei fiind una din 
serbătorile creştine cele mai impor- 
tante, îi sînt închinate o mulţime de 
mănăstiri şi biserici în România: mă- 
năstirea din Câmpulung, mănăstirile 
Barnoski (laşi), Varatic, Bistriţa, din 
Moldova şi Bistriţa din Oltenia, Cotro- 
cenii, Tismana, Ţigănescii şi altele, ca.   

tedralele din Buzeii, din Argeş, din 

Berlad, din Botoşani, Sărindar etc. 

(Melchisedec, Oratorii, passim). 

Slavonesce acestă serbătore se chia- 
mă „Uspenie“, grecesce „Koiunors“, am- 
bele cuvinte însemnând „Adormire“. 
Dar şin latinitatea medievală se di- 
cea Dormitio: „in loco ipso usque 
ad Dormitionem Mariae hospi: 

tari“ (Du Cange, v. Dormire). 

v. Adorm, — Maica-Domnuiă. — Maria. 

1: Adormit, -ă, part. pass6 da dorm: 

endormi, assoupi, pareusseux ; fig. tran- 

quille, mort, dâc6d6. „Adormit, apucat 

de somn, repausat, mort. Ce om ador. 

mi! adecă fără vivacitate“ (L. M.). 

Dosofteiu, Liturgiar 1678, f. 17 b: 

„cercetâdză-ne, Dumnedzău, şi pome- 

niaşte pre toţ adormiții pre nediajdia 

de viaţa vecnicâă şi răpaosă-i...“ 
Cost. Negruzzi, O alergare de cai, 

III: „Vedeam oraşul adormit desfăgu- 

rându-se sub mine ca o mare umbră. 

Liniştea domnia pretutindeni, nu- 

mai inima mea era turburată, . .& 

O caracteristică a femeii la I. Vă- 

cărescu p. 279: 

Te plângi d'o mică înşelăciune! 

La femei asta nu e minune. 

Bu seiii că ele, şi adormite, 

Izvodesc lucruri mai negândite... 

Una, din înjurăturile poporane de des- 

preţ este: „adormitule!“ sinonim cu 

„trâmdav“, „leneş“, „netrebnic“, dar 
mai ales cu „căscăund“ (|. Stefa- 

nescu, Buzeii, c. Zernesci). Italienesce 

se dice cu acelaşi sens: addormen- 

tato şi chiar addormentatis- 
simo; în dialectul sicilian: addor- 
misciutu, addormisciutis- 

simu (Traina). 

v. Ador. 

3 Adormit, adurmit, $. n.; part. pass6 
d'adorm pris substantivement.
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Coresi, Omiliar 1580, quatern. VII 
p. 2: p... grăi lor: Lazari soţul no- 
struau adurmiti, ce mergi să de- 
şteptii elii ; ziserâ, ucenicii lui : Doamne, 
de va durmi, mântuiti va, fi ; zise Isus 
de mârt6 lui, ei le păr6 că de adu 
mitul somnului grăiia,. . .« 

v. Adorm.— 1: Adormuit, 

Adormităre 

A dormităt 
j v. Adormitez,. 

Adormitez, adurmităz (adormitat, 
adormitare), vb.; endormir lentement, 
s'endormir lentement, commencer ă 
sommeiller. Pormaţiune frequentativă, 
din adorm, paralelă simplului dor- 
mitez „sommeiller“ din dorm. 

Coresi, 1587, ps. CXVIII: 
:,. adurmită su- 

fletuli mieu de 

tristă, învrătoşâ- 
-mă în cuvintele 

tale. .. 

„.„dormita- 

vit anima mea 

prae taedio, con- 
firma, me in ver- 

bis tuis... 

Tot aceia la Ioan din Vinţi, 1689, 
102 a: pg... adormită, sufletul mieu de 

întristare ; întăreşte-mă pre mine după 
cuvăntul tău...“ 

O corelaţiune perfectă între adorm 

=— lat. [ad]dormio Şi adormitez = 

lat. [adjdormito ne întimpină la 

Coresi în psalmul LXXY : 
Adurmiră 

somnulii său, Şi 

nu aflarâ, nemică, 

toţi bărbaţi cu 

mâinile sale. De 

zapreştenia ta, 

zeului lu Iacovi, 

adurmitară încă- 

lecăndi cai...   

Dormierunt 

somnum suum, 

et nihil invene- 

runt omnes viri 

divitiarum mani- 

“ bus suis. Ab in- 

crepatione tua, 
Deus Jacob, dor- 

mitaverunt 

qui ascenderunt 

equos.., 

Paralelismul e cu atât mai instrue- 

tiv, cu cât Coresi traducea din paleo- 

şiavica şi nu sciea de loc lătinesce.   

La Dosofteiu, 1680, f. 94 », sînt 
forme fără ad: „dormirâ somnul 
său“ şi: „dormiitarâ, ceia ce încă- 
lecarâ“, adecă şi mai aprâpe de con: 
textul latin. 

Lex. Bud. 5: „adormitare, somnus 

lenis, das Schlummern; adormitez sau 

adormit, obdormito, obdormisco, sehlum- 
mern, einschlummern“. 

"v. Adorm.— Dormitea. 

Adormităr, -6re, adj.; endormant, 
assoupissant, soporifique. Insuşirea, a- 
celuia, care adârme, în i6te sensu- 
rile cuvîntului: buruână adormitore, 
cântec adormitor, poveşti adormitore. 

v. Adorm. 

» Adormiţeă (plur. adormiţele), s. f.; t. 
de Bot.: 19. Anemone pulsatilla, Pulsa.- 
tille; 2%. Ipomaea variabilis, Convolvu- 
lus, Liseron. Se întrebuinţăză numai la 

plural. Cu primul şens, cunâscem cu- 

vintul la Românii de lingă Nistru (Du- 
bassari, 1855); cu sensul al doilea cir- 

cul6ză în părţile unde Transilvania, se în- 

vecinsză cu Banatul (N. Sânzian, Haţeg). 
10. Adormițele „Anemone“. Sinonim 

cu Dediţei. Se mai dice: Oiţă, F16- 
rea-vintului, Fl6rea-pasce- 
lui ete. (cfr. Dr; Brândză, Col. 1. Tr. 

1882 p. 227). Fie-care din aceste nu- 

miri îşi are o regiune unde se aude şi 

o explicaţiune prin paraleluri străine. 
Basarabianul Adormiţele ar merita de 
a, se generalisa. Acâstă flâre se strînge 
sai se închide după apusul s6relui, ca, 

şi când ar adormi, de unde”! vine în- 

suşi numele, un frumos deminutiv de- 

la adormită: „les petites endor- 

mies“. Nemţesce se chiamă de aseme- 

nea în unele provincie: Tage-s chlaf, 
Sieben-sc hlăferchen, Schlaf. 
kraut ete. (Nemnich, v. Anemone). Tot 

aşa Ruşii îi die: Son-trava, adecă
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„6rbă-s om n“ (Gubernatis, Myth. des 
plantes, I. 291). 

20. Adormiţele „Ipomaea“. Sinonim 

cu Zorele, Volbură, Rochiţa- 
Rîndunelei etc., dintre cari cel 
mai elegant este termenul moldove- 
nesc: Bunădimin6ţă. Acestă plan- 
tă agăţătore, pod6bă a gardurilor, a 
teraţelor, a, balenelor, diminâța îşi des- 
chide îlorile şi le strînge la apropiarea, 
nopţii, de unde Spaniolii ai şi numit 
una din varietățile sale: Buenos- 
noches, nemțesce: Gute-Nacht 
(Nemnich, v. Ipomaea). 

v. Adorm. — Albastru. — Bună-dimi- 
neţă. — Dediţel. — 2:Oiţă. — Florea-pasce- 
luă. — Plorea-vântuluă. — Volbură. — Zo- 
rele... 

A-drag. — v. Drag, 

A-drept 
M-A 12.4 __ A-ârâpta v, IA, A. — Drept, 

v"Adăe (adus, aducere), vb.; 10. ap- 
porter, amener, faire venir, faire parve- 
nir, produire, causer. 20. aduc-a-minte: 
rappeler, faire souvenir. Derivat din la- 
tinul adduco (=ad--duco), ca şi ita- 
lianul addurre, span. add ucir, ve- 
chiu frances aduire etc., aduc exprimă, 
acţiunea de a da cui-va Sai de a pune 
unde-va, într'o apropiare materială, sati 
numai ideală de vorbitor, un ce care se 
afla mai "nainte la o depărtare relativă 
saii nu se afla de loc, fie acâsta o 
vietate, ori un lucru sai fenomen, ori 
o situaţiune, saii chiar o simplă cuge- 
tare, o vorbă de aiuri şi din alte tim- 
puri. De aci: aduc un om, aduc un cal, 
aduc o trăsură, aduc fîn, aduc măr- 
turiă, aduc r6dă, aduc pace, aduc somn, 
aduc veste etc.; dar tot aşa: aduc 
pagubă, aduc sărăciă, aduclipsă, aduc 
supărare, aduc ruşine, aduc b6lă, aduc 
nenorocire, şi altele asemeni, In com- 
pusul aduc-a- minte, sensul de „amin- 

  

tire“ se datoresce elementului celui 
adaos: ad mentem. De aceia ambele 
cuvinte : simplul aduc şi compusul a- 
duc-a-minte se pot întrebuința în 
aceiaşi frasă, fără a produce efectul 
unei repetiţiunt; de ex. la Dosofteiu, 
Liturgiar 1678, f. 18 a: „Pomeniaşte, 
Doamne, pre ceia ce aduci rodă şi faci 
lucruri bune în svintele tale besiari&i 
şi 'ş aducii-a-min te de mişei...“ 

Diferitele accepțiuni ale lui aduc, lă- 
sând la o parte pe aduc-a-min te, nu 
se pot traduce lătinesce prin singurul 
adduco, ci şi prin „adfero“. Dicţio- 
nar Mss. bănăţân circa 1670 (Col. 1. 
Tr. 1883 p. 421): „Aduk. Adduco. Ad- 
fero. — Adus. Adductus. Allatust. 

12. aduc în accepţiunile ordinare. 
a) Despre vietăță : 
I. Canta, Letop. III p. 187, dice că 

Vodă, Grigorie Ghica, (1764) „Greci 
n'adusăse mulţi, numai câţi era de 
trebuinţă Curţei sale... 

Nicolae Muste, Letop. III, p. 7: „Zic 
că ai poroncit Impăratul săi aducă 
pre Dabija Vornicul, să ?] vază în ce 
chip este, şi Vaii adus de Pai văzut,..% 

Dosofteiu, 1680, ps. XLIV: 

Aduce-să-vori Afferentur 

înpăratului feco- regi virgines post 

riţe după dânsa; eam,  proximae 

  
priiatinile ei adu- 

ce-să-vor ţie; a 

duce-să-vor în ve- 

selii şin bucu- 

rie.. 

ejus afferen- 

tur tibi; affe- 

rentur in lae- 

titia et, exulta- 

tatione... 

Acelaşi pasagiu la Corbea, Psaltire 
1700 (Mss. Acad. Rom): 

Aduce-se-vor în veselie 
Şi se vor închiina cu bucurie, 

Întru bisârecă să vor aduce 
Înpăratului cu cântec dulce... 

Constantin Brâncovan, 1694 (Cond 
Mss. în Arch. Stat. p. 78): „Şi am 
judecat, cum să aducă Mihaiu cu fra-
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te-său Dumitraşco oameni buni măr- 
turii de acolo din prejurul locului...“ 

Doina din 'Fransilvania : 

Dice taica să mă 'nsor, 

S'aduc mamei ajutor; 

Dară mama nu mă lasă 

Săi aduc leneşă'n casă, 

Cum eşti tu, măi jupânâsă!.. 

(Jarnik-Bărsanu, 428) 

Pravila Moldov. 1646, p. 10: „cănd 
va mârge neştine să 'şii aducă nişte 
dobitoci den cămpii...“ 

Tot aci vine aduc în privinţa, lucru- 
rilor considerate ca persâne, ceia ce 
ne întimpină mai ales în ghicitori po- 
porane; de exemplu: 

Ce este „Pedeleşul“? 

Urduc, 

Burduc, 

De barbă îl duc, 

De barbă Paduc. 

Un dialog între „Căldarea, în care 
ferbe apa, şi între Doniţa, menită a, 
cără apă“: 

— Seurto, groso, und'te duci? 
— Arso "n fund, de ce mă 'ntrebi? 

Unde eii m& duc, 

Tot ţie ţi-aduc. 

Apoi într”o mulţime de ghicitori lo- 
cuţiunea : „a-casă m'aduse“ se repetă, 
într'un mod stereotip. Aşa : 

În pădure crescui, 
În pădure născui, 
A-casă dacă m'aduse 

Horă *mprejurwmi se puse. | 

— Masa, 

În pădure născui, 
În pădure crescui, 
A-casă dacă m'aduse 

Vătaf de curte mă puse. 

— Pragul. 

În pădure născui, 
În pădure crescui, 
A-casă dacă mvaduse, 

Cercei grei îmi puse. 

— Cobiliţa.   
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În pădure născui, 
În pădure crescui, 
A-casă dacă nvaduse 

Curva satului m& puse. 

— Baniţa. 

În pădure năseui, 
În pădure crescui, 
A-casă dacă m'aduseră 

Vătaf mare m5 puseră, 

— Ciomagul. 

b) Despre lucruri şi fenomene: 

Pann, Prov. Il; 67: 

Al6rgă la apă, aduce pe loc 

Și de mămăligă pune vas la foc... 

N. Muste, Letop. III p. 7: „Adusaii 
Moldovenii care încărcate de borfe şi 
de fer...“ 

Cost. Stamate, Muza 1, 69: 

Sau precum viţa, de vie, 

Măcar vite să o râdă, 

Odrăslesce şi învie 

Şi aduce 6răşi rodă.. 

„Acestă moşiă aduce un venit de 
doă mii de galbeni = cette terre rend 
un revenu de deux mille ducats“ (Pont;- 
brianţ). 

Doina din Transilvania : 

Bădiţă cu buze dulci, 

Sâra vii, sâra te duci 

Şi nimica nu'mi aduci 

Fără sînul plin de nuci, 

Tu le-aduci, 

Tu le mănândi!.. 

(Jarnik-Bărsanu, 83) 

Deschide uşa, măi lele, 

Caduc în gură mărgele... . 

(bid. 412) 

Dosofteiu, 1680, ps. LXXVII: 

„„.Rădică au- .. . Transtulit 
strul de pre ceriu austrum de coelo, 
Şi adusă cu pu- et induzit în 
târ6 sa vântul virtute sua, afri- 
Livei... cum... 

În acelaşi mod: vintul aduce nori, 
norii aduc plâiă etc,
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c) Despre o situaţiune în genere, 

materială, saii morală. 

Zilot, Cron. p. 115: „Brâncovânul 

înţelese înşelăciunea Cantacuzinului ; 

dar ce să facă atunci la aşa câsuri 
primejdi6se? fără de cât sta încreme- 
nit, aşteptând ce va aduce întâm- 
plarea,...“ 

Acelaşi p. 103: 

Dakii stătură: 

Minuni făcură, 

Cum sînț sciute 

In cărţi trecute ; 

Pre chiar Romanii, 

Laumii tiranii, 

Aşa'i aduse — 
Supt bir îi puse... 

Tot astfel: „n'am putut aduce pe ta- 

tă-tei să'ţi dea, voe...“ (L. M.), unde-— ca, 

şi la Zilot — după aduc se sub-inţe- 
lege: „în stare“. | 

Costachi Negruzzi, Zoe, |: „Vai mie 

nenorocita! iată la ce am ajuns! iată 

în ce stare m'ai adus! m5 desprețuesci 

după ce mai înşelat...“ 

Acelaşi, Aprodul Purice: 

Pricina bejănăriei şa jalei obscesci, tu eşti, 

Hoţ turbat şi fără lege, care prădi şi pustiesci! 

Care vii cu cete multe de tălhari şi prădători 

S'aduci jale în locaşul unor pacinici muncitori. 

„POmele necâpte aduc friguri — les 

fruits verts donnent les fiăvres“ 
(Pontbriant). 

„A aduce bucuriă părinţilor; a aduce 

mulţămire celor ce ne îndatorâză,; mari 

greutăți ni-aţi adus pe cap; mari în- 

curcături aduseră Românilor vecinii 
lor creştini“ (L. M.). | 

d) Despre cugetări, vorbe, opiniuni 
luate de aiuri. 

In graiul vechiu, cu sensul de: „citer 

un auteur, un passage, une sentence“, 

se dicea : aduc, sait: aducla mijloc, 
ori: a-mijloc, 

Cuvintul Sf. Ioan Crisostom, text in 

sec. XVII (Cod. Mss. miscell. al Bis. 

Sf. Nicolae din Braşov) :   

p. 504: să aducem la miljoci şi 
grăitorii lui Dumnedzău şi să auzimii 
dela, ei ce de eretici învaţă pre noi...; 

p. 509: încâ şi prorocii ce-au fosti 

mai de "nainte de de-multii aşijdere 
grâiră, dereptii acâia, nevoinţă taste să 

aducemii şi pre aceşte la miljociă...; 

p. 510: iaste-ne destuli atasta, au 

aduce-voiu a-miljoc şi toţi prorotii 

de ataste grâindi ?.. 

Tot aci pare a'şi avâ locul Beldiman, 
Tragod. v. 21: 

Aice am trebuinţă pe Iraclitui să aduc, 

Starea Moldovei să plângă, saii să puiu să scrie 

Tung, 

Dar încâtuii prin putinţă, mă voiu nevoi şi et 

Osînda ţării a scrie, ori câtu'mi va fi de grei... 

II Compusul: aduc a-minte. 

Pravila Moldov. 1646, f. 35: „va 

dzice că nu'l cunoaşte pre văndzăto- 
riulă cela ce i lau vănduti, sau nu'ş 

poate aduce a-mente...% 

Se construesce generalmente cu „de“, 
forte rar cu „pre“. 

Moxa, 1620, p. 378: „nu numai bo- 
iariloră le făcia, rău, ce'ş aduse a-mente 

de patimâ căndi era el în Hersoni...“ 
Corbea, Psaltire 1700 (Mss. în Acad. 

Rom.), ps. XXI: 

Aduce-ş-vor de Domnul a-minte, 

Şi s'or întoarce la dins cu cinste... 

Samuil Clain, Invăţături (Blaj, 1784) 

p. 10: „lară elii cu faţă veselă şi vo- 

ioasă au răspuns: cu adevărat, pr6 

bun priiaten al mieu te mărturisesciă, 

şi aducându-mi a-minte de ac6 pu- 

țină cinste ce mi-ai dat, astăzi cu ca- 

mătă ţi-o voiu întoarce...“ 

Intr'o proposițiune negativă este ele- 
gant de a pune pe „a-minte“ îna- 

inte de aduc: 

Moxa, p. 390: „măîncâmi şi bemii 

de preunâ cu domniia ta, şi a-minte 
nu ne aducemi de 'nsul,..“
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Tot aşa într'o doină din Transil- 
vania : 

Nici o dată să nu 'mbuci 

Pîn' a-minte nui aduci 

De-a nstre cuvinte dulci... 

(Jarnik-Bărsanu, 2€3) 

In t6te exemplele de mai sus ne în- 
timpină construcţiunea, cu de; ea nu 
este însă singură permisă. 

Cuvintul Sf. Ioan Crisostom,sec. XVII 
(Cod. Mss. Braşov, p. 529): „tu'ţi adu 
a-minte de Domnul cum au grâiti...“; 
dar mai jos: ptu'ţi adu a-minte pre 
Davidi prorocă cum zice...“ 

Saii chiar fără, nici o preposiţiune : 
Dosofteiu, 1673, f. 10 b: 

Ce poate fi omul de'l aduc a-minte, 
De cert pentru dînsul folos înnainte ?... 

v. 124. — A-miânte. — Minte. 
III. aduc în: 

a) Proverbi : 

Cu lăutari şi cu masă 
Aducă pe dracu în casă. 

((Pann, II, 111) 

Cu lăuta şi cu tâba 

Adusei în casă, gl6ba, 

(Ibid.) 

Vorba dulce 

Mult aduce. 

(vid. 1, 21) 

Tu îl trimiţi la foc, 

Şi el îţi aduce busioc; 
Tu îl trimiţi la surcele, 

Şi el îţi aduce floricele. 

(Ib. 1, 86) 

„Dacă aduci întâiu terciul, pe urmă 

aduci de surdă 6spetelui 6u& şi urdă,...“ 

(Ib. 11, 148) 

„Bărbatul să aducă cu sacul, mu- 
jerea să scâţă cu acul, tot se ispră- 
vesce.“ 

. (o. II, 193) 

„De multe ori nu aduce anul ce q- 
duce c6sul...“ 

(lb. I, 151) 

Acest din urmă proverb se găsesce   
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deja la Miron Costin în „Visţa lumii“, 
1670 : 

Norocul, fără să stea, îşi tot schimbă pasul: 

Anii nu pot aduce ce aduce ciasul! 

Numai mână 'şi aripi, iar picidre mare, 

Să nu pâtă sta în loc nici odinidre,. 

(Ap. Hasdeu, Răzvan, ed. 3 p. 180) 

b) Idiotismi : 

„A aduce pe cine-va în sapă de 
lemn“ (L. M)=—a'l săraci. 

„A aduce v o rba“=—a ajunge în con- 
vorbire pe nesimţite, ca şi din întâm- 
plare, la, cestiunea care ne preocupă. 

Gr. Alexandrescu, Dervişul: 

Dintr'una 'ntr'alta vorba aduse, 

Şi în stil neted patima 'şi spuse, 

Dicând : Ascultă, et te iubesc... 

Basmul „Cotoşman“ (Ispirescu, Leg. 
p. 289): „ŞI fiind-că vorba vorbă a- 

duce, cotoşmanul şi boierul stătură la 
taifas şi se înţeleseră, la cuvinte...“ 

pĂ aduce din condeiu“ (Baronzi, 

Limba, p. 48) sai: „a aduce din me- 

teşug“ =a atinge cu multă dibăciă 
un punct în scriere sai în artă. 

Basmul „Brâsca ţest6să“ (Ispirescu, 

Leg. p. 38): „Baia era pardosită cu 

tot felul de marmură lustruită, şi a- 

dusă din meşteşug aşa, încât în- 

chipuia, fel de fel de flori, de păseri şi 
câte nagode tote...“ 

„A aduce cu cine-va“, „aşi aduce 

cu cine-va“ = a se asemăna întru 
cât-va,. 

„Acest copil îşi aduce cu tată-seiu“ 
(L. M.) 

„Pruncul acesta Şaduce mult cu 
maică-sa, = dieser Knabe ist, der Mutter 

sehr âhniich“ (Budai-Del6nu). 

Jipescu, Opincaru p. 36, despre Neo- 

latinii din Occident: „Cănd să, duc oră- 

şani d'ai noştri p'acolo, să'ntâlnesc cu 
Letini ăia, sadună cu toţi, stai la 

vorbă; spun aduce mult cuvîntarea 

lor cu a n6stră şi cam semănă...“ 
„A aduce p îr 5“ = a, porni judecată, 

a intenta, proces.
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Pann, Prov, 1, 120: 

Plin de nebunie, cu arţag în sine 
Se ardică 'n dată, la Crăsa vine 
A aduce piră,.. 

Caragea, Legiuire 1818, p. 87: „De să 
va, dovedi că bărbatul ce aduce pîră de 
pr6-curvie asupra, nevestii sale i-au fost 
mijlocitoriu, nevasta să fie apăraţă...“ 
„Dracul aduce“ = când dă peste 

noi o neplăcere de care ne temeam, 
dar speram tot-o-dată că pâte să nu se 
întâmple. - 

Alexandri, Surugiul: „Stam lîngă 
biata mamă şi o jăltam din fundu ini- 

mei, căci era acum pe aprâpe de în- 

gropat, când îl aduce dracu pe un 

ciocoiu de cei afurisiță. Toţi flăcăii erati 

porniță la drum, numai ei, din păcate, 

me aflam la poştă. Cuconaşu era gră- 
bit parcă'l alungai Tătarii din urmă; 

el vine la bordeiu mei şi m& smun- 

cesce fără, îndurare de lîngă săcriu maj- 
că-mea,..“ 

O doină din Transilvania : 

M8 dușei cu plugu'n costă 

Ş'aduse dracu-o nevastă; 

Vitându-m& după dinsa 

S'a rupt cucura şi birsa,... 

(Jarnik-Bărsanu, 390) 

O altă tot de acolo: 

Când ara gura mai dulce, 

Pe bărbat dracu'1 aduce... 

(Ibid. 898) 

Miron Costin, Letop. 1, 385: „Spun 

de Vasile Vodă că avea mare grije că 

va veni Stefan Vodă la P6rtă, şi în 

taină zicea: Să nu”l mai aducă dra- 
cul aice!...“ 

„Păcatul aduce“ = când ne ur- . 

măresce o fatalitate. 

Neculce, Letop. II, 245: „Şi ce găndia 

el să facă, şi la cese ispitia, şi la ce 

Vaii adus păcatul şi osinda dela Dum- 
nezeii! Şi aşa laii dus pe Duca Vodă 

în ţara Leşescă de aii murit acolo...“ 

„A aduce la soroce“, expresiune 

  

  

poporană de danț=—a, juca în tact, „ă 
tempo“ : 

lan aruncă-te la joc, 

Dar la joc colea cu foc, 

So aduci tot la soroc... 

(Jarnik-Bărsanu, 489). 

„A aduce la îndeplinire, ja 

aduce un lucru la căpătâiut = 
„Yenir ă bout de, mener ă fin, termi- 
ner“ (Pontbriant). 

IVO. aduc la imperativ. 

Imperativul dela aduc ni se presintă 
în texturi şi "n viul graiu sub patru 

saii cinci forme, circulând tâte în ace- 

laşi timp şi chiar din aceiaşi gură: 

adă sai adă, ado, adu, ad, a. 
10. adă! adâ! 

Dosofteiu, Liturgiar 1673, f. 39 b: 

„adă”ță a-mintede noi păcătoşii şi ne- 
triabnicii şerbii tăi... 

Jarnik-Bărsanu, Transilv. 165: 
" Cucule, până pe cap, 

Du-te 'n pădurea de fag 

Şadă flori până să fac; 
Adă îl6re de bujor 

Să face până de ficior; 

Adă şun trandafiruţ 

Să fac până la drăguţ... 

In acele localităţi unde poporul pro- 

nunţă pe finalul netonic -d ca pe -â, 

se dice: adâ! Aşa vorbesc, bună-6ră, 

Berlădenii. „La noi se rostesce: adă o 

ladă plină, sai: adăâ dou cofi di apă, 

în loc de: adă o ladă plină, adă do& 

cofe cu apă“ (Preut C. Tudoran, Tu- 
tova, c. Fruntişenii). 

20. ado! 

Pann, Prov. II, 112: 

De vom lua şi neveste, 

Pas'apoi de mai trăesce 

Or în lume pribegesce! 

Că ele nu te întrâbă 

Dai negustorie slabă, 

Ci ado! dă! cheltuesce... 

Arsenie dela Bisericani, circa 1650 
(Mss. Sturdzan în Acad. Rom. p. 270): 

p+.ado a-minte cuventele tale şerbu- 
lui tău...“
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Dosofteiu, 1673, f. 14a: 

Rădică-te, Doamne şi Dumnădzău sfinte, 

De" înnalţâ mâna şi'ţ ado a-minte... 

Omiliar dela Govora, 1642, f. 9 b: 

„Şi tu'ţi ado a-minte atasta, carâ te 
sulimăneşti şi te ungi cu deresuri mi- 
rositoare în multe chipure spre înşelâ,- 
ciun6 sufletelor celor neîntărite...& 

30. adu! 

Corbea,. Psaltire 1700 (Mss. în Acad. 

Rom. ps. XX): 

Tnalţă-te, Doamne, 

Întra, tale coarne, 
Şi cu-a ta putâre 

Le adu lor fi6re... 

A. Pann, Prov. 1, 65: „Îi zise ar- 
hiereul: unde e? adwl aici...“ 

Silvestru, 1651, ps. XXIV: „adu 
a-minte, Doamne, de milele tale...“ 

Jipescu, Opincaru p. 145: „Adu mâ- 
nancoa! Ai noroc. i 

40, ad! 

Dosofteiu, 1673, f. 36 a: 

Şi cu a ta milă ț?ad a-minte, 

Să nu mă uiţ, Dumnădzău sfinte... 

Acelaşi, 1680, f. 9 a: „Tu feceşii 

„toate hotarăle pământului, vara şi 
primăvara tu plăzmuitu-li-ai, ţ'ad a- 

minte de iale...“ 

A. Pann, Prov. I, 129: 

Gura omului e iad; 

Cât să'i dai, tot dice: ad!.. 

Tot ad, nu adă, trebui să se citâscă 

în poesiele poporane la Alexandri pre- 

tutindeni unde editorul pune: padă-0... e 
de ex.: 

Balada Coarânul: 

Măi bădiţă, măi crişmar, 

Ad o ploscă de Cotnar... 

50. a! 

Pompilii, Sibiiu, 57: 

Adă'mi soră, a să beti, 
Bine sciu eu gândul tei... 

Editorul explică (p. 92) că „a să 

beii“ este „o prescurtare din adă...“   

şi că tot aşa în unele localităţi de 

peste Carpaţi se dice „aă în loc de 
augi“. Adevărul însă este că impera- 
tivul a! aparţine conjugaţiunii contrase 

ae în loc de aduc, după cum se aude 
pe ici pe colea în regiunea Braşovului 

şi Făgăraşului, unde se dice bună-6ră : 

„Mă'e Sac un sac“ = „mă duc saduc 
un sac.“ Din acest ac imperativul 
e: a! 

6%. adă! — ad! 
Doina „Nevasta bolnavă“: 

Ea'mi gice: de eşti bărbat; 
Şi ai suflet de durere, 

Adă'mi o cupă de miere 

Şi'mi ad o cupă de vin, 

Durerea să mi-o alin... 

(Alex, Poes. pop. 2. 810). 

70. adu! — ad! 

loan din Vinţi, 1689, f. 66 b: pene ți 
adi a-minte de îndurările şi milele 

tale cele multe, aduţii a-minte cu de- 
-adinsii,..« 

80. ado! — adă! 

Samuil Clain, Invăţaturi (Blaj, 1784) 
p. 9: ,. „dojeneşteii şi le ado a-minte 

câle viitoare, adă-le a-minte şi de 
mine...“ 

Vo. Forme istorice. 

a) Prima, persână singulară a, per- 
fectului simplu: ei adâş = lat. ad- 
dî xi. Cipar (Principia, p. 167) repro- 

duce vr'o do&-deci exemple după Evan- 

geliarul circa, 1570, Omiliarul 1642, 

Evangeliarul şi Psaltirea lui Silvestru 

1648—1651, Biblia din 1688 şi după 

un manuscript. Să mai adăugâm al: 

tele câte-va, 

Codicele Voroneţian circa 1550 (Ms. 

în Acad. Rom,): 

Act, Ap. XXIII, „„deduzi eum 
28: adușu elu în in concilium €o- 
gloata loru... TUum... 

Ibid. XXV, 26: „produzi 
aduşu elu înrain- eum ad vos... 
tia voastră...
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Coresi, Omiliar 1580, quatern. XIX 
p. 14: „aduşă eli cătră ucenicii tăi, 
şi nu puturâ, vindeca pre elii...“ 

Arsenie dela Bisericani circa 1650 
(Mss. Sturdzan în Acad. Rom.) p. 271: 
pAduşumi a-minte de tocmâlele tale 
câle de de-multii...; adugu'mi a-minte 
noaptia de numele tău, Doamne. 
aduşă'mi (a Am'smn) a-minte căile tale 
şi tocmii picoarele mâle...“ 

In macedo-româna se dice pină a- 
stădi adușu în loc de adusă. 

b) Prima persână plurală a, perfec- 
tului simplu: noi adăsem = lat. ad- 
dăximus, 

Coresi, Omil. 1580, quat. XXXIV 
p. Il: „nemică nu adusemi în tastă 
lume şi jarâ nemică nu avămi nece 
a ducer;...* 

Dosofteiu, 1680, f. 174 b: „acii Şe- 

dzum şi plânsăm, când ne adusă, 
a-minte noi de Sionii... 

Macedo-românesce pînă, astădi: adu- 
semu, nu: aduserâm. 

c) A doua persână plurală a per- 

fectului simplu: voi adusă: = lat. 
adduxissetis pentru „adduzistis“, 

Des în Noul Testament din 1648: 

Luc, XXIII, 14: 

zise cătrâ ei : adu- 

setu'mi pre omul 

„„dixit ad illos: 

obtulistis 

mMihi hunce homi- 

  
acesta... 

Act. Ap. VII, 

42: au doară, jrăt- 

ve şi daruri adu. 
set mie?.. 

Ib. AIX, 36-7: 

nemicâ în degrabă, 

să nu faceţ, că 

adusebi pre oa- 
menii aceştâ...   

nem... 

„„NUMquid vic- 

timas et hostias 

obtulistis 

mihi ?.. 

„Nihil temere a- 

gere, adduxi- 

stis enim ho- 

mines istos... 

In Coâicele Voroneţian, acest din 
urmă pasagiu sună: „adusesetu băr. 
baţii aceşt6“, adecă şi mai aprope de 
prototipul latin : aduxissetis, a-   

fară numai dacă silaba -se- nu se va 
fi repetat cum-va dintro grăbire curat 
grafică, 

Cuvîntul Sf. loan Crisostom, text 
din sec. XVII (Cod. Mss. miscell. al 
Bis. St. Nicolae din Braşov, p. 579): 
„olă era, şi mâ, înbrâcat ; şi în tem- 
niţe, gaţi veniti cătrâ mine; bolnavii, 
şi mv'aţi cercetati; striinii, Şi mâ d- 
dusetiă...* 

Macedo-românesce chiar astăi : adu- 
setu, nu: aduserăfi. 

d) Prima pers6nă singulară a im- 
perfectului: ei aducea = lat. addu- 
cebam, şi numaila plural: aduceamu 
= lat. aaducebâmus. 

Codicele Voroneţian p. 75: 

Aet. Ap. XXVI, 

10: ucigăndu ei, 

aduce svâtu... 

„.Quum occide- 
rentur, detuli 

sententiam... 

Legenda Sf-ei Maria Egiptână, text 
din sec. XVII (Cod. Mss. misc. Bra- 
ŞOV, p. 377): „...aciiaş eu mâlâcrâma, 
şi cu credinţă bât6-mâ în piepti, şi 
*mi aduce a-minte de fâgâduința, ce-am 
fâcutii.., 

E interesant, că la, Dosofteiu, 1673, 
în Dedicaţiune p. 1, ne întimpină forma 
moldovenâscă poporană a imperfectu- 

lui: aduce în loc de aducea: „Isus 

Hristos de multe ori aduce (axaue) a- 
-minte ucinicilorii...“ 

€) In graiul vechiu aduc se pâte con: 

strui cu pronumele personal la acusa- 
Sativ fără „pre“, după cum am vădut 

deja cu câte-va rînduri mai sus în pa- 

sagele din Coresi şi din Codicele Voro- 
neţian : „aduşu elu“. 

Legenda lui Avram, circa 1600 (Cuv. 

d. bătr. II, 190): „eşimu, doară vrem 

ved6 unde-va, vr'u omu sălii aducemu 

elu la casa noastră.“ 

f) Document moldovenesc din 1610 

(A. ÎL. R. 1,22): „să areei şi aduce 

nescare urice sau alte ispisoace, mă-
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riia ta, să nu le crezi...“ = „et guană 

m&6me ils produiraient quelques. 

actes...& 

.V. 2: Aduc. — 1: Adus. — Duc. — Reduc. 

2Adăc (adus, aducere), vb.; flschir, 

faire pencher, brandir. E a-nevoe a de- 

cide, dacă acest cuvint, derivat în ori-ce 

cas din duco, vine anume din adduco 

sau din abduco, ori dintro fusiune 
poporană între abduco şi adâuco. 

Prin accepţiunile sale, el se depărtâză 

cu totul de aduc „apporter, amener“, 

formând o vorbă pe deplin indepen- 

dinte. O legătură logică între ambele 

diceri se întrevede în expresiunea, „aduc 

mâna, să fac cruce“ : 

Frungă verde de lemn dulce, 

Aduc mâna să'mi fac cruce, 

Mintea din cap mi-se duce; 

Aducă mâna să mă 'nchin, 

Picidrele nu mă ţin, 

Parcă nu's făcut deplin... 

(G. D. Teodorescu, Poes, pop. 302) 

De asemenea, în locuţiunea, „aduc ce- 

va la gură“ =,porter ă la bouche“: 

Codrenaş, cât o vedea, 

Plosca la gu rr” aducea... 

(Balada Codrânul) ; 

dar în același cântec ; 

In cap mâna căi puneam, 

La pămînt îl aduceam, 

Căpăţina i-o tăiam..., 

unde acea legătură logică dispare a- 
„prope cu desăvirşire. 

Cu acest sens se dice de o potrivă : 
pă aduce la pămînt“ saii „a aduce 

la vale“ ori numai „a aduce. 
Balada Vidra : 

Când în loc mi se'nvirtia, 

Când la vale s'aducea, 

Nici unul nu dovedia... 

şi mai jos: 

Stoian popa s'aprindea, 

Şi făcea el ce făcea, 

Pe Păun că?'l aducea   

Şim pămînt că mi! isbia, 

Cât pămîntul despica !.. 

Cu acelaşi sens, macedo-românesce : 

„Ih! ci ghine niil aduşi; cara d6de di 

cădzi, şi fece ţistale = of! ce bine lam 
trântit; când cădu, îşi sparse capul“ 
(M. lutza, Cruşova). 

In tâte aceste exemple, aduc însem- 
n6ză „fl6chir,“ „a pleca“, „a da jos“, 

ce-va ca abduco la Cicerone în: „ab 

illis hominibus qui tum versati sunt 

in re publica, ad hanc hominum licen- 

tiam atque libidinem me abducis“, 

sai : „a religionis auctoritate abdu- 
ceretur ad mercedem.“ 

Cu acelaşi înțeles în proverbul: 

Vinuii dulce, 

Dar te-aduce... 

(P. Teodorescu, Iaşi, c. Miroslava) 

despre un vin plăcut, care însă te'm- 

bâtă saii —mai bine — „te culcă jos. 
In exemplele ce urmâză aduc are în- 

țelesul de „brandir“, însă tot cu duş- 
măniă şi tot de sus în jos, astfel încât 

ambele accepţiuni se înlânţuesc, 

Balada Iorgovan : 

Cu paloşul aducea, 

Capul Nedii îl țăia, 
Trupul la câini arunca... 

(G. D. Teodorescu, Poes. pop. 561) 

Balada Bolbocân Haiducul : 

Şi când astfel îi vorbia, 
Mâna pe baltac punea, 

Drept cătră zapcii pornia, 

Binişor s'alătura; 
Cu baltac când aducea, 

Mâna drâptă că” frângea... 

(Ibid. 608) 

Din vechile texturi: 

Pravila Moldov. 1646, f. 60: „cela, 

ce va, ucide pre cela ce”l îngroziaşte 

că] va ucide, nu să-va certa; atasta 

iaste căndii omul cela ce'lii îngroziaşte 
să] ucigă face sâmne în tâte fialiu- 

rile şi i măhăiaşte şi aduce să? lo- 

vască..“ 

v. Abat. — Adiku. — ' Aduc, — 2 Adus.
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Aduce-a-minte. — v. 1. Aduc. — A-minte. 

1- Adăcere. — v., 1: Aduc. 

2: Adăcere. — v, 2: Aduc. 

Aducere-a-miate — v, A-minte. 

1-Aducătâr, -6re, adj. et subst.; qui 
„apporte, qui amâne, qui conâuit, por- 

teur, conducteur. 
Cantemir, Ist. ieroglif. (Mss. în Acad. 

Rom. p. 40): „Întăi fost'au trebuit pre 
cei ce aducători şi pricinuitori gâlcevii 
ar fi fost, fără nici o zăbavă dintru 
mijlocul nostru să-i fim scos...* 

Dosofteiu, Liturgiar 1673, f. 14 a: 
„că svinţia-ta, eşti aducătoriuhi şi adu- 
suli şi priimitoriuli şi înpărţâtoriuliă, 
Hristoase Dumnedzăuli nostru...* 

Miron Costin, Letop. 1 p. 301: „pre 
Stefan Părcălabul de Soroca Lai dat 
în sama unora de Hănceşti, carii se 
ţinea pre lăngă Stefâniţă Paharnicul, 
să'l ducă la Vasilie Vodă; ce pentru 
lăcomiea sa, aducătorii, să fie a lor ce 
luasă, şi ce mai era pre lăngă, dănsul, 
lau omorit pe cale...“ 

v. Aduc. — 1: Adus. — 5 Adus. 

2 Aducător. — v. 2: Aduc. — 2: Adus. 

Aducătore, s. f.; t. de Gramm.: 
guillemet. Vechiu termen gramatical, 
format din aduc cu sensul de „citez 
cuvintele altuia“. Radu 'Temp6, 1797, 
p. 216: „Aducătore să pune la înce- 
per€ şi la sfîrşitul vorbii, a încheetu- 
Til sau a periodului, care să aduce 
din gura altuia.“ Diaconovici-Loga, 1892, 
p. 18: „Aducătore (,....“), cuvintele 
c6le închise între,aceste semne, cu ton 

„putârnic şi înalt le vădim“. Mai puţin 
elegant e termenul: „semnul adu ce- 
rii, când aducem vorbele cui-va 
la Heliade, Gramm. 1828 p. 159, 

v. Aduc,   

Aduleăse (adulcit, adulcire), vb.; adou- 
„cir. Cuvînt a cărui existinţă, trebui con- 
trolată, în graiu, sai cel puţin în ve- 
chile texturi. EI corespunde pe deplin 
medio-latinului addulcire = ital. 
addolcire = span. adolcir ete, 
şi ne întimpină în Dicţionarul româno- 
german al lui Budai-Delânu (Mss. în 
Mus. istor. din Bucuresci): „adulcescu, 
Versiissen, angehehm, vertrăglich ma. 
chen; adulcitoriu, Versiisser, ver- 
siissend, vertrăglich“. 

v. Dulce. 

Aduleitor.—v. Adulcesc. 

Adilm. — v. Adulmec. 

Adălmec, adiirmee (adubnecat, adur- 
mecat; adulmecare, adurinecare), vb.; 
flairer, suivre ă la piste, dâpister, pres- 
sentir. 

Cu sensul proprii, „adulmecare. se 
dice de fiare saii alte animale, cari simt 
prin miros pe vinătorul ce vine cu vîn- 
tul asupra, lor“ (Baronzi), sati „mirosul 
cânilor în urmărirea vinatului“ (L. M.), 
ori în genere: „odoratu investigo“ (LL. 
B.); în sens figurat, însemnâză petrun- 
derea, aceluia care iute pricepe cursa, 
ce i se 'ntinde, primejdia ce”l aşteptă, 
uneltirile duşmănesci ce i se pregă- 
tesc, sai ori-ce este ascuns pentru o 
minte obicinuită. 

În ambele sensuri, cel proprii şi mai 
ales cel figurat, cuvinţul e des la Can- 
temir, care'l întrebuinţâză une-ori cu 
multă eleganţă; de exemplu: 

Istoria, ieroglifică (Mss. în Acad. Rom. 
p. 57): „Atunc6 lupul cu chipuri filo- 
sofeşti şi țeremonii politiceşti înainte 
adulmecând pureiasă.... 

Ibid. p. 19: „iute iaste adulmăca- 
re adeverinţii, unde a sufletului păti- 
mire într'altul despre a sa o măsură ci- 
neva...“
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Chron. II, 66: „părăsită cale a cerca, 
şi urmele câle astupate şi pierdute a, 
adulmăca, şi a le descoperi ne vom ne- 
voi...£ 

Apoi adjectivii adulmecător şi 
adulmecos: 

Cantemir, Ist. ierogl. p. 39: pe Dre 
cât lumina, soarelui a lucra, poate în or- 
ganele văzătoare, pre atâta, agiutorâşte 
mai de nainte ştiinţa în mintea adul- 
măcătoare..“ 

Ibid. p. 67: „în lup nu numai tă 
c6re inimoasă, ce şi oare-ce simţire 
adulmăcoasă iuste...% 

Critil şi Andronius (laşi, 1794) p. 
102 : „celii înţeleptii adulmăcă şi sim- 
te de departe... 

I. Crengă, Moş Nichifor Coţcaniul 
(Conv. lit. 1877 p. 383): „Mie'mi vine 
să sting focul, că acum mi-am adus 
a-minte că dihaniea de lup adulnecă 
şi vine după fum...“ 

„Despre corb dice poporul că se duce 
cale de 24 6re după hoit mai 'nainte 
de a resări s6rele, iar după resărire nu 
se mai duce; cundsce unde e hoitul 
după miros, ceia ce se chiamă: adul- 
mecă...“ (Invăţ.. Carare, Iaşi, com. Cu- 
cuteni). 

A. Odobescu, Pseudokyneg. p. 172, 
despre critici: „Sai deprins să ste 
mereii la pândă, drăcoşii, ca şi când 
altă trbă n'ari mai av6; caută, mi- 
TOsă, se furiş6ză prin cărţi şi dibuiesc, 
mai r&i decât copoiul când adurmecă 
dira fârei prin țărină, şi bine n'apucă 
să te bucuri de vre o nevinovată hai- 
duciă ce te-ai ispititii a face prin co- 
drii literaturei, când fără, veste te şi 
pomenesci dovedit. Atunci se fac Du- 
năre de măniă, domnia-lor,..& 

Tot aşa în Mihnea-vodă, p. 23, de- 
spre Craioveni: „ca copoii adurmecă 
ori-ce mişcare a Domniei...* | 

„A adulmeca ca, copoiul“ este o lo- 
32,083. 

  

cuţiune proverbială despre cei ce is- 
codesc. 

Alături cu adulmec circulâză forma 
fără preposiţionalul a d-. 

N. Rucărânu, Incercări poetice p. 63:. 

Vînătorul se opresce, 
Jos, copii, pe brinci eu toţii! 
Audgirăţi şueratui 
Caprei negre p'intre stînce ? 
Ne-a ulmat, dar sînt aicea, 
Drept Paninători vă duceţi... 

„Pe la noi copoii sai cânii ce ul- 
meză şi aduc vinatul la puşcă, nu 
se găsesc mai de loc...“ (. Tacu, Co- 
vurluiu, c. Braniştea) 

Caracteristica, poporană, despre urs 
Şi lup: „Ursul se dice că ar fost, fe- 
cior de popă. Când a eşit Maica, Pre- 

„dista la biserică, el a, speriat'o orăcă- 
ind şi, blăst&mat fiind qe ea, s'a făcut 
urs. Ele timp la vedere, dar ulmă bine. 
Lupul se dice că e câinele Sf-lui Petru, 
Şi unde'i poruncesce, el acolo face pra- 
dă. Când se string mai mulță lupi la 
un loc de urlă, se dice că se rOgă lui . 
Sf. Petru să le rîndu6scă pradă. Se 
crede că lupul are trei peri de drac 
pe cap, de aceia e fioros. Lupul vede 
bine, însă nu ulmă (. Aldoiu, Mus. 
cel, c. Voinesci). 

Forma cu -r-: adurmec sa născut 
prin etimologiă poporană dela, „armă“, 
Organică, mai veche şi mai respândită, 
e forma cu --: adulmec. Sensul fun- 
damental al cuvîntului nu este: urm ă, 
ci: miros. Adubnecarea stă în ace- 
laşi raport cătră nas, ca vederea că- 
tră ochi şi audul cătră urechi. Can- 
temir, Divanul lumii 169% (A.L.R. 
II, 108): „cu ochii nevăzând, cu ur6- 
chile neauzind, mirosul ne-adulmă- 
când... 

In secolul XVI mai exista încă la 
noi substantivul olmu „odeur“. Îl 
găsim la Radu din Mânicesci, 1574 (Mss. 
Harl. 6311 B. British Mus.):



387 ADUMERESC 338 
  

Io. XII, 3: casa 

înplu-se de ol- 

mul myrului... | 

„„domus impleta 

est ex odore 

unguenti... 

Vechiul român olmu, învederat dela 

“latinul „oleo“, presupune un prototip 

olmen, cu „o0l-“ ca în „ol-facio“ şi 

cu sufixul „-men“. Latinul vulgar ol- 

men se referă cătră medio-latinul oli- 

mentum „miros“ (Du Cange, ad voc.: 
olimentum pretiosorum florum) ce-va 

ca: „tegmen“ cătră „tegimentum“. Din 

numele olmu vine: dentâiu verbul 

ulmare, apoi ulmecare prin su- 

fixul verbal deminutival -ec (= lat. -ico) 

ca în „orbec“, şi de aci în fine, prin 
preposiţionalul a d-saii a-: adulmec, 

alături cu forma aulmec la mitro- 

politul Dosofteiu. 

v. 1 Ad. — Aulmec. — Omu. — Ulmec... 

Adulmecătâr 
v, , 

Adulmecăs ) Adulnec 

Adumbrâre 
. SC, Adumbrât ) v. Adumbresc. . 

Adumbrător, -ore, 3dj.; ombrageux, 

qui râpand de l'ombrage. Forma pe 

care o găsim în Dicţionarul lui Budai- 

Delânu (Mss. în Mus. istor. din Bu- 

curesci), ca şi : adumbrăciune 

şi adumbrătură. In graiu se aude 

mai mult: adumbritor, adum- 
briciune, adumbritură. 

v. Adumbresc, 

Adumbraciine | Adumbrăt 
Adumbrăţără j V, UNOTALOT. 

Adumbrăse (adumbrit), adumbrire, 

vb.; „ombrager, couvrir d'ombre, mettre 

ă Pabri, proteger“ (Cihac). O formă mai 

organică, dar aprâpe dispărută dn graiui, 

este din prima conjugaţiune : adu m- 
brare= lat. adumbrare =—ital.   

adombrare = provenţ. adum- 

brar, aombrar etc. Mai sînt doă 

forme fără preposiţionalul ad: um- 

brire şi umbrare, de exemplu: 

Coresi, 1577: Arsenie, 1650: - 

Ps. XC: ...cu spa- „cu spatele sale 

tele sale umbri- te vaumbră... 

-te-va,... 

Lex. Bud. 6: „adumbrescu, beschat- 

ten, iiberschatten etwas*. 

In basmele adunate de Ispirescu : 

p. 230: „Copaciul supt care se a- 

dumbrise era măreț, şi par'că se lupta, 

ca să ajungă la nuori...“; 

p. 289: „Băiatul remase adumbrit 

întrun crânguleţ, verde, căci era, gol 
pistol...“ 

„In poesia poporană ne mai întim- 
pină forma dumbresc, în privința, cării 

nu se pote decide dacă d este un rest 

din ad- ca în: Gdevăsit = adevă- 

sit, ori din „de“ ca în: dalb=alb. 

Doină din Transilvania: 

Mărită-te, mândra mea, 
După mine nu şeds, 

Nu trage nedejdea mea! 

Că nedejdea dela mine 

Ca şi umb:a dela spine, 

Când gândesci să te dumbresci, 

Tot mai tare te soresci... 

(G. Sima Ion, Familia 1883 p. 580). 

v. Umbră.— Umbresc. 

Adumbră&z 

Adumbriciune 
v. Adumbrător. — 

Adumbrire Adumbres 

Adumbrităr “ C. 
Adumbritură 

Adumerâse (adumerit, adumerire), 

vb.; ajuster, adapter. Acâstă formă o 

găsim numai la Budai-Delenu (Dicţ. 

Mss. în Mus. istor. din Bucuresci): 

„adumerescu, anpassen, einer Sache 

gemăss machen, einrichten“. 

v. Dumeresc.
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vAdăn (adunat, adunare), Vb. ; r6u- 
nir, rassembler, amasser, rcolter, ad- 
ditionner. Derivat din lat. aduno 
(=ad-ţ-uno), care sa păstrat în tote 
graiurile romanice (Cihac), adun expri- 
mă noțiunea fundamentală de: a re- 
duce o mulţime la unu, în oposiţiune 
cu „risipesc“ şi cu „împrăştitu“, cari 
consistă în bucăţirea, unităţii. 

Doină din Transilvania : 

Străduesce-te, bărbate, 
Ş'adună multe bucate, 
Că şi ei moiu strădui 
Pînă ce le-oiu risipi... 

(Jarnik-Bărsanu, 454) 

Dosofteiu, Liturgiar (Cuminicare) 
1674, f. 90 a: „s'aii ivit ciale ?ntune- 
cate să luminiadze, să adune ciale * 
“mprăştilate..“ 

Principalii sinonimi ai lui adun sînt: 
string, culeg, împreunez sai 
întrunesc, cu aceşti doi din urmă, 
fiind înrudit şi etimologicesce. 

I0. Sinonimieca. 

a) adun=string: 
Ca verb transitiv, adun se întâlnesce 

cu string şi adesea îl înlocuesce a- 
tunci când e vorba de fiinţe aduse 
din diferite direcţiuni şi de averi gră- 
mădite cu încetul. 

Zilot, Cron. p. 61: 

Sau ostenit pr6 mult Mihaiu-Vodă sadune 
Ostaşi, şi al şi strîns, dar dâr numai cu 

nume... 

Moza, 1620, p. 351: „acesta adună 
oşti mari pre apă şi pre uscat...“ 

Beldiman, Tragod. v. 4125: 

Vrăjmaş ţi-am fost pîră astădi, iar acum 

te tînguesc: 
Sfetnicii ce adunaseși, aceia te osîndese... 

Act moldovenesc din 1639 (A. LI. R. 
I, 87): „mergănd la numitul loc, am 
adunat pre toţi omenii bătrăni şi pre 
toţi megiiaşii di prin prejur...“ 

Cost. Stamate, Muza 1, 293:   

Dumnedei aruncă sârte pentru âmeni pe 

pămînt : 
Unii, încujbaţi sub sarcini de nevoi, amar 

. trăesc ; 
Alţii, cu averi mulţime şi trăesc tot adu- 

_ nând, 
Şi trăese în îmbuibare, iar la săraci nu 

gândese,.. 

Jipescu, Opincaru, 134: „sărac eşti, 
că nu te taie capu şi puterea să faci 
negoţuri, meserii şi plugăriie mare ; 
păstrare n'ai, şi nu 'nţelegi cum să 
adună... 
Ca verb reciproc, adun se pâte pune 
în loc de string când se atinge de 
vietăţi în genere, venite la un loc din 
mai multe părţi. 

N. Muste, Letop. [IL p. 73: „Sulta- 
nul încă aii venit cu Tătări, şi s'aii 
adunat cu toţii la Botogeni. ..“ 

Balada, Iordachi al Lupului: 

Boerii se adunară 

Dela tîrg şi dela ţeră, 

Şi trei gile se vorbiră, 

'Trei gile se sfătuiră,.. 

Balada Mihu Copilul : 

Un cântec duios, 

Atât de frumos 

Munţii că resună, 
Şoimii se adună, 

Codrii se trezesc, 

Frunzele şoptesc. .. 

Doiînă, din Transilvania, : 

Colea jos în prundulgţ 
A crescut; un nuculeţ, 

Nuculeţ cu frungă rară, 

Sadună cucii din ţară 

Şi cântă de se omsră,., 

(Jamnik-Bărsanu, 182) 

Act muntenesc din 1692 (A.L.R. 
I, 31): „ne-amu adunau toţi şi amu 
vorbitu, de vor vr6 să ne primâscă, Şi 
pă noi...“ 

A. Pann, Moş-Albu, II, 54: 

Stan era un tînăr daia care traiul îi plăcea; 
“Când cu unul, când cu altul, “aduna şi pe. 

trecea... 

13*
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b) adun = culeg: 

Culeg şi adun se întrebuințeză a- 

desea unul pentru altul în privinta ro- 

durilor : flori, pâme, grâne etc. 

Basmul „Lucâfărul de qiua“ (Ispi- 

rescu, Leg. p. 381): „... priviră flutu- 
rii cum săltai şi săriai din fl6re în 
îl6re, cum albinele culegeai câra şi 
aduna mierea, ..“ 

Doină din Arddl: 

Dela noi pînă la Cluj 

Viorele şi lemnuş... 

Da cine le-o aduna? 

Bădiţa cu mândra sa... 

(Jarnik-Bărsanu, 805) 

Alta: 

Săracele fetele, 

Multu “şi bat picidrele 

Pe tâte rezdrele, 

S'adune cspă ciorâscă, 

Faţa să şi-o rumenâscă... 

(Ibid. 439) 

Macedo-românesse: „ună ligatură di 
floare, care se cliamă tufă, u adunai 

pre livade...“ (Bojudschi, 1813, 161-2). 

In Colinda Plugului: 

Alţi ?n urma, lor lega, 

Snopuri nalte aduna 

Şi clâi mândre rădica 

Ce la sâre se usca... 

(Alex., Poes pop. : 389) 

In privința fînului maiales, adun 

este un termen remas încă din latini- 

tatea rustică: „pro feno dictorum 

pratorum adunando“, vechiu fran- 

ces: „aiiner les foins“ (Du Cange). 
v. Adunător. 

Intr'un sens figurat : | 

Cost. Negruzzi, Aprodul Purice : 

Precum norul de lăcuste, sârele întunecând, 

Vine pre sus cu iuţelă ţarinile-ameninţând, 

Incât tremurând aştâptă spăristul muncitor 

Nesciind unde-a să cadă acel nor îngrozitor: 

S'amăgesce cu nădejdea că ogoru'! ca scăpa 

Ş'a sudorii sale roduri va put încaduna... 

-Tot aşa omul pâte să adune sufe- 
rințe, dureri etc.     

C. Negruzzi, Gelosia, : 

Scii pentru ce?-—Ba nu.—Ah! trebui să ţi-o 

spun, 
Destul e de când chin în sufletu'mi adun... 

Acelaşi, Zoe, IV : „despâie pe vă- 

duvă şi pe orfan, adunândwşi o po- 
menire de blăstemuri...“ 

Omiliar dela Govora, 1642, p. 83: 

„fără t&mere greşaşte, măniind pre 

Dumnezeu, şi adună spre sine mănia 

lui în zua măniei...“ 

c) adun= împreunez, întru: 
nesc: 

Balada Radu Calomifirescu : 

Noroc bun şi cale bună! 

Ce vînt dulce vă adună 

Şi cu mine vă 'mpreună?.. 

Ca împreunare sexuală, recipro- 

cul adun figurâză nu o dată în vechile 

texturi: 

Radu din Mănicescă, 1574 (Mss Harl. 

6311 B. British Mus.): „alu Isus Hii- 

stos născutul aşa era: logodită amu 
muma lui Mariia lu losifi, mai'nte 

pănă nu se adunase, aflâ-se aibăndi 

în maţe de Duhul sfăntii...“ 

De asemenea în Evangeliarul circa 

1570 la Cipar (Analecte p. 1). 

Text din sec. XVII (Cod. Mss. mi- 

scell. al Bis. Sf. Nicolae din Braşov, p. 

43): „mai'nte pănă nu se adunase ei, 

afla-se avăndi în maţe diîn Duhul 

sfântit. ..* 

Dar şin înţeles de întrunire, a- 

decă o întâlnire nesexuală între do8 
sai mai multe persne; de exemplu : 

Dosofteiu, Synaxar 1683, nov. 30: 

„acolo (apostolul Andreiu) să diade în 

cunoştinţă cu dumnedzăesculii Pavelă 
şi să adună cu frate-său Petri, şi de- 

acolo miarsâ. ..“ 

Nicolae Costin, Letop. II, 85: „Fo- 

stau şi aic6 veniţi aceşti boieri Ungu- 
reşti de s'aii adunat cu Nicolai-vodă ; 
datu-le-ai cărți de volnicie şi lor şi
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oamenilor lor să fie slobozi de toate 
supărările. ..% 

Acelaşi, II, 113: „Şi Doamna lui Du- 
mitraşco-vodă atunc€ se adunasă cu 

împărătâsa, şi i-ai dăruit împărătesa 
un leftu de aur...“ 

Tot aşa în macedo-româna: „tamamu 

tora me adunai cu buna Nuşa mea...“ 
(Bojadschi, 169). | 

In Cronice, „adun pe cine-va cu 

cine-va“ ne mai întimpină în accepțiunea 

causativă de „faire rencontrer quel- 
qwun€. 

Nic. Costin, Letop. II, 129: „Şi aşa 

îndată i-ai pus în hiere pre trei boieri, 

pre Lupul Costachi Vornicul, pre An- 
tiohie Jora, Hatmanul, pre Maxut Pos- 

telnicul, şi cu mare pază i-ai dus la 

urdie, şi nice i-ati adunat cu Vezi- 
rul. . 

Intrun sens figurat: 

Zilot, Cron. p. 19: „Aşa aii fost şi 

cu 6stea cea împărătâscă : destulă era, 

dic că ar fi fost peste o sută de mii; 

vrednică aii fost; dar în zadar! nimie 

nu s'aii cunoscut, din pricină că ace- 

ştia fiind atâţia Paşi daţi supt asculta- 

rea, Căpitan-paşei, a cărora minţi de | 

ar fi fost cu putință să le adună tâte 
la un loc şi cu a Căpitan-paşei îm- 

preună, o minte întrâgă nu sar fi pu- 
tut face...“ 

II. adun în: 

a) Proverbi : 

Pentru cheltuitori: „Nu risipi me- 

jul, c'anevoe se adună (Pann, I[, 87; 
III, 72). 

Pentru cei ce căştigă pe câi piezişe: 
„adună unde n'a răsipit, dar nu se 
sfințesce“ (Ib. II, 28). 

Pentru cei ce perd speranţa: „Vîn- 

tul adună norii, şi tot vintul îi risi- 

pesce“ (Baronzi, Limba p. 50). 

E mai cu s6mă interesant prover- 

bul: „Parcă a tunat şi i-a adunat“ 
(Pann, II, 136). 

  

  

P. Ispirescu, Părintele Bimbirică (Fa- 

milia 1883 p. 78): „Nu cunosc eii pe 

Românaşul ăla, care cel dintâiu a dis: 
a tunat şi i-a adunat; că dei! dacă 

ar fi mort, i-aş dice: Dumnedeii să/l 

odihnâscă în corturile drepţilor; iar 

dacă ar fi viu, săi dic: bravo ţie, om 

desgheţat ! fi-ţi-ar gura, aurită! Şi apoi 

nu cred ei o dață cu capul, că vre- 

unul din d-vostre, Români n6oşi, să nu 

fi audit, o dată măcar în viţa, d-v6- 
stre, dicătura : a tunat şi l-a adunat. 

Acuma să vă spuiu şi ei, că pe pă- 

rintele Bimbirică şi pe maica preotsa, 
a tunat şi l-a aduna...“ 

Când tună, tâte vietăţile speriate, 
fără a'şi da s6mă de ce fac, își caută 

printr'o acţiune reflexă tovarăşi cu 

cari să împărţescă spaima. De aci: 

pă tunat şi ia adunat“, un fel de 

confederaţiune de frică. Proverbul pâte 

să aibă o veche origine romanică, 

Despre Catone se dice că: „jamais 

sa, femme ne Pembrassoit, sinon quand 
il tonnoit bien fort, et pour ce avoit 

il accoustume de dire en se jouant, 

qw'il estoit bien heureux quand Jupi- 

ter tonnoit“ (Amyot). Ar fi putut să, 

dică şi el: când tună, ne adună“. 

„Spunemi cu cine te aduni, să ţi 

spun ce fel de om eşti“ (0. Negruzzi, 

Soris. XII), — dice un alt proverb, -cu- 

noscut în mai tâte limbile, dar care 

la Români se ramifică în dicători se- 
cundare cu sens rei şi cu sens bun; 
de exemplu : 

„Unde e stirvul, acolo se adună că6- 

rele“ (Pann, II, 73), proverb de origine 

biblică. Radu din Mânicesci, 1574 (Mss. 

Harl. 6311 B. British Mus.): 

  

Math. XXIV, .. ubicumgue 
28: iuo va amu fuerit corpus, illic 

fi trupul, acolo congregabun- 
aduna-se-vor vlă- 

turii... 

Italienesce se dice: „Le mosche si 

tur et aquilae... 
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posano sopra, alle carogne“ (Giusti). Un 

proverb analog despre „musce“, dar mai 

trivial, se găsesce şi la noi. ÎL indicâm 
numai, fără a'l reproduce întreg: 

Sai adunat 
La sfat 

Ca muscele... 

(R. Simu, Transilv., c. Orlat) 

Fără rime, acest proverb e fârte cu- 

viincios sub forma: „Sai adunat ca, 

muscele la, miere“ (Baronzi, Limba, p. 

41) în limba sardă: „ad su mele cur- 
ret sa musca“ (Spano). 

O variantă: „Ca albinele la fag s'a- 
dună“ (Conv. lit. 1874 p. 74). 

Cu acelaşi înţeles : 

La gospodină bună 

Mulţi voinici s'adună,.. 

Şi tot aci frumosul vers de 1. V&- 
cărescu (p. 434), ajuns a circula în 

graiu ca un adevărat proverb: 

La faptă bună 

Puţini s'adună : 

Mult pot puţinii 

Buni împreună! 

Dar şi mai frumâsă este o urare 

moldovenâscă, curat poporană;: 

Cele rele 
Să se spele, 

Cele bune 

Să s'adune, 

Vrajba dintre noi să piară 

Şi neghina din ogoară... 

(. Crângă, Conv: lit. 1881 p. 10). 

b) Idiotismi: 

„Aşi aduna gândurile“, „a'şi 
adina minţile“ = „se recueillir“, 

Alexandri, Florin şi Florica, sc. 5: 
„Mare poznă şi minune! De când am 
v&dut vivandiera, regimentului, numi 
mai pot aduna gândurile pe-a- 
casă. Ce frumâse haine purta...“ 

Jipescu, Opincaru, 57: „las voiio cu 
graiu limpede, cu limba dăslegată şi 
cu minţili adunate, adiiata mea...“ 

  

În poesia poporană, reflexivul „m & 

adun“ se aplică la florile cari îşi în- 

chid cununa la apropiarea nopţii. 

Aşa în legenda, Cicorii, schimbate din- 

tr”o dînă în fl6re, S6rele dice că o va 
face : 

Flâre de cicore 

Cu ochi după sâre: 

Când voiu resări, 

Ea, s'o "nveseli ; 

Când voiu asfinţi, 

Ea s'o ofeli; 

Când voiu scăpăta, 

Ea so aduna... 

(Familia, 1881, p. 585) 

II. Varianturi dialectice. 
Nu putem socoti tocmai ca un va- 

riant forma adunedzu în loc de adun 

la mitropolitul Dosofteiu : 
Paremiar 1673, f. 102 a: „Toate le 

dă Duhul cel svântă: izvoriaşte pro- 
rocii, preuţii obârşiaşte, necărturareţii 
înțălepciune au învățați, păscari bo- 
goslovnicii arăt, toată adunedză (axs- 
uzsa) pusoaria, besiaricii, ,.« 

E însă forte importantă forma i- 
striano-română adur (adurat, adurare), 
care adesea ni se presintă în unele 
texturi curat, daco-române din secolul 
XVI; bună-6ră: 

Codicele Voroneţian circa 1550 (Mss. 

în Acad. Rom.): 

    
Act. Ap. XIX, „contule- 
18: adura-şi căr- runt libros et 

ţile şi le arde în- combusserunt co- 

tre toţi... ram omnibus... 

Ib. XIX, 25: 4- «. QU0s con- 

dură ceia, ce era, 

de acâlia lucră- 

tori şi lă dzice... 

Ib. XXI, 2%: 

ce amu aste ? 

totu gintu cade: 

se a se adura...   
vocan s, et eos 
qui hujus modi 

erant opifices, di- 
xit... 

„.. Quid ergo 

est? utique opor- 
tei conve.- 

nire multitu- 
dinem...
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Codicele $cheian aprpe din aceiaşi 

epocă (Mss. Sturdzan în Acad. Rom.): 

Ps. XV,4: nu 

adură-se zborul 

lor de sănge.. 

Ps. XXX, 14: 

căndu  adurd-se 

de ură spre mere.. 

Ps. XXXII, 7: 

adură ca în foale 

apele mariei... 

Ps. XXXIV, 

15: şi de mere 
veseliră-se şi a- 

durară-se ; adu- 

rară-se spre mere 

rane... 

Ps. XXĂVIII, 

7: ascunde şi nu 
Şti -cui adură... 

Ps. XLVII, 5: 

că amu înpăraţii 
pământului adu- 

rară-se...   

.. DON con 

grezabo con- 

venticula eorum 

de sanguinibus... 

„.. dum con- 

gregarentur 

ipsi simul adver- 

sum me... 

„.„congregans 

sicut utrem a- 

quas maris... 

„et adversus 

me laetati sunt 

et convene.- 

runt; congre- 

gata sunt super 

me flagella,... 

„„thesaurizat, et 

ignorat cui con: 

gregabit ea... 
„.. duoniam ec- 

ce reges terrae 

congregati 

sunt... 

Cu r=n şi tot-o-dată cu o pentru 

u, în Legenda lui Avram din sec. XVI 

(Cuv. d. bătr. II, 191): „căndo se adora 

îngerii şi se închiră Domnolui...* 

Prin syllexis: n=ur (cfr. Cuv. d. 

bătr. II, 218, 240), în Codicele Voro- 
neţian ne întimpină şi forma adunru : 

Act. Ap. XXV, 

5: ceia ce sântu 

tari întru voi, 

gice, aduânră-se 
(ngoymprce) şi ce 
e de bărbatul a. 

cesta, se grăjască, 

spriînsu... 

Ibid. XXĂVIII, 

17: şi deca se d- 

duînrară (535.mpa- 

p5) ei, grăi cătră 
"Nşii...   

„.. Qui ergo în 

vobis — ait — po- 

tentes sunt, de- 

scendentes si- 

mul, si quod est 
in viro crimen, 

accusent eum... 

... Quumgque 

convenissent, 

dicebat eis..,   

Vom observa aci în parentesi, că o 

asemenea, trecere syllectică a lui n în 

nr se găsesce şin dialectul italian dela 
Perinaldo în Provincia di Porto Mau. 

rizio, unde se dice: pellegrinraggiu = 

pellegrinaggio, îinra = una, linra=luna, 
caichiinra — qualcuna, villanramente= 

villanamente etc., jar prin urmare şi 

adiinrarezital. adunare. Acest 

fenomen, pe care profesorul Vivaldi (ap. 

Papanti, 1 parlari in Certaldo p. 362) 

îl constată unic în dialectele italiane, 
presupune la Perinaldo, ca şi la Români, 

o trecere anteridră a lui n în 7, de 
unde apoi syllecticul pr. 

y, 2 Adun, — Culeg. — Impreunez. — În- 
trunesc. — Risipesc. — Strîng.— Un. .. 

*Adun (4), adv.; ensemble, y com- 

pris. Formă macedo-română, care to- 

tuşi Sar put6 întroduce şin daco-ro- 
mâna. Bojadschi, 121: „di adunu, 

cwiăue, zusamment. Ibid. 163: „a 

tuncea va si le lomu di adunu == dann 

wollen wir sie mit einander he: 
raus nehmen“. Ib. 167: „şi eu ari- 

deamu di adunu cu elii = ich wiirde 

mit lachen“. Petrescu, Mostre I, 31: 

„Să niiergă de-adun cu năşii = a 

merge împreună cu dinşii“. Nu 

derivă din verbul adun(=lat. aduno), 
ci d'a-dreptul din numeralul unu prin 

preposiţiunea ad. Deja lătinesce con- 

strucțiunea, ad-unum servia ca ad: 

verb: „ad unum omnes“ (Gell.)= 
toți împreună“, „consurrexit se- 
natus cum clamore ad unum (Virg.) 

= „cu sgomot s'a radicat senatul în- 

tr'una“ etc. 

v. Unu.— Una. 

Adunăzre (plur. adunări), s. f.; Pin- 
finitif substantiv6 d'adun: addition, 

recueil, assemblâe, runion, rendez- 

vous. Sinonim cu întrunire, când 

e vorba de Gmeni, şi cu strinsură, 
când se vorbesce de lucruri.
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Vechiul Testament din 1581 (Cipar, 
Anal. 46) în alăturare cu Biblia din 
1688: 

1688: 

Genes. I: şi 

zise Dumnezău: 

adune:se apa 

c6 de suptii ceriu 

într'o adunare şi 

să să ivâscă us- 

catuli, şi să făcu 

aşa, şi să adună, 
apa c6 de suptii 
ceru la adună- 

rile ei şi să ivi   

1581: 

„Şi zise Dum- 

nedzeu: stringâ. 

se apele de supti 

ceriu  într'ună 

locii să se vadză 

uscatului, şi fu 

aşa; şi chemă 

Dumnedzeu us- 

catuli pământi 
uscatulii; şi numi 
Dumnezău usca- 
tul pământii Şi 
adunărileapelori 

numi mări... , 
In contextul greco-latin: r& ou- 

0rijua ta râv idăro», „collectiones 
aquarum“, 

Despre lucruri, întrebuințarea sub- 
stantivului adunare e destul de rară, 
fiind în cele mai multe casuri înlocuit 
prin diferite numi cu sensul de „mul- 
ţime“. Intr'un mod constant se aplică 
numai la adăugarea unei câtimi cătră 
altă câtime: „adunare în aritmetică, 
se pune în loc de addiţiune“ ([. 
M.). In literatură, cuvîntul e nemerit 
pentru a exprime noţiunea de „re- 
cueil“; de ex.: „Adunare de pilde bise- 
riceşti şi filosofeşti de Constantin âin 
Goleşti“ (Buda, 1826, in-8). 

In privinţa, persânelor, adunare este 
ori-ce intâlnire între mai mulți pentru 
a se apropia unil de alţii, fie prin pe- 
trecere, fie cu o țintă mai seri6să, ge- 
neralmente însă bună, căci în casul 
contrar se dice mai potrivit: adu- 
nătură. 

Cea mai importantă adunare este, 
negreşit, un Parlament, în care tote 
saii mai tâte clasele societăţii sînt re- 

şi strinsul 

apelorii  chemâ:   mare...       

    

presintate pentru a hotări asupra. in- 
tereselor comune, a întocmi veniturile 
şi cheltuelile Statului, a face legi Şi 
altele. De aceia, Adunare cu literă ini- 
țială mare, chiar fără nici un epitet, 
însemnâză „A ssembl6e = Parle- 
ment“, 

La noi Regulamentul Organic dela, 
1831 n'a făcut; decât a, sistematisa sub 
numele de „Adunare Obştescă“ o ve- 
che instituţiune român6scă, analâgă cu 
aşa numitele altă dată „Etats g6n6- 
raux“ din Francia (A. LR. I, 175; 
Laurian-Bălcescu, Mag. Ist. I, 122 etc.); 
nu scim însă cum vor fi mers lucru: 
rile, se vede totuşi că nu tocmai bine, 
judecând după următorul portret : 

Alexandri, Boteri şi ciocoi, act. I sc, 
7: „Obştesca, obicinuita Adunare ai 
agiuns oadevărată Adunătură slu- 
garnică, care încuviinţeză tâte kata. 
hrisurile; ba ?ncă “ŞI însuşăsce drep- 
tul a face iama în iconomiile Visteriei 
şi a le dărui pe tot anul lui Vodă, sub 
cuvînt de recunoscinţă,. 

Cu literă iniţială mică, fără a fi o 
trebuinţă neapărată de un calificativ, 
se chiamă adunare, ca. termen ge- 
neral, acele petreceri de familiă, cari în 
oraşe portă numită mai speciale de: ba. 
luri, serate etc., far pe la ţsră, se dic: 
şedetori, 

La nunți țerănesci, peţitorii încep 
stereotipa cuvîntare în versuri cătră, 
familia miresei: 

Bună vreme la, cinstita adunare 
Şi la cinstiţi socri mari... 

(Albina Carpaţilor, 1879 p. 298). 

Cam tâte adunările de familii fiind 
în legătură, cu o perspectivă, de mări- 
tiş, de aceia: 
Un tînăr, voinic, în vîrstă, în anii inflăcăraţi, 
Când mergea la adunare între 6meni însuraţi 
Şi când le da bună zioa, ei — de mult ce le 

plăcea — 
„Îţi mulţămim, împărate“ toţi dWa-rindul îi 

zicea:
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Junele neînsurat 

Este ca un împărat... 

(A Pann, Prov. IE, 144) 

Cost. Negruzzi, Ai mai păţit'o şi 
alţii : „E de prisos a vă descrie, ce înger 
este Zefiriţa. Sciţi cât e de frumâsă; 
sciți ce plătesce într'o adunare...« 

In graiul vechiu prin adunare se 
mai înţelegea o întălnire pregătită de 
mai "nainte între do& sai fârte puţine 
persâne : „rendez-vous*. 

Nic. Costin, Letop. II, 85-86, vor- 
bind -despre venirea la Iaşi a unui am- 
basador frances: „cu mare cinste adu- 
căndu'l la adunarea sa, Nicolai-V odă, 
de aice Vaii petrecut cu oamenii săi 
pănă la Tighinea...“; apoi mai jos de- 
spre un magnat polon: „a doua zi ai 
purces la adunarea sa cu Nicolaj- 
Vodă...“ şi tot acolo: „după adunare 
X-a trimis dar un cal moldovenesc...“ 

Nic. Muste, Letop. III p. 21, vor- 
bind despre venirea vitâzului hatman 
moldovenesc Buhuş la Halil-paşă, care] 
chiămase întw'adins ca să vedă, dice 
că: „i sai prilejit a merge nu cu mâna 
goală, la adunare. 

Cu aceiaşi noţiune aplicată la rapor- 
turi internaţionale, considerându-se Sta- 
turile ca nesce individualităţă : 

Miron Costin, Letop. 1, 292: „Şi a- 
cela, să se ştie, că țara, acesta fiind 
mai mică, nice un lucru singură de 
sine fără, adunare şi amestecare cu alte 
ţeri n'a făcut...“ 

In cărță bisericesci adunare, urmat, 
sai nu de un calificativ, însemneză 
tot-d'a-una o colectivitate de Gmeni 4e 
acelaşi fel sâii având acelaşi scop : 

Dosofteiu, 1680, ps. LXXXV: 

„„.călcătorii cei | 
de liage să scu- 
lară asupra, mia, 

şi adunare de pu- 

tiarni€  cercară 
sufletulă miei... 

„.. ÎNiqui insur- 

rexerunt super 

me, et syna.- 

goga potentiurn 

quaesierunt ani- 

mam meam... 

  

  

In Biblia Şerban-vodă 1688: adu- 
nare celor tari... 

Pentru sinonimică, acelaşi pasagiu 
după cum s'a tradus în: 

Coresi, 1577: „... l&ge-călcâtorii scu- 
larâ-se spre mine, şi zborulii vră- 
toşiloră cergură sufletulii mieu...“ 

Arsenie dela Bisericani circa 1650 
(Mss. Acad. Rom.): „...călcâtorii cei de 
l6ge se sculară spre mene, şi săbor 

de cei tari cercară sufletul mieu...“ 
Silvestru, 1651: „... făloşii sculară- 

se spre mine, şi sfatul putârnicilor 
căutară sufletul mieu...“ 

Adecă: adunare d e- = sbor sai să. 

bor şi sfat, doi slavismi, din cari 

însă, cel de'ntâiu însemnâză mai în spe- 

cie „Concile“, cel-Valt: „Conseil“, în 
ambele casuri ce-va, organisat, pe când 
adunare de- presupune o unitate de 
stări sai de vederi fără a implica o 
constituire. Chiar în privința, clerului, 
sobor se dice despre o întrunire or- 

ganisată ; iar despre una momentană: 
adunare. 

Enachi Cogălnicânu, Letop. III, 931, 
descriind înmormîntarea unei Dâmne: 
pe. 4 doua zi cu mare cinste şi jale 
aii rădicat, boierii cei mari oasele, cu 
mare adunare de Vlădici, Egumeni şi 
preoţi făr de număr...“ 

Tot aşa : adunare de neguţitori, adu- 
nare de învăţaţi etc. | 

In vechile texturi adunare, ca şi 
cei-Valţi substantivi cu iniţialul a-, îu- 

besce preposiţiunea întru în loc 
de în. 

Dosofteiu, 1673, f. 32 b: 

În mijloe de besiaricâ mare 

At voi mulţămi ş'intr' adunare... 

Cipar (Principia, p. 122) citâză ve- 
chea formă a, genitivo-dativului deter- 
minat adunariei = adunără, după Pen- 
tateucul din 1581:
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Exod. XVI, 9: „omni syna 
a toată adunariei gogae filiorum 
fiilor lu Israil.., Israel... 

Ibid. XXXIV, „.. seniores... 

30: mai marii q- 
dunariei... 

V. t'Adun. — Adunăciune. — 2 Adu- 

nat. — Adunătură. 

Adunăt,-ă; part. pass6 d'adun: 

uni, rassembl, amass6, râcolt6, ad- 

ditionn€.. Sinonim cu strîns, cules, 

întrunit, împreunat, în opo- 

siţiune cu risipit şi împrăştiat. 
Evangeliarul lui Brâncovan, 1693, 

în alăturare cu al lui Silvestru din 
1648: 

1693: 1648: 

Marc. 1, 33: şi „.„Şi era tot ora- 
era adunată toată, şulu strănsu 

cetate la uşă... la uşe,.. 

Moxa, 1620, p. 8583: „dâca văzură 

Troianii adunate atâta oști de pretu- 

tindinia, adunarâ şi ei ajutori..“ 

Samuil Clain, Invăţături (Blaj, 1784, 

p. 7): „Dară încă de are adunate avu: 

ţii, de are moşii bune, de are căsi 

frumoase, pentru care elă atâta sau 

ostenitii, atâta sau muncit, atât6 ne 
voi au răbdatii...“ 

Zilot, Cron. p. 79: 

Prin uliţe, prin curţi, vedeai adunați pileuri: 

Prieteni, cunoscuţi, toţi făcând fugei tilcuri... 

Cost. Negruzzi, Aprodul Purice: 

De acolo nu departe ţăranii stai adunaţi, 
Cu securi, cu lânci, cu câse şi topâre înarmaţi... 

V. t*Adun. 

2Adunăt (plur. adunate), s. n.; part. 

pass6 d'adun pris substantivement;: 
râcolte, râunion. 

Cântecul „Nevasta bolnavă“: 

Cânipa mi-am s&minat, 

Dar când fu pe adunat,   

Bâla'n trupu'mi a întrat... 

(Alex. Poes. pop.2, 310). 

Cântecul haiducului Petrânu: 

Bată”l crucea om bogat, 

Om bogat şi fără sfat! 
T6tă vara lam rugat 

Să'mi dea bani pe adunat, 

Măcar doă, trei parale 

Să'mi cumptr la copii sare... 

(Ibid. 259). 

La Coresi adunat ne apare ca sino- 

nim cu adunure „râunion“; de 
ex.: 

1577, ps. LXXVIII: 

„pomeneşte a- 

dunatuli tău ce- 

ai aflati de în- 

„„Memento con- 

gregationis 

tuae quam pos- 

tăiu.., sedisti ab initio... 

1550, quat. XXII p. 5 (Math. 

XXII, 41): 

„. adunatele „„Congrega- 

Fariseilor întrebă, tis autem pha.- 

Isus grăi... riseeis, interroga.- 

vii eos Jesus... 

Primul pasagiu sună la Silvestru, 

1651: „adu'ţi a-minte de adunaria 

ta“, iar la margine mai adaugă scho- 

lia: „săborul“. 

V, tr Adun. — Adunare. — 1 Adunat. 

Adunăţii, nom propre de plusieurs 

villages. In secolii trecuţi şi pînă sub 

Regulamentul Organic, când ţeranii 

români lăsaii vetrele lor şi se risipiaii 

de groza năvălirilor din afară, a dări- 

lor domnesci şi a jafurilor din întru, 

astfel că — dice N. Bălcescu — „numai 

din judeţul Dolj ai fugit o dată 15,000 

familii“ (Mag. ist. II, 239), administra- 

țiunea şi stăpânii pămîntului între- 

buinţaii tâte mijlâcele pentru a face 

să se întorcă, fugarii, şi une-ori reuşiaii 
de ai aduna, fie cu d'assila, fie 

prin făgădueli. De aci mulţimea sate- 

lor numite Adunați. Frundescu (Dict. 
top. 2) menţioneză vro trei numai în
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Dimboviţa, Mai sînt în Teleorman, 
Olt, Mehedinţi ete. 

V. t" Adhun. — t Adunat. 

Adunăeiune, s, f.; jonction, r6union. 
Ca, sinonim cu adunare, la Budai- 
Delânu (Dicţ. Mss. în Mus. istor. din 
Bucur.): „adunăciune, Versammlung“. 
Cu sensul de „jonction“, la Dosofteiu, 
Paremiar 1683, f. 127 a: „părintele 
să cunoşte şi fiul să slăviaşte şi -de 
toţi aste ştiut, una putiaria, una 
adunăciunia, una închinăciunia svintei 
troiţe...“, unde în contextul slavic: ex- 
verăuie. 

v. l-Adun. 

Adunătăr, -6re, adj. et subsi.; qui 
6unit, qui assemble, qui rassemble. 
Cuvîntul e interesant mai ales cu sen- 
sul agricol de „cel ce adună fin“. 

Balada Burulsnu: 

Tu măre mie săi'mi faci, 

De voiesci ca să m&'mypaci, 

Vr'o cinci-deci de cositori, 
Patru-geci adunători 

Să'mi cosâscă fin cu flori... 

(&. D. Teodorescu, Poes. pop. 601). 

Formă şi accepţiune din epoca. lati- 
nităţii rustice. Intr'un act frances din 

1312 (ap. Du Cange, v. Adunator): 

„Una, cum corveriis debitis pro feno 
dictorum pratorum adunando et 

intassando, pro quibus corveriis adu- 

natoribus et intassatoribus dicti 

teni XVIII denarii duntaxat annua- 
tim debentur...* 

7. tr Adun. — 2 Adumat. 

Adunătiără (plur. adunătură), s. f.; 
ramas d'hommes ou de choses, 

N. Muste, Letop. III, p. 39: „Tur- 
cul dăndu-le (Ungurilor) bună nădejde 
de ajutor, ei sai şi rocoşit asupra, 

Nemţilor din cetăţi, şi rădicăndu'şi 
Craiu pre Racoți feciorul lui Gheorghi .   

Racoți celui hbătrăn ce aii fost Craiu 
acolo, strînsai adunătură de ţară, 
catane şi altă pihotă multă...“ 

Zilot, Cron. p. 85, despre domnia 

fanariotului Constantin Ipsilant;: „făcea 
mereii şi 6ste, din adunătură de felu- 

rimă de 6meni blestemaţi, cu cheltu- 

ială din Visteria ţărei, pe care 6ste o 

numia a ţărei; — era, pociu dice, cu- 

rată câtă de tâlhari, că pe unde ajun- 

gea, gemea pămîntul...“ | 

De aci tot la Zilot, p. 61, expre- 

siunea: „6meni de adunătură“. 

Emachi Cogălnicenu, Letop. LII, 279, 
aplică acestă vorbă chiar la un con- 

gres de ambasadori, care însă n'a fă- 

cut nică o trebă: „nu s'aii putut tocmi, 
şi s'aii stricat acea adunătură...“ 

In sens bun, adunătură la Costachi 
Negruzzi, Aprodul Purice: 

Un puţin număr de Gmeni, tot în cete îm- 

" părțit; 
Ins'acea adunătură era mândră de privit: 

D'o parte boierinaşii, d'a lor slugi încungiu- 

vai, 

Călări pe armăsari ageri şi felurit îmbră- 

câţi... 

Unul c'o sabie *ntârsă, cun capot roş înfirat 

Şi haine înaurite, este turcesce 'mbrăcat ; 

Altul încalecă 6răşi un cal de Don căzăcesc, 

Pârtă o suliță lungă şi un hanger calmu: 

cesc... 

Era frumâsă, dar tot adunătură, a- 

decă un „mixtum compositum“, un - 

„fel de fel nu de un fel“. 

La Dosofteiu, 1680, ps. LXVII, de- 

spre vite: „adundtura taurilor în vacile 

popoarelor...“, unde la, Silvestru, 1651: 
„adunaria taurilori...“ 

Despre lucruri, adunătură însemnâză, 
o strinsură de ce-va prost saii sără- 

căcios: 

Jipescu, Opincaru, 126, descrie ave- 
rea, ţeranului: „Să te apere numa 

Dumnedei, casa ta, boi tăi, muierea 

ta, pămîntu, copilaşi, adunătura ta...“ 
V. tAdun. — Adunare.
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Adunez |. 
Aa | V. Adum,. 

A-dăra (d'a), adv.; roulant comme 
une boule, roulant avec fracas. 

Se construesce cu verbul dare: „a 
da d'a-durat. 

Alexanări, „Resbunarea lui Statu- 
palmă“, descriând pe fabulosul uriaş 
Sfarmă-pstră : 

Unde vede-o stîncă naltă, el o macină cu 

palma, 
Bolovanii sub picidre"i dati de-a dura, dai 

de-a-valma ; 
Şi cu pâtra măcinată, şi cu petrele-aruneate 
El iezesce, bate, umflă rîurile tulburate... 

I. Crengă, Povestea lui Harap-alb 
(Conv. lit. 1877 p. 174): „să aibi tu 
puterea mea, ai vîntura țerile şi mă- 
rile, pămîntul Vai da de a-dura,..“ 

v. IA (p. 81).— Dur.— Dura. 

"Adis, -ă, adj.; apport, amens, 
produit, cause. 

v, 1'Aduc, 

“Adăs, -ă, adj.; fl6chi, pench6, re- 
courbă, 

A. Odobescu, Mihnea-vodă p.7: „A- 
mindoi purta în cap o turcă, flocâsă, 
adusă la o parte...“ o 

Acelaşi, Dâmna Chiajna p. 69: „uşi 
„cu tocuri de pâtră nalte şi înguste, 
aduse sus în îndoit perghel...“ 

De la Vrancea (B. Stefănescu), Sul- 
tanica p. 165: „De şapte ori s'a lăsat; 
temeiul nopţii de cână Şuer aţine, în 
plaiuri depărtate, potica Arnauţilor cu 
fes roşu şi cu 6tagan adus...“ 

Laurian-Massim, I, 30: „cârnele unor 
boi sînt tare aduse spre spate...“ 

„Pe la noi cârnele la, vite se deose- 
besc în: ţapoşe, grebleşe, aduse, la- 
teşe, butace, flencheşe Şi cercelate“ (|. 
Iordăchescu, Botoşani, c. Cristesci). 

Acest participiu trecut n'are a face 

  

  

cu aduc „apporter, amener“, ci vine 
din celalalt verb aduc, corelativ cu 
„tesucesc, îndoesc“, de exemplu: 

Balada Balaurul : 

Paloş răsucia, 
Paloş aducea 

Şin do& 1] tăia... 

(& D. 'Peodorescu, Poes. pop, 430). 

sai balada, Ghiţă Cătănuţă: 

La genuche le-aducea, 

In genuche le'ndoia 

Şi pe tâte le rupea... 

(Ibid. 628 
v. 2 Aduc. 

3 Adăs (plur. aduse), s. n; offrande, 
premices. Archaism. 

Coresi, 1577, ps. XXXIX: 

„„Comândâri şi a- „„sacrificium et 
duse nu vruşi... oblationem no- 

luisti... 
v. 1 Aduc. 

Adussre (plur. adusori), s. f; em- 
portement. Admirabilă formaţiune din 
participiul adus, pe care cu multă e- 
leganţă o întrebuinţeză mitropolitul 
Dosofteiu, Paremiar .1683, Nov. 30, 
î. 18b;: 

„Trevalure de gânduri, şi de patimi 
adusori, şi adâncuri de păcată, ticălo- 
sulit mieu sufletii învăluesc...“ 

v. t Aduc. — Pusdre, 

Adusătără (plur. aduseturi), s. t.; t. 
de Med.: littâralement apport, toute 
sorte de maladie que Pon suppose âtre 
apportse de loin par un malsfice quel- 
conque. Adusttură face parte din nu- 
mer6sa, terminologiă medicală poporană 
cu “tură: vătămătură, aruncătură, a- 
pucătură, lipitură, strîcnitură, năpră- 
citură, potcitură, etc. Ori-ce bâlă adu- 
să în casă, prin fermecele saii vrăjile 
unui duşman, e adusătură. - 

Descântec ardelenesc „ca să desfacă 
de urit“:
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Tu scii de tâte făcăturile, 

De tâte aduseturile, 

De i6te puseturile 

Din talpa căsii 

Piînă'n virful căsii, 

Din virful căsii 

Pin%?n talpa căsii; 

T6te făcăturile, 

Tâte aduseturile 

Şi tâte puseturile 

Le iea în gură 

Şi le du pe capul cui le-a, dai 
Şi le-a mînat.., 

($. F. Marian, Familia 1883 p. 102) 

v. 1: Aduc. — Bolă. — -tură. 

Advăre, s. n. plur.; t. WArchâol.: 
phylactăre, morceau de parchemin sur 
lequel sont 6crits des passages de PE- 

criture et que les Juifs sattachent au 
bras et surtout au front. In limba ebrai- 

că se chiamă „thephilin“. La, noi astădi 
se dice: corn sai: cornul Jidani- 

lor, după prima impresiune pe care 
o produce vederea acestei amulete puse 

pe frunte. 

Biblia Şerban-vodă, 1688, f. 767 

(Math. XXIII, 5) despre Farisei : „toate 

faptele lor le fac pentru să să arate 

oamenilorii că'ş lărgescu advarele lor 

şi'ş măresc poalele veşmintelorii...“ 
Tot aşa în Evangeliarul Bucurescen 

din 1703 f. 20. 

Noul Testament greco-român 1693, 
f. 105: 

„„„Ccă'ş lărgescii 

advarele lor şi mă- Ta pvlaxrigra 
rescii poalele hai- airiv xl ueya- 

nelor... ivvovorw 1 xQdo- 
reda... 

După ce mult mi-am bătut capul, 

cercetând. originea acestui cuvînt îm- 

preună cu d. L. Șainânu, forte sciutor 

în limba ebraică, am ajuns la convin. 

gere că advare nu este alt, ce-va decât 

hadevarim „oi Ad6yo, praeceptat, 
„păroles par excellence“, după cum 
se chiamă evreesce cele. dece porunce 

şi ori-ce text sacru, iar cu atât mai 
virtos pasagele cele scrise pe filacter. 

Este o vorbă întrodusă la noi în graiu 
pentru a numi un lucru specific evreese; 

exisţă însă un sinonim românesc pro- 

priii dis: fruntare(=—lat. frontale), 

care se pote aplica la ori-ce atîrnătură 

pe frunte, pină şi la un „breton“: 

Noul Testament 1648, f. 25: „toate 
faptele lorii le fac pentru să, să arate 
oamenilor, lărgindu'ş fruntările lor 

şi mărindu'şi marginile veşmintelor...“ 
v. Corn. — Fruntare. 

A-qăce (artic. a-decea), s. f. sing; 

dime. Alături cu dej m & (—lat. decima), 

graiul vechiu întrebuința, ca, substantiv 

cu acelaşi sens pe ordinalul feminin 
curat românesc a-dece. 

Varlam, 1643, 1 f.5 (Luc. XVIII, 
12): „postescu-mă de doaâ ori într'o 

sâptâmănă, şi dau a-dzdia (asa) diîn 
toate câtii agonisescii...“ 

Evangeliarul transilvan din 1648, f. 
295, de cinci ori întrun singur pa- 

sagiu : 

„TTHOTUVOVOW Vă - 

  
Paul. Evr. VII: 

Iară, căutaţi, căt 

ai fost de mare 

acesta, căruia “i 

dâde şi a-2ecia din 
dobăndă  Avra- 

ami patriarhul. 

Iară aceia carii's 

din fii lui Levie 

şi  Slujescu în 

preuţie, au po- 

runcă să ja a-ze 

cia dela oameni 

după l6ge, ce să 
zice dela fraţii 

loră, săva că era 

şi ei eşiţi deni 
trupului lui Av- 

raamii. larâ acela 

a căruia rudenie   

„„Intuemini au- 

tem guantus sit 

hie, cui et deci: 

mas  dedit de 

praecipuis Abra- 

ham  patriarcha. 

Et gquidem de fi- 

liis Levi sacer- 

dotium accipien- 

tes, mandatum 

habent decimas 

sumere a populo 
secundum legem, 

id est a fratribus 

suis, quanquam 

et ipsi exierint, 

de lumbis Abra- 
hae. Cujus autem 

generatio non an- 

numeratur in eis,
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nu sâ numără, 

între ei, luo a-z6- 

cia dela Avraam 

şi pre cela carele 

ave făgăduinţa 

blagoslovi!lii... ŞI 

decimas sump- 

sit ab Abraham, 

et hunc qui habe- 

„bat repromissio- 
nes benedixzit.... 

Et hic quidem de- 

cimas morientes 

homines accipi- 

unt: ibi autem 

contestatur guia 

vivit. Et (ut ita 

dictum sit) per 

Abraham et Levi, 

qui decima,s ac- 
Guit şi Levie, cepit decima- 
carele ia a-z6ce... tus est... 

Act moldovenesc din 1639 (A. L.R. 
I, 94): „şi a-acce de an încă să d6 
Troiţsnii, daca le veri alâge locul... 

Omiliarul muntenesc din 1642, p.£: 
„înflaţi cu trufie, Fariseii era, deprinşi 
să se laude de a sale bune lucrure în- 
aint6 nărodului, de multă, rugăciune 
şi post şi de ce făcia milostenie şi da, 
d-ziacia, iară, a ocâră pre păcătoşi ei 

ritori iau a-zecăa, 

iară, acolo acela, 

despre carelei 

mărturisit căi 

viu. Şi ca să gră- 

escu aşia, întru 

Avraamiă îi ze-   
- era mai întătu,,.* 

Ibid. p. 42: „pământul den rodurile 
sale vă dă a-ziacă, iarâ, Maria dentru 
adăncul său dajde'ţi aduce ție...“ 

Une-ori cu preposiţiunea de, bună- 
Oră întrun text din secolul XVII (A. 
IL. R. 1, 48): „au ţinut tot călugării 
acel loc şau luat de a-ziacia de pre 
acel loc...“ 

Substantivul a-gece „dime“ specifică, 
0 dare normală, o îndatorire statornică 
de a plăti cui-va, fie cătră Stat, fie 
cătră o pers6nă juridică sau un indi- 
vid, în bani sai în natură, o sumă 
proporţionată, mai cu s6mă unul la 
dece, câte-o-dată mai încărcat, din- 
tr'un venit total supus unei asemeni 
obligaţiuni. Alt ce-va este construc- 
ţiunea „a decea parte — la dixieme 
partie“, de ex. la Caragea, Legiuire 
1818, p. 19: „vânzătoriul să pilarză,   
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a zecea parte din preţ“, unde e 
ce-va cu totul accidental şi de o quan- 
titate precisă. 

Mai puţin elegant şi chiar nu destul 
de corect este sinonimul deciuslă, 
care însemnâză mai mult o acţiune 
trecăt6re decât o normă constantă, 
deşi în vechile texturi corespunde u- 
ne-ori latinului „decima“, de ex. : 

Biblia, Şerban-vodă, 1688, f. 9 a: 
Genes. XIV, 20: „et dedit ei de. 

şii dâde lui ze- cimam de om- 
ciuială den nibus... 
toate... 

v. Dijmă. — Desetind. — Dece. — De. 
cuelăi. 

AQi.—v. AQ. 39). — Astăgi. 

„ Ăgimă (aznus=—adaimă). — V. Asmd. 
— Aeimă. 

Ae, pron.—v. fa, 

-ăe, suff. —v, -aău. 

Adpt. — v. Aept. 

1-Aer (plur. aere), s. n; air. Fluid 
elastic şi transparinte, compus din 
0,79 de azot şi 0,21 de oxigen şi for- 
mând în giurul pămîntului un strat 
de peste 60 chilometri. In sens mai 
restrins, sinonim cu văsduh „die“; 
în sens mai întins, cu slava-ceriu- 
lui „alde“ şi cu ceriul „otoavăst: 
apoi ca atmosferă, plăcută sai uri- 
ci6să, aer se aplică prin metaforă la 
fisionomiă. 

In legătură cu slavă: 
Basmul „Hoţu împărat“ (Ispirescu, 

Leg. 378): „...foişorul începu a se sui 
în slavă şi a pluti în aer...“ 

v. Slavă, 

In legătură cu văsduh: 
Un bocet poporan din Bucovina:
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La fântâna lui Ignat 

Sînt l&curi de vindecat, 

Ş'am săpat şi le-am adus, 

Pe ferestră ţi le-am pus, 

Dar un gangur a sburat 

Cu l6cul de vindecat, 

Și în aer s'a urcat 

Şin văsduh el Va scăpat... 

(Burada, Inmormîntări p. 198) 

v. Văsduh. | 
In legătură cu cer, mai ales în ex- 

presiunea „paserile cerului“: 
Coresi, 1580, quatern. XXV p. 13: 

„„„pasârile ceriului c6l6 ce zboară, 

ce se zice ceia ce săntii pre suptii aer 

(aept) dracii, şi o pierdi acâia; iară 

ceriulă acic6 văzduhuli ch 
mâ-se,..& 

v. 2"Cer. 

Din causa transparinţei sale, aer se 
pote dice une-ori în loc de zare 

„leuri : 

Casa, p'o muche clădită, 

Singură câmpul domnind, 

De umbră neocolită 

O vedi în aer albină... 

(Gr. Alexandrescu, Viaţa, câmpenâscă), 

unde Alexandri ar fi pus tot aşa de 
bine : „în zare albind...“ 

Pe de altă parte, prin gazuri ce cu- 

prinde, aer se pâte confunda cu abur, 

astfel că în unele locuri (S. Velişcu, 

laşi, com. Bădenii) ţeranii numesc aşa 
sufletul dobitâcelor, căruia pe aiuri 

pretutindeni i se dice abur. De altmin- 

trea, între ambele aceste cuvinte, după 

cum am arătat'o într'un alt articol, 

există şi o înrudire etimologică pri- 

mordială. 

v. Abur. 

In credințele tuturor pop6relor, aer 

închipuesce un fel de lume a-parte, în 

oposiţiune mai ales cu pămînt şi 

cu apă. 
Cantemir, Istoria ierogiifică (Mss. în 

Acad. Rom. p. 129): „din doaâ una 

îți al6ge: sau în aer, sai pre pământ   

să lăcueşti, şi aş sau supt umbra 
Vulturului sau supt brânca Leului te 

suppune...* 

Critil şi Andronius (laşi, 1794) p.9: 

„Elefantul s'au mulţămitii de păduri, 

calulii de câmpuri, vulturuli de aere, 

peştele de ape, broasca, de lacuri...“ 
Jipescu, Opincaru, 36: „La ţară, 

airu, codru, ceru, muntili, ruşinţa, 

verdsța, florili câmpului, şi nu'şti mai 

ce ascuns în inima Rumânului te'nsu- 

flă aşa dă puternic, că pari c'ai hi mai 

aprâpe dă Dumnedeii...“ 
Un frumos pasagiu ironic în Chro- 

nicul lui Cantemir, IÎ, 346: „...chipul, 
a căruia fiinţă în lucrurile firii nu să 

află, a zugrăvi ne apucăm, şi corabii 

în aer, stânci pre apă plutind, lei şi 
zmei plugurile pre arături trăgând, şi 

altele ca acâste fosturi de chitâlă, lu- 

cruri pre carile le zămisl6şte părer;, 

a arăta ne nevoim...“; pasagiu care se 

as6mănă cu din Plaut, Asin. I, 1, 8: 

Jubeas una opera me piscari in asre, 

Venari avem rete jaculo in medio mari... 

Sub raportul schimbărilor meteoro- 
logice : 

Costachi Stamate, Muza 1, 25: 

Purtună grozavă pe aripi negrite 

Despre apus vine, văjiind în aer; 

Văile suspină, codrul clocotesce, 

Stejari de ani sute scârşnese să se rumpă; 

De plâe şi vifor nu'i adăpostire... 

Metaforic, după cum fulgerul des- 
pică aerul : 

Balada Doncilă;: 

Pala 'n ae fulgeriă, 

Capul Mirzăcesc sbură... 

Alexanâri, Balta: 

Aerul e vii şi prospet!... el trezesce şi învie 

Peptul, inima şi ochii, peste care lin adie... 

Acelaşi, Secerişul : 

Ciocărlia ciripie, fălfăind din aripidre, 

Pe o scară de lumină se cobâră de sub scre;
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Aerul en neclintire, el devlne ardător; . 
Prepeliţa cântă'n grâe, grierul cântă'n mohor., 

Tot aci vine expresiunea „a schimba, 
aerul: 

Se duseră împreună 
La, moşie să se plimbe, 
Aerul ca să'şi mai schimbe.., 

(A. Pann, Prov, IL, 45) 

In fine, în aplicaţiune la fisio- 
nomiă: 

Critil şi Andronius, p. 85: „la ave 
chipul înţeleptii, ochii pătrunzători, vor- 
bele drepte şi curate, mânule minunate 
pentru că ele da viaţă la totii aceia, 
ce ating6; 'aeruhi f eţii sale strălu- 
citi şi alu său statii pre-încuviințatii; 
în scurtii, nu să poate să se. vază o 
frumseţe mai de săvârşitii...“ 

A. Pann, Prov. L, 172: 

Vezi țu astă alifie şi acel clondir lucios? 
Cei mai urite stafie îi dă aer drăgăstos... 

Costachi Negruzzi, O alergare de câ, 
I: „Cum! aşa de grabă ne laşi? —am 
adaos încreţind fruntea, Şi rădicând 
sprincenele, ca sămi dai un aer măh- 
nit,..& 

Acelaşi, Aprodul Purice: 

De acolo nu departe ţeranii stai adunaţi, 
Cu securi, cu lănci, cu câse şi topsre. înar- 

Ă maţi; 
A lor mâneci suflecate, aerul posomorit, 
Tăcerea, lor, t6te-arată că spre resboiu s'ati 

gătit... 

Latinul ă&r este un împrumut din 
grecul de; un împrumut însă forte 
vechiu şi ajuns a fi de tot poporan 
în epoca colonisărilor romane, aşa, că 
a trecut în generalitatea, graiurilor neo- 
latine: ital. aere, span. air €, pro- 
venţ. a&r sai air ete. (Cihac). E 
forte importantă mai cu s6mă pre- 
sința în limba română a lui aer cu 
sensul de „physionomie, mine“, care 
nu pâte fi la noi un gallicism, de 6ră 
ce e poporan şi anterior înriuririi fran- 
cese. Prin acâsta, se înlătură cu totul 

  

  

  

ipotesa lui Diez (Wtb2, 1, 7, a lui 
Littrs (ad voc.), a lui Scheler (a. v.) 
etc., cumcă romanicul occidental air 
„aspect“ mar fi de aceiaşi origine cu 
air „văsduh“, ci ar deriva bună-6ră 
din area. - Din lat. area vine al 
nostru „arie“, vechiu „are = loc unde 
se trieră grâul“, dar după fonetica, ro- 
mânscă e peste putinţă de a ajunge 
dela area la aer; Şi chiar sub ra- 
portul curat ideologie distanţa e mult 

>mai mare decât între „aer' pe fața, 
pămîntului, bun saii reă“ ŞI „aer pe 
faţa unui om, 6răşi reii sai bun. D'a- 
dreptul din grecul re, s'a mai desvol- 
tat un al treilea; sens: aer „le suaire“, 
termen teologic pentru vălul care se 
pune d'asupra sântelor daruri; „quia, 
per modum asris circa, terram expaunsi 
ea ambit“ (Du Cange, Gloss. m. graec. 
ad voc.). Cu mai mult drept s'ar put dice 
despre aerul figurei: „per modum 
acris eam ambii“, având une-ori aer 
liniştit, altă dată aer turburat, aci aer 
furtunos, posomorit ete. 

V. 2Aer. — Aerisesc. 

2-Aer, s.m.; ţ. de Thâol.: le suaire. 
Invălitore a, sântelor daruri. „Aer, vălul 
cu care s'acoperă sf. potir; pâlele dela 
ic6ne“ (Baronzi, Limba română, 101). 

Inventarul mănăstirii Galata, 1588 
(Cuv. de bătr. 1, 196): „+ 2 tetru- 
vangghele neferecate. + 1 aeru tot 
sărma...“ 

Dosofteiu, Liturgiar 1673, f. 44 b: 
„ȘI strigă Diaconul: să luâmi. a- 
minte! iară popa vârându'şi mânule 
pre suptit aerii, cu frică, şi cu sâială, 
dumnădzăiască să atinge de svănta 
pâine...“ 

Gheorgachi Logofăt, Letop. III p. 
312: „(In zioa, sfintei şi marei Vineri] 
se scoate Aerul, mergănd Domnul cu 
Mitropolitul alătur6 înainte Aeruhă cu 
tot alaiul...“; şi apoi ceremonialul se
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închee prin: „sărutară Aerului de toţă 
pe obiceiu...“ 

Beldiman, Tragod. v. 9897, despre 
mănăstirea Secul: 

Acel Vornicul Ureche, ctitor din rîvnă aprins, 
Cât se dă cu vrednicie, fericitul s'a întins 
A o zidi la loc tare, minunat a o'nzestra, 
În cheltuială şi trudă fără preget a întra,: 
Odăjdii de un preţ mare, un aer pr6 minunat, 
De mâna soţiei sale cu mărgăritar Tucrat,.. 

Cuvîntul derivă din medio-grecul cui, 
cu acelaşi înțeles; în vechile texturi 
însă tonul cade tot-d'a-una pe a, nică 
0 dată pe e, ceia ce — ca, Şi e=q— 
pare a dovedi că vorba n'a trecut la 
noi prin intermediul Slavilor, la cari se 
dice: ups (Miklos., Lex. 3), ci cu mult 
mai de'nainte, accentuaţiunea, şi voca- 
lismul fiind curat latine: ă&r. 

V. 1: Aer. 

Aerdi, s.n.; t. de Botan.: Asa-foetida. 
O plantă ombeliferă exotică, al căriă . 
suc are un miros forte greu şi un 
gust respingător. Cuvîntul se între- 
buinţeză, pare-ni-se, numai în Transil- 
Vania: „Aerelu, der stinkende Asant, 
Teufelsdreck“ (S. Barcianu). Are tre- 
bvinţă de a mai fi verificat, ca sens 
şi ca formă. Nu cum-va să fie atorel, 
dela alu (= lat. allium) „usturoiu“, 
din causa mirosului specific al Asa- 
fetidei? 

v. Aiu.— 4ăor. 

Aer&se. —V. Aerisesc. 

Aerisăse (aerisit, aerisire), vb.; a6rer, 
&venter (Cihac). „A svinta, a sete, a 

întinde la aer“ (Costinescu). De aci şi 

" substantivul aeris6lă „action d'a&- 
Ter, 6tat d'a&r6“ (Polysu). Cuvînt in 
epoca fanariotică, aprope necunoscut 
graiului țerănesc şi peste Carpaţi. Din 
neo-grecul cegiţo. Curat românesce , 

22,083. | 

  

„dela aer (=lat. a&r) se pste dice: . 
aeresc, aerare, aerâlă. 

V, 1: Aer. — Sintea. 

Aerisâlă | E 
a V. Aerisesc. 

Aerisire | 

Aerds, -6să, adj.; asrien, vaporeux. 
Cost. Stamate, Muza I, 58, despre 

umbra lui Stefan cel Mare: 

Grăind aceste, el pune pe a soldatului frunte 
A sa mână derdsă, dicână cu glas tunător... 

v. 1: Aer, 

Aâst, aâstă (plur. aeșt, aeste), pron. 
demonstr.; ce, cet (cette). Formă ru- 
stică în loc de acest (v. pag. 161) 
de care altfel nu se deosebesce întru 
nemic prin funcţiune. Acăţându'şi pe 
emfaticul -a (v. %A), se face aesta 

(asta) := acesta (acesta). 

In vechile .tipăriture aest nu ne în- 
timpină mai de loc. Numai: d6ră prin- 
tr'o scăpare de vedere, la Dosofteiu, 
1673, f. 162 b: „aesta lacera) psalom a- 
rată, scurtaria vieţii...“ In documente 
însă nu e rar, mai ales în cele din 
Moldova şi'n zapise scrise de ţerani. 

Pătraşco Păturniche, Sucâva, 1597 
(Cuv. d. bătr. 1, 77): „nime din ruda 
m6 ca să n'aibă a pără alastă păra 
nice dineoară...“; dar în acelaşi act: 
„acastă mică, cărţulie...“ 

Dumitrachi Vătavul, 1695 (A. 1. R. 
I, 63): „deci să-i întorcem de frate 
căte 4 lei, aeşti patru fraţi cari mai 
sus scriu, şi-i fac să i să de 16 lei...“; 
dar cu câte-va rînduri mai sus: „noi 
aceşti patru fraţi“, şi: „dintr'aceşti 
80 lei...“- 

Popa Vasilie, Berlad, 1603 (Cuv. d. 

b. 1, 131): „căndă am făcut aestiă Za- 
pis, au fost şoltuzul Sandul di Băr- 
lad...“; şi mai jos: „aiasti omeni sintii 
toţ din tărgii din Bărlad...« 

14
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Inventarul mănăstirii Galata, Iaşi, 
1588 (C. d. b. 1, 192): „toate aiuste 

s'au dat la măna lui Ghervasie...“ 

Din aest se mai reduce la est şi 

chiar la es, de ex. în acelaşi Inventar 

(C.'d. b. I, 207): „stoguri de grâu de 
e s-timpu...* 

Costachi Negruzzi, Cărlanii, -sc. 4, 

convorbire între țerani : „Feciorul boe- 

Tiului, care vine în tote dimineţile de - 

citesce sub răchiţile aeste...“ 

Pentru Transilvania, Lex. Bud. 7: 

„destu =acestui. 

v. Acest, — Acesta, — Aist. — Est. — Ist.. 

A&sta.—v. esf. 

A6sta.—v. Ajasta.— jasta. 

Ave. — 'v. Akeve, 

Afân, s.n.; contrariât6, ennui, crăve- 

cur. „Vorbă de origine necunoscută, 

şi audită în gura puţinilor Români din 

Moldova în loe de: durere de ini: 

mă, necaz, amar al sufletului“ 
L.M) 

Acest cuvînt se potrivesce prin în- 

ţeles şi prin formă: pe de o parte, cu 

italianul affanno, vechiu spaniol a- 

fai o, vechiu frances ahan=a fan etc., 
tâte cu sens de „turburare, nemulţu- 
mire“; pe de alta, cu grecul dpaveo- 
uos, dgpavito „nemicire, peire“, de 

unde verbul afanisesc. Pînă la probă 

contrară, derivaţiunea, neo-grâcă este 

mai de credut. In texturi vechi, în 

graiul ţerănesc şin poesia poporană, 

noi nu lam aflat nicăiri; ba încă — 

dacă nu ne înşâlă memoria — nici la 
Costachi Negruzzi, nici la Alexandri, 

nici la Crengă, scriitorii cei mai avuţi 

“în moldovenismi, el nu se găsesce. 
V. Afaânisesc, 

Afanisăsc (afaănisit, afănisire), vb.;   

„an6antir, dâtruire, ruiner = nâo-gr. 
apavito“ (Cihac). 

Seris6rea mitropolitului moldovenesc 

Leon cătră consulul austriac baron de 

Metzburg, 1788 (Cogălnicânu, Arch. 

rom. Il, 394): „Peloponisul şi alte lo- 

curi a stăpănirei turceşti, cum şi parte 

din Moldova i ţara Muntenâscă, care 

prin robie şi sabie şi foc sai a/anisit 
de dănşii...“ 

V. Afam. 

'Afără, afâr, adv.; dehors, ă lext6- 
rieur. Macedo-românese : afar şi afară; 
în istriano-româna : fară şi foară (. 

Maiorescu, Miklosich). In poesiă, afară 
se reduce adesea la, dissilabicul afar : 

Jarnik-Bărsanu, Transilv. 806, plân- 
gerea recrutului : 

Ean eşi, maic,afar din sat 
De vezi cum mă duc legat... 

Donici, Magariul : 

a. „CU vI'0 despicătură 

Să dee pe magar afar din curătură... 

Din latinul ad-foras (ad-foris)= 

vechiu ital. affuori = span. afuera, 

fuera = portug. fora ete. (Cihac). 

Materialmente diteră numai prin „ad“ 
de preposiţiunea „fără“, cu care une- 

ori se confundă gin privinţa sensului, 
de exemplu : 

Evangeliar 1648: 

Act. Ap. XXV, 

22 : nemică zi- 

căndă fărâ câl6 

ce-au  prorociții 
prorocii... 

In context: „Zxzos Atyovt, „extra 
dicens“. 

Acâstă sinonimică cu fără se înve- 
der6ză mai cu s6mă când afară e ur- 
mat de preposiţiunea de, însemnând 
atunci : „exceptă, outre, en dehors de“; 
bună-6ră : 

Pravila Moldov.. 1646, f. 53: „căndii 

Biblia 1688: 

... Dimica afară 

grăindă dentru 

carele prorocii au 
grăiti..,
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va fi neştine nebun. şi den afară de 
minte şi de'ş va ucide tată-său sau 
pre filu-său, acestuia să nu i să dia, 
nice un fial de certare, pentru căce 
agunge-i lui certare că aste nebună 
şi fărâ de mente...« 

In loc de „fără minte“ în vechiul 
graiu se dice ades „afară de minte“: 

Omiliarul dela, Govora, 1642, p. 32: 
„toţi păcătoşii afară de mintă sa în: 
blâ...“; şi pe aceiaşi pagină : „afară 
de sine era oşebit de mint6 sa... 

„Nemine nu pâte îndrepta acâstă 
stare de lucruri afară de Dumneqeii“ 
(L. M.), unde e permis a dice şi: „fără 
numai Dumnegeii“ (Lex. Buq.). 

„Afară de acesta“, „afară de aceia, 
„afară de asta“ = „en outre, ă celă 
pres, d'ailleurs“ (Pontbriant, Dr. Po- 
1ysu), circulâză, în popor cu acelaşi în- 
țeles ca şi: „făr'acela“ saii „făr” de 
aceia“ (|. B). . 

„Afară e rind = extraordinarius , 
extra ordinem“ (LL. B.) puţin se deose- 
besce de: „fără rînd. 

„Afară de ori-ce îndoslă = fără nică 
o indoâlă“. 

v. Fără, 

Dicţionarul româno-latin Mss. circa 
1670 (Col. 1. Tr. 1883 p. 42]): „Afară. 
Foris. Foras. Extra, 

Ca sens fundamental, afară însem- 
nsză cela ce nu se află în lăuntru 
sai în-casă, întocmai precum lăti- 
nesce „foris“ este în oposiţiune cu 
pintus“ (Cic.: relictus intus, exspec. 
tatus foris) şi cu „domi“ (Liv.: bel: 
lum foris, seditio domi). 

În antitesă cu lăuntru: 
Pompilii, Sibilu, 29: 

Că căsile taică-teri 
Nu le vede Dumnezeu: 
Pe din afară's cu var, 
In lăuntru cu amar... 

Jarnik-Bărsanu, Transilv. 275 : 

  

      

  

Căci casa avutului 
Din afară-i văruită, 
In lăuntru“i otrăvită ; 
Dar casa săracului 
In afară-i cu mânjală, 
Din lăuntru“i cu ticnslăl... 

Coresi, Omiliar 1580, quatem. IV 
p. 5: „cu cătii omulii deîn nafară, bo- 
l6şte şi e în neputințe, atăta el deîn 
lăuntru se înnoiaşte şi se vindeca 
de păcate...“ 

In antitesă cu în-casă: 
Doină din Moldova: 

Es afară cat la munţi, 
Intru n-casă n'am părinţi ; 
Es afară cat la bragi, 
Intru n-casă n'am nici frați ; 
Es afară cat la îlori, 
Intru'n-casă n'am surori ; 
Es afară cat la spini, 
Intru n-casă la străini... 

(E. Sevastos, Conv, li. 1882 p. 268) 

Doină din Ardgl: 

Că moşul îmbătrânit 
Ca, păcatu'i de uriţ: 
Eşe-afară tot tuşind, 
Intrăn casă mărăind; 
Iar feciorul cel sărac 
E plăcut ca ş'un colac: 
Eşe-afară fluerând, 
Tntră?n casă tot căntând,.. 

(Pompiliă, Sibiu, 17) 

Cântec oltenesc : 

Lun” afară 'mi lumin6ză, 
Puica 'n casă mi'şi ofteză,; 
Oftâză, pulcă, oftâză, 
Totă lumea să te cr6dă,... 

(Conv. lit. 1876 p. 211) 

In ghicitori poporane: 
„Nică în casă, nică afară, nici în 

cer, nici pe pămînt“. — Ferâstra. : 

Hoţul întră în casă 

Şi capul afară îşi lasă, 

— Cuiul. 

Prin corelaţiune cu „în-lăuntru“ şi 
„în- casâ“, afară pâte să'şi asocieze 
şi el pe în, căpătând forma, aglutinată, 

Ip
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nafară, macedo-românesce nafoară, fără, 

vre-o schimbare de înțeles. 

Ion din St. Petru, Alexandria, Mss. 
din 1620 p. 16: „să întorse napoi A- 
lexandru de-grabi nafară Şi eşi...“ 

Modificările logice ale lui afară se 
datoreză verbilor şi preposiţiunilor cu 
cari se însoţesce. 

Cu es, afară e pleonastic, fiind peste 
putinţă a eşi (= lat. ex-ire) altfel de- 
cât afară. Nu se pote suprime numai 
în idiotismul : „es afară = Stuhlentlee- 
rung haben“ (Dr. Polysu). Une-ori to- 
tuşi pleonasticul „es afară“ e trebu- 
incios pentru mai marea plasticitate 
a, expresiunii; de exemplu: 

Omiliar dela, Govora, 1642, p. 11: 
„dela inemâ esii cugetele hicliane şi 
acolo întăiu să nasci, iarâ, apoi esti 
afară preîn gură, şi preîn lucru şi 
fapte... & - 

Cu scot, afară este de asemenea 
un pleonasm, de 6ră ce noţiunea, „de- 
hors“ se cuprinde deja în verb. 

Pravila Moldov. 1646, f. 29:. „Sin- 
gurii cu voia sa, Şi fără voia, giudeţu- 
lui va scoate afară pre Pavel den- 
tr'ac6 aviare...“ | 

Zilot, Cron. p. 38: „Ei sei, fără 
îndoială, că cu aceste stihuri şi cu alte 
vorbe multe ale acestei istorii, care 
închipuesc defăimără stăpânirii şi altor 
mulți, dai pricină celor care sciti pra- 
vila şi hotarele istoricilor după totă 
cuviinţa a mă defăima şi a mă scâte 
afară cu totul ca pe un netrebnic...& 

Mai adesea, şi mai românesce afară 
se construesce cu verbul daii, consti- 
tuind idiotismul :: „dai afară=mettre 
ă la port, chasser, expulser, congâdier“. 

Proverb : 

Îl dete afară "dată 
Ca pe o măsea stricată... 

(Pann, 11, 23) 

Dar şi aci poporului îi place pleo-   

nasmul, adăogând: „pe uşă“ sai „pe 
pârtăt, „9ioatet. 

Punga plină pină *mi fuse, 

Mândra pe mână mă puse; 

Când veni la jumătate, 

Mândra mă dete la spate; 

Când de loc nu mai sunară, 

ME dete pe uş'afară... 

(Pann, II, 123) 

Minciuna nw'mi place, vorbesc adevărul, 

P'aceia or-unde mă pisez ca mărul 

Și m8 daii îndată pe pârtă afară 

De numi găsesc locul şi “pacea, în ţară, 

(Ibid. 1, 26 

Ei fac patul să se culce, 

El ia puşea să m&'mpusce; 

Bi mă suiu pe vetrişsră, 

El mă ia de cârpuşâră 

Şi mă dă pe uş' afară... 

(Jarnik-Bărsanu, Transilv,, 462) 

Transitivului „daii afară = chasser“ 
îi corespunde netransitivul „apuc a- 

fară == sesquiver, sortir avec pr6- 

cipitation“, cărui i se anină de ase- 

menea pleonasticul „pe uşă“ sai „pe 
pârtă“: 

Ş'apucă pe uş! afară, 

Dicând: ne plătirăm dară... 

(Pann, Prov. 1, 2%) 

Macedo-românesce: „ş'o arupse 

nafoară“ (M. Iutza, Cruşova). 

Afară se construesce cu preposiţiu- 

nile: pe, de, din, dintru, pe din, 
pînă, 

Preces de pe, el însemneză: „de- 
hors quelqgue part“. 

Zilot, Cron. p. 78: 

Cei mai mulţi din boeri la Sibiiu în Cetate, 

Iar alţii mai de jos p'afară pă la sate... 

Cântecul „Doinei“ : 

Bate vint de primăvară; 

Eu cânt doina pe afară, 

De m&mngân cu florile 

Şi privighitorile... 

(Alex. Poes. pop.2. 224)
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Cântec olteneşe : 

Să mai văd focuri pe-afară, 
Copilaşi cu pelea goală, 
Cai în câmpuri nechezina 
Şi voinici pe plaiu suind.... 

(ibid. 287) 

Cu preposițiunea de, afară însem- 
neză „de Qehors“ : 

Cost. Negruzzi, O alergare de cai, II: 
piV&dui pe poliţmaistru că veni de 
afară cu grabă şi vorbi cu Doctorul...“ 

Balada „Chiruţa“ : 

Căci păgânul nu scădea, 
Ci mai tare semnulţia : 
Pent'un Ture care cădea, 
Dece de-a/ară venia... 

(Jarnik-Bărsanu, Transilv. 494) 

Construit cu din, afară pote să în- 
semneze de asemenea „de dehors“, de 
ex. la Coresi, Omiliar 1580, quatern. 
VI p. 3: „nu aste a opri boala cu 
vre-uin lucru, şi iară nici de în-afarâ 
nu întră ia, nici dein lăuntru nu mai 
iase...“; mai adesea însă „din afară“ 
are sensul de „en dehors“, precum : 

Proverb : 

Din afară măr frumos 

Şin lăuntru găunos... 

(Pann, Prov. II, 109) 

Text din sec. XVII (Cod. Mss. mis- 
cell. al Bis. Sf. Nic. din Braşov p. 374): 
„curâțiţi mai 'nainte sticla, deîn lăun- 
tru, şi blidulă după aceia deîn na- 
fară...“; proverb biblic (Noul 'Testa- 
ment 1648, Math. XXIII, 26): 
„„Curăţeşte întăi „«Munda, prius 
înlăuntrulii păha- quod intus est ca. 
rului şi blidului, licisetparopsidis, 
ca, să fie şi din ut fiat id, quod de 
afară curate... foris est, mun- 

dum... 

Tot aşa „din afară de“ însemnâză 
pen dehors de“, ceia ce ne întimpină 
mai cu ssmă des în Pravila lui Vasile 
Lupul, 1646; de exemplu: 

f. 48: „ucigătoriuli, den nafarâ 

  

  

(acm uaQapă) d e ce'l vor certa cu moarte, 
iaste datoriu încă, să plătâscâ rudelorii 
celui ucisii toate cheltuialele «an fă. 
cutii... 

f. 49: „pre acesta, den nafară de 
pagubă, îl vor certa întru tot ca şi 
pre un ucigătoriu...“; 

f. 38: „cela ce. va sudui solii carii 
vin dela o domnie la altă, sau într'alt 
chip de-i va vătăma, den afară de 
certaria ce dau pravilele câle mirenești, 
acesta să să afurisâscâ,...& 

Moxa, 1620, p. 404: „fecerâ, războiu 
mare den afară de cetate la Cos- 
mida....“ 

Veche locuţiune proverbială despre 
0 cunoscinţă de tot pe d'asupra sati 
0 pospo6lă sciinţifică : „a mirosi din 
afară de prag“. 

Cantemir, Chron. 1, 205: „Gine-va 
carele macar cât de puţin cetsla sfin- 
telor şi a profanelor scrisori va, fi ami- 
rosit, precum să zice cuvîntul: macar 
den afară de prag, cât de de- 
parte... 

Cu pe-din, afară însemnâză.: „A 
Vextsrieur“ : 

Un jurămînt poporan glumeţ : 

Să mă bată untă 

Pe din 'untră 
Şi zară, 

Pe din afară! 

(N. Sânzian, Traansilv., Haţeg 

Ca idiotism, „pe din afară“ e şi. 
nonim cu „pe de rost“, însemnând: „de 
memoire, par cour“. 

Cost. Negruzzi, Cum am învăţat ro- 
mânesce: „d-ta vei bine-voi a le în- 
văţa pe de rost pentru ca să le poţi 
cuvînta curat şi pe înţeles, pentru că 
văd că dascalii d-tale Grecul şi Frun- 
țuzul, pre care dracul să'i iae, ţi-ai 
stricat proforaoa, nu poţi rosti pe a, 7, 
m, « şi altele vr'o câte-va; am nădejde 
că polmâne mi le vei put6 spune pe 
din afară...
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Cu pînă, afară însemneză, „tout 
pres dehors“ : 

Eşi, mândruţo, pînă?n prag 

Şimi arată cin" ţi-i drag. 

Ese mânădra pîn” afară 
Şimi arată drum de ţâră,.. 

(Jarnik-Bărsanu, 193) 

0. Negruzzi, 'Toderică: „Aici este nu 
sciii ce miros grei; ian să eşim puţin 
p în” afară...“ 

In construcţiune cu genitivul deter- 
minat, afară îşi pote aglutina, pe ar- 
ticlul genitival, devenind afara, după 
analogiă cu „înapoia“ saii „înaintea“ ; 
de exemplu : 

Codicele Voroneţian circa 1550 (Mss. 
în Acad. Rom.) p. 76: „gonila'i păinră 
afara cetaţiloru...“ 

Cesar Bolliac, Sila : 

Senbrobodia copila şi o 'nneca, suspine ; 

Era să'nnâte "m viscol să mârgă la vecine 
Să câr' un ouşor, 

O mână de făină, să fac o pâinişâră; 
Sta din afara uşei să vag o pirtidră, 

Să vagă vrun focşor... 

Din punctul de vedere al filologiei 
romanice, e interesantă, următorea con- 

cordanță între funcțiunile lui ad-foras 
(ad-foris, foras, foris) : 

de afară „de dehors“ = span. de 
afuera, de fuera=portug. de fora; 

pe afară „au dehors“ = span. por 
afuera, por fuera = portug. por 
fora; 

afară de „except6“ =—span. fuera-de; 
afară de asta „en outre“ = span. 

fuera de eso; 

pe portă afară = portug. pela porta, 
fora, 

Ce-va mai mult, idiotismul nostru : 
afară Gin cale, macedo-românesce : 
nafoară di cale (M. Iutza), „outre 
mesure, sans regle, sans raison“, se re- 
găsesce întocmai la Spanioli: „fuera 
de camino“. 
Vom încheia printrun alt idiotism   

românesc de origine ciobânâscă : „a eşi 
din răbuş afară“ = a face ce-va peste 
tocmâlă saii fără socotâlă, pe nepre- 
vedute. 

[. pna Stan păţitul (Conv. lit, 
p. 25): p...să nu fii reii de gură, c'apoi 
mi'i să nu mă scoţi din sărite şi să 
mă faci câte-o-dată să'mi es din ră- 
buş afară...“ 

Despre ce este „răbuşul“, a, se con- 
sulta Burada, Crestăturile plutaşilor 
(laşi, 1880) p. 13. 

v. 2 Afară. 

“-Afâră! interj.; va-t'en! allez-vous-en! 
A. Pann, Prov. |, 2%: 

Strigând : audi vorbă! audi fiec o dată! 

Tocma un ca tine de min” joc să'şi bată? 
Afară! afară! slugă blăstemată,.... 

Spaniolul „afuera!“ sai: „afuera! 
afuera!“, portugeșul „fora.!“ se între- 
buinţeză, cu acelaşi sens interj ecţional. 

v. Afară. 

Afedron.—v. Afedrona. : 

Afeârăna, s. indscl.; anus, latrine. 

Neo-grecul cgs0guvas. In graju nu e- 
xistă, 

Cihac (II, 638): „afedrân, anus“, fără 
a cita un text, 

Evangeliarul 1693 (p. 74) faţă cu 
acela din 1648: 

1698: 1648: 

Math. XV, 17: tot „tot care întrâ 
ce întră în gură, în gurâ, în rănză 
meârge în pântece întră şi prin şă. 
Şi în afedrona să zut iase... 
I&pădă... | 

v. Egitore. — Ghiocă. — Ședut. 

Afemeiăre. —v. Afemeiat. 

Afemelăt, adj. et subst; effâmin6, 
amolli, €nerv6. Cuvint format da-drep-
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tul din femee prin preposiționalul a, 
şi de aceia, se aude mai mult numai 
la masculin : „acest om e de tot afe- 
meiat“, „nu trebui să fii aşa de afeme- 
iat“ etc., adecă: „parcă ai fi o fe- 
m ee“. Totuşi se pote dice metaforic: 
„lumea de astădi e afemeiată“ sai : 
pâveţi o oştire afemeată“. De aci apoi 
ca verb: „nu văafe melaţi“, de unde 
infinitivul substantivat: „acestă a fe- - 
meiare nu'mi place“, Alături cu cla- 
sicul effeminatus, limba latină vor- 
bită poseda o formă affeminatus, 
de unde spaniolul şi portugesul a fe- 
minado cu deminutivul afemina- 
dillo, vechiu italian affeminato 
(Tommaseo), sardul affeminadu 
(Spano), sicilianul affiminatu, la su- 
perlativ affiminatissimu, cu de- 
minutivii: affiminatedau, affi- 
minatazzu, affiminaticehiu etc. 
(Traina). Românul afemeiat este cola. 
teral tuturor acestor forme romanice, 
represintând un prototip latin rustie 
affemineatus (cfr. Cuv. d. bătr. I, 
279 No. 61). Sinonimul femeiatec, 
adus de Cihac (1, 90), e de o forma. 
țiune românescă post-latină, şi chiar 
destul de îndoios, pe când afemerat 
este de tot poporan. Acestă vorbă e 
respândită mai cu s6mă în Muntenia 
(Pontbriant, Dr. Polysu, Costinescu), 
dar merită de a se generalisa, expri- 
mend o altă nuanţă decât sinonimii 
muieratec, muierce şi muierotcă, 
macedo-românesce mulier aşcu, 
pădonn6 aux femmes“ „yvvoropaviet, 
şi o altă idee decât fem&n Şi f&tă.- 
lâii „yyvavdgos“. Afemeiat însemnâză : 
„moralement semblable aux femmes“, 
pYuvouxiidns“, qicendu-se unui bărbat 
gingaş şi mole, în acelaşi mod precum 
la o femee voinică şi energică, „mo- 
ralement semblable aux hommes“, 
p&vdeizij“, îi dice poporul: „o muiere 
bărbatăt,   

v. Femee. — Fâmen.— Fătălâi. — Muje- 
ratec, — Muierce. — Muierotcă,.. 

Afemelăz.—v. Afemejat. 

Afendul, n. pr. mascul. In vechiul 
Pomelnic. al mănăstirii Bistriţa, din 
Moldova, (Mss. în Acad. Rom. p. 45), 
unul dintre străbunii familiei boierescă 
Stroescu pârtă numele de Afenduki 
(Ăgeugoyas). In macedo-româna afendul 
însemnză „tată“; de ex. întrun bocet 
poporan : 

Ne alasaşi 'nvâsta 
Cu pulii ?n casă, 

Dadăliei ş'afendului... 

(Cony. lit. 1883, p. 487) 

Vine din turcul efendi „maitre, 
monsieur“, derivat la rîndul seă din 
grecul ayYzvrqg. 

v. Bfendi. 

""Aferim! interj.; bravo! parfait! 
c'est bien! E persianul âferîn cu a- 
celași sens (Şain6nu, Elem. turcesci p. 
7); însă vechimea, şi marea respândire 
a acestui cuvînt în limba română, fiind 
forte poporan în tâte provinciele, ne 
fac a crede că n'a, trecut la noi mai 
în urmă prin Osmanlii, ci pâte deja în 
vecul de mijloc prin Cumani, al cărora, 
dialect ture era plin de persianismi. 

V, Acce, 
Dicţionarul bănățân Mss. circa, 1670 

(Col. 1. Tr. 1883 p. 421): „Aferim. 
Euge. Laudantis particula. 

Cantemir, Divanul lumii 1698, f.75 b: 
Math. XXV, 23: „.euge, serve 
„aferim,slugă bu- bone et fidelis, 
nă şi credin toa- quia super pauca 

să, că pre puţine fuisti fidelis, su. 
ai fost credin oa- per multa, te con- 
să, mai pre mult stituam... 
te voiu pune... 

Pentru aceiaşi noţiune, vechii Ro- 
mani luaseră dela Greci pe evys, Ro- 
mânii dela Turci pe aferim.
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In secolul nostru, când s'a întrodus 
sinonimul bravo, mult timp ambele 
interjecţiuni se întrebuințai una lingă 
alta. 

Filimon, Ciocoii vechi p. 41: „Bra- 
Vo, I6ne, aferim! ai respuns tocmai 
după dorinţa mea...“ 

Alexanări, Cinel-cinel, sc. 3: „0 că- 
pridră! Aferim !.. tocmai de diua Smă- 
răndiţei...“ 

Balada Ghemiş : 

Aferim, frate Ghemiş, 

Bine făcuşi că venişi... 

Balada Meşterul Manole : 

Aferim, Manole, 

Meştere Manole, 

Meşter învăţat, 

Meşter lăudat! 

Aferim, zidari, 

No& meşteri mari... 
(G. D. Teodorescu, Poes. pop. 620) 

In construcţiune : „aferim de cine- 
va“, de ex. într'o colindă: 

Grăi bunul Dumnegei : 
Aferim, domn bun, de tine, 
Că stătuşi de mntrebaşi 
Când e capul vâcului, 
Sfirşitul pămîntului... 

(Conv, lit. 1877 p. 401) 

Marian, Bucovina, II, 159: 
Şi iubesc o copiliţă, 
Aferim de Româncuţă 
Cu garofe în cosiţă... 

Cu sens ironic: 
Critil şi Andronius (laşi, 1794) p. 64: 

„eu nu mai ştiu, ziă, este au noapte; 
spune-ţi'mi mă rogi. — Aferimă i-a 
zis Hironă. Lucafărulă nu ese ini. 
umbrile nopţii decâtii ca să vestâscă 
sosir6 zilif,..« 

Marian, II, 239: 

Mândra cum m& audia, 
Uşa iute-o descuia 

Şi în casă mă poftia; 

Eu în casă m'am virit, 

Găsii focul desvălit 
Şi lemne nepusen vatră : 
Aferim că era fară... 

  

  

Balada Fulga : 

Din guriţ'o judeca, 

Cu năpârca o bătea 

Şi din gurăii tot gicea;: 

Aferim, căţea bătrină! 

Unde'mi sînt miesrele ? 

Unde'mi sînt, od6rele?... Pi 

(G. D. Teodorestu, Pos. pop. 511) 

In Ţera-Romănâscă, printr”un adaus 
de ironiă se dice: „oferim popă Ma- 
rin!“ (L. M.), măcar că acela cu care 
vorbim nu e nici „popă“, nică „Marin. 

v. Halal. 

* Aferim (plur. aferimi), s.m.; lebravo. 
Interjecţiune luată ca, substantiv. 

„Fă ceţă dic ei, şi ți voiu da un 
aferim..* (LL, M.) 

Costachi Negruzzi, Cum am înv&ţat 
românesce : „Bărbaţii îl ferictau, îi 
mulţemiai, îi striga aferim de se 
sguduiai păreţii ; şi bătrânul Socolân, 
doborît sub grindina laudelor şi a afe- 
rimilor, se lăsase pe un scaun, unde'] 
împrejuraseră, copiii, ameţit, răpit...“ 

v. t Aferim. 

Afătea (4'), adv.; gratis, en vain, 
sans r6sultat. Sinonim cu turcul [de]- 
giaba şi cu slavicul [înjzădar sai 
[delpomană, d'afetea este unul din 
cei mai remarcabili archaismi latini 
în limba românâscă, păstrat în Banat 
şi pe a-locuri în Transilvania, 

Lexiconul Budan, 169 : „de-afetea = 
1* adj. inutilis, frustraneus, irritus, 
vanus; 20 adv. gratis, frustra, sine 
causa, vane, inutilitere. 

S. Bărcianu, 61: „Defele, vergeblich, 
umsonst“. 

S. Liuba (Banat, com. Maidan) : „da- 
felea, pronunţat şi d'aficea, fără bani, 
în cinste“. 

Picot, Dialectes roumains, p. 25: 
S'or păzit de iel | [ls se gardărent 

„cât orputut; ba- | delui tant qu'ils
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fiecea, că iel nu purent , mais 
se ducea nică. en vain, car 
iuri... il mwallait nule 

part... 

Variantul aficea sai afiecea datorin- 
du-se particularităţii fonetice bănăţene 
de a amesteca, pe te (fi) cu ce (ci), apoi 
mai înlăturându-se emfaticul -a (v. A), 
de remâne forma organică afete, în 
care e peste putinţă de a nu recun6sce 
dela prima vedere adverbul latin e f- 
fete din adjectivul e ffetu S, pe care 
Forcellini îl explică prin: „vanus, ir- 
ritus, fatigatus, defessust. 

lată câte-va exeinple : 
Virgil. Aen. VII, 440: peffeta se- 

nectus“. - 
Val. Place. Arg. IV, 300: „Spes ef- 

fetai. 
Stat. Theb. VI, 870: 

Vis eadem (Enidae: nec sole, aut pulvere 
fessa 

Membra labant: riget arcta cutis, durisque 
laborum 

Castigata toris; contra non integer ille 
Flatibus alternis aegroque effetus hiatu... 

Cic. De senect. IX: „libidinosa, ete- 
nim et intemperans adolescentia effe- 
tu m corpus tradit senectuti...« 

Virgil. V, 395: 

„ + gelidus tardante senecta 
Sanguis hebet, frigentque effotae in cor- 

pore vires,,. 

De aci în latinitatea, vulgară adver- 
bul effete „sine effectu“ (Du Cange 
v. effate, cfr. Diefenbach, Novum Gilos- 
sarium v. effeta), adecă „en Vain“, „în 
deşert“, d'afete. Deja în latina rustică 
putea să fi existat forma affete din 
effete, după cum exista „aftemi- 
natus“ lingă „effeminatus“ sai „affu- 
gere“ din „effugere“. Chiar fără acâsta, 
insă, românul d'afete resultă dela sine 
din contracţiunea a trei vocale: d'a' fete 
= de a-effete, | 
D.N. Densuşianu ne asigură cn 
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Haţeg adverbul. d'afetea- se mai aude 
şi amplificat : d'afelelea , d'afeteaşi Şi 

„_ Wafeteleaşi, urmând adecă, analogiei ad- 
Verbilor ca: aşaşi, acilaşi, acilea, aci- 
leaşi, încailea, amintrelea ete. 

Afetelea 

Afăteleasi 

Afăteaşi | 

  

v. Afetea. 

Aficea 

Afierosesc (afierosit, afierosire), vb; 
dedier, consacrer. Neo-grecul âgiegavo, 
a0r. dgrtgwoa, cu acelaşi sens (Cihac). 
Cuvînt la modă în epoca fanariotică. 
Astădi nu se mai aude. 

Zilot, Cron. p. 3: „(Istoria scrisă) din 
îndemnarea, iubirii de patrie, Şi afiero- 
sită la iubitorii de patrie fraţii sei 
compatrioți... 

Mai tot-d'a-una, afierosese se întrebu- 
inţa alături cu dai, miluesc, în- 
chin şi alți sinonimi, pe lingă cari el 
însuşi era, cu totul de prisos. 

1199: „s'a afierosit şi sai dat 
ca, să fie nestrămutat nici odinioară şi 
în veci dela, acestă numită, sfântă, mo- 
nastire...% (Codrescu, Uricar, I, 83). 

Tot acolo mai jos: „acâstă afierosire | 
şi miluire...“ 
„1817: „prin danii şi afierosiră,..* 
(Ibid. IV, 825). 

v, Inchin, 

Afif, adj. et subst; pauvre, gueux 
(Cihac). Turcul ha fi f „l&ger, &tourâi, 
inconstant“, de provenință, arabă (Şai- 
n6nu, Elem. ture. p. 7). Cuvint necu- 
noscut graiului ţerănesc. 

Alexandri, Covrigariul : „Lume, lume 
pospăită şi deşartă! (sunând banii în 
palmă). lan privesce bănărit, de unde 
eram afif de parale...“ 

Acelaşi, Chiriţa în provinciă, act. II sc. 
12: „ȘI când mă trezesc, tufă/n pungă, 
tufăn busunar, afif! Dar cemi pasă, !..« 

V. Ififlii. — Tufă.
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Afn sai afin, s. m.; 10t. de Botan.: 
airelle, Vaccinium Myrtillus; 20 t. de 
Mythol. populaire : nom dun hâros qui . 

se sacrifie par amiti€. 

Tufa, numită, afin înfloresce Şi ro- 

desce între lunile Maiu şi lunii pe t6te 

plaiurile României, scoțând mici bro- 

bâne albastre dând în negru, fârte gu- 
stose şi cari se chiamă afine. 

Dr. Brândză, Prodrom p. 386: „Afin, 
prin locurile stâncâse şi umede din 
pădurile montane şi subalpine Şi prin 

păşunile petrâse din regiunea alpină“. 

Jipescu, Opincaru, 92: „(pă ierba 

muntelui Gămăliiea] făceam singur în 

mijlocu frundilor, a stâncilor, a fragi- 

lor şa afinilor, o prescurtare lăuntrică 
dă tâte câte'mi vini 'n minte...“ 

Cuvintul e comun tuturor Români- 

lor. In macedo-româna, aşa cum se vor- 
besce pe la Cruşova, afin se chiamă 

afinchiu, afină — afinche (M. Iutza), 

cu un sufix deminutival, după cum şi 
la „fragă“ se acaţă, acolo un sufix de- 
minutival: „afrandzăk. 

Un tufar de afini se dice afinariu 

(P. Oltânu, Transilv., Haţeg) sai afi- 

niş (A. Bunea, Făgăraş, c. Vaidarecea) 

ori afinet (R. Simu, Sibiiu, e. Orlat). 

Une-ori se pronunţă: afen, afenă, 
afeniş. 

Dar de unde vine cuvintul ? 

Românii posedă în do varianturi 

legenda, eroului care merge cu amicia, 
pină a, se preface de bună voe întrun 

stan de pâtră: un variant bănăţen pu- 

blicat de fiaţii Schott sub titlul de 

»Viliş Vitâzul“ (Wal. Mârchen, Stuttg. 

1845 No. 11) Şi un variant cules în 

Muntenia de reposatul Filimon sub nu- 
mele de „Omul de pâtră“ ([. Ionescu, 
Țeranul român 1862, No. 34). Legende 
analge ai fost studiate de Hahn 
(Griech. Mărchen, Leipz. 1864, No. 29): 

una neo-grâcă, una neapolitană, una, ger- 

mană, afară de 6re-cari asemănări indice. 
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„Omul de pâtră“ se începe aşa: 
„A. fost o dată un împărat şi o îm- 

părătesă, amindoi tineri şi frumoşi, 
dar nu făceai copii. Într”o di veni la 

împăratul un Arap buzat şi-i dise: Să 

trăesci, luminate împărate! Am audit 
că împărătâsa nu face copii, şi am 

adus buruieni, pe care cum le-o b6, r&- 

mâne grea. Imp&ratul luâ buruenile de- 

la Arap şi porunci să-i dea cal împă- 

răteşc şi un rând de haine de aur ce-ţă 
lua vederile de frumuseţe, apoi chemâ 

pe împărătesa, şi-i dete buruenile să le 

ferbă şi să le bea. Impărătesa chemâ, 

pe bucătărâsă şi-i dete buruenile să le 

fârbă, fără să-i spue de ce trâbă sînt. 

Bucătărâsa nesciind puterea lor, gustă, 

dintr'însele şi apoi le duse împărătesei 
să le bea. Nu trecu mult timp la mij- 

loc, şi rămase grea, împărătâsa. Eră 

când veni vremea, -născură amindoă 

câte un coconaş, mai frumos decât 

tot ce este frumos pe lumea acesta, şi 

le puse nume: unuia Dafin şi altuia 
Afin. 

Basmul întreg amintesce întrun mod 

surprindător mitul elenico-fenician. al 

Dioscurilor, cei doi fraţi gemeni, unul 

de viţă maj strălucită decât cela-P'alt, 

sacrificându-se necontenit unul pentru 

altul. De o cam dată însă ne interesă 
numai elementul onomastic: Dafin Şi 

Afin. Aci nu e o simplă paronomasă 

fonetică, ca la Arabi între „Abel“ şi 

„Kabel“ (Avel şi Cain) sai în Bibliă 
între „Gog“ şi „Magog“ (cf. Farrar, 
Language and languages, Lond. 1578 

p. 227), ci este o ingeni6să întrebuin- 

ţare logică a do8 forme ale unuia şi 
aceluiaşi cuvint, ajunse a însemna doă 

lucruri forte înrudite: dafin „laurier“ 

şi afin „myrte“. Laurul şi mirtul se 

bucuraii la vechii Romani de o egală 

consideraţiune mai pre sus de tote 

cele-lalte plânte: „duabus coronis ute- 

batur, laurea et myrteat“ (Plin. H.
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N. XV, 29). Ambii erati deo potrivă 
sacri (Dierbach, Flora mythol. p. 63). 
Ambii se mențion6ză mereii împreună: 
„cum floribus lauri et mirtaet (Du 
Cange, v. Mirta). Este o reminiscinţă, 
clasică la Corneille : 

Votre 6poux â son myrte ajoute ce 

laurier... 

Nu vom urmări pe Max Miller (Se- 
lected Essays, 1881, I, 396) în inge- 
ni6sa identificare a, grecului  dgvq 
(==0ayvq) cu sanscritul vedice „ahanâ(:=a- 
ghanâ)“, de unde ar resulta posibilita- 
tea chiar la Elini â unui dublet ăpwn. 
Filologia romanică rare-ori are nevoe 
de a se urca sus tocmai pînă la epoca, 
ario-europeă.. In generalitatea, casurilor, 
cheia problemelor se află cu mult mai 
aprâpe şi e cu mult mai sigură. 

Românul dafin, trecut sub acestă 
formă, la, Serbi şi la Bulgari, nu vine 
din neo-grâca, ci din vechiul grec dd 
prin intermediul anume al latinității 
vulgare, care adăusese pe caracteristi- 
cul -î-. In inscripţiuni latine ne întim- 
pină : Daphine, Daphino, Daphinidis, 
Dafine (Corssen, Ausspr. 2, II, 264, 609). 
Acest -4- probâză întrun mod irresi- 
stibil latinismul dafinului la Români, 
dela cari cuvîutul a colindat apoi la, 
popbre învecinate, iar nici decum vice- 
versa (Cihac, II, 653). Din daf in, chiar 
pe tărimul latin rustic, cată să se fi 
născut afin ca nume al „mirtului“ prin 
etimologiă poporană dela „affinist, 
vulgar „affinus* (Du Cange), ambele 
plânte fiind privite ca, rude, ca cei doi 
fraţi gemeni din legendă. Din causa, 
acestei fusiuni a do8 cuvinte isvoresce 
necertitudinea accentului în afin, rostit 
mai adesea dfin (Afină) ca în qă- 
fin, dar une-ori afin (afină) ca în 
affinis. 

Dafinul şi mirtul nefiind indigeni în 
România, vechile lor numiri latine po-   
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porane ar fi trebuit să dispară din 
graiu, dacă nu s'ar fi adaptat la, alte 
tufe, cu cari — bine saii reii — îi ase- 
măna, omul dela țâră. După cum nu- 
mele dafinului „laurier“ sa, dat la 
noi plântei „mezereum“, mai numită 
altfel „tulichină“, „Cleiţă“, „piperu-lu- 
pului“, pe care şi limbile neo-latine 
occidentale o chiamă „laureola“ (lau- 
r6ole, loireolea), deminutiv din „laurust, 
tot asemenea numele anului „myrte“ 
a trecut la Români cătră o varietate 
de „vaccinium“, cării Şi graiurile ro- 
manice din Apus îi die „myrtillust, 
franc. myrtille, ital. mirtillo, span. mir- 
tilo ete., un deminutiv dela „myrtust. 
Paralelismul e perfect. Dar mai este 
ce-va. Una din numirile francese po- 
porane ale „mirtillei“ e cousinet, 
cousin, cousine, adecă o tradu- 
cere a latinului a ffinis, ceia ce mai 
întăresce încă, o dată cele spuse mai 
sus despre afin ca nume al „mirtului“ 
deja în latinitatea vulgară. Să, se ob- 
serve că în vechea francesă în loc de 
„Cousin“, „cousine“, se putea dice forte 
bine: „affin“, „affine“, de exem- 
plu: „bien veigniez touz, vous mi affin“ 
(Godefroy, Dict. d. Panc. îr., v. Afin); 
şi atunci între numele lui „Vaceinium 
myrtillus“ la noi şi numele lui la Fran- 
cesi n'ar mai fi nici măcar deosebirea 
dintre original şi traducere. 

In conspect : 

gr. dag 

lat. vulg. daphinus + affinus (cousin) 

rom. dafin (afin) (cousin) 
„laurier“ „myrte“ „myrte“ 

dafin afin cousinet, 
„laurâole“ „myrtille“  „myrtille“ 

Fraţi în archeologia latină, fraţi în 
mitologia, românescă, afin şi dafin 
sinţ fraţi şi prin etimologiă. In Banat, 
pină astădi afinul se chiamă pe a-lo-
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cură dafin, iar brobânele lui cele dulci 
dafine (Paroh G. Iancu, com. Visag, 
Bobolna, . Baja-de-Criş). Să nu uităm 
că preposiţionalul d ca în „dalb“= 
„alb“ nu se acaţă la noi nici o dată 
la termini botanici. Se dice „alu“, „a- 
glică“, „alun, „anin“, parțariu“ etc, 
nu: „daiu“, „daglică“ şi aşa mai în- 
colo. Forma dafin pentru afin, conser- 
vată la Bănăţeni, este dară cea orga- 
nică, moştenită ca dublet din epoca 
latină, 

Dela noi pe afin „vaccinium myr- 
tillus“, saii mai bine numele fructului 
afină, Vaii luat-apoi pe de o parte 
Ungurii, prefăcendu'l în afonya după 
armonia vocalică maghiară, iar pe de 
alta — Rutenii din Bucovina sub for- 
ma atena, alături cu termenul propriii 
rutenesc „boriwka“ (polon. borowka). 

V. Chiralina. — Cicăz. — Dafin. — Me- 
FiȘor, 

Afină sai afină. —v. Afin. 

Afinăriu 

Afinet 

Afiniş 

| v. Afin, 

Afion, subst; opium. Turcul afiân, 
luat dela Arabi, cari la rîndul lor îl 
împrumutară din grecul do» demi- 
nutiv dela d776s „suc“ (Şain6nu, Elem. 
ture. p. 7). 

Substanţa, narcotică numită afion se 
extrage din diferite specii de mac, şi 
mai cu s6mă din speciea „papaver 
somniferumE, Preparaţiunile orientale, 
între cari şi faimosul „haşiş“, sînt cele 
mai vestite. Şi italienesce se dice : 
afione (Tommaseo). 

In Dicţionarul bănăţen Mss. circa 
1610 (Col. 1. Tr. 1883 p. 421): „Afiom. 
Herba, soporifera“. Aci forma e ungu- 
rescă: afium. 

Morfinomania .pare a nu fi' de tot 
nouă la Români. Cronicarul Ion Canta, 
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Letop. III p. 181, vorbind despre Dom- 
nul moldovenesc Cehan Racoviţă, dice : 

„Ai domnit cu pace 3 ani cu toţă 
boierii bine. De atăta era straşnic că 
mânca afion dimineţa, şi la vreme de 
chindii bea pelin cu ulciorul, şi preste 
toată diua se afla tot vesel; dar tre- 
bile şi-le căuta, cu toată răndusla...* 

In poesia poporană, cântecul de blă- 
stem al unei fete înşelate : 

Frungă verde de-afion, 

S'a dus bădiţa Ion 
Şa lăsat murgwn pripon: 

Murgul pasce şi nechiază, 

Puica plinge şi ofteză,,. 

(Marian, Bucovina, I, 2 

v. Mac. 

A-fir-a-păr (d”), adv.; tres-minutieuse- 
ment, tr&s-exactement, de fil en aiguille. 
Formă mai veche a locuţiunii adver- 
biale: din fir în păr „singillatim, 
accuratissime, haarklein“ (LL, B.). 

Cantemir, Chron. I, 76: „spuinâuii 
toate d'inceput, precum i-au aflat, şi 

pe ce vreme, şi de hrana lor — întâiu 
dela lupoaică, apoi dela dinsul — şi de 

toate de a-fir-a-per povestinău-i...* 
I. Crângă, Amintiri (Conv. lit. 1882 

p. 446): „ai făcut Nemţii mare tără- 
boiu prin mănăstiri şi ai r&scolit de 
a-fir-a-per tote chiliile maicelor...“ 

Adverbul a-fir-a-per represintă lite. 
ralmente un prototip latin: aâ-fi- 
lum-ad-pilum. Paralela romanică 
cea mai apropiată prin elemente con- 

stitutive şi prin assonanţă este ita. 
- lianul: a pelo a capello „con tutta 

esattezza“ =lat. ad-pilum-ad-ca- 
pillum. 

v. "A (p. 38).— Apă. — Fir. — Ptr. 

Afirs (4), adj. ind6cl.; 6minent, di- 
stingu6, noble. Un archaism dintre cei 
mai eleganță şi mai energici. „Un om 
dWafire“ este acela care nu numai 
este, ci merită de a fi sait — cu in-
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finitivul archaic — merită de a fire. 
Nu există nicăiri în limbile romanice 
o formaţiune cu acelaşi sens atat de 
plastică. Ea ar trebui rentrodusă în 
literatură, mai ales în poesiă, în loc 
de prozaicul neologism „eminent. 

v. IA (p. 28). 

Pravila Moldov. 1646, f. 20: „cela 
ce va vinde fezorul altuia sau robul 
altuia sau fie pri ce omi, de va fi bo- 
jarin s%1 bage în ocnâ; iară de va fi 
slugă ce să dzice om mai de &0s, 
dentăi sălă poarte de coadele cailoriă, 
decii sălii spăndzure; fară de va fi omi 
defiria (a2upn), atunce sii tae capulă...& 

La Nicolae Costin, aşa, cum s'a tipărit 
(Letop. II, 113), în Gescrierea împăra- 
tului Petru cel Mare: „om de fire 
întru tot“, este o greşâlă a ediţiunii 
în loc de: „om de-afire...« 

Mai adesea se întrebuințeză la com- 
parativ. 

Cantemir, Chron. 1, 326: „Apoi [Con- 
stantin cel Mare] au luat soţie pe Li- 
kinie; ce Maximin, carele cu oştile la 
Asia vrând decât. Constantin şi decât 
Likinie mai mare şi mai de-afire să 
să arate, sau sculat cu oaste şi au 
întrat neprieteneşte în Iliria,..« 

Acelaşi, Divanul lumii 1698, f. 3 a, 
vorbind despre Alexandru Machedon : 
„Au doară mai di-afiria decât Ginsul 
mă voiju face?..% 

Ibid. f. 20 b: „...precăt socotesc, 
nici tu vei fi mai di-afiria sau mai 
harnic decât alalți oameni...“ 

Ib. f. 102 b: „să nu să mai de-a- 
firia decât, iaste socotescă Şi cu deşartă, 
mândrie înflându-să să să mânarâscă,..« 

Cu -hi = fi: 

Dosofteiu, Synaxar, 1683, Dec. 4 f. 
198 a: „a iubi neştine să'ş întărescă 
cumu-i spune mintia sa şi nu'ş tae a 
sa voe, ce să aibă mărsei spre une 
osăbite lucruri, a. să 'mbrăca mai 
de-ahiria (A8xipa) decât alțăi fraţii...“   

Acelaşi, Paremiar, 1683, f. 94b: 
„omulă iaste pre lume fiinţă mai 
de-ahiria, căce căi cugetătoriu Şi cu- 
vântăreţii...“* 

In Pentateucul Orăştian din 1581 
(ap. Cipar, Prince. 195) cuvîntul ne în- 
timpină cu sensul de „vir“: „era de-a- 
firc Iosif de trei-dzeci de ani...“, cela, ce 
se dice astădi: „mare de atâția ani“. 

La Românii de peste Carpaţi acest 
adjectiv se mai păstreză încă. Lexico- 
nul Budan, 170: „De fire sai de a fire, 
de fi sai de a fi, harnic, idoneus, 
aptus, tauglich, schicklich“, 

Din adjectivul de-afire vechiul graiu 
formase substantivul abstract de-afi: 
rime „noblesse, majeste: 

Cantemir, Ist. ierogl. (Mss, în Acad, 
Rom. p. 31): „Aşa dară Strutocamila, 
precum pănă acmu adevărat pasire au 
fost, aş şi de acmu înainte pasire a, 
fi vrednică aste, şi încă nu fiete-ce pa. 
Sire, ce aşâşi slăvită, lăudată şi în 
buni chezi luată, de vreme ce, deose- 
bit de d6firimia (arupiina) trupu- 
lui ce poartă, şi în basna veche va să 
să zică că oare-care evghenie în nfamul 
său are...“ 

V. A-mirare.— Pireş, 

Afirime (de-) —v. Afire. 

Afînâz (afinat, afinare), vb; rar6- 
fier, rendre moins Spais ou moins s0- 
lide. A întinde un corp, făcendul mai 
mare la vedere, dar fără a i se adăuga, 
ce-va în materiă saii în greutate. Este 
în oposiţiune cu în des. 

Proverb : 

O ceri rasă şafinată, 
-O dai cu vit şi'ndesată.. 

(A. Pann, III, 110) 

Un car cu lemne este -afinat, dacă 
lemnele sînt supţiri ori aşedate astfel 
încât numai se pare că sînt multe. 

Afinez nu însemnâză nici o dată
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„rendre mince, menu, amincir, amoin- 
drir, degrossir“ (Cihac, [, 87) şi întru 
nemic n'are a face cu italianul affi- 
nare saii francesul affiner „sup- 
țiez“. 

Etimologia cea bună s'a dat de Lau- 
rian şi Massim (|, 39): „Afinare (din 
ad şi fîn), rarefacere, rarum sive mi- 
nus compactum reddere; afinat, rarus, 
minus compactus“. 

Şi mai de “nainte o spusese Costi- 
nescu, Vocab. Î, 24: , A afina,a rări 
ca fînul din clae, a desdesi“, 

Vine din latinul vulgar affenare 

=— „versare fenum furcillis“ (Du 
Cange). Fără preposiţionalul a (= lat. 

ad), acelaşi cuvînt este francesul fa- 
ner, vechiu fener, în provenţala fe- 

nar. „Faner — dicea glumind d-na 
de Sâvign6 — est la plus belle chose 
du monde, “est retourner du foin en 
batifolant dans une prairie“, 

Precum în francesa, termenul plugă- 
resc fan a trecut metaforic la sensul 
de „veşted“, tot aşa la Români parti- 
cipiul afânat a ajuns a însemna „Uşu- 
rel“ sai „nestatornie“. 

Cesar Bolliac, O diminâţă pe malul 
lacului : 

Ca, prim” acea zăpadă ce cade afinată 

Pe locuri neumblate Pal sdrelui ivit... 

Cuvînt afinat sai stil afinat însem- 
n6ză „prolix“ sai „polilogic“; cap a- 
finat, inimă afinată — „om fluştu- 
ratec“. 

Jipescu, Opincaru, 79: „omului cu 

mintea plăsmuitâre îi ie felu daşa, a- 

dică : cela ce cugetă nalt, copt; şi mare, 
e târdior la vorbă şi molâi la pas; 
ăi fîrfinatic are şi cuvint afinat şi 
mers cărărat...“ 

Ibid. 180: „cât lenea, nazurili, min: 
tea, dă cocă, simţirea 'ngustă, or domni 
piste cap şi inimi afinate...“ 

v, Fin,       

Afînăre _ 
Afînât / V. Afinea. 

Aflăre (plur. aflări), s. f.; action de 
trouver ou de se trouver, d'apprenâre, 
de dâcouvrir, dinventer. Infinitiv sub- 
stantivat, represintând tâte sensurile 
verbului aflu. 

Pravila Muntenâscă, 1640, f. 39 p: 
»0 aflare a. dracului, pentru ce că toate 
jucările le-au făcutii dracul...“ 

Text din sec. XVII (Cod. Mss. mis- 
cell. al Bis. Sf. Nicolae din Braşov, 
p. 199): „credinţa iaste arâtare şi aflare 
celorii lucrure nevăzute...“ 

Zilot, Cron. p. 9, despre „văcărit“ : 

Destule cercetări 

Tal vitelor aflări, 

Pentru ca să sarate 

Cu sadacat la tâte... 

Intre serbătorile creştine sînt: Afla- 
rea Sântei Cruci (Lex. Bud.) şi Aflarea 
capului Sf-lui loan Botezătorul (25 
Maiu), în ambele casuri lătinesce: in- 
ventio. 

V. Aflătură. — Aflu, 

"-Aflăt-ă, part. pass6 d'aflu: trou- 
v6, appris, dâcouvert, inventâ. Core. 
spunde ca adjectiv tuturor sensurilor 
verbului aflu. 

V, Afu. 

*Afiât, s. n; provincialisme de Ba- 
nat: 6pilepsie. „Epilepsia se numesce 
la noi: bâla mare, bâla ră, aflat de 
nevoe şi fas“ (3. Liuba, Caran-sebeșş, 
com. Maidan). 

V. Aflu. — 2 A-nevoe. - 

Afiător,-ore, adj. et subst; qui trouve 
ou invente quelque chose; qui se trouve 
quelque part. „Cel ce află; cel ce se 
află în cutare loc saii în cutare stare, 
adecă este“ (L. M), 

Cantemir, Ist. leroglif. (Mss. în Acad.
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Rom. p. 51): „lară mai pre urmă cu 
toţii zisără, că precum vulp6 au fost 
aflătoare sfatului, aş Yarăş ea, va fi 
săvârşitoare faptului...“ 

Cost. Negruzzi, Ati mai păţit'o şi 
alţii: „Ciaiul vărsat prin pahare luă o 
văpsea purpurie, amestecându-se cu 
rumul de Giamaica. Toţi sorbiaii astă 
iscusită băutură, care face nu mai pu- 
țină cinste aflătorului ei decât aflito- 
ruhă tipografiei şi a corăbieriei cu 
abur...“ 

v. Aflu. 

Aflătâră (pl. aflături), s. f.; chose 
trouvee, dâcouverte, invention. L. M.: 
„lucrul aflat. Dicţionar Mss. bănăţen 
circa 1670 (Col. 1]. Tr. 1883 p. 421): 
„Ahătură. Imventio“. 

V. Aflu. — Aflare. 

Afu (aflat, aflare), vb.; 1% învenire : 
trouver, dâcouvrir, inventer, apprendre, 
constater; 20 se invenire : âtre, exister, 
demeurer, se comporter. Pe de o parte, 
sinonim cu: găsesc, descopăr, 
născocesc, prind veste, ade- 
verez; pe de alta, cu: sînt, pe 
trec, trăesc. In vechile texturi bi- 
sericesci aflu corespunde tot-d'a-una la- 

“tinului invenio; în graiu însă Şi n 
texturi istorice el funcţion6ză întrun 
mod mult mai vag sai mai elastic. 
Intrunul şi acelaşi pasagiu, de exem- 
plu, ne întimpină: „am cercat ca să 
putem afla adevărul ca să nu mă aflu 
scriitor de cuvinte deşarte...“ (Letopi- 
sie, I, 95), unde primul aflu exprimă 
noţiunea, de „habere“, iar al doilea pe 
acea de „esse“. In aceste do direcţi- 
uni: habeo şi sum, se clasifică, tote 
accepţiunile lui aflu; dar sub-sensurile 
fie-cărui sens fundamental se confundă 
adesea unul cu altul. 

10 aflu „avoir“. 
a) aflu = găsesc:   
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Pann, Prov. II, 52: „Să! fi tot cău- 
tat, nu Par fi aflat...“ 

Cronicarul Ureche, Letop.1, 96 : „de 
multe ori omul însuşi câle ce vâde cu 
ochii săi nu poate să le pue pe rănâ, 
şi multe zmintâşte, şi au spune mai 
multe, au mai puţine; dar csle de de- 
mult şi răsuflate de atăta vrâmi de ani! 
ce eu cum am aflat, așa am arătat...“ 

Act moldovenesc din 1610 (A. [.R. 
I, 22): p...să afle pre măria ta tasta, 
puține scrisoare dela noi cu bune păci 
şi cu sănâtate petrecând...“ 

Moxa, 1620, p. 366: „dâca veni 
(Theodosie celi micii) în vrăstă de în- 
surati, soru-sa Polhiriia grijiia să-i afle 
soţii...“ | | 

Pravila Moldov. 1646, f. 9: „de va 
afla neştine mascurii sau dulău sau Şi 
altii dobitoci stricăndii şi făcăndi pa- 
gubâ,..* 

Dosofteiu, Paremiar 1683, f. 102 a: 
„vădzumi lumina c6 adevărată, luâmi 
Guhulii cerescii, aflămă credinţă, ade- 
văratâ...“, unde aflâm, este vechea, for- 
mă organică pentru actualul aflarăm. 

Doina „Nevestei“ : 

La mama pe când eram, 

De lucram, de nu lucram 

Mamei tot dragă eram ; 

ar de când m'am măritat, 

Nici un bine n'am aflat... 

(Alex., Poes. pop. 2, 308) 

Cu acelaşi sens în locuţiunile : „aflu 
vreme“ şi „aflu prilej“ =, trouver 
le moment favorable“. 

Pravila Moldov. 1646, f. 89: „în- 

parte-sâ muiaria dela bărbati cu voia 
ei şi fără ştiria giudeţului, căndi va 
fi bărbatul ei eretici şi pentru ce va 
meşeriişugui să afle vr6me să o poată, 
Omorâ,..“ 

Moxa, 1620, p. 890: „auziră dela, 
masă boiarii şi'şii afară dsciia pri- 
leji şi începurâ a plănge şi a ruga, 
pre înpăratul...&
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Legenda Sfitei Vineri, text din se- 
colul XVI (Cod. Mss. miscell. al Bis. 
Sf. Nicolae din Braşov, p. 77): „Xară 
acest înpârati loan (Asânii) buni pri: 
lejii află şi cugeta uîn sfâtii foarte 
bunii Şi cu ogoadâ, cătrâ D-zeu Şi cu 
laudă şi cu folos, şi acilaşi tremise 
câtră cei Frănci ce era în Tarigrad şi 
le zise: nu' voiu dela voi nice auri 
nice argintii nice mărgâritari nice pietri 
scumpe să-mi daţi, ce moaştele pre- 
podobnei...“ 

Să maj menţionăm aci locuţiunile : 
„aflu cu cale=trouver opportun“, 
„aflu de cuviinţă = trouver conve- 
nable“ (LL. M.). 

v. Găsesc. 

b) aflu =descopăr: 
Moxa, 1620, p. 356: „săpânădi te- 

meliia a-fundiă în pământii, aflară unii 
capii de osă...* 

Delimitarea unei moşie din Moldova, 
1644 (A. L.R. 1, 87): „...pănă întrun 
ştejar unde am aflat boorul vechiu, şi 
de acolo tot culm6 în g&os păn'tr'un 
plop întru carele am aflat boorul 
vechiu...* 

Zilot p. 79: 

Acei mai mari boeri pe loe cum S'aşedară, 
De vodă cercetând, conacul i] afară... 

Pompiliă, Sibiiu, 19: 

Şi prin codri m'aş lua 
Pină, dragă, te-aş afla... 

Balada Corbae : 

Maică-ta mi-a poruncit 
Să tot sbor neobosit, 

Pe spinarea vîntului 

In giurul pămîntului, 

Să te aflu, ca să sciii 
De eşti mort sau de eşti viu!.. 

Negruzzi, Zoe, I: „Unchiul mei a 
aflat legătura n6stră, şi. e forte mănios 
asupra mea... 

Figurat : 
Pravila, Moldov. 1646, f. 92 : „apucă, 
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de le află firia, Şi dâciia le scoate 
den minte...* 

Tot aci vine locuţiunea: „a nu'şi 
afla loc=a nu se astîmpăra, a fi tare 
turmentat de anxietate, de durere ete.“ 
(L. M., UI, 181). | 

Doina „Nevasta bolnavă“: 

Asta'i lumea, ard'o focul! 
Când chitesci să cerci norocul, 
Nici căn lume afli locull.. 

(Alex. Poes. pop. 2, 310) 

v. Descoper. 
c) aflu =născocesc: 

Balada Vulcan : 

Impregiuru'i adunaţi 

Şedea Turzii înarmaţi, 
Şi pe rînd se întreba: 

Ca ce morte i-ar afla? 

Unii gicea să'l omâre . 
Cu laţ de spîndurătere... 

Acelaşi sens în locuţiunea : „aflu 
chip“ sai: „aflu un chip de 
cale“: 

Nicolae Muste, Letop. III p. 26: 
peCum ai mers acolo, se ruga lui 
Şerban Vodă să între la mijloc să afle 
un chip decale să'i măntuâscă 
de Dumitraşco Vodă...“ 

Cost. Negruzzi, Zoe, 1: „Iliescul a- 
flase chip a se deslega pe nesimţite 
dintruo lanţ ce nu era potrivit cu 
uşurătatea inimei sale...“ 

De asemenea „af pricină“: 
Nicolae Costin, Letop. II p. 21, de- 

spre Duca-vodă: „...îndată ai aflat pri- 
cină, că era şi om meşter şi isteţ la, 
fire, zicănd că are Împărăţia multe 
trebi şii cere dela ţară mulţi bani, şi 
aşa îndată ai şi scos dări multe fără, 
samă pre boeri şi pre ţară...“ 

v. Născocesc. 
d) aflu = prind veste, mă în. 

sciinţez: „i 
„Ce ai aflat? = qwas tu appris?% 

(Pontbriant).
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Balada, „Calul Radului“ : 

Nu te, maică, supăra, 
Tristă, veste de” afla... 

(Jarnik-Bărsanu, Transilv. 497) 

Un strigăt de joc: 

Muieruşcă, din Bercuţ 
Cu peptarul cel mâmndruţ, 
De ce dracul n'am aftat 

- Că tu eşti de măritat, 
Că şi eii te-as fi luat. 

(Ibid. 871) 

Balada „Codrânul“ : 

Prunguliţă de dudâi, 
Sau aflat'la Movilă 
De Codrânul cela, reă 
Că se primblă pin ponsre, 
Pin potice fără sore.., 

Balada „Chira“ : 

Unde s'aii aflat 

Că s'a'mpreunat 
Corbi cu turturele, 
Şerpi cu floricele, 

Urşi cu căpridre 
Şi nouri cu sâre?.. 

Nic. Muste, Letop. III p. 10: „care po- 
veste audindu-se în Tarigrad la Îm- 
părăție, n'aii credui, ce vrănd să ade- 
ver6scă lucrul, Vezirul ai seris la Duca 
Vodă aice în ţară, numai să caute să 
afle cum ar fi lucrul mai adevărat,...& 

A. Pann, Prov. 1, 171: 

Trăind omul, când şi când 
Află ce nui 8ă prin gând... 

Ibid. III, 45: 

Se duseră împreună 
La moşie să se plimbe, 
Aerul ca să'şi mai schimbe; 
Sătenii toţi, cum aflară, 
Cu mari cu mici alergară.... 

Tot aci locuţiunea : „ai aflat tîr gul 
şi ţera“ = „la chose s'est 6bruitâet. 

Doină muntenâscă : 

Am iubito numai sâra, 
Şaii aflat tirgul şi ţâra.. 

(G&. D. Teodorescu, Poes pop. 819) 

23,088, 

  

  

€) aflu =adeverez. 
Cu acest sens, aflu se deosebesce de 

„Săsesc“ şi „descopăr“ prin aceia, că 
presupune o cercetare făcută într'adins 
pentru ca să se dea cui-va ceia ce i 
se cuvine. In scurt, este o întrebuin- 
ţare mai mult juridică a cuvîntului, 

Vasilie Lupul, 1639 (A.L.R. I, 87): 
„sau jeluit rugătorii noştri călugării 
dela Beserecani că le-au scos (stălpi) 
de unde i-au pus hotarnicii, şi de nişte 
păine ce au zăs că le-au luat Dumi- 
traşeo stolnicul; de se va afla că, le-au 
scos stălpii, ca să hie tare şi putârnic 
cu cart domnii mâle a lua hatalmul 
12 boi şi să “i aducă aic6 la domni6 
m6...& 

Pravila Moldov. 1646, f. 41: „or-care 
zlătariu va mesteca auruli sau argin- 
tulii cu alte lucruri fără ştiria, stâpă- 
nului, ce să dzice de va spurca, lucrulii 
şi să va afla minciunos, cu altă cu 
nemică numai cu capulii să plătâscâ,..« 

Constantin Brâncovanu, 1697 (Cond. 
Mss. în Arch. Stat. p. 233): „şi ade- 

“vărăndu-să cumcă au plătit Stroe 
vornic toţ banii deplin încă din viiaţa 
lui, precum adeverâză în diiată, şi 
aflându-să, lucrul şi dintr'alte scrisori 
cumcă au fost făcut Iordache stolnic 
la zilele lui Antonie Vodă năpaste lui 
Stroe vornicul....* 

Acelaşi, 1696 (ibid. p. 203): „Ci Tă- 
măind ei de judecată şi vrând Domnia. 
m6 ca să li să afle direptat6 lor, am 
poruncit Domnia m$, cum de vor put 
luoa Rumănii din satul 'Teşila carte 
cu blestem asupra lor pentru aceşti 
oameni ce scrie mai sus...“ 

De aci, în graiul juridic din trecut: 
„aflu de rîndul unui lucru“ vrea să 
dică „de statu rei cognoscere“; „afh 
de faţă“ = „teneo manifestumi; „a 
afla cu sufletele sale“ — „videri ex 
animi sententia, 

Tudoru Logofăt, 1584 (Cuv. d. bătr. 

15
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1; 39): „n&-a foost; luatu pr6 nooii pr6 
Tăvaş6 domnsştii de să aflămu de răn- 
dul acestui Ţigan...“ 

Tot acolo: „nooii, aceşiii trei boo- 
Jarii, nooii amu ublatu pre urma ace- 
stuii Tigan, şi nooii aşaa amu aflatu 
cu al6 nooastră suflete, cum 
acestu Tigan ce last maii sus scris 
au foost de mooşie alu jupăneaseii 
Anncăei...“; şi mai jos: „nooi aşa amu 
aflati cu al6 nooastr6 suflât6 
şi mărturisim...% 

Act, moldovenesc din 1659 (A.L.R. 
IN, 241): „să hotărăţi cum veţi afla 
mai cu direptul cu sufletele voa- 
stre, şi precum veţi afla, să ne fa: 
ceţi şi o mărturie să ne daţi ştire...“ 

Miron-vodă Barnovski poruncesce la 
1627 părcălabilor dela Nemţ, (A. I.R. 
I, 14): „să lăsaţi foarte în pace mi- 
şeii, să nu mai vie jalobă pre voi, 
iară de se vor afla nescare oameni 
Tăi, furi sau tălhari, de să vor afla, 
de faţă, unii ca acâia să-i prindeţi 
şi să-i legaţi şi să-i trimiteţi la Dom- 
niia m6.,.“ 

Simpla negaţiune impersonală „nu 
se află“ însemnză că ce-va nu se pâte 
constata juridicesce, nu fiind-că nu este, 
dar fiind-că nu se dovedesce. 

Mitropolitul. Anastasie, 1610 (A. I. 
R. I, 22): „de sare Şi mai scula Agă- 
pilanii să facă vro pără Şi să nu să 
ție de l6ge, măriia ta să nu crezi, că 
aimentril€ nu să va afla...* 

Cu același înţeles la Alexandri, Co- 
vrigariul : 

„Epistatul. Ce ai făcut boerului, măi 
covrigarule ? 

„Stan. Ei? ferescă sfântul ! Nu i-am 
făcut nimica. 

„Epistatul. Cum nu? s'a plâns mie 
că Vai batjocorit. 

„Stan. Nu se află, domnule epi- 
stat...& 

In fine, în poesia poporană ne în- 

  

    

timpină nu o dată expresiunea, stereo- 
tipă: „se a/lă şi se adeversză“, în 
care ambii termini sînt meniţi a, întări 
unul pe altul. 

O colindă din Ilfov: 

Cinen lume so afla, 
So afla ş'adevăra 
Să dea 'n Mare 

Ca o flore, 

Să 6să 'n vad 

Ca un brad... 

(G D Teodorescu, Poes. pop. 72) 

Alte exemple "vedi mai sus la p. 
319. . 

20. aflu „6tret. 
E tot-d'a-una reflexiv. 
Trebui înlăturate acele casuri, în cari 

pă se afla“, deşi s'ar put6 înlocui prin 
„a fi“, totuşi respunde la o căutare, 
Şi prin urmare e sinonim cu găsire;. 
de exemplu: 

Moxa, 1620, p. 388: „aduseră, lui 
Mihail uni bidiviu pre buni, darii 
deîn Misirii, şi nu se afla nime săli 
poatâ, încăleca...“ 

Saii la Gr. Alexanărescu, Oglindile: 

Oglindi ca să se vadă, nu se afla în ţară, 
Şi era poprit lucru să s'aducă d'afară... 

Nici o noţiune de căutare nu se 
cuprinde însă într'o mulţime de casuri, 
în cari „a se afla“ însemnâză numaj 
„a fi“, cel mult „a fi faţă“ sai „a fi 
într'o situaţiune determinată“, 

Aşa mai întâiu, în obicinuita, întim- 
pinare: „cum te afli? cum vă aflaţi ?* 
sinonimă cu „ce mai faci? 

Dumitrachi Vătavul, 169% (A. LR, 
I, 63): „pentru mine să ştiţi dumna- 
vostră că cu mila lui Dumnezău ne 
aflăm cu sănătate... 

De asemenea în următâreie exemple: 
Coresi, Omiliar 1580, quatern. IV 

p. 3: „toţi oamenii aflâmu-ne ca în- 
tru o corabie întraţi, ce se zice întru 
trupulii acesta putredulii...«
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Dosofteiu, 1673, f. 119 a: 

Şi dzâlele li s'or afla pline, 

Cindu-i va lua Domnul cu sine... 

Act muntenesc din 1687 (A. L.R. 
1, 62): „moşiile căte să află, să fie pe 
s6ma mănăstirii toate; însă pănă va, 
trăi soţul mieu Ancuţa, să, le păzâscă, 
şi să să hrânâscă şi ia cu dănsele...“ 

Cost. Negruzzi, Aprodul Purice : 

Luând veste cumcă Stefan, Domnul lor, 

atunci s'afla 
In jinuturi depărtate, având cu el 6stea sa... 

şi mai jos: 

De va vr6 Dumnezei, astăzi să putem ca 

să scăpâm 
De primejdia acesta întru care ne aflăm... 

Pravila, Moldov. 1646, f. 89: „mu- 
jaria aste datoare să margă, după 
dănsit ori-unde va mârge; şi de-are fi şi 
vinovatii, totii să cade să margă după 

dănsi : să să afle la nevoia lui...“ 

Constantin Brâncovan, 1696 (Cond. 
Mss. în Arch. Stat. p. 181): tuturor 
călugărilor căți se vor afla lăcuitori 

acolo la sveti Ilie...“ 

Zilot, Cron. p. 3: 

Nu cum-va să te hrăpâscă mârtea cu acest 
păcat, 

Cu sânge drept, c'al lui Avel, să te afli ju 

decat... 

A. Văcărescu, p. 24: 

Aţi fi rob imi este fală, 

Rei te afli la n'doială,... 

In ultimele doă exemple ar fi mai 
vomânesce: „stai la îndolă“ şi „să 
fii judecat“; dar poetului îi trebuiaii 
doă silabe şi, punând pe af, el n'a 
făcut decât a, se folosi de marea ela- 
sticitate logică a acestui cuvînt, 

30. Forme archaice, 
a) Prima pers6nă plurală, a, perfec- 

tului: aflâmu = actualul aflarăm. 
Codicele Voroneţian circa 1550 (Mss. 

Acad. Rom.): 

Act. Ap. XXI, 

2:şi aflămuo cora- 

bie ce trece întru 
Finikiia, întrămu 

de văînslămu şi 

ne apropiem de 
Chipru... 

Ib. XXIV, 5: 
aflimu  acestu 

bărbatu pierdză- 
toriu... 

bb. XXVIII, 
14: a doao dzi 

viînremu întru 

Potiol, iuoa/lămu 

fraţii, şi rugaţi 
fumu de ei...     

454 

„et quum in ve- 

nissemus na- 

vem transfretan- 

tem in Phoenicen, 

adscendentes na- 
vigavimus; quum 

apparuissemus 
autem Cypro... 

„ijnvenimus 

hune hominem 

pestiferum... 

„Secunda, die ve- 

nimus Puteolos, 

ubi inventis 

fratribus rogati 

sumus... 

  
b) Secunda persână plurală : aflatu 

= actualul aflarăf. 
Varlam, 1643, II p. 55a: „ȘI cu- 

ventele ce grâi muiaria, acâia acâstâ 

fură: vedeţi, o!. oamenilorii căţi vă 

aflati astădzi aic6, acesti prunci! mi- 

titeli au întăritii ceriuliă şi pâmăn- 
tulii...* 

6) Viitorul: vrem afla. 

Omiliar circa 1575 (Cipariu, Prin- 

cipia p. 182): „mai scumpi lucru 

afla-v reţi în cesti tasi decăt argin- 
tul şi aurul...“ 

d) Un fel de viitor: am a afla, a- 

decă după tipul romanic occidental 
„invenire habeo“ (trouver-ai). 

Coresi, Omiliar 1580, quatern. VII 

p. 16: „aşa amu şi la înţelepciune lu 

Hristos cine va vr6 să se sue, stră- 

minoasâ, şi colţuroasă are a afla 
cal6...* 

€) Construcţiunea lui aflu cu un ge-" 
rundiă : 

Radu din Mănicesci, 1574 (Mss. Hari. 

6311 B. British Mus.), Math. 1, 18: 

„„antegquam con- 

venirent, in ven- 

15 

„„mainte pănă nu 

se adunase, aflâ-
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ta est in utero 
habens de Spi- 
ritu sancto.., 

se aibănâi în 
maţe de: duhul 
sfântii.., 

/) O remarcabilă, atracţiune sintac- 
tică : 

Constantin Brâncovan, 1694 (Cond. 
Mss. Arch. Stat. p. 841): „dreptu a: 
câia şi Domniia mâ încă, pentru drâptă, 
şi credintoasă slujbă ce (=cu care) se 
afli boiariul Domnii msle Diicul vel 
Logofăt în tot locu de slujeşte țărăi 
şi Domnii mâle...& 

9) Acelaşi atracţiune sintactică, Şi 
tot-o-dată construcţiunea cu un ge- 
rundiă : 

lenachi Văcărescu, Istoria (Papii, 
Monum. II, 287): „atât în vremile vi- 
stieriei cât şi în vremea spătăriei ce 
(=în cari) m'am aflat slu jind într'a- 
câstă Domnie...“ 

40, Filiaţiuni istorice. 
Afu sa păstrat şi circul6ză de o 

potrivă în tâte dialectele române : 
daco-român, macedo-român Şi istriano- 
român, fără a oferi unde-va, măcar va- 
rianturi fonetice. Iniţialul a- nu se 
aspiră nică o dată. In graiul poetic însă 
el îşi usociază une-ori pe d-, ca în 
dalb=alb; de exemplu: 

Cinen lume sar dafla, 
Sar dafla, s'ar devăra 

Pe negrul d'a'ncălica.., 

(G, D. Teodorescu, Poes. pop. 34) 

Astădi nu se mai pâte vorbi despre 
derivaţiunea de altă dată a lui aflu din 
grecul digdvo. Studiul comparativ al 
dialectelor romanice ne procură 0 ne- 
-contestabilă filiaţiune curat latină. De 
“ntâlu, e vechiul spaniol aflar, de 
ex. într'un act spano-latin din 1166: 
„qui în villa pignos aflando, et fia- 
dor, et ad montem fuerit pendrar, du. 
plet la pendra et pectet 60 solidos“ 
(Du Cange, ad voc.). Modernul spaniol   
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hallar vine din forma metatetică 
fallar, bună 6ră în poema lui Cid, 
V. 1278: „quando los fall 6=cânâu'i 
aflâ“. Apoi vechiul portuges aflar, 
scădut la achar. Când cine-va în- 
trebă: „como a achais vos?=cum 
0 aflați? “ altul îi respunde: „eu a- 
cho-a bella = eii o af frumâsăt, 
Portugesesce: „a char se presente“ 
însemn6ză: a se afla faţă. De aci în 
Italia, vechiul affiare=atflare a 
trecut în dialecte moderne, după fo- 
netica provincială, la Neapolitani Şi 
Siciliani în asciare sai asciari, 
la Calabresi în ahhiari. Mai bine 
însă decât la toţi, cuvîntul s'a pă- 
strat pînă astădi în reto-romanul a- 
flar. Iată, de exemplu, “un proverb 
rumânş din Elveţia, tradus _literal- 
mente românesce: 

Acela carele 
află un adevărat 

prieten, află o 
comâră, .. 

(Haller, Altspan. Sprichw. 1, 188) 

Tschell ilg gual 

afla iin ver amig, 

afla un scazi.., 

Cuvintul dară este romanic general, 
şi Ascoli (Stuaj critici 1, 32) îl explică 
prin latinul afflare „soffiare addosso, 
donde si pu venire traslativamente a 
raggiungere col fiato, toccare, trovare“. 
Insă nică într'o limbă neo-latină el n'a, 
prins 0 rădăcină atât; de adâncă şi n'a 
ajuns la o întrebuințare atât de dâsă 
şi respândită ca în graiul românesc. 
Pe lingă forma aflu = at. affl 0, 
peste Carpaţi se mai cunâsce esaflu= 
lat. exafflo (Caransebeş, com. 
Visag; Huniadâra, com. Bobâlna şi 
Baia-de-Criş), care însemneză mai în 
specie „trouver“ Şi pe care'l găsim 
şi "n Dicţionarul Bănăţăn circa 1670 
(Mss. în Bibliot. Universit. din Buda. 
Pesta): „Izafflu. Reperio“. 'Trecerea 
inițialului es- (= lat. ex) în îz- se 
datoresce influinței posteridre slavice,
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după analogia cuvintelor ca: izbândă, 

izbesc, izvodese etc. 

v. Esaflu. 

"Aforisăsc. — v. Afurisesc. 

Aftanăsie, n. pr. m.; Athanase. Una 
din formele poporane pentru numele 
Atanasie. 

Alexandri, Chera, Nastasia: „Nosti- 
mu “i, sfinte Aftanasie! când îmi dice: 

bunică! cer cuvintul... dă'mi o bucată 
de pâne cu povidlă...* 

Forma Aftanasie, cu fi=th (9), este 

un Slavism. Curat românesce e Tă.- 
nase. 

v. Tănase. 

A-fuga (4), adv.; vite, ă toutes 

jambes. Idiotismii poporani: „a o rum- 

pe d'a-fuga = s'enfuir avec prâcipita- 

tion“; „a o tuli W'a-fuga = s'esquiver 
lestement“, 

De la Vrancea, Sultanica p. 34: 
„îmboldită do silă tainică, speriată de 
or-ce zgomot, îşi încordeză vinele, şi 

suflând ca de frica morţii, o rupe 
d'a-fuga...* 

Jipescu, Opincaru p. 28: „Boierimea, 

mai în toate vacurili și-a pus şi chieptu 

şi sufletu şi obrazu pentru nație, a 

luptat în frunte şi a'nfruntat toată 
năvala duşmanului; da uniori o mai 
tulia şi da-fuga afară din ţară...“ 

v. 1 2 Fuga. 

Afăm (afumat, afumare), vb.; fu- 

mer, enfumer, parfumer, fumiger, bou- 

caner,. saurer. Literalmente însemnză 

„a pune ce-va la fum“: -medio-lat. af- 
fumo (= ad-fumo), ital. affumo, span. 

ahumo, portug. afumo etc. Se aplică, 

însă nu numai la, fum, ci adesea şi la 

abur. Se întrebuinţâză, ca, verb neutru, 

de ex.: acâstă s6bă afumă; ca verb 

activ: ai afumat bucatele; ca, imper- 
sonal: aci afumă. 

Doina Haiducului: 

Şastă i6rnă am iernat 

Mai colea de Calafat 

Intrun bordeiu dărimat : 

Picătura m'a picat, 

Crivăţul m'a îngheţat, 

Fumul că m'a afumat... 

(G. D. Teodorescu, Poes. pop, 289) 

La Anton Pann (Prov. II, 149), o 

nevâstă, al cării bărbat să plângea că 
laptele nu e bine fert: 

Se mira săraca, cu ce îngrijiri 

Să” fi6rbă mai bine, aibă mulţămiri! 

Spăla, freca vasul, punea de'l fierbea, 

Păzind să n'afume şi'n foc să nu dea... 

In privința aburilor ce ese ca fum, 

dar fără lucrarea focului, se pâte dice 

câte o dată de o potrivă bine: afumă 
şi fumegă. Aşa pasagiul din Psal- 

tire (ps, CIII, 82; CLXIII, 5): „tangit 

montes et fumigant“ sai: „tange 
montes et fumigabunti, se tra- 
duce românesce: 

Coresi, 1577: 

„atinge codrii 

Şi afumâ-se... a- 
tinge codrii şi a- 
fuma-se-vori... 

Arsenie, circa 

1650: 

„„se atinge de 

măguri şi se a- 
fumă ...atinge-te 

de măguri şi se 
vor afirma...   

Silvestru, 1651: 

„atinge munţii 

şi fumegâ.. 

atinge munţii şi 

fumăga-vorii... 

Dosofteiu, 1680: 

„Să atinge de 

munţ şi fumă- 

ga-să-vor... atin- 

ge-te de munţii 

şi fumăga-să- 

Vor... 

  Cu acelaşi sens: „se dice deșpre o 
căpiţă de fin jilavă că afumă=—slobâde 

abure“ (L. B.); dar se pâte şi: fu- 

megă. 

Deosebirea, cea de căpeteniă între 
fumeg şi afum este că fumeg 

însemn6ză, scterea fumului din sine'şi 

fără al aşeda unde-va anume, jar a- 

fum presupune tot-da-una depunerea, 

fumului pe ce-va. Acâsta resultă din 
diferinţa funcţională între elementele



459 

formative ale ambelor cuvinte: sufi- 
Xul verbal -eg (= lat, -igo) arată, nu- 
maj mişcare în genere, pe când prefi- 

„Xul pronominal a- (lat. ad-) exprimă, 
mişcare întro direcţiune. 

V. FPumeg. 
Afumare j6că un mare rol în me- 

dicina poporană a Românului. 
Cost. Negruzzi, O alergare de cai, IV: 

p„-Mi-am adus a-minte că babele la 
noi gonesc pe necuratul afumând p e- 
ne prin casă. Am cerut o căţue şi 
forfeci; am tăiat fărămeăle scris6rea Şi 
răvăşelele viclenei, şi le-am pus pe 
jăratecul din căţue. Privind fumul ce 
se ridica şi apoi peria cum perise a- 
morul ei, am dis slugei mele să se 
ducă şi S'afume odaia cu hărtiile a. 
ceste...“ 

De aci întrun cântec poporan din 
Bucovina: 

Adă "'ncâce mâna ta 
Şi mi-o pune subsusră, 
Că's mâncat de săbidră, 
Şimi dă păr ca să m'afum, 
Că's mâncat de ţeri şi drum, 
Şimi fă l6c prin descântare, . 
Căci sînt bolnav de lungre.., 

(Marian, 1, 29). 

In curi6sa „Insemnare pentru căte 
doftorii“, scrisă în Muntenia Ja 1788 
de un Florea Copilul Şi pe care ni-a 
oferit'o d. Dr. Antonescu-Remuş (Mss. 
în Arch. Stat.), ne întimpină urmă- 
torele: 

„Pentru tuse, să să afume cu bu- 
rete de cruce, acoperit la cap; 

„Pentru tuse cu năduh să caute un 
brău de om mortu când îl dez- 
groapă, să să afume cu el; | 

„Pentru friguri să să afume cu 
găniiaţ de barză,e 

La ţerani, aprâpe fie-care bolă, îşi 
are un fel de afumare. 

„Cu Iarba-mare, cu 'Turtel şi cu A- 
vrămesă se afumă Gmenii de spe- 
riat; cu Măsălariţă, se afumă pentru 
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durere de măsele; afimare cu 
planta Sburătore e bună pentru bâla, 
numită sburător; pentru bla nu- 
mită dînsele e bine a se afuma cu 
Unghia-găei...« (C, Decusară, 'Tecuciu, 
com. 'Ţigănesci). 

„Cu păr de urs se afumă 6menii, 
dicend că le trece de ame ţelă“ 
(A. Paraschivescu, Muscel, c. Valea. 
mare). 

In graiul țerănesc din Ialomiţa, (Th. 
Theodorescu, com. Lupşsnu): „Lu Ionică 
al nostru nu ştiu ce i-a abătut la o 
urechie, că'1 doare urechia, mânca-l'ar 
măicuţa, dă nu să poate odihni dă 
loc; 0 să ia nişte cârpă dila pămă- 
tuf şi baliga din dioa dă Mă- 
rina go să'l afum la urechie, că ci- 
căi bun dă năjit, că dă pustilu dala] 
doare urechia...« 

In sens ironic, despre un om bet se 
dice: „s'a afumat cu lulsoat (A. Pann, 
Prov. 1, 111), Acelaşi idiotism se aplică 
şi la Țigani, între cari pină şi pe co- 
pii îi veqi umblând cu lul6oa în gură. 
— De ce sînt negri Ţiganii? — „Sau 
afumat cu lul6oa“, respunde Românul. 

Mijloc de vindecare la, bâle, afumare 
este un mijloc de păstrare pentru 
unele substanțe alimentare: astfel se 
afumă Gre-cară cărnuri, pesci şi altele. 

I. Ionescu, Mehedinţi, p. 66: „Pa. 
stravii prinşi se spintecă, se curăţă de 
maţe şi se sară. Păstravii săraţi sai 
îndulciţă în sare se usucă Şi se afumă 
puindu-i pre o 16să, Şi aprindend sub 
dînşii putregalu de nuc sai de. salce, 
Şi acoperindu-i cu draniţă sai mai 
bine cu frunde verdi de nuc...“ 

Cu acelaşi sens în texturi latine me- 
dievale: „duas anguillas salitas et af. 
fumatas per internuntium transmi- 
sit...“ (Du Cange, ad voc.). 

Macedo-românesce: 
„S'afumâ casa, s' fâce sumu-lae=ş'a 

afumat casa de s'a făcut n6gră,;
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„Safumară drailii=aă perit dracii, 
afumându-se cu tămâe; 

„Snu S'afumă laptile; 

„Pescu afumat...“ 

Cu un sens necunoscut în daco- 

româna, Macedo-românii mai numesc 

afumare poleirea unui lucru cu aur 

saii cu argint, de ex.: „neliu este a- 
funat ta amalămă = inelul este su. 

flat cu aur...“ (M. lutza, Cruşova). 
v. Afumare.— Afumat. — Afumaţi. — 

Suflau... 

Afumăre (plur. afumări, vechiu a- 

fumari), s. î.; Linfin. substantive d! a- 
fu m: fumage, fumigation, action d'en- 

fumer ou de parfumer, boucanage, sau- 

rage; encens. Represintă ca substantiv 

tote accepţiunile verbului a fu m. 

In graiul vechiu afumare era sino- 

nim cu „tămâe“, după cum este pînă 

astădi în macedo-româna, 

Aşa, la, Coresi, 1577, ps. LXV: 

„toate arsele „„holocausta me- 

dullata  offeram 

tibi cum incen- 

so et arietibus, 

faciam tibi boves 

cum hircis... 

mojdane rădici 

ţie cu afumare 

şi berbeci rădicii 

ţie boi cu ţapi... 

acolo unde la Silvestru, 1651, şi la 

Dosofteiu, 1680: 

„„jertvă grasă 

voiu înălța, ţie cu 

myrosenie de 

berbeci, jertvi- 

„„jrătve cu *n- 

tregul de arsi cu 

măduhâ grase ră- 

dica-voi ție cu tă- 

Ss A mâie şi areţi, 

voia ţie boi şi rădica-voi ţie boi 
ţapi... cu vătul... 

La plural, Coresi, canv. VII, pune 

afumari: „nece toate arsele, nece cu- 
mândari, nece prinoase, nece afumari 

(apovnapn)...“ 
v. Afum. — Afumători. 

Afamâăriu, s. n.; fumoir, enâdroit 

destin6 ă fumer les viandes et les   

poissons. „Afumariu, lucru pe care se 

expune ce-va la fum“ (Costinescu). 

v. Afum. — -arku, 

1: Afumăt, -ă, adj.; part. pass6 d'a- 

fum pris adjectivement: fume, enfu- 
m6, fumig6, parfumâ, boucan6, saur6; 
de couleur de fumâe. Represintă ca ad- 

jectiv tote accepţiunile verbului afum. 

E bună limba afumată, dar e reii lap- 

tele afumat; o odae afumată dela sobă, 

e nesuferită, dar nu o odae afumată 

cu smirnă; afumat şi afumul nu e 

tot una. 

Cântec Oltenesc: 

Cuculet, unde-ai iernat? 

Peste Jiu, la Vadul lat 

Intrun cătun afumat... 

(Conv. lit, 1876 p. 209). 

„Afumat cu lultoa = bst“, după 

cum şi franțusesce se dice cu acelaşi 
înţeles „enfum6“ (Boileau). 

Despre Tigani: „afumat cu lul6oa= 
negru, ba şi murdar“. 

Intr”un singur sens, participiul a- 

fumat se depărteză 6re-cum dela ver- 

bul sei, şi anume când însemnâză o 
cul6re cenuşie-gălbue, une-ori căpătată 

prin lucrarea fumului, mai adesea însă, 

prin vechime sait vremuri rele. 

Alexandri, Istoria unui galben: „Pie- 

sce-care 'Ţigan are şatra lui făcută din 

mai multe bucăţi de ţoluri afumate, 
şi o căruţă cu roţi nalte ce'i slujesce 
de culcuş...“ 

Acelaşi, Iagii în 1844: „o mulţime 

de hardughii vechi, nalte, strîmbe, mu- 
cede, cu păreţii afumaţi şi crăpaţi, cu 

ferestrele mici şi chidre...“ 

Acelaşi, O primblare la munţi: „el 

ținea într'o mână o psaltichie veche 

şi afumată, şi în ceialaltă o păreche 
de metanii de lână n6gră...“ 

Același, Harţă Răzăşul, sc. IL: „Să 

"ţi arăt ispisocele din pod. Am ian aşa 
un tânc de hârțâge afumale...“
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Cost, Negruzzi, Cântec vechiu: „gă- Sind un ghizdan vechiu, îl deschise, Şi dintr'un smoc de tărfăl6ge de moşie, care'l sărăciseră de tot cu judecăţile, scâse o hărţie afumată, pe care mi-a, dat'o.,.« 
Dosofteiu, Synaxar 1683, ad Januar, 25, descrierea S-tului Grigorie 'Teolo- gul: „nu forte lungă, barba, ce destul de desâ; Pl6şiviă, alb la păr; barba, pre la margini afumată, & 
Acelaşi, ad Jan. 30, despre S-tul Vasilie cel Mare: „albii la, pări, afu- mată marginia barbej,..« 
A se alătura versul lui Râgnier (ap. Littre, v. Enfum$): . 

Son _teint Jaune, e nfums, de couleur de 
malade... 

Formele deminutive dela afumat sint: afumăcior şi afumăţel, la, femin. afumăţea, 
V. Afum. — Afumată, — Afumaţi, 

2 Afumâţ (plur. afumaturi), s. n.; part. pass6 dafum Pris substantive- ment: fumage, fumiga tion, boucanage, saurage. Sinonim cu afumare şi cu afumătură. Se pote dice de 
0 potrivă bine: afumatul pescelui saii afumarea pescelui, afumatul cu tămâe sai afumâătur a cu tămâe, 
apucă-te de afumat etc. 

V. Afum. — 1- Afumat. 

Afumătă, s. £.; Pop. de Vini- 
culture: espăce de Taisin. O varietate de strugure care se apropie de Ta. măidsă, 
Termenul se întrebuinţeză mai ales în Muscel: 
»Afumată se chiamă pe la noi un fel de strugure ruginit, de o culâre a- mestecată din alb, galben şi roşu, pi- curată cu negru. Strugurele se face des şi borbonat. La mâncare e: dulce 

    

Şi gustos.“ (N, Vasilescu, com. Glâm- 
bocel]). 

V. X Afumat. 

Afumăţi, n. pr. loc.; nom ae plu- sieurs villages en Roumanie. Aşa, se 
chiamă câte un sat în Ilfov, în Dolj, 
în Teleorman, în Tutova, în Olt (Frun- 
descu, ad Voc.). 

Dionisie Eclesiarcul, Cronica (Papii, 
Monum. II, 184): »Fost'aii făcut, acest Domn (Alexandru Moruzi, 1795 —97) fabrică de hărtie la Afumaţi nu de- 
parte de Bucureşti, Şi când i-ai venit 
mazilie ai puso în spinarea Mitropoliei 
de i-ai dat: sumă qe pungi de bani 
gereme, zicând că aă cheltuit Măria-sa, dela dinsul de o ai făcut, şi Mitropo- 
liei îi este de trebuință, să facă hărtie 
pentru tipografie... & 
Numele topice Afumaţi, plural dela 

afumat, remâne vecinică amintire 
a tristelor vremuri ale ciumei, Pînă 
astădi în districtul Brăilei se chiamă, 
Ciumați un sat, a căruia numire 
veche este Afumaţi ( Frundescu, Y. 
Ciumați). Un medic german din se- 
colul trecut, Gustav Orraeus, venind în Moldova la 1770 şi cercetând: cari 
sînt la Români mijlocele cele preser- 
vative contra ciumei? i sa respuns 
că — pe piațe, în lScuinţe, pretutin- 
deni se da foc la gunoiu, la 6se şi 
altele asemeni, af um ându-se întrun 
chip nesuferiţ diua şi n6ptea.: „prae- 
servatio, cui maxime fident, in eo unice posita est, uţ undique in pla- teis, et atriis, acervos fimi, ossium et variarum quisquiliarum, lento igne comburant, fum o que hoc foetidis- simo a&rem die noctuque impleant“ (Orraeus, Descriptio pestis, Petrop. 1784 p. 11). De aci Afumaţi. A fuma: lea contra ciumei era lăsată dela moşi-strămnoşi, de 6ră ce o semă, de sate se numiati aşa deja din secolul
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XV. Unul dintre Domnii Țerei Ro- 
mânesci, ginerele lui Nâgoe Basarab, 
e cunoscut în cronice sub numele de 
„Radul din Afumaţi“. 

V. Afum. — Afumat. — Afumâăciori. — 
Cintmă. 

Afumăcior, -6ră. — v. Afumdciori. 

Afamăctori, n. pr. plur.; nom dun 
village en Valachie. Pluralul lui a fu- 
măcior deminutiv dela afumat, 
Aşa se numia un sat în districtul 
Buzâiă (Prundescu, v. Gradişte). 

v. Afumaţi. 

Afumătăr, -6re; adj. et subst.; qui 
fume, enfume, parfume etc. Cela saii 
ceia ce afumă, în tâte accepţiunile 
acestui verb. De aci, prin diferenţiarea 
sensurilor, femininul singular afumă- 
t6re, luat ca substantiv, însemnâză 
pencensoir“; iar pluralul afumători 
„encens“. 

v. Afum. — Afunmătore. —  Afumă- 
tori. — Afumos. 

Afumătore, s. f.; cassolette (Cihac). 
Căţue saii ori-ce văscior cuprindnd 
substanţe mirositâre cu cari se afu- 
mă. Sinonim cu slavicul pcădelniţă €, 
care se întrebuințeză, numai în biserică, 

_YV. Afumător. 

Afumătări, s. f. plur.; parfum, en- 
cens (Cihac). Ori-ce substanţe mirosi- 
Lore, cu cari se afumă, 

V. Afumare. — Afumător. 

Afumătură (pl. afumături), s. f.; 
„action de parfumer, parfum“ (Cihac); 
„qui sert ă fumiger, ă parfumer“ (Pont- 
briant). Portugesul afumadura. De 
asemenea în limba sardă affuma- 
dura, (Spano). 

V. Afum. — * Afumat. 

  

  

    

Afumăţăi, afumățeă, — v. 1. Afumat. 

Afumos, -6să; adj.; qui fume,. en- 
fume, parfume ete. Sinonim cu afu- 
mător ca adjectiv, dar aplicându-se 
numai la lucruri, nu şi la persâne. 
„Afumos, fumosus, fumeus, fumicus“ 
(Bobb). In graiu, aprâpe nu se aude. 

v. Afumător. 

Afână (afundat, afundare), vb.; 
plonger, immerger, enfoncer, approfon- 
dir. Insemneză, materialmente ori fi- 
gurat, a împinge pînă la fund (lat. 
ad fundum). Deja, în limba veche e 
sinonim cu cufund. Aşa versetul din . 
psaimul IX: „infixae sunt gentes 
in interitu“, se traduce prin „Afundară- 
-se“ la Silvestru 1651 şi la Dosofteiu 
1680, iar la Coresi: „cufundarâ:se 
limbile...& 

E sinonim şi cu înfig: 
Silvestru, 1651, ps. LXVIII: 

Afundaiu- mă, 

în tinâ, adăncă, şi 

n'am loc de a, 

staria,.. 

Infixus sum 

in limo profun- 

di, et non est 

substantia,.. 

unde la Dosofteiu, întocmai ca lati- 
nesce:. „infipşu-mă în pâclă de a- 
dâncime,..“ 

Cu t6te astea, înfigere are un în- 
țeles cu mult mai întins decât Afun- 
dare, iar cu fund are un sens ce-va 
mai restiîns. A înfige un cuiu, a 
infige ghiara etc. mare în vedere 
nici un fel de „fund“. Cufundare, 
pe de altă parte, e numai de sus în 
jos şi presupune dispariţiunea, totală 
a celor împinse la fund, ba chiar pei- 
rea lor. . Şi mai energic e compusul 
scutund, o mişcare violentă şi 
repede, 

Print”o fusiune poporană, din afund 
şi cufund sa născut forma mixtă 
acufund, cunoscută mai ales în
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Moldova şi despre care vedi la locul 
sei. 

Alături cu afund, unii întrebuinţeză 
afundez: 

A. Odobescu, Pseudokyn. p. 46: „E 
păcat de Dumnedeii, cocâne, să mă 
afundez ei cu totul în focul Gheenei...“, 
unde ar fi fost mai bine: scufună. 

0) Afund ca verb activ. 
O epigramă poporană din Arde: 

Mere nora la fântână 

Cu cămaşa, s6erin mână, 

Ş'o afund'o dată 'n baltă 

Şi o ţipă peste poartă: 

Na-o, sâcră, căi spălată ! 

(Jarnik-Bărsanu, 455), 

A. Pann, Prov. I, 144: 

In loc săl scâţă din undă, 

In vultâre îl afundă... 

La botez, preutul afundă pe copil 
în apă. 

Ioan din Vinţi, 1689, f. 15 b: „D6- 
cal vei pomăzui, preote, botâdză] 
țiindu'lu în măni, căutăndi spre răsă- 
riti; afundănduli şi scoţindu'l de o 
dată, dzi: botâdză-să robuli lui Dum. 
nedzău imerek în numele Tatălui a- 
min; iară a doa oară afundăndwliă şi 
scoţindu'li, dzi: şi al Fiului amin; 
iară a treia oarâ afundăndu li...“ 

b) Mai adesea sub forma, reflexivă. 
Legenda St-lui Sisin circa 1550 (Cuv. 

d. bătr. II, 288): „Şi dzise sveti Sisin: 
lemnul lu Dumnedzeu maslinu! vă- 
dzuşi dracul fugindu şi u cocon du- 
căndu? Și dzise maslinul: vădzuiu'] 
în Mare afunădăndu-se (aQsunăBuatce)... 

Coresi, Omiliar 1580, quat. XVI p. 
15: „şi aciia se porni turma toată 
deîn țărmure în Mare şi se afundară 
într'apâ, e păstorii fugiră,..* 

Silvestru, 1651, f. 126 a: „scoate- 
-mâ den tinâ ca să nu mă afund...“ 

Legenda Sf. Nicolae, din sec. XVII 
(Cod, Mss. miscell. al Bis. Sf. Nic. din   

Braşov, p. 178): „şi apa se desfâce şi 
fierb şi clocotiia diin fundi, căt nu 

se afunda corabiia,...* 

O predică din sec. XVII (ibid. p. 

291): „apa iaste una diin câle patru 
fapturi diin ce iaste lums tocmită, şi 
"şi iaste rudă cu pâmăntul; Şi într'apă 

ne afundâmii şi ne acoperim, ca ŞI 
Hristos în pâmăntii...% 

Cantemir, Ist. lerogl. (Mss. în Acad. 

Rom. p. 33): „şi în fundul măriia 

mă afunda, și în mijlocul focului a, 

mă arunca, şi nici cum vieţii mele a, 
cruța, nu mă voiu feri...“ 

A. Pann, Prov. III, 137: 

Şi când el de grâză plângea, spuind multe, 

Vine un val mare tocma cât un munte, 
Îi repede luntrea, o sparge de-o stâncă, 

Și el se afundă în Marea adâncă... 

Fără noţiune de apă: 

De la Vrancea (B. Stefăânescu), Sul- 

tanica p. 195: „Spicele răscâpte şi 
ţep6se, încărcate cu bob mare şi grei, 

să clătenai a-lene, încovăindu-se în văi 

Şi d6luri de aur ruginit, în jurul col- 

nicelor, sub cari safundă satul Mă 
gura,..& 

Balada, „S6cra şi nora“: 

De când mânâra s'a 'ngropat, 

Pl6e mare s'a vărsat, 

Vreme lungă v'a "'ncetat, 

Vîntu "ntr'una c'a suflat, 

Grâpa i s'a afundat 

Şi mormîntu'i s'a stricat... 

(G. D. Teodorescu, Poes. pop. 625) 

Fiind-că fund se chiamă nu numai 

în liniă verticală partea cea mai de- 

părtată a unei vâi, fie cu apă sai fără 

apă, dar şi în liniă orizontală partea, 

cea mai depărtată a spaţiului în ge- 

nere, de aci afundare se pote aplica ia 

ori-ce direcţiune. 

Alexanâri, Pastel XL: 

Pe cămpia Dunărenă care fuge depărtare, 

Unde ochii se afundă dintr'o zare'n altă zare...
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E mai ales poporană expresiunea,: 
„a se afunda în codri“. 

Pompiliă, Sibiu, 51: 

Mă-sa'n pragul uşii sta, 

După fecior se uita, 

Pîn” cen codri s'afunda... 

Balada „S6cra şi nora“, după cum 
se dice în Prahova: 

Multă vreme nu pierdea 

Ghencea murgu'ncăleca, . 
Diua-bună 'şi mai lua; 

Tar mândruţa, vai de ea, 

Tot cu ochi] petrecea 

Pinăn codri s'afunda... 

(G&. D. Teodorescu, Poes. pop. 628) 

v. Afundiş. 
Intwun sens figurat, se dice: a se 

afunda în gânduri, în griji, în bănueli, 

în datorii etc., saii: a afunda pe cu- 

tare. De asemenea: a se afunda în 
sciinţă, în lene, în trândăviă, în somn 

şi altele, 
v.  Afundat, 

Verbul afundare nu.e latin clasic, 
dar comun tuturor graiurilor romanice. 

ital. affondare, span. afondar (a- 

honda), portug. afundar etc. In 

vechia francesă: afonder, de ex.: 

„Y ot tant de gens oudit batel, qui'ilz 

furent en doubte d'afonder en la- 

ditte riviere et de noyer“ (Du Cange, 

ad. voc.) 
v. 2 Afund. — Cufund. — Fund. — 

Seufund. 

2:A-fund, aâv.; ă fond. Intr'un mod 

nu numai pe de asupra sâit pe de lă- 

turi, ci pînă la funG=lat. ad-fundum, 

ital. affondo. span. hondo ete. (Cihac). 

E sinonim cu deplin, dar presupune 

mai multă adâncime, iar prin urmare 

şi mai mare greutate de a ajunge 

acolo. 

Jipescu, Opincaru p. 55: „Sînt ca 

spuda Rumâni ce s6 cred că a-fund 

cunosc limba rumânâscă, când colo: 

  

  
  

crinta, adică vasu un să pune caşu 

"nchiegat să să scurgă, dic că e lucru 

dă mâncare; şi'ntrâbă'i ce e blâvu, ri- 
steu, bulfeiu, oporu, cormana, că dă 
ti-o şti, lasă 1...“ 

O doină muntenâscă : 

Să m&ngrâpe unde-oiu dice, 

La un sin cu doă ţiţe; 

Să m&'ngr6pe mai a-fund 

Să nu putregesc curînd: . 

Cu mâna 'a ţiţişâră, 

Cu gura Ja bărbi6ră, 

Unde'i dragostea mai mare.... 

(G. D. Teodorescu, Poes. pop. 304) 

Idiotismul „a da a-fund“, „a se da. 
a-fund“, „a întra a-fund“, însemneză 
„plonger, faire le plongeon, s'enfoncer“. 

Balada Vilean;: 

De l'or da a-fund în ape, 

O să'nnâte ş'o să scape... ! Ş p 
(G. D. Teodorescu, 555) 

Balada Chira: 

Vreme nu pierdea, 
In apă săria, 

A-fund că se da... 
(Ibid. 645, 652) 

Idiotismul: „trage a-fund“ însem- 

n6ză un înnec fatal, fără vre-o putinţă, 

de scăpare, 

„L& noi holbură se chiamă locul a- 

dânc şi unde în față apa se învîrtesce, 
astfel că cel ce cade acolo trebui să, 

pâră, căciîl trage a-fund...“ (A. Vasi- 
lii, distr. Iaşi, com. Poienii). 

V. 3 Afund, 

%Afună, -ă, adj.; „profond, creux“ 

(Cihac). Se întrebuințeză, rar în loc de 

adânc. „Apele line sînt. afunde“ se 

dice în Transilvania (Iosif Lita, Blaj). 

Cuvîntul e poetic. 
Boliac, O diminsţă pe Caraiman : 

În văile afunde, a Besnei locuinţă, 
Coboră 'n şiruri bradii spre riul segomotos 

Ce spumegă, se luptă în repedea'i silinţă 

Şi cade, se sfăramă p'adânc prăpăstios... 

v. 2 Afund.
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“Atănă (plur. afunduri), s. n.; abi- 
me, profondeur. Rar, dar totuşi se 
aude: „afundul Mării“, „afundul co- 
drilor“ etc. în loc de adâncul. 

Intro colindă muntensscă : 

Toţi sati înnecat, 

La afund sai dat... 

(G. D. Teodorescu, Poes. pop. 57) 

afund figurâză de asemenea ca sub- 
stantiv. 

v. t" Afand, 

Afundăre (plur. afundări), s. £; Vin- 
“ fnitif d*a fund pris substantive. 
ment: plongeon, immersion, submer- 
sion. Fapta de a se afundă sai a, 
se da a-fund. 

A. Pann, Prov. 1], 87: 

Pe loc se desbracă, se aruncă n baltă, 
Negândind nerodu c'o să paţă g'altă : 
Pe când el cu totul se da 'n afundare 
Să sc6ţă securea din apă cea, mare, 

Vine Gre-cine în ascuns, pe taină, 
ŞI” fură del lasă fără nici o haină... 

Ca termen religios, „afundarea Sâ n- 
tei Cruci“ la Bobotâză. 

v- tAfund. — 2. Afundal. 

"'Afundăt, -ă; part. pass6 d'a fună 
pris adjectivement: plong6, immergs, 
enfonc6, approfondi. 

Legenda Sf-lui Nicolae, din sec. XVII 
(Cod. Mss. miscell. al Bis. Sf. Nic. din 
Braşov, p. 173): „cine va fi gonit de 
oameni răi muncitori, şi va scâpa, în 
besereca numelui mieu, dâ-i să învincă, 
pre acei gonitori; şi vare-cine va fi în 
bure şi în valurile mâriei afundatii sai 
în toate grijile în tot loculii, Şi va, po- 
meni numele mieu, să faci linâ bura,..* 

Dosofteiu, 1673, f. 12 a: 

S'avem bucurie de-a ta mîntuinţă, 

Să vedem pizmaşii afunda! în sălţă... 

Critil şi Andronius (laşi, 1794, p. 
41): „m'amiă văzutii aşa, de gosii afun- 

  

  

dati, într'adâncimele adâncuriloriă, câtii 

amă avută frică că n'oiu mai eşi de 

acolo.. 

A. Odobescu, Mihnea-vodă p. 8: „o- 

chii unchiaşului, afundați sub cercul 
albit al sprîncenelor...“ 

In sens figurat : 
Coresi, Omiliar 1530, quatern. IX p. 

3: „luindi. camete şi asuprindi cu ne- 
dereptate şi afundaţi în răpiciuni... 

Cantemir, Ist. Ierogl. (Mss. în Acad. 

Rom.) p. 98: „...unii, ca cum încă mai 

de nainte de mângăioage voroavele ei 

spre somn furaţi și în chitela socote- 

lelor afundaţi ar fi fost, ca de somn 
saii de vin ameţiţi...“ 

Alexandri, O primblare la, munţi : 
„Călugărul, dicend aceste, ţinti ochii 

în gios şi stătu puţin afundat în gân- 

duri; tot trupul lui părea împetrit; 
numai buzele i se mişca...“ 

V. 1 Afund, 

*Afundăt, s n.; infinit. d'afună 

pris substantivement : immersion, plon- 

geon. Sinonim cu afundare. Ca 

supin: dacă e vorba de afundat; când 
e treba pe afundat etc. 

v. Afundare, 

Afundătăr, -ore, adj. et subst.; „ap- 
profondissant etc.“ (Cihac). In graiu 
nu se aude şi în texturi nu s'a între- 
buinţat. 

Afundătără (pl. afundături), s. f.; 
approfondissement, enfoncement. Iia- 

lienesce affondatura (Cihac). Se 

întrebuinţeză mai mult: înfundă- 
„tură şi afundiş. 

v. *Afundat. — Afundiş. — Infund, 

Afundiș (pl. afundişuri), s. n.; en- 

foncement, fond. Punctul fârte depăi- 

tat al unui spaţii, dar numai pe us- 
cat,
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De la Vrancea, Sultanica p. 176 : „în 

afundişul depărtării saudi, încetinel, 

un glas de câtă, cântând dupe pofta 
inimei...« 

Ibid. p. 197: „măsurai afundişul co- 

drilor, ţin6ndu'mi zilele cu porumbe 

sălbatece şi cu pere pădureţe; trecui 

prin tâte, gândindu-mă la tine...* 

v. YAfund. — * Afund. — Afundă- 

tură, 

Afundime, s.î.; profondeur. „Afun- 

dime, profunditas“ (Bobb). Sinonim cu 

adâncime. În graiu nu se obici- 
nuesce. 

V. *Afund. — Afundiş. — me, 

Afurisânie, afurisenie (plur. afuri- 

senii), s. f.; excommunication, damna- 

tion, malâdiction. Cuvînt format de 

cătră grămăticii români vechi din tul- 

pina verbului afurisesc prin ace- 

laşi sufix ca în terminul slavic core- 

spundător „zaklinanie“, în loc de înfi- 

nitivul substantivat afurisire. Si- 

nonim cu anatemă, dar însemnând 

o penalitate canonică de un grad ce-va 

mai mic. Vorba curat poporană, tre- 

cută la Români din grâca prin mijlo- 

cire latină, este blăstem, care însă 

a căpătat un înțeles mai întins, deşi 
totuşi se întrebuințeză une-ori în tex- 

turi juridice ca sinonim cu afurisenie,; 

de exemplu: 
Constantin Brâncovan, 1694 (Cond. 

Mss. Arch. Stat. p. 146): „cu carte 

Domnâscă şi cu carte părintelui Patri- 

arhului dela, Antiohia cu mare blestem 

şi afurisanie asupra, acelor boiari...“ 

Acelaşi, 1696 (ibid. p. 214); „cu 

mare blestem şi groaznică afurisanie 

asupra tuturor delsnilor şi moşnânilor 

şi împrejur6nilor de acolo dela Topo- 

lovâni...“ 

După Pravila Moldovenâscă din 1646, 

f. 54 a, acela care află pe muierea lui   

„cu om din clirosuli bessricei, poate 

săi ucigă pre amândoi, şi să nu se 

tâmă de afurisenie...“ 

tot acolo, f. 141 a, cu sensul de 
simplu blăstem: „aforiseniia ce să 

"va face cu mănie, numai acâia să 
prinde în samă, şi iaste foarte rria şi 

cumiplită, aşijdere şi alte-ori fie-ce 
blăstâmii..“ 

Termenul afurisenie se întrebuința 

mai cu deosebire atunci, când Domnul 

Ţerei legă un bir nedrept saii asu- 

pritor pentru popor. îndatorindu-se pe 

sine şi pe toţi urmaşii sei, sub pe- 

d&psa celei mai teribile excomunica- 

țiuni bisericesci, de a nu'l mai remnoi 
pe viitor. 

Nicol. Muste, Letop. II, p. 77: „In 

anul acesta iară ai scos Mihaiu Vodă 

desetina de stupi să d6 toţi; neplăcut 

lucru era, ales bojerimei şi mănăsti- 

vilor acest obiceiu; şi testamenturi cu 

afurisănie era dela alţi Domni să nu 
mai fie desetina, pe boieri...“ 

Zilot, Cron. p. 7: 

Iar când fu pe la Dechembre, cam aprâpe 

de Crăciun, 
Iademnă dracul pe Vodă spre alt gând grâz- 

nic nebun: 

Ca să scâţă Văcăritul, un huzmet pr6 ble- 

stemat, 

Prin cărţi de a/urisaniă de arhierei legat... 

Acelaşi p. 23: „şi aşa vădându-se 

de faţă că nu sufere Cerul o lăcomiă 

ca acesta ca să plătâscă dajdie pe cap 

step dobitocul purtător de sarcina plu- 
gului, sait lucrat straşnice legături cu 

grozave afurisanii, ca să nu se mai 

pomenâscă numele văcăritului..,“ 
v. Angară. — Văcărit. 

Alexandri extrage Gintr'un vechiu 

text următbrea „formulă de afuri- 
seniet i 

„Ferul, petrele şi t6tă firea nepu- 

ptreditore să putredescă şi să se risi- 

„pâscă, iar trupurile acelor fără cre-
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„dință să stee întregi şi sufletele lor 
„Niciodată să nu vadă lumină! Săi 
„om6re pe dinşii dumnedeâsca, sabie! 
„Să se facă ei măncarea vulturilor şi 
pă corbilor! Să cadă asupra lor căr- 
„buni de foc! Fiii lor să, fie săraci şi 
„femeile lor văduve! Diavolul să stee 
„în drâpta lor! Să Qobândâscă bubele 
„lui Ghiezi şi zugrumarea lui Iuda! 
„Să-şi pârdă inima, şi faţa de om şi 
„S'ajungă Jidan! Să, fugă de el şi om 
„Şi vită, şi recârea, şi căldura, şi um: 
„bra şi sorele şi tot ce este bun pe 
„Pămînt ete.“ 

Apoi poetul adaoge : 

pCrâncen blăstem şi de o selbatecă 
energiă! Accentul neîmpăcat ce-l ca- 
racteriză explică luptele şi crudimile 
fanatismului religios. Dar ceia, ce in- 
spiră o mirare durer6să este că tâte 
acele formule de afurisenii şi acte de 
crudime aii fost pretutindeni dictate 
şi executate în numele lui Christos 
care i căutat să propage simţirea de 
frăţiă pre pămînt, în numele lui Moisi 
şi a lui Mohamed şi a tuturor funda- 
torilor de religii...“ 

(Conv. liter. 1875 p. 336). 

O interesantă descriere a ceremonia- 
lului de „mare afurisenie“ se pote 
citi în Cronica lui Enachi Cogălnicânu 
(Letop. III, 238). 

v. Afurisesc. — Anatemă. — Blăstem... 

Afurisâse (afurisit, afurisire), vb.; 
excommunier, damner, maudire. Ter- 
men trecut la Români din Dreptul 
canonic bizantin: agopiţo, aorist agv- 
otoa. „ Afurisire diferă de anate- 
matisare întâiu pentru că afu- 
risire este mai popular, aşa încât, 
poporul nu cunâsce vorba anate- 
matisare, ci în locul ei face us 
saii tot de afurisire, sai de peri- 
frasa: a da anatemel. Al doilea, 
pentru cărturari, cari fac us de amîn- 

  

  

do& vorbele, afurisire diferă, Şi în înțe- 
les de anatematisare, întru cât a 
afurisi va, să, dică numai a despărţi 
pre cine-va de turma, credincioşilor şi 
al mărgini pentru un timp dela bise- 
rică; €r a anatematisa va să dică 
nu numai a mărgini pre cine-va pen- 
tru un timp dela biserica lui Christ, 
ci al scâte pentru tot-d'a-una din si- 
nul bisericei, şi încă a/l da, a/l închina, 
lui Antichrist“ (Laurian-Maxim). 

În graiul poporan afurisire însem- 
n6ză astădi ori-ce jurământ cu blăstem, 
că adecă cel ce făgăduesce ce-va, de 
nu'şi va ţin6 cuvîntul, apoi să n'aibă 
parte de cutare sai cutare lucru. 

Jarnik-Bărsan, 'Transilv. 502 : 

— Lină Carolină, 

Plâre din grădină, 

Vină 'napoi, vină, 

Că fâgăduese 

Şi m'afurisesc, 

De adi înainte 

Să fii mai cu minte... 

In vechile texturi, numai Biserica 
afurisia, fiind acesta o penalitate ca- 
nonică. 

Pravila Moldov. 1646, f. 38: „să să 
afurisescă după, pravila besericii...« 

Ibid. f. 110: „să va giudeca cu giu- 
deţul bessricii, ce să dzice să afuri- 
seşte şi i să dă canon...“ 

Tot acolo ne întimpină adesea forma 
aforisesc, mai apropiată de originalul 
grec: 

f. 11: „gludeţulii bessricii îl va a- 
forisi pănă când să va, pocăi şi'ş va 
face canonul...%; 

f. 119: „mestecătoriuli de sânge 
încă'] aforiseşte şi besrica,..“; 

f. 154: „să fat cutare lucru, jarâ 
de nu ver face, de greu te aforisescil...& 

_YV. Afurisanie. 

Afurisire. — v. Afurisesc,
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Afurisit, -ă; part. pass6 dafuri- 

se sc: excommuni6, maudit, damn; 

vaurien, vagabond, mauvais sujet. „Pre 

lîngă însemnările verbului, afurisit maj 

are şi înţelesul de: reii în gradul cel 

mai mare, cumpiit, îndrăcit, cu care 

anevoe te poţi înțelege saii învoi, fără 

omeniă, fără Dumneqeii“ (L. M.). 

Sinonim cu blăstemat. 

Un căntec poporan din Arde: 

D6r în cale ţa eşii 

Pricoliciu afurisit 

Şi vr8 turma să țo strice 

Și capul tei să'l mănânce?.. 

(Pompiliii, Sibiu, 45). 

Altul tot de acolo: 

Şi de mână mi-o lua 

Și în temnițt'o băga, 

Intro casa/urisilă, 

De cinci ani necurățită, 

De s6re nestrăbătută... 

(id. 51. 

„Din dilele s&ăptămânei, poporul so- 

cotesce mai mari pe Sfânta Vineri, 
apoi pe Sfânta, Miercuri; qiua Dumi- 

nicei este reii de a lucra ce-va, pen- 

tru că acel lucru nu e bun, se dice: 
afurisit“ (N. Vasilescu, Muscel, com. 

Glâmbocel). 

Act muntenesc din 1631 (A.L.R. 
I, 82): „iar cine să va ispiti după 

mort6 mâ să facă altă tocmâlă într'alt 

chip, acel om să fie afurisit d6 VIlă- 

dica Isus Hristos şi să fie blăste- 
mat d6 318 sveti otţi...“ 

„In vechile zapise afurisit se mai în- 

tăresce punându-se alături, într'un mod 

pleonastic, unul sai mai mulţi sino- 

nimi: anatemă, proclet, tri- 

clet etc. 

Document din 1604 (Cuv. d. bătr. |, 
136): „am pus şi blestemii, ca să fie 

afurisit şi proclet..“ . 

Altul din 1606 (ib. 1, 151): „cene 

se va scula să facă altii ce-va, să fie 
afurisitii, de 300 şi 18 osteţi, şe să fii 

afurisitu şe anatima,..“ 

-AG 
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Ca, termen de ocară, din care sa 

şters elementul. sei primitiv religios 
Şi juridic, afurisit e forte poporan la 
Români. 

Deja în Pravila Moldov. 1646, f. 128: 

„cela, ce va dzice cui-va afurisit sau 

copilii...“, unde „copil“, cu tonul pe 

prima silabă, însemnâză „bastara“. 

„Afurisil şi anaftimă!“ este una 

din blăstemele cele mai obicinuite. In 

munţii din Moldova, audi merei: „Să 

„dee 40 de draci în mine, să înlemnesc, 
să fiu afurisit şi anaftimă, să n'am 

parte de gite să li găsăsc crapate, şi 

altele“ (Nâmţ, c. Bozienii; Sucsva, c. 

Borca etc.). ! 

In loc de anaftimă, în unele lo- 

curi poporul pune prin assonanţă an a- 

poda. Aşa printre blăsteme din Te- 
cuciu (com. Răchit6sa): „Pir legea, 
me, să hit anapoda şi afurisit!“ 

Apoi într'o certă dintre bărbat şi ne- 

vestă: „Oiu pune ei ho dată canga 
pe tine, dimone, afurisitule, hire-ai a 
naibei!“ 

In fine, când ocara cade pe un străin, 

bună 6ră pe Evreul Ițic într'o come- 

diă, de Alexandri, Iorgu dela, Sadagura, 

îi surigă: „Du-te dracului cu bani'ţi cu 
tot, Litfă afurisită!..* 

v. Afurisesc. — Anatemă. — Blăste- 
mat. — Proclet. — 'Triclet... 

-ăg ; suffixe nominal pâjoratif. Fina- 

lul tonic -ac din cuvinte străine trece 
une-ori la Români în -ag, de ex. cko- 

mag = ture, tumag, ceprag = ture, 

ăâprâk, harag =— ngr. apă etc. E 

forte rar însă sufixul curat românesc 

-âg scădut din -dc care să se acaţe 
de o tulpină consonantică, după cum 

este, bună-6ră, în: părţâg „brusque- 

rie“ în loc de: părţăc, deminutiv din: 

părciu „bouc“, cu aceiaşi transiţiune 

de sensuri ca în francesul „caprice“, 
ital. „capriceio “ dela „capra “. Tot
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aşa în: arţâg sai harţăg = harţăc 
„brusquerie“ dela: harţ „escarmou- 
che“. Astfel în dicătorea: „arţagul 
îşi găsesce părțagul = ă la brusquerie 
on r6pond par la brusquerie“, ne în- 
timpină de do& ori după o tulpină 
consonantică sufixul pejorativ -âg, nă- 
scut prin scădere fonetică din demi- 
nutivul -de. Dar nici chiar în aceste 
casuri tulpina nu e consonantică pe 
deplin, căci finalul ş saii & represintă 
un grup ti sai ci, 6r prin urmare -âg 
figureză, aci cam în aceiaşi posiţiune 
ca în „dulceg“ — „dulc-âg“ din „dult-ac“ 
sai în „bricâg“ = „brit-dg“ din brit-ak. 
Ori-cum însă, fie -ag saii -eag ori. -iag, 
acest sufix e la noi tot-dWa-una pejo- 
rativ, exprimând o nuanţă de despreţ, 
pe care n'o are prototipul sei -af. 
Despre sufixele deminutivale înrudite 
-0g (=-0k), -ug (=—-uk), -ig (=-ik), cu 
aceiaşi tendință pejorativă, a se vede 
la, locurile lor, 

v. 2Ae. — -Bac. — -Bug... 

Agă (artic. agăoa, plur. agi, agăle şi 
agalări), s. m. ; officier ou commandant 
ture. E cuvintul ture agă, la plural 
agaler, conservat cu accentul şi chiar 
cu forma plurală, dar aplicându-se nu- 
mai la funcţionari mahometani, pe 
când aceiaşi vorbă, românisându-se în | 
dubletul ăgă, a ajuns a însemna o 
boieriă locală (Şainânu, Elem. tur- 
cesci p. 7). 

A. Pann, Prov. III, 1083: 

Dar el sâmă nu băgă, 

Vrea să se facă Agă.. 

Miron Costin, Letop. 1, 354: »Tur- 
cii agalarăi de 'Tighinea...“, dar cu 
câte-va rinduri mai jos: „deci luân- 
dn'şi sama Agă...« 

Istoria, lui Brâncovanu 1730, în Conv. 
lit. 1875, 8330: 

Când zioa că se făcea, 
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Imbrihorul că sosia, 

Cu mulţi Turci agălari mari... 

Neculce, Letop. II, 315, vorbină de- 
spre nesce guralivi breslaşi din Vasluiu 
ce pîraii la Constantinopole în Divan 
pe ex-vodă Mihaiu Racoviţă, dice : 
„Breslaşii în gura mare striga: vin- 
dutu-ne-ai! vindutu-ne-ai! vindutu-ne-aj. 
la cochii-vechi căocoilor ca pre ma- 
scuri şi ca, pre oi! care numai ce huia 
Divanul împărătesc şi se mira toță 
Pașii şi Agalară...« 

In balada „Tudor Tudoraş“, o crăş- 
măriţă e aşa de frumâsă. încât : 

Iar 'Turcii când o vedea, 

Chiar papucii lor îşi bea, 
Agalele 

Cialmalele, 

Croitorii fârfecele... 

(Burada, Dobrogea, 121) 

Balada „lancul mare“: 

Cam vr'o cinci-geci de agale, 

Cam vr'o cinci-geci de paşale: 

Cât agaua, 

Şi câlmaua.... 

(G. D. Teodorescu, Poes. pop. 481) 

Balada „Badiul“ : 

Mulţumim, agalelor, 

Cinstiţi caimacanilor... 

(Ibid. 539) 

E f6rte curios că de *naintea. lui aga 
se punea articlul nedefinit feminin „o“, 
dar totuşi adjectivul în concordanţă 
avea forma masculină : 

Dionisie Eclesiareul, Cron. (Papiu, 
Monum. II, 190): „vorbind cu o agă 
credincios al lui...“ 

In stil oficial se întrebuința şi forma, 
tureâscă, Teverenţiosă agasi, tot cu 
articlul feminin „o“ şi declinându-se 
ca un nume proprii. : 

Constantin Brâncovanu, 1694, Con- 
dica de venituri p. 21: „S'aii dai plo- 
conul Hanului care s'a trimis cu vel 
Post.; însă bani gata Hanului tal. 
1000 şi Hasnadar-Başii bani gata, 100,
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şi la 2 postave i la 9 atlase, care sai 
trimis Hasnadar-Başii i lui Divan-E- 

fendi tal. 60, şi la o pac6 de samur 

ce sai trimis 6r Hasnadar-Paşii tal. 

100, şi la o Agasi al Hanului ce ai 
venit aici tal. 50, şi la un Post-şai 1 
atlas, i un post-feld care sa dat er 
lui Agasi tal. 40... 

v. Agă. 

a Agabaniu 3. agambanii (plur. a- 

gambanie), s. n.; sorte d'6âtoffe pr6- 

cieuse dont les Turces se font les tur- 
bans. Turcesce agabâni (Şainânu, 
Elem. turc. p. 116). 

A. Odobescu, Dâmna Chiajna p. 75: 

„boceâlicuri de stofă cu aşternuturi 
de agabaniti, cu primeneli de borangic 

şi de filaliu cu bibiluri, cu gevrele Şi 

cu brinişore de betslă...“ 

La Episcopul Melchisedec (Roman, II, 

134)  într'un act moldovenesc din 

1185: „agambanii, citarele, ghermesi- 

tură, boccâlăcuri, şamălagele...“, şi 

editorul explică: „aganbani, alminte- 

rea sevaiu, o materiă albă țesută 

cu argint, 

v. Sevaiu. 

Agăchi, s. m. indecl.; t. famil.: 

petit-maître, littâralement „petit Aga.“ . 
Deminutiv dela a gă sait mai bine dela 

agă prin sufixul -a chi, despre care 

vedi la locul sei. Tot aşa din „bei“ 

se făcea „beicachi“. Se întrebuinţeză 
numai în locuţiunea proverbială:, „în- 

ghite, Agachi!“ care însemneză;: „mai 

rabdă, că ai păţit'o, măcar că eşti ţan- 

ţoş“. In popor acestă dicătore trebui 

să aibă o anecdotă a sa. Se vede că 

vrun agă va fi fost silit vre-o dată 

să înghiţă ce-va nu tocmai pe plac. 

E des la Alexandri. 

Scara mâţei, sc. 10: 

»Magdian. Audi, mă rog, minune!.. 

să uit ei că adi e serbătârea Anicăi ?... 

28,088, 
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„Marin. Înghite Agachi... gâl... gal... 
gâl...€ 

Craju-noi, sc. 4: „laca, toiagul bă- 

trâneţelor... ţine moş Corbule, şi în- 
ghite Agachi de-acum...“ 

Iorgu dela Sadagura, act 1 sc. 6: 

„Damian. Astădi sosesce Iorgu, şi 
cred că'ți bea cu toţii voinicesce în 
sănătatea lui. 

„Un prieten. Las' pe noi, vere Ena- 
che... dacă'i trâba pe 'nghite-Agachi. .. 
Helbet ! nu te-om da noi de ruşine...“ 

In pasagiul din urmă e vorba chiar 
de beţiă,; însă beţivul îşi dă aerul că 
nu bea de bună, voe, ci mai mult se 
jertfesce in prieteniă. A 

Alexanări a, scris şi o comediă în- 
titulată „Agachi-Flutur“, imitată după 
„Liavare en gants jaunes“ de Labiche. 

V. -achi. — Agă. — Agă. 

Agambanii. — v. Agabaniii. 

Agă (artic. aga, genit. agă, plur. 
ag), s. m.; ci-devant titre de noblesse, 
prefet de police. Acelaşi cuvînt cu 
agă, dar românisat prin mutarea to- 
nului şi prin declinaţiune, aplicându-se 
la o demnitate pămiîntână, care însă, 
imita Gre-cum pe lenicer-a gasi dela 
Stambul. In acest sens sa întrodus la 
noi de pe la finea secolului XVI. 

Urechea, Letop. |, 105: „Agă, îis- 
pravnic pre dărăbani, şi pre târg pre 
laşi giudeţ...“ (cfr. Miron Costin, A... 
R. ], 171. 

Cronica Muntensscă (Magaz. ist. IV, 
285): „lar când fu la Iulie 16 (1597), 
alese Mihaju-vodă oşti care era mai 
de folos şi le puse cap pre Fărcaş- 
agă şi”i trimise la Diiu ca, să'l dobân- 
d6scă...& 

Prefectul poliţiei se dicea şi „vel 
Agă“, adecă: marele Agă. 

Gheorgachi, Letop. III, 292: „...vel 
Armas, vtori Logofăt, vel Uşer, vel 

16
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Agă. Insă pănă la Grigorie-vodă în 

Domnia a doua Aga purta baltag, Şi 

cinstea, i se păzia la acestă, rândudlă; 

6r atunc6 Grigorie-vodă cu testament, 

care s'aii cetit în Spătărie răndusla 
Aga, ai suit Agia după vel Comis, 
dăndu-i Domnul cu măna lui semn să 
poarte topuz, adecă buzdugan, şi de 
atunc6 s'aii numit şi vel Agă. După 
Agă, vel Gramatic, vel Camaraş,..“ 

Constantin Brâncovan, 1697 (Cond. 

Mss. în Arch. Stat. p. 233): „iar bo- 
iarinul Domnii-msle Radul Golescul vel 
Agă, el aşa au dat sama înaint6 Dom- 
nii-mâle...% 

Enachi Cogălnicânu, Letop. III, p. 
195: „... ati răsipit curţile Domneşti 

„dela Frumoasa şi casele Ag Enachi 
ce era în Iaşi...“ | 

La Alexandri, Boieri şi ciocoi, pe 
lîngă singularul articulat âga ne în- 
timpină şi agdoa: „o încurcă agaoa“ 
(act. I sc. 7), iar mai jos (sc. 8): „aii 
năvălit în curte aga c'o câtă de sluji- 

„tori“. In primul cas însă este o iro- 
niă, ca şi când n'ar fi vorba, de un Ro- 
mân, ci de un Ture. La plural (act. II 
sc. 10): „uşa lui îi deschisă pentru 
toţi, fie agi ca dumneta, fie giupâni 
ca mine“. Şi aci ironic sar fi putui 
dice : agale. La feminin : ag6iă: „De 
mâni nui mai fi agoae“ (ibid. act 
IV se. 9). 

V. Agă. — Agese. — Agiă. 

Agafiţă. — v. 1 Agapia. 

Agaftânghel. — v. Agatanghel. 

lAgăfton, n. pr. mase. Nume băl-. 
bătesc, obicinuit însă mai mult pintre 
călugări, cu fonetismul slavic -ft- pen- 
tru grecul th (9). Dosofteiu, Synaxar 
1683, 8 lan.: „Svinţii Agafton (ări- 
ou) şi Fteoctist cu pace să săvâr- 
şirâ“, 

  

  

2Agafton, n. pr. loc.; nom dun 

couvent en Moldavie. Numele unei 

mănăstiri în distrietul Botoşani (Frun- 

zescu, Dicţ. top. ad voc.). E acelaşi cu- 

vînt cu numele personal Agâfton, 

dar cu mutarea poporană a accentului. 
v, 1. Agafton. 

Agăle, adv.; lentement, tout douce- 

ment, nonchalamment. Se întrebuinţeză, 

mai adesea, reduplicat: agale agale. Si- 

nonim cu încetinel saii încetişor, 
dar cu o nuanţă de plăcere saii mul- 
țumire, care îi este propriă. 

Basmul „Peneş împărat“ (Calena. 
basmelor 1882 p. 78): „Nunta mergea 
agale agale, făcând sorâce pe la sorâce 
şi mai sărutând din vreme în vreme 
a sfintă de ploscă...“ 

Ispirescu, Poveştile p. 53: „Impli- 
nindu'şi a noua poruncă a împăratului 
Buristeii, Ercule se întorcea a-casă 

__ agale agale cu corăbiile; pe drum însă 
se abătu şi pe la Troia cetate...“ 

De ia Vrancea (B. Ştefănescu), Sul- 

tanica p. 266: „Aşa mergeaii a-gale, 

spunând fie-care ce-o tăia capul; şi 

sănătatea, mulţumirea, veselia să de- 
sluşia pe tâte chipurile...“ 

Este neo-grecul cydire, mai adesea, 

reduplicat: dydivaydlra (Passow, Toe- 
Yovdia p. 854). La noi a străbătut abia 
în epoca Fanarioţilor. Costachi Ne- 

gruzzi în „Muza dela Burdujăni“ (sc. 

II) pune în gura Grecului Lakerdopu- 

los: „Le grăbesci să te măriţi? He, 

he, he, agali agali. 'Te'i face Sulzer6sa, 
mai habar...“ 

Deşi străin şi noii, totuşi adverbul 
agale a devenit poporan Şi se va, în- 

rădăcina în graiu. El are ce-va ono- 
matopoetic a mişcării lenev6se, Şi sună 

atât de românesce, încât unii îl serii: 

a-gale sai chiar a gale, ca şi când ar 

fi compus cu preposiţiunea a (=lat. ad). 

v. Cătelin. -- Cătinel.
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Agali. — v. Agale. 

Agălmă, s. f.; statue, idole. Sinonim 

cu idol. In Dicţionarul lui Budai- 

Delânu (Mss. în Muz. istor. din Bucu- 

resci): „Agalmă, ein Gâtzenbild von 

Gold oder Silber“, citând Vieţile Sân- 
ților de mitropolitul Dosofteiu, dar 

fără a indica pasagiul. Este grecul 
cyecâuoe. 

v. Boz. 

*Agăpia, n. pr. f6m. Nume femeesc 

destul de întrebuințat. La deminutiv 

face A gapiţă, ca la Costache Ne- 
gruzzi, Ai mai păţit'o şi alţii: „Aga- 

pia, mea a să fie cocână mare...“ 

Alt nume este Gafiţă, deminu- 

tiv din „Agatha“, = 4/y749q, ca la Sta- 
mate în „Gafiţa blestemată de pă- 

rinţă“ : 

Şi pentru aşa greşală, Gafiţa nenorocită 

De Iancu fu ruşinată, de Iancu fu urgisită... 

In pomelnicul mitropoliei din Bucu- 

resci (Venelin, Vlacho-bolgarskiia gra- 

maty p. 341): Agafiţă. 

2 Agâpia, n. pr. loc.; nom de quel- 

ques localitâs en Moldavie, surtout 

d'un couvent. Dintre cele câte-va loca- 

lităţă din Moldova numite Agapia (Frun- 

(escu, Dicţ. top. ad voc.) cea mai im- 

portantă este o mănăstire în munţii 

districtului Nâmţ, acum de călugăriţe, 

altă dată bărbătescă, fundată în a 

doua jumătate a secolului XVI, cam 

pe la 1570. Sa dis aşa nu după nu- 
mele femeiesc Agapia, precum sar 

put6 crede la prima vedere, ci d'a- 

dreptul din grecul yd „agape, re- 
pas chrâtien, charitâ“. 

Episc. Melchisedec (Notiţe istorice 

p. 28): „Mănăstirea Agapia numită, 

din vale, spre deosebire de schitul 
Agapia din 461, carele este vechea   

mănăstire Agapia fundată pe la mij- 

locul vâcului 16-lea, datâză din anul 

1646 şi este zidită de Hatmanul Ga- 

vriil şi cu soţia sa Kn6ghina Liliana...“ 
De pe timpul când Agapia era încă 

a călugărilor, remăsese pe loc o mul- 

țime de manuscrise slavice şi româ- 

nescă, unele fârte interesante. Plecând 

cuvioşii părinţi de acolo pe la 1803 

pentru a face loc maicelor, ai uitat 
să iea cu dinşii biblioteca, aruncată, 

şi lăsată apoi în pod în curs de şepte- 

deci de ani. Câte nu putredise şi nu 
prinsese mucegaiu, saii dat jos abia 

la 1871, sai legat frumuşel şi s'aii 
aşedat întrun dulapaş. 

Mitropolitul Anastasie, 1612" (Mel- 

chisedec, Roman, ], 240; cfr. A.L.hR. 

I, 22): „au venit înaint6 noastră egu- 

menul dela svănta mănâstire dela, A- 

gapia şi cu tot săborul, şi egumenul 

cu tot săborul dela svănta mănâstire 

dela Săcul, şi sai tocmit dinainte 
noastră pentr'o poiană ce să châmă 

poiana lui Ureche; care poiană au fost 

mainte a Agapiei, iar apoi dâcă sau 

hotărăt hotarul Săcului ac6 poiană au 

căzut în hotarul Săcului, însă aş6 au 

mărturisit că dumnâ-sa vornicul Ur6- 

che au fost zis că le va plăti ac6 po- 

ană Agapianilor şi nu le-au mai 

plătit,..« 

v. Aghiasmatarit. 

Agapiăn (plur. Agapiană). — v.2A- 

gapia. 

Agapiţă. — v. "Agapia. 

Agarân Ss. Agarinân (pl. Agareni), n. 

pr.; nom biblique qw'on appliguait aux 

Mahomâtans. După o credinţă forte re- 

spândită în vâcul de mijloc, Arabii şi 

mahometanii în genere se trag din Is- 

mail, fiiul lui Avraam din 16ba Agar. 

De aci. medio-lat. Agarenus, gr.
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"Ayaoqvos, paleo-slav. Xrăprunuz, la noi 
Agaren sai Agarinen. Românii numiaii 
aşa mai cu s6mă pe 'Tătari, reservând 
Turcilor alţi termeni biblică. Aşa în 
Psaltirea lui Arsenie dela Bisericani, 
circa 1650 (Mss. Sturdzan în Acad. 
Rom. p. 194) ps. LXXXII: 

Tabernacula, 

Tdumaeorum et 

Ismaelitae, Moab 
et. Agareni.,. 

Satele Idume- 

eşti şi 'Turceşti, 

Moavitianii şi A- 
garenii [Scholia : 

şi Tătarii]... 

Corbea, Psaltire 1700 (Mss. în Acad. 
Rom.) : 

Agarenii şi Amon, 

Amalic şi cei ce Domn 

Au strein, şi sînt de alt 

N6m, cu al său împărat... 

Enachi Văcărescu, Istoria, (Papiu, 
Monum. II, 247): „ISsmailteni, Agari- 
neni şi Saraceni s'aii numit toți acei 
ce sai tras din n6mul lui Ismail, Qi- 
cendu-se Ismailteni după Ismail, Aga- 
rinenă după Agar mumă-sa Şi Sa- 
raceni după Sara stăpâna mumă-sej...% 

v. Sărăcin,. 

"'Agariciu (plur. agariăi), s. m.; t, 
de Botan.: agaric, amadou, Agaricus 
quercinus. Cuviînt păstrat în 'Transil- 
vania. Sava Bărcianu : „ Agariciu, cău- 
percă, de copaci, der Blâtterschwamm. 
E latinul agaricus (=gr. cyagrad), 
trecut în tâte limbile romanice. La 
Români în loc de agaric sa făcut 
agariciu sub influința pluralului, întoc- 
mai ca în: melcău = mele—melă; cul- 
beciu =culbec —culbeci; cărnaf=cărnat 
—cărnafi, dorobanț = dorobant; ete. In 
Moldova acestă vorbă sa conservat 
în numele vechei familie A gariciu. 

V. 2' Agariciu, 

2-Agariciu (plur, Agaricesci), nom 
dune famille noble moldave. Familia, 

  

  

moldoven6scă Agariciu e de baştină 
din districtul Fălciiului. Forma veche 
locală a numelui este: Agărăcu (ărn- 
pT%i0). Condicele Episcopiei de Huși 
(Mss. în Arch. Stat.) cuprind multe do- 
cumente din secolii trecuţi, relative la 
Agaricesci, ca rădeşi, boieri de țeră şi 

„popi de pe lîngă Prut. Bună ră: 
Zapis din 1698 (Cond. î. Vf. 101 a): 

„Adecă eu Pavă! Agărăcu serii Şi 
mărturisesc cu acest adevărat zapis al 
meu, de nime silit nice asuprit, ce de 
a ms bună voe, am văndut a me drâptă 
ocină, şi moşiia din sat din Buneşti şi 
din Căbiceşti...« 

Zapis din 1709 (Cond. t. V f. 9%): 
„Adecă eu Ştefan Frătiţa biv serdar 
cu fii-mei Costantin şi lurga post, şi 
eu Chenan, şi popa Strătulat 
Agărăchu, răz6şii ce am fost din 
sat din Căbiceşti, făcut'am acest za- 
pis...& 

Mihaiu Vy. Racoviţă, 1756 (Cona. 
t. III f. 119): „Seriem Domnie-me ere- 
dintos boeriul Domnii mele Dum. Mi- 
hălache Cehan biv vel med, şi Grigo- 
-raş Agărăciu vornic de poartă... 

V. 1'Agariciu. 

Agasi. — v. Ag. 

A-găta (d'), adv.; sans peine, en pa- 
rasite, en 6corniflant. Compus din pre- 
posiţionalul a (=lat. ad) Şi din adver- 
bul gata, a-gata a căpătat un înţeles 
cu totul independinte de elementele 
sale constitutive, Şi anume acela, de 
un comfort parasitic, o bună stare fără 
muncă şi fără grijă, o lene scutită de 
nevoi. Ca, adverb, el exprimă noţiunea, 
cuprinsă în substantivul trânto Tr, 
ca şi când am dice: trântoresce. 

I. Crengă, Danilă Prepelâc (Conv. lit. 
1876 p. 457): „Lot mănăstiri să cro- 
esci, dacă vrei să te bage dracii în 
samă, să'ţi vie cu banii d'a-gata la, pi-
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ci6re şi să te facă putred de bogat...“ 
Jipescu, Opincaru p. 109: „Păi vedi, 

hine, aia e aia! Daia p'are ursu câdă! 

Că ne'ndemnăm şi ne'mbuldim mai cu 

drag la mămăligă, la bucăţica a mare, 

la tâte Wagata; şi la muncă — hici 1...“ 
„Intre aibine sînt şi trântori, cari 

mănâncă d'a-gata, cum fac şi Ciorba- 

giii ...“ (V. Voinea, Tulcea, com. So- 
mova). 

„A aştepta de a-gata, tâte de a-gata, 

bani de a-gata...“ (L. M., Glos. 260). 

v, 11: A4.— Gata, 

Agatănghel, n. pr. pers.; espăce de 

Nostradamus. Sub titlul d6 2/yaSoryyf- 

Aov Iloogmisia, Grecii posedă un fel de 

apocalips politie al unui călugăr bizan- 

tin, care se pretinde că va fi trăit în 

secolul XIII la Mesina în Sicilia. In 
epoca Fanarioţilor acestă minunăţiă 

străbătând şi la Români, erai la noi 

mulți cari credeai! în ruptul capului 

că ori-ce mare eveniment, pînă şi bă- 

tălia dela Waterloo, se află deja pre- 
vădut şi prevestit acolo. Când dicea, 

cine-va: Agatanghel, sai mai bine A- 

gaflanghei  — căci aşa, se rostia —, 

înțelegea „prophâte par excellence“. 
Alexandri, Ginerele lui Hagi Petcu, 

act 1 sc. 4: „Dita eşti un sofologhio- 

tatos! un om cetit!... ca proorocul 

Agatanghel... Cum nu?... Ai vorbe cu 
parimii...* 

Noi cunscem trei ediţiuni româ- 

nesci ale „Chrismilor“ lui Agatanghel : 

10. laşi, 1818; 2%. Bucurescă, 1838; 

3%, laşi, 1850. In Bucuresci sa tipă- 

rit şi grecesce la 1838 în tipografia 

reposatului Heliade: Xomouoi jjro. 7Igo- 
gureia rod pwaxagiov “Iegonovyov "A- 
yedayytlov. Puţine galimatii în lume 

sînt mai galimatii decât acest Aga- 
tanghel! ă 

Agădusse (agăduit, agăduire), vb.; 
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endurer, concâder, acquiescer, faire 

grâce. Ne întimpină, dacă nu mă înşel, 

numai la mitropolitul Dosofteiu, şi a- 
nume : 

treia) : 

Genes. VIII, 19: 
şi cunoscu Noe 

cau  îndărăptat 

apa de pre faţa 

pământului, şi 

mai agădui încă 

7 dzâle altele... 

Paremiar, 1683, f. 32 a (Vineri a 

„et cognovit 

Noe, quia cessa»- 

vit aqua a, terra, 

Et cum susti- 

nuisset adhuc 

septem dies a- 

lios.., 

Tot acolo f. 56 b (la Vecernie sâm- 

bătă) : 

Sophon. III, 8: 

Aciastia dzâce 

Domnulă : agă- 

dai-mă la dzua 

sculării miale de 

„„ Propterea ex- 

specta me, di- - 

cit Dominus, in 

diem resurrectio- 

nis me în testi- 

  
mărtorie... monium... 

In Biblia din 1688, primul pasagiu 

sună: „mai aşteptândi şi alte 

şapte zile“, iar pasagiul al doilea: 
„îingăduiaşte-mă...“ 

Prin urmare, agăduesc este acelaşi 

cuvint cu îngăduesc, deosebin- 
du-se numai prin elemente preposiţi- 

onale. " 

V. Ingăduesc. 

Agănâi, s.n.; nom d'une danse po- 

pulaire pleine de vivăsitâ. Un fel de 

horă țerănâscă, care se mai j6că pe 

lîngă Olt. „La agănâti jucătorii se 
mişcă forte iute din picidre. Se bate 

în loc cu piciorul stâng de trei ori, 

mai mulţi băieţi împreună numărând 

cu o voce. prelungită: una-dou&-trei! 

trei şi patru! trei! Apoi ocolesc. De 

aci 6răși bat cu piciorul. Şi aşa, îna- 

inte pînă se sfirşesce hora după vo- 

ință. Agănâul n'are cântec din gură. 

Cântă lăutarii din vi6ră. Îl jcă numai
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bărbaţii...“ (. Preoţescu, distr. Olt, 
com. Rijleţu-Vieroşu). 

Agânâul face parte dintre horele 
aşa numite Bătuta, forte respân- 
dite la toţi Românii şi cari se disting 
prin apucăturile voinicesci ale jucăto- 
rilor. In Dolj el se chiamă chiar Bă- 
tuta, 

Etă încă un rest la Români din cho- 
reutica antică greco-latină. Precum a 
n6stră horă vine din grecul xogdg 
prin latinul chorus, tot aşa, agănâi, 

„adecă agân cu sufixul -âi, este gre- 
cul «iv „lutte, dâbat, jeu public, 
devenit forte poporan deja la vechii 
Romani, iar mai cu s6mă ce-va, înainte 
de Traian, când se introduseseră „ag o- 
nes Capitolini“. Romanii mai avuse- 
seră Agonalia, dies Agonales, 
Salii Agonenses etc. 

Sub raportul fonetic, forma, „horă 
în loc de „hoară“ se explică prin pro- 
totipul „hor“ = lat. chorus, întocmai 
ca „noră“ = „nor“ = lat. nurus; far 
forma agân din latinul vulgar agă- 
nem, clasic agona, se justifică prin 
„plămân“ = lat. pulmanem. 

Sub raportul morfologic, sufixul -âz 
nu are numai acelaşi funcţiune inten- 
sivă ca în flăc-âii, mânc-âi, 
băt-âi-uş (= bătăuş), juc-âii-uş 
(= jucăuş) etc., ci mai mult resultă 
din aplecarea” Românului dea, prelungi 
ultima silabă în numirile danţurilor, 
astfel că din „arcan“, bună-6ră, se face 
pârcan-auă“, unde femininul -auă co- 
respunde masculinului -âă, 

V. Arcanauă. —' Alunel. — -âă, — 
Bătuta. — Horă... 

Agăriie, s. n.; bagage. Turcul agyr- 
lyk „bagage, charge“. Sinonim cu c a» 
labalic, altă vorbă de asemenea 
turcâscă,. 

Neculce, Letop. II, 288: „atunce şi 
agăriăcul lui Dumitraşco Beizade şi a 
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Capi-chihaelelor acolo sai prăpădit, 
numaj ce aii scăpat ei cu capetele...“ 

Nic. Muste, Letop. III, 97: „Cante- 
mir Vodă, găndind că va să mârgă 
Craiul srăşi în gios, ai trimes agăr- 
lăcul săi la 'Tutova, 6ră el ai mers 
la Țuţora şi Sai împreunat cu Sulta- 
nul, carele şedea acolo cu Tătarii...“ 

D. Şain6nu (Elem. ture. p. 7) aduce 
din Cronice varianturi angarlic ŞI ar. 
galic. In ori-ce cas, cuvintul n'a reușit 
sub nici o formă a se împămînteni în 
graiu. 

v. Calabalic. 

Agârn '(agărnat, agărnare), 
(A garnăse (agărnit, agărnire), vb.; 

couvrir, voiler. Dicţionarul Bănăţân 
Mss. circa 1670 (Col. d. Tr. 1883 
p. 421—2) ne dă; 

„ Agârn. 'Tego. 

„Agărnit. 'Tectus. 
„pAg&rnitură. Tectio. Tegumen- 

tam. 
Participiul agărnit presupune a patra 

conjugaţiune : agărnesc, pe când pre- 
sintele agârn, de conjugaţiunea de'n- 
tâiu, trebui să aibă un participii a- 
Jărnat. Este dară un verb de felul lui - 
adeverire — adevărare, adău- 
gire —adăugare etc. | 

Serbesce grana „frunte, culme, par- 
tea de sus a unui lucru“, de unde 
granati „a pune virf“, Serbul grana 
a trecut la Banăţeni în gârnă întoc- 
mai ca în „gârniţă“, o varietate de 
stejar, din serbul „granitza“. In agârn 
e românesc numai preposiţionalul a 
(= lat. ad). 

V. Agrăesc. 

Agărnit „ 

Agărnitiră | V. Agârn, 

Agâţ (agăţat, agăţare), vb.; suspen- 
dre, accrocher. O formă scădută din
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acaţ, cunoscută numai în dialectul 

daco-român, dar totuşi forte respân- 

dită, mai ales în Muntenia. 'Trecerea 
lui c între vocale în g, atât de obici- 

nuită în unele dialecte romanice, nu 

şe află la Români. In agâţ acestă ano- 
maliă fonetică se datoresce influinţei 
analogice a cuvintelor gogoţ, gu Tr. 

guţ, atăgârţ, de cari acaţ, se a- 

propiă prin sens. 

Alexandri, Concina, sc. 2: 

„Princesa. Inchipuesce-te încungiurat 
de vr'o giumătate de duzină de ne- 

poţi şi nepoţele, o claie de tirani dră- 

gălaşi... 

„Doctorul. Dar... o claie... o duzină... 
„Princesa. Care să'ţi sară 'n spinare, 

să se agaţe pe genunchi...“ 

De la Vrancea (B. Ştefănescu), Sul- 

tanica p. 200: „lar copii, tremurând 
vargă de spaimă, goi puşcă, agățându. 

-se de bietele femei, îngânai, înecaţi 

de plâns, ştergându'şi nasul cu ciola- 

nele mânelor g6le şi slabe: Mamă, vin 

Turcii ?...% 
Balada, „Gherghelaş“ : 

Moş Radul i le dedea, 

Gherghelaş mi le lua, 

La ciochină le-agăţa, 

Şi ?n Poiană se ducea... 

(&. D. Teodorescu, Poes. pop. 593) 

Ghicitorea : 

Sînt cercel cu târtă, 

Dar om nu mă portă, 

Decât mă agaţă 
La, case în faţă. 

— Lacătul. 
(bid. 231) 

„Buru6na numită Sburătore, cu f6ia 

ca de cânepă, cu fl6rea galbenă, şi 

după ce se coce sămiînţa are dinţi de 

se agaţă de haine, e bună pentru bole 

de vite...“ (G. Manianu, Mehedinţi, c. 

Prunişoru). 

„Brusturul, numit şi scaet şi capta. 

Jan, cu frunda forte mare şi lată, face 

  

  

în virf nesce gogoşi ce se agaţă de 
tâte lucrurile...“ (G. Voicu, Tecuciu, c. 

Stănişesci), 
v. %Acaţ. — Atăgărţ. — Gogoţ. — Gur- 

Ju... " 

Agăţăre (plur. agățări), s. f.; Vinfi- 

nitif d'agâţ pris substantivement;: 

suspension, accrochement. Se dice şi 
agăţătur ă, (Polysu). 

v. Agâţ. — Agăţat. 

Agătăt, -ă, adj.; part. pass6 d'agâţ: 

suspendu, accroch6. Afară, de scăderea 
fonetică din c la g, nu se deosebesce 

prin nemic de acăţat. 
De la Vrancea, Sultanica p. 8: „trei 

icâne muscălesci, roşii ca, para focului, 

stai! agățate pe părete: toţi sfinţii se 

asemănă ca do5 picături de apă; toţi 
aii ochii din trei linii, nasul dintr'una 

şi gura din doă...“ 
„Pe la noi poporul adesea nu trece 

pe netonicul a în ă, de ex.: carat, cas- 
cat, agațal, jaratic ete.“ (Putna, com. 

Făurei). “ 

V. Agâţ. 

Agăţătură, — v. Agățare. 

1-Agăm, t. de Gâogr.: la Perse. Nu- 

mele Persiei, pe care Românii lau îm- 
prumutat dela Turci, din arab. 'agem 

„peuples non-arabes, barbares, la Perse“ 

(Şainenu, Elem. ture. p. 8). 
Nic. Muste, Letop. III, 75: „Sau hai- 

nit o samă de Turcă dela Agem şi sau 
rădicat asupra împăratului Agemilor 

şi lait biruit...“ 

V, 2 Agem. 

2-Agăm (plur. Agemi), t. de G6ogr.: 

Persan. Acelaşi cuvint cu cel prece- 
dinte, aplicat însă la popor, nu la ţsră. 

N. Muste p. 79: „Mai mers'aii 6ste 

'Turcâscă înti'acest an la Agemi, şi ai
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mers şi 15,000 de Tătari...“; apoi mai 
jos: „pre urmă âră ai izbăndit Turcii, 
şi aii mai luat căte-va cetăţi vestite, 
cu mult loc pin. pregiur, dintre care 
Sail şi scris anume cetate Revanul, 
care cetate este mare în țara Agemi- 
lor...& 

V. t'Agem. — * Agem, 

3 Agăm, adj. indecl.; t. de Comnmerce: 
sorie d'âtoffe orientale, 

Inventariul Cotrocenilor 1681 (Mss. 
Arch. Stat.) f. 46: „poală de tratapod 
de lastră roşie agem; poală, de colivă, 
dă lastră vârde agem...; procovu dă 
prestol dă lastră roşie agem...& 

v. 124% Agem. — Lastră, 

“'Agâm, $. indecl.; t. de Mus.: nom 
d'un signe dans la notation musicale 
religieuse. Costinescu, Vocab. I, 26: 
pAgem. Un semn în notele orientale 
bisericesci“, 

v 25 Agem. — Psaltichid. 

Agemâsc s. agimâsc, -ă; adj.; persan, 
d'origine persane. Cu aspirațiune : ha- 
gimesc. 

a) Despre Statul persian: 
N. Muste, Letop. III, 79: „şi au 

agiuns până aprâpe de Spăhaciu, scau- 
nul ţărei Hagimeşti...« 

b) Despre stâfe persiane: 
Inventariul Cotrocenilor 1681 (Mss. 

Arch. Stat.) f. 41: „Sfită de saraser 
agemescu (ayenecs) galben... &, şi mai 
jos f. 42: „stihariu de saraserii age- 
mescu galben...“, apoi tot acolo f. 45: 
„părsâche de rucaviţe de saraser age- 
mescu galben,..« 

Saraserul era nu numai agemescu, 
dar şi de Veneţia, căci tot acolo f. 41: 
„Sfită, de saraser galben de Veneţia cu 
solzi...“ şi: „sfită, de saraser albu de 
Veneţia cu solzi,.,« 

  

  

    

€) Despre cântece erotice de felul 
celor persiane: 

Neculce, Letop. 1], 412, descriind pe 
Grigorie vodă, Ghica, (1727): „ŞI în vi6ţa 
lui era tot în primblări, Şi tot cu mese 
mari, şi cu cântări şi cu feluri de fe- 
luri de muzici. În tâte zilele, pre de 
avea vre-o tr6bă mare, să nu să la 
câmp, ca să facă veselii cu naiuri Şi 
cu căntice hagimeşti şi cu mulţi pe- 
livani măscărici...« 

V. 12:54 Agem. 

Agemii, agiamiti (plur. agemi), subst, 
et adj.; novice, mal-adroit, peu habile ; 
mazette. Turcul agâm , arabul 'age- 
mi, de aceiaşi origine cu cuvintele de 
mai sus, având sensul fundamental de 
„Don-arabe, barbare, grossier“ (cfr. Şai- 
n6nu p. 8, Cihac II p. 542). 

Basmul „Roşîmpărat şi Alb-împă- 
at“ (Calend. basmelor 1875 p. 10): 
„Ajungend Făt-frumos înaintea palatu- 
lui, fu întîmpinat la scară de însuși 
marele vizir şi dus înaintea, împăratu- 
lui, care era cam încruntat de ciudă 
că a fost dovedit în isteţime de către 
un tînăr agiamiă,. 

Cuvîntul se întrebuințeză, mai ales 
în graiul jucătorilor de cărti. 

lanov,SStosachi (Conv. lit. VII p. 313): 
pla cărţi sînt blând cu tâtă, lumea, 
mai cu s6mă cu agemii, pentru că dela 
dinşii es bune parale... 

V. 1 Age. 

Ager, -ă, adj.; alerte, vif, prompt, 
sagace, adroit. Forma, organică pentru 
ambele sexe este dgere — lat. a gilem, 
care în secolul XVII se mai întrebu- 
inţa pe a-locuri împreună, cu analogi- 
cul ger (âgeră). In Dicţionarul Bană- 
tân Mss. circa 1670 (Col. 1. Tr. 1888 
p. 429): 

»Agser. Agilis. 
»Agstre. Agilis.“
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N'are a face cu latinul „acer“ şi nu 
e de loc un dublet etimologie cu al 
nostru „acru“ (Cihac). In Lexiconul 
Budan, de unde a trecut apoi şi'n alte 
Dicţionare, se găsesce în adevăr pen- 
tru ager semnificaţiunea, de : „ascuţit 

„la tăiuş, ascuţit la, vîrf“, dar tot acolo 
figur6ză, pentru prima 6ră Şi deriva. 

țiunea vorbei din lat. acer, astfel că 

e permis a bănui că sensul s'a dat în 

interesul etimologiei. In texturi şi ?n 
viul graju un „tăiuş ager“, un „virf 

ager“ — nu scim dacă se află un- 
de-va. 

Inţelesul fundamental al cuvîntului 

fiind agilitate, ager se aplică mai 
cu deosebire des la un cal bun. 

Balada „Inelul şi năframa“ : 

Vorba bine nu sfirşia, 

Şi de cale se gătia, 

Pe-un cal ager sarunca 

Şi la tabără pleca... 

Balada Oprişanul : 

Negri, ageri armăsari 

Cu codi lungi şi c6me mari... 

Balada „Ghiţă Cătănuţă“ : 

Pe doi ageri căluşei, 

Incăreaţi cu gălbinei... 

(A. Pann, Moș-Albu, II, 67) 

Cost. Negruzzi, Şalul: 

Pe calul met ager sării cu grăbire, 

Şi lăsându-i frâul, ca vintul sburam... 

Gr. Alexandrescu, O impresiă : 

Când caii, repedi, ageri, cu come resfirate, 

Cu nările aprinse, cu gurile spumate, 

Muşcând de neastimpăr zăbala ce'i ţinea, 

Isbind supt ei pămîntul şi resuflănd omorul, 

La sunete de luptă pe câmp îşi lua sborul..- 

Apoi este ager tot ce se mişcă 
iute. 

C. Negruzzi, Potopul: 

In fiorii spăimîntării leşină tinăra, fată, 

Unduisele ei come viforul le *nvăluia ; 
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Semâna ca o mlădiţă de-un vînt ager sfă- 

rămată. 

Şi furtuna nu 'ncetase. Şi apa se tot sula... 

Acelaşi, Scrisrea IL: „merge spume- 
gând de se perde în alte ape, agerul 

pării... 

De aci în privința omului : 
Dosofteiu, 1673, f. 107 b: 

Micu i Veniamin şi puţân cu cesta, 

Ce-i la război iute şi ager cu spata... 

Balada Tunsul : 

Toţi voinici, aleşi panduri, 

Ospeţi ageri de păduri... 

]. Văcărescu p. 271: 

Cuvînt şi faptă împreuni 

În ageraţi fiinţă: 
Ori-ce vei dice ca făcut, 

E vrednic de credinţă... 

Mai obicinuit ager se construesce cu 
la » * 

A. Pann, Prov. 1, 9: 

Stă puţin se odihnesce 

Şi iar ia securea, 'n grabă, 

Ca un ager l'a satrâbă, 

Tae pînă nu mai pote... 

Basmul „Lupul cel năsărăvan“ (Is- 

pirescu, Legende, 75): „când venia a 

fura, merele, aduna pasările cele mai 

agere la sbor şi cu ele în stol ve- 

nia de le culegea,..“ 

A. Odobescu, Pseudokyn. p. 236: 

» Vesel şi voios la inimă, ager şi vir- 
tos la trup, el zimbind eşia din pa- 
latele părintescă . . .“ 

Uraţia, de nuntă: 

Strinse el ostaşi mulţime, 

Tot. voinici de călărime 

Şi ageri cu măiestriă 

La arc şi vinătoriă... 

(G. D. Teodorescu, Poes. pop. 170) 

Figurat: ager la minte. 

Basmul „Ciobănaşul cel isteţ (Ispir., 

Leg. 252): „Atunci împăratul, mândru 

că i-a trimis Dumnedeu un aşa ginere
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ager la minte, se cobori de pe scau- 
nul împărăției. . 

In unele locuri se pronunță ajer : 
„minte bună și ajeră; 6meni Juţi, tari 
Şi ajeri...“ (D. Păscuţ, Transilv., Făget). 

Intr'un basm poporan publicat de d. 
P. Ispirescu, Legende 253—65, sub ti- 
tul de „Poveste țerânescă“, ne întim- 
pină un personagiu mitic numit Age- 
ru-pămîntului, robit de Smei, 
scăpat de Făt-Frumos şi ajutând pe 
acesta prin sfaturi. 

2Ager, adv,; vivement, avec agilite. 
Mişcă-te mai ager; nu pricepi destul 
de ager ete. 

1. Văcărescu p. 332: 

Do dată calul se încordză! 
S'aruncă 'n lături, se spăimînteză, 
Se zvircolesce! de frica multă, 
Nici bol, nici glasul numi mai ascultă! 
Ager descalec, văd jos tuitită 
Albind o trîmbă învăluită,.. 

V. 1: Ager. 

Ageresc (agerit, agerire), vb.; renâre 
plus vif, plus prompt, plus sagace. 
Represintă, ca verb, tâte sensurile ad- 
jectivului a ger, dar în graiu se aude 
var. Se pote dice: în lupte ostaşul Şi 
calul amîndoi se ageresc; ageresce ţi 
condeiul, ageresceți vorba, dacă vrei 
să fii citit şi ascultat; i s'a agerit 
mintea... 

V. Ager. 

Agerâsce, adv.; vivement, avec a- 
gilite. Bobb, 1, 25: „Ageresce, cu gra- 
bă, cu strădanie, cu minte bună ; agi- 
liter, properato, solerter, versute“. Se 
întrebuinţeză în popor, deşi este deo 
formaţiune anormală, căci adverbii în 
resce presupun adjectivi în -esc, pe 
când adjectiv ageresc. nu există, ci 
numai ager. 

V. 12- Ager. 

  

    

Agerime, s. f.; vivacit6, promptitude, 
“Sagacit€. Ca substantiv abstract, ex- 
primă tâte accepţiunile adjectivului 
ager. 

Jipescu, Opincaru p. 15: „țara ba- 
nului ieste acolo unde ştii să! pră- 
seşti mai cu agerime...* 

V. Ager. — Ageresc, 

Agerire l 4 
V. Ageresc. 

Agerit | 9 

Agerul-pămîntului, t. pop. de My- 
thol. 

V, 1" Ager. 

Agese, -ă, adj.; dâpendant de ou ap- 
partenant ă un Agă. Cuvintul se în- 
trebuința mai ales despre ostaşii ce 
se afla sub porunca A găi. 

Nic. Costin, Letop. II, 89: „[Nico- 
lai-vodă] vrănd să, facă căutare sluji- 
torilor, din care să se trimiţă o samă 
de salahori pe poronca împărătâscă, ai 
poroncit cu căte-va zile mai "nainte să 
fie toţi Siimenii Hătmăneşti Şi cei A- 
geşti de căutare gata... 

Gheorgachi, Letop. III p. 29: „Vor 
nicii de poartă, Bulucbaşii curţii, Bu- 
lucbaşii Hătmăneşti Şi Ageşti, stai pe 
răndueală...“ 

Toţi aşa „Dărăbanţii Ageşti“ ete. 
(Şainânu, Elem. turc. p. 7). 

V. Aga. — Agă, 

Agestâse s. agestrăse | 

Agestit s. agestrit V. Agestu. 

Age&stru, 

Agestu (pl. agesturi), s. n.; terre 
melce de pierres et de troncs d'arbres, 
chari6e par Peau et entravâe dans sa 
marche par le tournant de la riviăre, 
ou elle s'arrâte comme une sorte de 
tertre ou de digue; terrassement, re-
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tranchement ; grosse buche. Sensul fun- 
damental al cuvîntului este același ca, 

în zăgaz sai stăvilar: o po- 

pritură, un ce cărat sai venit de 

aiuri şi aşedat pe loc ca o pe- 
decă. 

D. $. FI. Marian (Ornit. [, 55) ne 

spune că 'n Bucovina: „agestru în- 
s6mnă o rădicătură de pămînt ame- 

stecai cu fel de fel de lemne şi petre, 
mai pe scurt tot ce aduce vâra o 

apă repede şi aş6dă întrun „loc la co- 
titura unui rii sai pării. liră cuvin- 

tul acesta sa format dela verbul a- 

gestri-ire, care însâmnă atâta cât 

a se opri, a se aşeda întrun loc. 

Cum de sa agestrit acâsta 

pe-aici? = cum de a ajuns şi sa oprit 

acâsta pe-aici ? — Cuvintele acestea, 

sint usitate mai ales în părţile dela 
munte“, 

E de îndreptat numai atâta, că nu 

agestru vine dela agestresc, ci 

vice-versa, după cum nu din „ageresc“ 

derivă „ager“, ci din „ager“ se for- 
m6ză „ageresc“. 

Cuvîntul cu derivatele sale e cuno- 
scut şin Arddl. 

A. Pop, Transilvania, com. Năsăud- 

" -Sângeorgiii : „Agfestu = lemn adus de 

gârlă, tăiat sai netăiat. Se dice bună 
Oră: o pluat la munte şi-i apa plină 

de agiesturi; Tiganii string agăesturi 
să aibă de foc. Alte exemple: Fugi 

de-aici să, nu-ți dai una cu agiestu 

iesta! Tu ieşti un agiestu, nu ieşti de 

la noi. Nu te-ar ci (fi'agestit Dum- 
neqdeii...“ 

Este din punct în punct latinul a g- 
gestum, care însemna ce-va gră- 

mădit la un loc: „limum aggestum, 

luta aggesta, aggestum petra- 

rum etc.“ In Pliniii ne întimpină chiar: 
„terra fluminibus aggesta, iar în 

Marţial: „aggesta humo contumu- 

lare“, adecă întocmai românul agestu de   

mai sus. Cu sensul de stavilă contra 

dușmanului, cuvîntul făcea parte din 
terminologia latină ostăşâscă: „Ag- 
gestus ex ramis arborum diversa- 

rum, et junco, et manipulis construc- 
tus“ (Amm. Marcell.). 

De aci urmâză că cea, corectă este 

forma, transilvană: agestu ; în forma 

bucovin6nă agestru s'a furişat un inor- 
ganic 7, ce-va ca în „salatră“ în loc 
de „salată“, 

v, Stăvilar. — Zăgaa. 

Aget, subst. et adj. ; dâsir, tendance, 

intention ; dispos6 ă. Cuvint ţerănesc 

din Moldova, pe care la înregistrat, 

reposatul Seulescu (Archiva Albinei, 

Suplem. 1845 No. 11), aducând ca ex- 

emple: „am agit să fac ce-va; sînt 

agil să fac ce-va“, şi derivându'l din 
lat. agito, de unde o formă nomi- 

nală românescă aget întocmai ca pre- 

get din lat. „peragito“ şi cuget din 
lat „cogito=coagito“. 

v. Cuget. — Preget. 

Aghiăsmă s. aiasmiă, s. f.; t. de Thâol.: 
eau bânite. Grecul &yieoua. In Banat 

se dice şi iasmă (3. Mangiucă). Este 

apa pe care preutul o sfinţesce şi care 

— se dice — nu se mai strică peste 

an, gonind pe drac şi vindecând b6lele. 

Ioan din Vinţi, 1689, f. 189 b: 

„cănd cade ce-va spureati în vasul 

cu vinuli sau cu untulii sau cu miiare 

sau într'alţii ce-va, şi de va fi de curăndii 

întreg neputredii, să lspede afară şi 

să spele alti vas curatii, şi să ia, preo- 
tul cădelniţa, să cădescâ, după acsia, 

să toarne aghiasmă de la sfânta 

Bogoiavlenie în crucişi de 3 ori, 

Şi acâle spurcate să le toarne în va- 
sulă celii curati...“ 

Nic. Costin, Letop. II, 113: „cum 

ai trecut împăratul Petru Prutul din 

coace, i-au urat Mitropolitul, blago-
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slovindu'l cu cruce, Şi cu aghiazmă 
stropindu!]...* | 

Enachi Cogalnicânu, Letop. II, 220, 
vorbind despre seceta cea mare sub 
Domnia lui Constantin Mavrocordat : 
p-.- Şi de multe ori stringea Icoanele 
de pe la toate bisericele, scoţind şi sfin- 
tele moaşte ale Prapadoamnei Paras- 
chive, mergând Mitropolitul şi cu toţi 
Vlădicii şi preuţii şi Domnul cu toată 
boierimea, şi slujitorii, stringăndu'i cu 
toţii la un loc în grădina cea mare 
de supt curţile Domnești, făcând a- 
glăaemă, cetind moliftele de ploae...« 

Jipescu, Opincaru p. 133: „Popa are 
douo diqame. Premaru vorbieşte cu 
doio guri: cu una, dăsgreunâză p'ai 
lui, îi apără şiii păsuieşte, cu alta te 
nteţeşte pă tine şi nu te slăbieşte...« 
Aghiasma ţine un loc fârte însem- 

nat în credințele şi obiceiele poporu- 
lui: aghiasmă dela, Bobotsză, aghiasmă 
dela Sân-Trif, busuiocul dela aghiasmă, 
turta cu aghiasmă etc., pe lîngă cari 
Şi înjurăturile cu aghiasmă. 

„La Bobotâză femeile fac o turtă 
cu cenuşă frămiîntată cu aghiasmă Şi 
0 păstrză pentru tot anul spre a sfinți 
cu dinsa vasele ce se spurcă din în- 
tâmplare. Tot femeile t6rnă aghiasmă 
pe mormintele “r&posaţilor, ba şi pe 
mormintele copiilor născuţi morți, cu 
credinţă că prin acâsta îi botză, şi le 
pun şi numele Llon...% (Tutova, com. 
lepureni). 

»Ori-ce s'ar întâmpla unui sătân, de 
pildă: se îmbolnăvesce cine-va, din casă, 
more o vacă şi altele, dice că ii fă- 
cut. Atunci alârgă îndată la vro babă 
săi desfacă. Baba mehenghe îi des: 
face, înse oile şi cele-lalte dobitâce tot 
mor; nui merge bine; ce'i de făcut? 
Bietul om dice: mă las de dracu! A- 
l6rgă la popă, îl châmă să facă aghia- 
zimă...“ (N. Habar, Vasluiu, c. Ne- 
grescii). 

  

    

„Busuiocul se întrebuințeză de f i 
toc la facerea aghesmei de câtre pre- 
ut...“ (I. Iordăchescu, Botoşani, c. Cri- 
stescii). | 

pla ajunul qilei Sf. loan Botezăto- 
rul, când vine preotul pe la case cu 
botezul, fetele ieai dela preot busuioc, 
şi apoi n6ptea se culcă pe locul unde 
a stropit preotul cu aghezmă, punend 
busuioc sub perna pe care se culcă, 
şi peste n6pte vis6ză, pe viitorul soţ...“ 
(D. Gavrilescu, Constanţa, com. Gâr- 
liciu). 

„In diua Sf. Ion Botezătorul, des- 
de-diminâţă, fie-care om la casa sa, îşi 
bot6ză tâte dobitocele şi clădirile cu 
diasmă din ajun. Remăşiţa, de aia- 
smă o păstreză pentru întrebuința- 
rea peste an la tot felul de bsle, şi 
mai cu s6mă pentru friguri, precum 
şi pentru iesmuirea vaselor ce se 
spurcă,...“ (C. Negoescu, Rimnic-sărat, 
com. Bogza). | 

„Intre obiceele dela, Bobotâză este şi 
luatul dela biserică a ajasmei, precum 
şi aiesmuitul vaselor. Cu cât a- 
pucă cine-va aiasmă mai înainte, cu 
atât este mai bine. De aci apoi să vedi 
înghesuslă 1...“ (bid.) 

„In diua de Sf. Ion Botezătorul, po- ' 
porul are obiceiul a boteza vitele, 
viile, grădinele, coşarele, cotețele şi 
chiar og6rele cu aghezma din diua de 
Boboteză ...“ (|. Chirvăsuţă, 'Tecuciu, 
com. lonășesci). 

„Sf. Trifon sterpesce tot soiul de 
vermi, cari fac stricăciuni pometelor. 
In diua acestui Sfint unii din Gmeni 
chiamă pe preut de face aghiazmă, cu 
care stropesc pomii şi semănăturile, 
precum grâile, Grqele şi altele...“ (Dăn- 
cescu, Vasluiii, com. Ipatele), 

„Poporul are obiceiu să stropâscă po- 
mii şi curechiul cu aghiasmă dela Sf. 
Trif, pentru ai feri de omidi...“ (An- 
dronescu, Sucâva, c. Litenii).



  

505 | AGHESMUIT i 506 

In fine, în omericele sale înjurături, 

între cari figureză pînă şi „papu- 

cul Precistei “, Românul nu uită nici 
aghiasma: 

„Poporul sudue de arhanghel, de 
rau, de aghesmă, de naforă, de icână, 

de lumînare, de bodaprosti, de po- 
mană...“ (|. Vasili, laşi, com. Grop- 
niţa). 

„La Macedo-români fetele se spâlă 

la cap cu aghiasmă pentru ca să le 

crâscă, părul...“ (M. Iutza, Cruşova). 

Aghiasma dela Boboteză se chiamă 

în specie: Aghiasmă m a r e=—ayraopuog 

utyacs (Du Cange, Gloss. graec. ad 

voc.). 

v. Boboteză. — Botez. — Busuioc. — 
Trif... 

* Aghiasmă, — vV. Aghias.atecă. 

Aghiasmatăriu (plur. aghiasmatare), 

3. n.; t. de Thâol.: 19 bânitier; 20 re- 

cueil d'oraisons. Aghiasmatariu este 

ori-ce vas cu aghiasmă sati un loc fă- 

cut într'adins cu acest scop, Gin mar- 

mură, din metal sai din alt ce-va,. 

Lîngă mănăstirea Agapia, în munţii 

Moldovei, este o stâncă numită de 

popor: „pstra lui Aron-vodă“. Se crede 

că pe acolo sar fi aflat în copilăriă 

acest nenorocit Domn, tovarăş al lui 

Mihaiu Vitâzul. Stânea e găurită. „A- 

câstă pâtră, numită Aron-vodă, mai 

mulţi secoli a servit de aghiasmatariu 
soborului mănăstirii Agapia...“ (Mel- 
chisedec, Notiţe, p. 380). 

In literatura n6stră bisericâscă, în- 

cepând cam de pe la 1800, se chiamă 

de asemenea aghiasmatariu o adunare 

de acele rugăciuni pe lingă cari se 

pote întrebuința, stropirea cu aghi- 

asmă. 

„Y, 1 Aghiasmă. 

Aghiasmătecă s. aghismătică, $. f.;   

t. de Med. pop.: plante que lon met 

dans de leau bânite et dont on se 

sert ensuite contre les malfices. La 

Macedo-români „un fel de plantă de 

câmp se chiamă aghiasmă“ (M. 

lutza, Cruşova). „Aghismatică, bună 
de farmeci; bei cu aghesmă-mare“ 

([. Nour, Berlad). —? 

v. Aghiasmă. — -atec. — Busuloc. 

Aghesmuăse (aghesmuil, aghesmu- 
ire), vb.; arroser avec de Veau bsnite. 
Se mai dice: aiesmuesc şi jesmuesc. 

A stropi cu aghiasmă pentru a 

goni pe cel reii. 

Alexandri, Harţă Rezeşul, sc. 4: 
„Măriuca. De atunci când se l6gă 

vre-un hâtru de mine, am l&c de alun- 

gat dracu. 

„Harţă. Care l6c? 
„Mariuca. Il aghesmuesc cu astă... 

labă, cum o numesci d-ta. 
„Harţă. Dar pe mine, Mariucă, m'aă 

aghesmui ? 

„Mariuca. Pe d-ta, nu bădică...“ 

v. Aghiasmă. 

Aghesmuire. — V. Aghesmuesc. 

Aghesmuit, -ă, adj. şi subst.; part, 

pass6 d'aghesmuesc: arros6 avec 

de l'eau benite. Stropit cu aghiasmă, 

ca mijloc de vindecare sai în semn 

de bine-cuvîntare. 
In sens ironic, mai ales când e vorba 

de cler, „tămăiat şi aghesmuil“ 
însemnâză: cu chef, mahmur, pe ju: 

mătate bet. 

I. Crengă, Amintiri din copilăriă 

(Conv. lit. 1881 p. 453): „6ca ne tre- 

zim cu popa Buligă Ciucălâii din uliţa 

Buciumenii, tămăet şi aghezmuit 

gata des-dimin6ţă, Dumnedei să e- 

pure |... 

v. Afum. — * Aghiasmă.
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Aghidoma. — v. Aidoma. 

Aghios (plur. aghidse), s. n. t. de 
Th6ol. : Pinvocation liturgique : saint, 
saint, saint; figur. : ronflement, chan- 
son monotone, enterrement. Grecul 
mos a despărui de mult din usul bi- 
sericei române; s'a păstrat însă în 
graiul poporan, luând un înţeles comic, 

In vechi texturi bisericesci : 
Dosofteiu, Liturgiar (Utrănia) 1688, 

f. 60 a: „Să ne închinămi Tatălui Şi 
a lui său Fiu şi Svăntului Duhiă, 
Svintei Troiţe cei într'o fiinţa, cu Sera: 
fimii strigândii: Aghios, Aghios, Aghios 
eştii, Domne...% 

La plural se dicea : aghiose. 
Dosofteiu, Lit. f. 29 p: „Şi cântă 

peveţii aghiosele, iară, poporianii încâ 
le dzâcii cu clirosulii aşa: svăntă, 
svănti, svăntii Domnul Sava- 
ofti...& 

O colindă din Ialomiţa : 

Cuvios Preot Ion 
Papuci negri încălţa, 
Toiag în mână lua, 
Cărâruica apuca, 
Cărăruica, raiului, 
Să mergă la, sfânta rugă, 
Sfânta rugi'n biserică, 
Să se'nchine, să se râge 
Şi să'mi cânte Aghidse, 
Aghios Isus Christâse... 

(G. D. Teodorescu, Pog3. pop 43) 

De aci figurat: „a trage aghidse“ 
însemnâză nu numai a, horcăi în somn, 
dar şi a cânta ce-va, întrun mod mo- 
noton. 

De la Vrancea, (B. Stefănescu), Sul. 
lanica p. 46: „Mitrana, la faţă ca c6ja 
de rac fiert în zâmă de usturoiu, sosi 
cu dovlâcul într'o tavă largă, spart în 
bucăţi mari şi galbene: aburi, groși 
şi dulcegi, jucat încolăcindu-se din tava 
pină la grindi. Lelea Safta, lăsânduii 
gura apă, aruncă, pe spate marama, 
aninată de crescet, şi de veselie trase 

  

      

nişte aghiose Gun glas tirit de amuţi 
gălăgia şedet6rei : 

Pentr'un măr de fată mare 
Naiba alergă călare...“ 

Ertişi figurat, „i-a cântat popa aghio- 
sul“ vrea să dică: a murit, Vaii în- 
mormiîntat, Pai prohoâit. 

A. Pann, Prov. III, 149: 

Sa îngroșat gluma 

Co săi plângă urma, 
Că i-a câniat popa aghiosul.. 

V. Aghiuţă, 

Aghidse. — v. Aghios. 

Aghistină s. ghistină, s. f.; î. de 
Botan.: chataigne. Se aude în Aral 
în locde căstană(L.B). » Vorbă 
de formă ungurâscă: geszten ye“ 
(L. M.). 

v. Căstan. 

Aghiătţă, n. pr. masc.; î. popul. 
de Mythol.: sorte de diable, diablotin; 
fig. mauvais plaisant. „Nume comie 
dat dracului“ (1. M.). Polysu: „Aghi- 
uță, der 'Teufel, băse Mensch“. 

Cuvîntul e fârte respândit dincâce 
“Şi dincolo de Carpaţi. 

Are în popor o bogată sinonimică: 
„Necuratului îi mai dic Rumâni, îl 

policresc: Naiba, Aghiuţă, dracu, 
Ucigt/l-viderea, Cornea, Ucigă/l-t6ca, 
diavolu, idolu, Ucigă/l-tămâia, Satana, 
spurcatu, Ucigă/l-crucea, întunicatu, 
Nodea, Codea...“ (Jipescu, Opine. 
p. 114). 

„Strigoile de lapte [când vor să fea 
mana dela vaci] îmblă în diminâţa de 
Sf. George călare pe taurii satului şi”n 
peile g6le. Ele iai laptele cu ajutorul 
dracului numit şi Aghiuţă. Alte numi 
ale dracului sînt: Bală, Bala-spur- 
cată, bălosul, Micuţul, Ucigă'l-eru-
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cea...“ (G. Dobrin, TPransilv., Făgăraş, 

com. Voila). 

Cu acelaşi sufix deminutival femi- 
nin -u ţă, dracul se numesce une-ori 

Tichiuţă, literalmente „petit bon- 

net,“ din causa minunatei „tichiuţe“ 

care'l face nevădut (A. Iliescu, Dim- 

boviţa, com. Sărdanu). Prin fusiune 

poporană între Aghiuţă şi Tichi- 

uţă, sa mai format apoi numele 
Ghighiuţă: 

„După credinţa poporului, mai ma- 

rele dracilor este Scaraoschi şi 

ajutorul seu Ghighiuţă...“ (M. Bu- 

suioc, Suceva, e. Stolniceni). 

Vrăjile băbesci par a fi una din 

specialităţile lui Aghiuţă pintre cej- 

-Valţi draci. „Darea în boghi, mai ales, 
are ol6că de amestec cu Aghiuţă, şi 

de aceia mai întâiu- boghii se descântă 

puţin...“ (Stareţ G. Theodorescu, Ga. 

laţi, Mavromol). 

In locuţiuni proverbiale se dice: 

„il fură Aghiuţă — a adormit grei“; 

„nică Aghiuţă nu'l mai sete 

din... = nu e scăpare“; „l'a luat 
Aghiuţă = a murit, a perit“. 

Basmul „Voinicul cel cu cartea în 

mână“ (Ispirescu, Legende p. 106): 

„In păharul ce dete lui Făt-frumos a- 

mestecâ, fără să scie el, nesce buru- 

eni adormitre. Cum b&u, îl şi fură, 
Aghiuţă. Cădu într'o amorţălă sor cu 

mârtea. Capul îi bănănăia într'o parte 

şi într'alta...“ 

P. Ispirescu, Poveştile unchiului sfă- 
tos, p. 65: „Cum mii vădu vitezul, 
unde mi se apucă şi mi le dete o sno- 

p6lă, pînă diseră că nu sînt ei, şi nu'i 

putu scâte din mâna lui nici Aghi- 

uţă...* 

Jipescu, Opincaru p. 66: „Numa cu 

câpă, cu castraveți şi cu mămăligă 

g6lă, te duci iute pă copeă, prietene; . 

te ea gajea fără timp, Aghiuţă, or   

Sfântu: Aranghiel ăl dă cere sufletu 

când e să mâră Rumânu...“ 

Se crede că Aghiuță vine din grecul 
pios „sfânt“, aducându-se ca, analo- 
giă pentru filiaţiunea sensurilor ital. 

santone, span. santon etc. (Ci- 

hac), cari însă nu dovedesc nemic, fi- 

ind-că nu însemnâză pe „drac“. Tot aşa 

puţin ar ajuta, alăturarea locuţiunii 

poporane: „îl fură Aghiuţă = el ador- 

„mi“ cu cea-Valtă locuţiune poporană: 

„îl fură Sfântul=el adormi“, căci 
în primul cas adormirea este anume 

ca să, se 'ntâmple ce-va reii, ceia, ce 

nu ne întimpină în. casul al doilea. O 

adevărată analogiă pentru transiţiu- 

nea logică „sânt=drac“ se înfăţi- 

ş6ză numai atunci când un popor îşi 

schimbă, religiunea cea. veche pe o altă 

nouă. Deii de mai "nainte scad acum 

în ierarchiă la treptă de sfinţi mărun- 

ței, sai chiar devin demoni. Aşa 

sanscritul deva „deii“, respins prin 

cultul zoroastric, sa prefăcut la Persi 
în daeva „demon“, .neo-persicul dev 

sai div, bucharicul daivang „în- 
drăcit, fermecat “ (Justi, Handb. p. 

144; cfr. Max Miller, Selected Es- 

says, Il, 134). Dacă dară tot aşa sar 

fi născut românul Aghiuţă, ar urma 

atunci — nu un împrumut modern din 

grecul &yios „sânt“, ci existința unui 

Ag-, ca nume de deitate, în panteonul 

autocton al Daciei. Mitologia, dacică, şi 
cea iracică în genere, e pre-puţin cuno- 

scută. liste sigur însă că la Albanesi, 

posteritate directă a Tracilor, în cân- 

tecele Jor cele mai vechi, după dialec- 

tul gheghic, A go, articulut Agoia, - 

însemneză „Dumnegeii“ (Hahn, Alb. 

Stud. Lex. p. 1; Camarda, Gramm. 1, 
129), 

'Tuipina românului Aghiuţă cată să 
fi fost de formă feminină, ca în „nai- 

bă“, „popă“, „tată“ ete., căci altfel 

sufixul ar fi -uţ, nu -uţă. Albane-
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sului articulat Agoia ar corespunde 
un prototip românesc Ague, cu ar-- 
ticlul aglutinat întocmai ca în italia- 
nul „Iddio = Il Dio“. Din Ague vine 
deminutivul A gui-uţă, contras apoi 
în Aghiuţă. Ac6stă ipotesă, se verifică, 
Ague, sub forma redusă gue, se re- 
găsesce la, Serbi cu sensul de element 
diabolic, „şârpe“, „balaur“, „drac“, 
Şi se regăsesce tocmai ca un împru- 
mut dela Români, căci nici întrunul 
din dialectele slavice nu se află. Este 
dară aprâpe sigură originea dacică a, 
românului Aghiuţă, care nici întrun 
cas n'are a, face cu grecul &yros. 

Genealogia cuvîntului : 

Forma tracică 

cu sensul „dei“ 

  

rom. *Ague—serb. Gue 

„Ş6rpe“ 

alban. Agoia 

„deu „drac“ 

* Agui-kută, 

| 
Aghiută—+Tichiuţă 

] 

Ghighiuţă, 

v. Ghighiuţă. — Tichiuţă. 

„Agiă, s. f.; dignit d'Agă, prâfec- 
ture de police, fonction du prâfet, de 
police. 

10. Agiă „dignite“ : 
Miron Costin, Letop. 1, 337: „(Stefan 

Vodă, Gheorghie] după ce sai încu- 
scrit cu Ghica Vornicul, pre feciorul 
lui Pai boierit cu Agia... 

20. Agiă „fonction“ : 
Enachi Cogălnicânu, Letop. III, p. 

217: „Costache Purice, ce fusăse şi 
A gă aice în laşi, care mai nainte cu 
căte-va luni, pănă a nu'i veni mazilia, 
îl miluisă Domnul sei cu stărostiea, 
Focşenilor, după cel scoasă din Agie...* 

30. Agiă „prefecture“ : 
Costache Negruzzi, Zoe, IV: „un 

  

  

zapeii al Agici opria carăle să nu se 
vire pînă după trecerea, alaiului, ..« 

v. Agă. 

Agică, s. f.; pâlerine, celle qui a 
fait le pâlerinage ă Jerusalem. „Fe- 

„minin din agiti; femeea care a călă- 
torit saii călătoresce la Locurile-sântet 
(U.M). 

v. Agii. — Hagică,. 

Agidoma. — v. Aidoma. 

Agimă. — v. Hagimă. 

Agiii (plur. agă), s. m.; pâlerin, celui 
qui a fait le pelerinage ă Jârusalem. 
Turcul hâdji sai adji (Cihac). „Cel 
ce călătoresce saii a călătorit spre în- 
chinare la Locurile-sânte“ (L. M.), 

v. Hagi. — Hagi. 

Asialie (plur. agialicuri), s. n; p6- 
lerinage ă Jârusalem. Turcul hâd jîlyq 
sati adjilyq (Cihac). „Locurile sânte, 
unde merg credincioşii spre închinare, 
şi călătoria, la, aceste locuri“ ([,. M.). 

v. Hagialic. 

Agiid s. Ajhd, n. pr. mase. loc.; 
nom dun bourg et d'un village en 
Moldavie. Agiudul propriii dis, orăşel 
forte vechiu în districtul Putna, fără 
vre-o însemnătate deja, în secolul XVII, 
când Cantemir îl caracterisa : „non 
magni momenti est oppidum superius 
ad fluvium Sireth (Deser. Mold. p. 12), 
este astădi un simplu sat purtând nu- 
mele de Agiudul- vechiu. El a scă- 
pătat din ce în ce mai mult dela 1794 
incoce, când o mare parte din locui- 
tori, îngroziţi de desele versări ale Si- 
retului, s'aii strămutat într'o localitate 
din apropiare, numită de atunci Agiu- 

„dul-noi, care a devenit tirguşor şi 
reşedinţă, a sub-prefecturei.
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In timpul lui Ştefan cel Mare, Agiu- 
dul — rostit Ajud — era un punct co- 
mercial pentru transitul postavurilor 
din Polonia prin Moldova, spre Mun- 
tenia. In tractatul moldo-polon din 
1460 (A. 1. R. II, 173) se dice că a- 
colo (0y Amsga) se plătia vamă câte 
doi galbeni de un car cu postavuri. 

Cea mai veche menţiune despre A- 
gkud ne întimpină în convenţiunea, co- 
mercială din 1483 între Domnul mol- 
dovenesc Ilieş şi Saşii din Transilva- 
nia. Originalul se află în Archivul Na- 

țional din Sibii (Tab. Sax. nr. 67), 

Jar o copiă în „Exercitationes diplo- 
maticae“ de Eder (Hermannstadt 1802, 

Mss. în Bibliot. Evangelică din Braşov, 

26, b, in-4). Iată pasagiul: „cum dicti 
Cives [Cibinienses] ac universi alii mer- 

catores dietorum Sedium [Saxonicalium] 

aut alter eorum quandocunque cum 

„eorum venalibus seu mercibus terram 

dominii nostri [Moldaviensis] subintra- 

verint, extunc în oppido nostro 
E9yd halma computatis eorum re- 

bus venalibus de qualibet marca dent 

quatuor grossos monetae terrae no- 

strae pro tributo...“ 

Prin urmare, primitivul nume al 

acestui orăşel este „Movila lui Agiud 
= Egy d-halma“, iar Agăud nu e de- 

cât o formă românescă a lui Egyă, 

„Aegidius“, un nume greco-latin care 

în v6âcul de mijloc se obicinuia mult 

în Ungaria (Fejer, Cod. diplom. Hung, 

„ Imdex p. 6); ba şi la Români, Agăud = 
Aegidius se audia pînă'n secolul 

XVII. D. Al. Papadopol-Calimah ne-a 

atras atenţiunea asupra unui act mu- 
nicipal dela Huşi (Melchisedec, Chron. 
Huş. II, 40), în care figureză: „Fătul 

ot Stroeşti i Flore ot Boţeşti i Lorinţi i 

Măteiu Ajod (Amoa).: 

v. Aiud. — -ud, 

22,083 

  

*Agiud, n. pr. mase. pers.; Aegy- 

dius. 

v. t'Agiud. 

Agiudân, -ă, adj. et subst,; habi- 
tant ou dâpendant VAgiud. 

V. * Agăud. 

Agiudeni, n, pr. loc.; nom Gun vil- 

lage en Moldavie. Un mare sat în di- 

strictul Roman (Prundescu, Dicţ, to- 

pogr. p. 3), care şi-a căpătat numirea 

în secolul trecut dela, o coloniă venită 

din Agiud, far mai 'nainte se chiă- 

ma, „lugani“ (Melchisedec, Notiţe p. 
116). 

V. 1: Agiud. 

| Agiuduma. — v. Aidoma. 

Agiân, — v, Ajun. 

Agiung. — V. Ajung. 

Agiât. — v. Ajut. 

Aglică (plur. aglici), s. f.; t. de Bo- 

tan.: 10. Spiraea, filipendula, Filipen- 

dute; 20. Primula officinalis, Prime- 

văre. În primul sens, sinonim cu Tei- 

şor; în al doilea, cu Ciuboţica- 
cucului. 

In graiu, cuvintul sa diferențiat 

într”'o mulţime de forme, unele ma- 

sculine, aitele feminine. Tipul masculin 

- se aplică mai cu deosebire la, „Primula, 

officinalis“, avend flori galbene şi care 
se chiamă, după localităţi: aglicău, a- 

gliş şi chiar angliciu. Tipul feminin, 
aplicat mai în speciă la „Spiraea, fili- 

pendula“, ale cării flori sînt albe, pre- 

sintă varianturi : aglică, anglică, oglică, 

oglice, oglicie, îglice, agrice. Prin forma, 

nasalisată anglică şi angliciu acest ter- 

men se confundă cu numele unei alte 

plante: Anghelică. 

17
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Bepko, 1783 (ap. Molnâr, Magyar 
Konyvhâz, II, 410): „Primula, veris, 
valachice Aglits...« 

Sava Bărcianu: „Aglică, die Engel- 
wurz, Brustwurzel. Agliciu, die Schliis- 
selblume...% 

Dr. Polysu: „Aglică, die Angelika, 
Engelwurzt. 

Pontbriant: „Aghică, primevăre“. 

* Poienar, F. Aaron, Hill: „Primevăre, 

agliciu, agliș, o plantă care ese întâiu 

primăvara. 

Dr. Brândză, Prodrom p. 58, 410: 
» Aglică, Oglice, Spiraea, filipendula. 
Angliciu, Ptimula, officinalis“. 

Sim. Mangiucă, Familia 1874 p. 
586: „Aglice, oglice, agrice = primula. 

»Aglicea cu florea albă, bujor cu 
firea roşiă, drăgaica cu fl6rea gal- 
benă...“ (G. Poppescu, Olt, c. Viişora- 
-Mărunţei). 

»Oglicea are o fl6re albă şi un mi- 

ros plăcut; cresce pînă la 15 c.m.“ 
(P. Bădescu, Dolj, c.. Filiaş). 

„Bujorul e un stol la. un loc, făcând 

pină. la 20 flori dintrun stol. Oglicea 
are florea, albă compusă din mai multe 
floricele mărunte; ea cresce tot pe 
unde cresce bujorul, însă un singur 
fir întrun loc, lar nu în stol...* (|. 
Georgescu, Dolj, c. Gubaucea). 

Numai în Haţeg aglică se âplică 
exclusiv la „Primula“, şi de aceia, se 
aude acolo în gura poporului: „Inalt 
ca bradul, tare ca stejarul, frumos ca 
trandafirul, galben ca aglica“ (P.: 
Oltenu, Transilv., Haţeg). E probabil 
însă că aci prin galben se înţelege 
mai mult „palid“, adecă ceia ce un 
“poet numia: 

Vedeţi cât e de slabă şi cât e de frumosă! 
Ce galbenă albsâţă. 

(Boliac, Fata de Tigan). 

In adevăr, pentru culdrea, galbenă, pro- 
prii disă poporul caută asemănare în 

  

  

drăgaică şi maiales în şofran, 
nu în aglică. 

În ori-ce cas, semnificaţiunea, cea, 

mai respândită a cuvîntului este acea 

de „Filipendule“, apoi pe a doua treptă 

„Primevăre“. Identificarea, cu „Ang6- 

lique“ resultă dintro amalgamare fo- 

netică. Ca o simplă erdre trebui pri- 

vită la Baronzi (Limba, 127): „Agliciu, 

Galantine“. In fine, în Vocabularul lui 

Costinescu : „Aglică = Gazon WEs- 

pagne“ pâte să fie o confusiune între 
aglică şi cuvîntul glie „gazon“. 

In poesia poporană aglică nu e toc: 

mai d6să. 

In cântecul. „Ariciului“, după vari- 

antul din Dolj (P. Ciocâlteii, e. Gali- 
ciuica) : 

Frungă verde trei oglici, 

Ariciu pogoniciu ! 

Cu plântici 

De sfirc de biciu, 

Ariciu pogoniciu... 

Inti”o doină muntenâscă : 

Foiă verde trei aglici, 

De v'oiu mai găsi p'aici, 

O să mă fac pricoliciu, 
Că la tâte v'am plăcut, 

Pe tâte:o să vă sărut, 

(G. D. Teodorescu, Poes pop. 92%) 

Intr”o altă doină: 

— Foicică 
De aglică, 

Pivnici6ra'i 'mititică, 

Cârcimăresa/i frumuşică... 

(bi. 331). 

In balada, „Meşterul Manole“: 

Poiă de uglică, 

Intro Duminică, 

Inta”o di cu s6re, 

Inti”o - serbătâre... 

(Tbid 467), 

»Oyliciea înfloresce pe la finea lui 
Maiu şi ?n primele dile ale lui Iunie. 
Florea, ei respândesce o aromă p&trun- 
dătâre. In stare uscată, vinarii o în-
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trebuinţeză la aromatizarea, vinurilor. 
In judeţul Olt, în fie-care an în ul: 
tima di a Sâmbetei-morţilor, copilele 
de prin sate merg în cârduri în livedi 
spre a culege oglicie, făcena atâtea 
chite saii buchete câte 6le pote îm- 
părți familia a doua di în memoria 
morţilor sei. Chitele de oglicii, puse la, 
mânuşa, 6lei plină cu apă ori cu lapte, 
cu bulz, cu colivă Şi o luminare d'a- 

supra, se împart la lume în dimineţa, 

Sâmbetei-morţilor. Mai ai Românii 6- 

biceiul de a culege din vâră chite de 

ogliciă şi de a le păstra în timpul ier- 

nei în casă, înfipte în grindi sub ta- 

van...“ (A. P. Radianu, inspector a- 

gricol). 

Ce-va analog există şi n Banat. 
„Astfel — dice d. S. Mangiucă (Că- 

„lindar 1881 p. 140) — ghioceii, agri- 

cele (oglicele, îglicele), micşunele, COCOŞEI 

etc., când înfloresc primăvera şi se ca- 
pstă mai întâiu, se sacrifică, morţilor 
spre aducere a-minte...“ 

O frumâsă, legendă poporană despre 
aglică, veţi mai jos la forma demi- 
nutivă Aglicel. 

Unii au căutat originea cuvîntului 

în serbul jaglika, atribuind ace- 

stuia, sensul de „primevăre“ şi înru- 
dindu'l cu slavicul „jagnici“ care vrea 

să dică „miel“ (Cihac), Serbul ja- 
glika marea face cu „jagnică“ (= lat. 

agnus), ci este un deminutiv din „ja- 

gla“, explicat de Karadzic: „granum 
zeae tostione diruptum“. Nici într'un 

dialect slavie derivatele din tulpina 

„jagla“ nu însemnâză „primevăre“, 
nică „filipendule“ sai alt ce-va apro- 

piat (Budilowicz, Pervobytnye Sla- 

wiane, t. ], p. 97 No. 13). | 

De unde dară se trage cuvîntul? 

Din causa florilor celor albe ale 

agiicei, ar fi fârte ademenitor de a 

bănui în uumele ei vorba cumanică 
ashlic „albâţă“ (Kuun, Cod. Cuma- 

  

  

nicus p. 248), care corespunde turcu- 

lui aklek. Noi preferim însă o altă 
etimologiă. 

Termenul latin „filipendulat (=filum, 
pendere) vine din particularitatea ace- 
stei plânte de a ave o rădăcină com- 
pusă din fire pe cari spindură 
din distanţă în distanţă tubercule. Nu- 
mele românesc, pe de altă parte, se 
datoresce anume tubereulelor celor a- 
cățate ca nesce cepe. Este grecul 

cylis „căţel de câpă“, „gousse d'ailt. 
Să se observe că zambila „jacinthe“ 
dintro causă anal6gă se chiamă fran- 

țusesce: „ail de chien“ sai „oi- 

gnon sauvage“, italienesce „cipolle 

canine“ (Nemnich), Jar grecesce se di- 

cea dy«îlis (Hesych.), o formă dia- 
lectică din dylis (Benfey, Griech. Wur- 
zellex. 1, 148). 

v. Aişor, — 4ior. —2 Adug- — 1 Alumele. 

A n6stră aglică se alătură dară la 

crin, dafin, trandafir, ga- 

rOfă şi alţi termini românesci bo- 
tanică de proveninţă grecă; ba încă 

este de o proveninţă, forte veche, de 

Gră-ce cyiis nu se află în neo-grâca. 

Dacă latinul -gl- n'ar trebui să trecă 

la Români în -ghi-, atunci sar pute 

admite chiar o formă intermediară la- 

tină rustică aglicea, cu acelaşi 

sufix ca în „rosă-cea“ sai „pani-ceat, 

de unde d'a-dreptul aglice. Contra unei 

asemeni mijlociri italice mai este o 

pedecă nu mai puţin gravă. Într”o 

vorbă moştenită, din latina ar fi inex- 

plicabilă trecerea lui ag- la o0g- în for- 

ma oglice, pe când întrun cuvint îm- 

prumutat din grâca iniţialul o- resultă, 
din aglutinarea, articlului nostru inde- 

finit: oglice = of dylis, tot aşa ca 
omidă —=o0+ pidas. Prin urmare, 

cată să înlăturâm intermediul latin, 

mănţin6nd filiaţiunea grecă immediată. 

Din cyiis, chiar la, Greci putea, să fi 

existat adjectivul cylrxos „semblable 

17
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ă la gousse d'ail“, după cum a existat 
mvoapuxăs dela rvoapuis (Budenz, Das 
Sufiix os, p. 25). De aci din dyiuxd;, 
yitu — aglic, aglică. Acestă, ipotesă, 
însă nu e necesară. Varianturile ro- 
mâne aglică şi aglice cu masculinul a- 
gliș şi agliciu se referă între ele în- 
tocmai ca pituliş,pitulică, 
pitulice şi pituliciu (Marian, 
Ornitol. 1, 321 —2). Prototipul româ- 
nesc este aglie = gr. ayiis. Forma, 
agrice, cu tulpina ca în agru Şi 

a gre ş, este analogică şi de tot rară, 
v. Aglicel. — Orin. — Ciuboţica-cucu- 

lui. — Garofă. — Ghiocel. — Oglice. — 
Omidă. — Sglăvoc. — Teişor. — 'Tran- 
dafir... 

Aglice. — v. Aghică. 

Agliceă. — v. Aglicel, 

Aglicăl s. agliceă (plur. aglică s. a- 

glicele), s. m. şi f.; t. de Botan.: dimi- 

nutif d'agliciu: petite filipen- 
dule, petite primevăre. 

Jipescu, Opincaru p. 74, enumerând 
„buruienili pîntru băut şi 48 I6curi“: 
pSunătoare, sulhină albă, aglicei, gălbi- 

oară, rădăcini de brusturaş...“ 

Ca deminutiv din forma feminină, 

aglică sau aglice, este aglicea, 
în Banat, agricea. 

S. Mangiucă, Călindar 1881: [In luna, 

lui Mărţişor] ghioceii mici (Galantus 

nivalis), micşunelele (Hepatica triloba), 

cocoşeii (Erythronium dens canis), vio- 
relele (Viola silvestris), pupăza (Orobus 

vernus), rujițele (Rosa canina), fragile. 

(Fragaria vesca), brebeneii (Corydalis 
bulbosa) şi agricelele Primula a- 
cauli s), tote aceste flori, acum în 
luna lui Mărţişor adunate şi împreu- 
nate, se l6gă la olaltă şi astfel se a. 
runcă în apă curgătâre, spre a le duce 
apa în sînul sei întru iertarea păca- 

  

    

teler celuia ce le-a împreunat iarăşi şi 

aruncat în apă, căci aceste flori se 

socot ca 8 frați (4 fraţi şi 4 surori) 
şi un tată (Ghiocelul), isgoniţi şi în 

lume resipiță de mama vitregă, după 

„cari tatăl lor Ghiocelul a plecat spre 

ai căuta şi iarăşi a'i impreuna...“ 
v. Aglică. 

Agliciu SEI 
s l v. Aglică. 

Agliş f 

Agnâţ, s. m.; t. de Thâol.:. hostie, 

Agnus. „Bucată de pâne de formă a- 
prope cubică, ce preutul taiă, şi scote 
din mijlocul altei pâni mai mari nu- 
mită prescură. Prin acestă operaţiune 
mistică se figur6ză junghiarea m i e- 
lului lui Dumnedei, şi cu părtice- 
lele din agnej credincioşii se comunică 
ca cu corpul lui Christ“ (L. M.). 

Inventariul Cotrocenilor 1681 (Mss. 
Arch. Stat.) f. 37: „cutie de argint 
rătundă poleită pre denlăuntru dă tre- 
ba svăntului agneți...« 

Varlam, 1643, f. 45 b: „de te miri 
că trupul să frănge bucâţi căândi să 
înparte svăntulă agneţ, dară cumi 

aste Hristos întregi în toate bucâ- 

țile, mirâ-te şi de acasta căndă zâro- 
beşti oglinda în mici bucâţi, iară chi- 

puli omului nu să zdrobâşte într'ănsa, 

ce în toate bucâţile să vâde întregi...“ 

Cuvintul s'a luat fără nică o modi- 

ficare din terminologia liturgică sla- 

vică : arene, întocmai precum Polonii 

sau Bohemii ai luat fără nici o mo- 

dificare din terminologia liturgică latină 

pe agnus. Negreşit, prin tulpină 

ario-europeă slavicul a gn ii este din 

punct în punct acelaşi cuvînt cu lati- 
nul agn us, dar pe deminutivul sia. 

vic a gneţ Românul Va păstrat noi- 
-nouşor într'o cămară închisă, ca pe o 
haină ce se pârtă o dată pe an, pe 
când deminutivul latin agnellus,
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asimilându-şi'l pe deplin prin desă în- 
trebuințare după, legile fonetice pro- 

prie, Va prefăcut în miel. 

v. Miel, 

Agoiă, s. f.; femme dun Asi. Din 

“Agă sa format Agoiă după analogia 

cuvintelor mai vechi ca: Armăş6iă 
din „Armaş“, Comis6iă din „Co- 

mis“ etc., în cari sufixul :0iă core- 
spunde sufixului -6să în: „Logofe- 
t6să“, „Vornicesă“ şi altele. 

La Alexandri, Boieri şi ciocoi, act 

IV sc. 9, Agă Nâmuş zice cătră ne- 
vestă-sa: „Taci, muiere neruşinată... 

De mâni nui mai fi Agoae...* 

v. Agă. — -0iă, 

Agolsună. Dicţionarul Bănăţen Mss. 

circa 1670 (Col, 1. Tr. 1883 p. 429): 
„Agolsună. Vacuum sonat“. Autorul a 

dat aci drept un singur cuvint propo- 
sițiunea: „sună a gol, unde „a 
gol“ nu este adverb, ci o construc- 

ţiune sintactică neaglutinată, întocmai 

ca în: sună a spart, mirâsă a câpă etc. 

v, 184. 

Agonisese (agonisit, agonisire), vb.; 

acqusrir, gagner laborieusement, ă la 

sueur du front. „A aduna folsse cu 
mari. osteneli“ (Costinescu). 

E sinonim cu căştig: 

Codicele Vorone- Biblia 1688: 

țian circa 1550: 

Act. Ap. XXII, „eu cu multă 

28: eu cu multu cheltuială politiia 

preţu agonisiiu a- acasta amii căg 

casta cetate. tigat... 
Ep. Petr. |], „„unulă la a: 

V, 5: urul a- laltă  plecându.- 

Dosofteiu 1680: 

Ps. LXXIII: 

T'ad a-minte de 

zborul tău ai 

agonisit dintâi... 

522 

Silvestru, 1651: 

Adu-ţi a-minte 

"de adunaria ta, 

săborulu carele 

țe-ai căştigatii 

lăltui supuindu- 

se, smerită mân- 

drie agonisiţi...   vă, smereniia în- 

tru voi căşti: 
gaţi..   

dentăiu... 

A. Pann, Prov. II, 153: 

La mult; iar ca să căştige 
Nici o dată nu senfige, 

Ci pe cât s'agonisâscă 

Dajdia ca să'şi plătâscă,... 

De asemenea, agonisesc e sinonim 

cu dobândesc. 
Balada „Badiul“: 

Badiul tot măcelăresce, 

Gălbenet că dobândesce, 

Cu bănet se'mbogăţesce, 

Mulţi duşmani agonisesce... 

(G. D. Teodorescu, Poes. pop. 538) 

Samuil Clain, Inv&ţături (Blaj, 1784) 

p. 13: „Să ne aducemii a-minte, cumii 

că lume trece, și chipul ei; iară, celii 

ce face voia lui D-deu petrece în 

veci, celi ce'şi agonisesce fapte bune 

dobândeşte înpărăţiia...“ 
In fine, agonisesc e sinonim cu ca- 

pă&t. 

De câte trele: capăt, dobândesc, 

că ştig — agonisesc se deosebesce 

prin elementul unei stăruințe îndelun- 

gate. Pote să căştige cine-va din 

întâmplare, pâte să dobândâscă 

prin îndrăznslă, pote să capete în 

dăruslă; însă nu agonisesce decât prin 

trudă, prin muncă, prin rebdarea de 

a stringe picătură cu picătură, 

v. Capet. — Căștig. — Dobândesc. 
Miron Costin, Letop. I, 307: „aşa 

cu anevoe se agoniseşie ce se 
perde o dată... 

Dosofteiu, 1673, f. 60 b: 

Că lumia, aciastai ca o miză mică, 

Omul cât de-a.hiria iaste o nemică, 

De vriame ce triace ca o umbră rarâ: 

Zădar să trudiaşte de dzâ pănăn 

sara
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De'ş agonisiaşte saibă şi pre mâne; 
Strînsura co stringe nu şti cui ră- 

| mâne... 

Doina Jianului: 

Stai în drum să m& gândese 
Ce s'apuc, ce să muncesc 
Pânea să'mi agonisesc... 

(Alex , Poes. pop. 2., 285) 

Şi lucruri bune, şi de cele rele, se 
pot căgtiga, se pot căpăta ori 
dobândi de o dată sait întrun timp 
scurt; pe când se agonisesce ce-va, bun 
saii reu, numai printi'o luptă grea Şi 
de mult timp. 

I. Canta, Letop. III, 182: „mă. 
car că vaci nu rămăsăse la locuitorii 
țării, dară, de vreme că văcăritului 
tot trebuia să dee sumă de bani, şi 
o babă săracă ce torcea în furcă să'şi | 
agonisescă hrana şi comăndul săi, tre- 
buia la acea. vreme să dea, şi ea bani 
la văcărit...* 

Doină din Moldova: 

De când plaiul am lăsat, 
Traiul bun eii lam uitat, . 

Arman sin mi-ai ruginit, 
“Nimic n'am agonisit... 

(Alex. Poes. pop2,, 257) 

Doină, din Ardsl: 

Ce hasnă că tot slujosci 
Şi nimic n'agonisescă? 
Păâr slujesci pe-o ţunără sură 
Şi pe-o pipă cu ciutură!,. 

(Jarnik-Bărsapu, Transilv. 409). 

Constantin Brâncovan, 1696 (Cond. 
Mss. în Arch. Stat. p. 198): „pre să. 
raci nimene de nimic să nu-i băntauiţ, 
din ce ar agonesi toamna, prin A6|..* 

Ca termen juridic, „avere agonisită 
era acela pe care cine-va Şi-o făcuse 
singur, în oposiţiune cu „avere mo- 
Ştenită“ sai „den bătrănit, 
adocă remasă, del, părinți. 

Pravila Moldov. 1646, f. 50: „De 
vr6me ce ocinele ucigâtoriului pogor 
den bătrăni, ce să dzice dela 

  

  

părinţii, atunce cuconii ucigătoriu- 
lui nw'ş vori pilarde ocinele ce li să 
vin dela moşu-său, nice vor putia să 
fie domneşti ; ce si vor lua, ocinele ce 
va fi agonisit ucigătoriuli...« 

Cu sens figurat: 

„A'Şi agonisi viaţa = sein Leben 
erwerben, sich Unterhalt verschaffen“ 
(Dr. Polysu). | 

Coresi, Omiliar 1580, quat. VII p. 1: 
„Smereniia, câia buna nu numai. cicâ 
dulc6ţa şi trâba agonisește, ce Şi în 
cia lume gătâşte şi agonisește dul- 
câţa...“ 

Cantemir, Divanul lumii 1698 (A. |. 
R. II, 164): „neorinduite şi fără is- 
pravă pofte, carile, prin ale noastre 
javăş păcate, noao prăpădenie şi pe- 
ire a ne agonisi pot,..* 

N. Muste, Letop. III, 60: „lată, ce 
dgoniseşie zavistia, cum află vreme 
neprietenul de “Şi isprăveşte trebile 
lui. a. 

Din punctul de vedere curat mate- 
rial, românul agonisesc este, negreşit, 
grecul cyoviţe, la aorist ayouoc (Ci- 
hac); sub raportul logice însă, e un 
produs al cugetării proprie românesci, 
căci vorba grâcă însemneză „luptă, 
nică o dată „căştig“. Asociaţiunea, de 
idei între căştig şi luptă, înlânţuirea 
ambelor noţiuni şi identificarea lor, nu 
e grecâscă, Din latinul lucrum „că- 
ştig“, Românul a făcut lucru „mun- 
cesc“; din grecul cywviţouai „mun- 
cesc“, el a făcut ayonisesc „câştig“. 
Nici o muncă temeinică fără câştig ; 
nică un câştig trainic fără muncă, 

Este interesant a, constata, că la 
Macedo-români cuvîntul există numai 
în înţeles de „zor“, „grabă“, mai a- 
propiat de cel grecesc (Dr. Obede- 
naru, Dicţ. Mss. în Acad. Rom.), ŞI 
chiar cu sensul cel curat grecesc de 
„luptă“ (Miklosich, Rumun. Untersuch. 
I, 11), pe care în daco-româna abia
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îl amintesce pînă la un punct numi- 

rea danțului poporan „Agănâul“. 
V. Acolsesc. —  Agănăni. —  Agoni- 

selă. — Agonisită. 

Agonisslă (plur. agonisel), s. f.; ac- 

quisition, gain, profit, produit du tra- 

vail ou de la peine. Sinonim cu ago- 

nisire şi cu agonisită, circu- 
lând în graiu mai mult decât cel de- 

"ntâiu, dar mai puţin decât al doilea. 

A. Pann, Prov. I, 150: „Greerele în 

vremea, agoniselii cântă, şi jarna, cere 

să se împrumute...“ 

Inventariul Cotrocenilor 1681 (Mss. 

Arch. Stat.) f. 28: „au den vama pe- 
ştelui, au den vama altor bucate ce se 
vor vende, au den judecăţi, au den 

prăzi, au veri den ce arii hi agonisela 

acei vămi, den toate să aibă a luare 

mănăstire al treile ban...“ 

Dosofteiu, 1680, f. 133 b: „Câtu să, 

de mărirâ lucrurile tale, Domne; toate 
cu'nţălepciune le feceş; s'au înplut pă- 

mântul de agonisala ta...“, unde ago- 

nisclă resultă din „feceşi“ şi „lucru- 
rile“. | 

„Albinele cari lucreză, p'aici se dic 

alghine; cele cai nu fac nimic, ci mâ;- 

nâncă agonisdia albinelor lucră- 

tre, se numesc trântori..“ (. Theo- 

dorescu, Ialomiţa, c. Lupş6nu). | 

V. Agonisesc. — Agonisită. 

Agonisire (plur. agonisti), s. fi; 

Pinfinitif d'agonisesc pris sub- 
stantivement: acquisition, profit.” Ace- 
laşi sens cu agonis6lă şi cu a- 
gonisită. 

Cantemir, Ist. leroglif. (Mss. în Acad, 

Rom.) p. 383: „şi în fundul măriia 

mă afunda, şi în mijlocul focului a 

mă aruncă, şi nici cum vieţii mâle a 

cruța, nu mă voiu feri; numai pre- 

„cum toţi cei cu socotelă în lume, aşa 

şi eu, nu numai pentru dgonisire, ce 

  

  

şi pentru pază cinstei mă, nevoese...“ 
Enachi Cogălnicânu, Letop. III, 262: 

„Văzănd Domnul [Grigorie Ghica] aice 
în laşi o măndrie la pământeni, pur- 

tănd fieşte-care cumaşuri scumpe şi 

blane, care nu era fieşte-care harnic de 

dgonisire după, straele ce purta; şi sta 

Domnul de găndia ce agonisită 

poate să, le dee ca să cuprindă chel- 

tusla lor, şi nu putea găsi cu găndul 

Măviei sale, şi cunoştea că se sting 

cu straele lor şi a femeelor, şi sta, de 

se mira, ce va face...“ 
V. Agonisesc. — Agoniselă. —  Ago- 

nisită. — cl, 

Agonisit, -ă, adj.; part. passe da. 

gonisesc: acquis, gagn6 avec peine. 

Puncţioneză ca adjectiv: lucru agoni- 
sit, moşiă agonisită, bamii agonisiţi 

prin trudă etc.; la masculin rare-ori se 

întrebuințeză ca substantiv: „agonusi- 

tul cvi-va“, ci numai la feminin: „d- 
gonisita cui-va“, 

V. Agonisesc. — Agonisită, 

Agonisită (plur. agonisite), s. £.; 

part. pass6 f6m. d'agonisesc pris 

substantivement: acquisition gain, pro- 

fit, bânâfice, quelque chose gagnâe ă 

la sueur du front. Nu se deosebesce 

prin sens de agonis6lă şi ago- 

nisire, dar este cel mai întrebuin- 

ţat din câte-trele. 

Nie. Costin, Letop. II, 94: „...pen- 

tru hotarele târgurilor domneşti, dela 

o vreme se deprinsăse Domnii cei mai 

de curând a da, şi a boieri şi altora, 

aşa căt mai rămas loc deosebit pen- 

tru hrana şi agonisita pe dânsul târ- 

gurilor...“ 

Neculcea, Letop. II, 301: „Moldo- 

veni mulţi, şi feckori de boieri, se du- 

cea la lefe, unii la Moscali, unii la 

Leşi, unii la Racoți, unii la Şved pen- 

tru agonisită...“
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N. Muste,. Letop. III, 42; „toată 
agonisita acestui pămănt stupii sănt, 
Şi cu aceştii îşi plătesc boierii şi mă- 
năstirile birurile şi îşi ţin casele...“ 
“Cantemir, Ist. Ieroglif. (Mss. în Acad. 

Rom.) p. 189: „Iară una dintre albine 
zisă: eu astăzi în câmp pentru ago- 
nisită eşind şi printre erbi şi flori 
miare cercând...* 

Zilot, Cron. p. 51: „boerii toţi, iar 
mai vîrtos ai Craiovei, că se întârseră 
ticăloşii din fugă după arderea ei, unii 
traseră, în oraşe, alţii pe la moşii pe 
afară, şi'şi căuta, risipa fie-uare îndrep- 
tându-şi veniturile caselor lor şi bucu- 
rându-se că sai mai vădut o dată pe 
la nemestii; neguţătorii îşi întinseră, 
mrejile neguţătoriilor, împrăştiindu-se 
pe la bâlcăuri şi făcându-şi tot felul 
de pornire fieşte-care întru a sa negu- 
țătorie, bucurându-se şi ei că s'au iz- 
băvit de lanţul fricei ; țăranii birnici 
se apucaseră cu temeii de lucrarea, 
pămîntului, de sămănătură, îndestulată, 
şi altele care se plâcă în tâpa lor; 
şi cu un cuvînt, toți lăcuitorii ţării, 
care cu una, care cu alta, îşi căuta, 
de agonisita lor...“ 

V. Agonisesc. — Agonisire. — Ago- 
niselă. 

Agăst, s. m.; le mois d'Aoât. Dic- 
ționar Mss. Bănăţen circa 1670 (Col. 
l. Tr. 1883 p. 422): „Agost. Augu- 
stusf. 

V. Agusi. — Gustar. 

Agrătace (agrăit, agrăire), vb.; adres- 
ser la, parole, faire une allocution. Cu- 
vintul se întrebuințeză peste Carpaţi. 

„Albinele se prind într”'o coşniţă, carea, 
se unge mai întâiu cu Plorea-stupilor. 
Cel care le prinde, le flueră şi le agră- 
esce: puişorii mei, puişorii mei, aşe- 
daţi-vă jos! După ce ele se pun pe o 
cl6mbă, le pune coşnița aprâpe şi le 
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dice: băgaţi-vă ?n casa vâstră, căi 
grijită şi frumâsă, puişorii mei...« (P. 
Oltânu, Huniadora, com. Haţeg). 

Este slavicul gră e sc, care însă prin 
preposiţiunea a (= lat. ad) capătă sen- 
sul latinului „adloquor. (alloquor)“, 

V. Agrămădesc. — Grăesc. 

Agrăire | , 
„4 , Agrăit | V. Agrdesc 

Agrămădăse (agrămâidit, agrămădire), 
vb.; accumuler, amonceler, tasser. Se 
aude peste Carpaţi. 

„Zmeii restârnă tot şi tote, chiar 
fântânile le întore cu fundul în sus 
de se trezesc înnotând în apă. Zmeii 
agrămădesc.. munţii şi bolovanii cei 
mai mari, cari nu este în stare un 
sat săi misce din loc...“ (D. Păscuţ, 
Făget), | 

O composiţiune poporană din slavi: 
cul grămădese şi preposiţiunea, a 

_(=lat. ad), cu sensul latinului „adcu: 
mulo (accurmulo)“. 

V. Agrăesc. — Grămădesc. 

Agrămădire | 

Agrămăăit | V. Agrămădesc. 

Agrâş s. ăgreș, s. m.; t. de Botan: 
10. groseiller ă maquereau, Ribes gros- 
sularia; 20, raisin vert, uva acerba. 
Accentul pe a doua silabă se constată 
prin poesia poporană : 

Pe cel munte înfrundit 
Şi cu flori acoperit, 
Cu flori dalbe şi agreși, 
Este-o punte de cireşi... 

(Marian, Bucovina, I, 102). 

Dicţionarul Mss. Bănăţen circa 1670 
(Col. 1. Tr. 1883 p. 422): „Agresh. 
Omphaz. Uva, cruda.“ 

La masculin se dice numai despre
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tufă; rodul se chiamă la feminin 

agreşă, 
Forma, greş, adecă cu e şi cu tonul 

pe prima silabă, în loc de agri Ş 
= acriş, se datoresce înriuririi sla, 
vice (polon. ăgrest, boh. âgrest 

etc.) sai maghiare (&gres). Chiar în 
unele dialecte germane se dice: Agr es, 

Agresch, Ăgrestbeere (Nemnich). 
1: Agriş. — Agrişă. 

Agreşă. — v. Agreş. 

Agrij. — v. 2: Acriș. 

'Agriş, s. m; . de Botan: 10. gro- 

seiller ă maquereau, Ribes grossularia.; 

2%. raisin vert, uva acerba. „Arborel 

„ Sai tufă care produce agrişe“ (L. M.) 

Pisone: „Agriș, care face agreşe, 

Groseillier“. Dr. Polysu : „Agriș, s. m., 
der Stachelbeerstrauch ; agrişă, s.f, 

die Stachelbeere“. Lexicon Budanum 

„Agriș, mase. plur.; 10. Ribes gros- 

sularia, die Stachelbeere; 20. strugur 

necopt, aguridă; 3. Agrişi roşii, 

Ribes rubrum, die rothe Johannis- 
beeren. ..*; 

Forma organică a cuvîntului este 

acri ş, din acru (= lat. acrum) şi 

sufixul deminutival -iş, literalmente 
„aigrelet“. 

-v, 28 Acriş. — Aguridă. 

2 Agris, n. pr. loc.; nom de certaines 

localit6s. Do5 sate românesci în Banat, 

din cari unul forte mare, nu departe 

de Arad, se chiamă Agriş, unguresce. 

Egres (Hornyânszky, Geogr. Lexik. 

d. Kân. Ungarn, p. 4). 

V. "Agriş. 

Agrişă (plur. agriş?, s. f.; fruit 

d'agriş. Costinescu: „Agrişe, un fel 

de câcâze; groseille a maquereau, gro- 
seille verte“. 

v. t' Agriş. 

  

  

Agriş-roşu | v. Acriș-roşu. — VA- 

Agrișă-roşiă | griş. 

Agrişă (plur. agrișe), s. m.; dimi- 

nutif d'agriş. Se obicinuesce în 

Transilvania. : „tută de agrișă “ (B. 

Simu, Sibiiu, Orlat). 

V. 1 Agriș. 

A-grâtă, adv., ă grand peine, diffi- 
cilement. Archaism. Dicţionarul Mss. 
Bănăţen circa 1670 (Col. |. Tr. 1883 

p. 422): „Agrace. Difficulter, Aegre“. 

Represintând pe latinul: ad-gravi- 

tiem (=ital. a gravezza), românul 

a-greță, deşi pare conservat numai in 

Banat, trebuia totuşi să fi circulat în 

întregimea graiului românesc pînă a, 

nu se fi întrodus sinonimul a-nevoe, 

format întocmai după acelaşi tipic din 

preposiţionalul a- (lat. ad) şi din sla- 

vicul nevolia. 

Să se observe cn secolul XVI 
ambii termini: gr6ţă (=lat. gra- 

vities) şi nevoe (—slav. nevolia) se 

afla încă în concurenţă unul cu altul, 

exprimând aceiaşi noţiune. Astfel la, 
Coresi, Omiliar 1580, quatern. XI p. 
2—3: eu minte bună să fimi întru 

toate căte vinii noao dela Dumnezeu, 

că ac6ste amu toate spre folosu ne-au 

tocmită, şi spre ispravă lasă nevoia 

şi gr6ţa spre noi Dumnezeu a fi, 

derep-ce căndu ne dă Dumnezeu noao 

rău, iară noi să slăvim şi să mă- 

rim sfăntii numele lui...“ 

Cu încetul, „slăvire“ u gonit pe 

„mărire“, „nevoia“ respinse pe „greţă“ 

la o altă nuanță de sens, a-nevoe 
înlocui pe a-grdță. 

Macedo-românesce se dice pînă a- 

stăqi: „cu gr6ţă=— 0voxoAos, schwer- 
lich“ (Bojadschi). 

v. 1" A-nevoe,.



Agru (plur. agre), s. n.; campagne, 
champ cultive, terrain labour6, gusret; 
surface. Sinonim maj ales cu țarină 
şi cu holdă. Din latinul agrum 
(= gr. €ye0v = sanscr. aram), ca, şi 
ital. agro, portug. agro etc. al no- 
stru agru, departe de a fi neologism, 
e forte des în vechile texturi româ- 
nesci, iar în unele localităţi s'a pă- 
strat pînă astăqi în graiul țeranului. 

Codicele Voroneţian circa, 1550 (Mss, 
în Acad. Rom.) p. 132: 

Ep. Jacob. V, 

4: „preţurele lu- 

crătorilor celora 

ce au lucratu a- 

grele voastre... 

„„Merces ope- 

rariorum qui mes- 

suerunt regio- 
nes vestras.., 

acolo unde în Biblia, lui Serban-vodă, 
1658: „au săceraţii ţarinile voa- 
stire, & 

Radu din Mănicesci, 1574 (Mss. Harl, 
6311 B. British Mus.), Math. XIII, 24, 
27, 31, 88: 

„.Semănă bună 
sămânță spre a- 

grul lui... 

„„„semănaşi spre 

.. + Seminavit 

bonum semen in 

agro suo.., 

„„Seminasti in 

  
agrul tău... agro tuo... 
„„„semănă întru „„Seminavit in 

agrul lui... agro suo... 
«Cine s6mănă „Qui seminat 

c6 sămănţă bună bonum semen, 
iaste filul ome- 

hescii, e agrul 

iaste lume...   
est filius homi- 

nis; ager au- 

tem, est mun- 

dus... 
unde în Biblia din 1688 figurâză pre: 
tutindeni sinonimul țarină. 

Coresi, 1577, ps. CVI: 

„„„Şi fâceră, ce- 
tăţi în fire, Şi se- 
mânară agre şi 
răsâdiră, vini,.. 

„.6t constitue- 

runt civitates ha- 

bitationis, et se- 

minaverunt a. 

gros, et plan- 

taverunt vineas... 
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unde la Silvestru şi la Dosofteiu: 

1651: 

„Și samănă 

holde şi să- 
desc vii... 

1680: 

„ŞI sămănară 

țarini şi răsă- 
diră vii... 

Noul Testament 1648, Math. XIII, 
31, 36—38: 

„.. asămănată 

jaste înpărăţiia, 

ceriurelor grăun- 

ţului demuştariu, 
carele] ia omul 
Şi samănă în q- 

grulă lui (scholia 

marginală: h o l- 
da)... 

Şi mai jos: 

..„ Spune noav 
pilda  neghinelor 

ceji holde. Iară 

eli răspunse zi- 

se lor: cela co 

sămănâ sămănţa 

bunâ, iaste fiul 

omenesciă , iară 
agrul aste lu- 

m6... 

... Simile est 

regnum coelorum 

grano  sinapis 

quod accipiens 

homo seminavit 

in agro suo... 

„.edissere nobis 

parabolam  ziza- 

niorum agri. Qui 

respondens ait; il- 

lis: qui seminat 

bonum semen, 

est filius homi- 

niS; ager au- 

tem, est mun- 
dus... 

  
Un text din sec. XVII (Cod. Mss. 

miscell. al Bis. Sf. Nicolae din Braşov, 
p. 214): „mârse cu soacrâ-sa în Vith- 
I6emii în vr6m6 seceratului Şi eşi la, 
agrele lui Voozii să, străngâ, spice...& 

In Oltenia, şi anume la Gorjeni, cu- 
vîntul agru „champ cultiv6“ circulă 
pină astădi în gura poporului; de ase- 
menea în Banat, unde însă el mai are 
şi sensul de „surface“. „Alături cu 
ogor şi arătură, se aude ici-colă 
dicându-se şi agru; agru mai însem- 
n6ză încă pe la noi un strat de a- 
supra“ (Paroh Liviă Iancu, distr. 
Caraş-Severin, com. Visag). 

In dialectul macedo-român, „Aru, 
agre însemneză cerealele semenate în
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câmp: grâi, secară etc.; şi câmpul 

unde se află, semânate cereale“: (Dr. 

Obedenaru, Dicţ. Mss. în Acad. Rom.). 

Cântecul Pirpirunei (Paparuda”) în 
Macedonia. (Cruşova): 

Pipirună 

Se readună, 

Dă plâie, dă plâie, 

Tia să crâscă agrele, 

Agrele şi avhiniele, 

Avhiniele și ierghile... 

(Album macedo-român, p 102) 

v. Arătură. — Holdă. — Ogor. — 

Turină... 

Agud (plur. agudi), s. m.; t. de Bo- 

tan.: mârier, Morus nigra, Morus alba. 

Sinonim cu dud, mur şi frăga- 

rău. „Arbore care dă agude şia 

cărui frundă este bună de nutrit vier- 

mii de mă&tasă. Acest arbore se chiamă 

aşa mai ales în Moldova, cum şi fruc- 

tul lui agudă, eră în Ţera-Românescă 

arborele se numesce dud şi fructul 
sei dudă. În multe părţi însă ale 
Ţerei-Românescă, cum şi în alte pro- 
vincie ldcuite de Români, arborele se 

chiamă mur şi fructul sei mură; 

vorba mură însă se aplică de mulţi 

Români şi la fruciu arborelului sai 
tufei numite rug. Vorbele dud şi 
dudă sint de origine persană, ră 

agud şi agudă de origine necuno- 

scută (Laurian-Maxim)“. 

Varlam, 1643, f. 380 a (Luc. XIX, 

4): „alergâ înnainte de să sui întru'în 

_copat ce să chiamă agud...“ 

„Acelaşi pasagiu în Noul “estament 

dela B&lerad din 1648: „să sui întrun 

smodhin“, iar scholia marginală a- 

daugă: „alţii zic căi mur“. 

O doină, din Moldova: 

Frungă verde tioi agurii, 

Sus în munți la nalte curţi 

La, părinţi necunoscuti, 

Sus în munţii cei de pâtră 

Dâmne! reu-i fără tată... 
(Conv. lit. 1883 p. 119), 

AGUD 
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Deşi întrebuințat mai cu s6mă în 

Moldova, agud e cunoscut şin 'Ţera- 
Românescă. Aşa în Ialomiţa se dice: 
„Am făcut şânţ, pre aprope de agudu 

ăla dîn colțu grădini şi i-am tăi6t mai 

tâte vinele din partea aia...“ (T. Theo- 

dorescu, com. Lupş6nu). 

La cuvintul agudă vom vede că 

acest termen botanic se aude şi'n 

Transilvania. 
in fine, în Banat circulâză forma 

iagod: „La noi arborul „morus“ se 
chiamă iagod; în alte locuri se dice 

dud, frăgariu, mur...“ (5. Liuba, 

Banat, com. Maidan). 

Unii cred că dud şi agudar fi unul 
şi acelaşi cuvint (Şain6nu, Elem, ture. 

p. 8). Turcesce „dud aghâdji“ însem- 

nând „arbore dud“, de aci: „agud 
paraiît 6tre une contraction de aghâdji 

dud“ (Cihac, ÎI, 542). O asemenea 

contracţiune: agud=a g h[ădijidlud, 

e ce-va cu totul peste putinţă la lto- 

mână, şi ax fi fârte a-nevoe chiar în- 
wo altă limbă, 

Forma bănăţână iagod = agud înlă- 

tură, ori-ce îndoslă asupra originii cu- 

vîntului. Serbesce: iagoda „fragă“. 
In tâte dialectele slavice — polonesce, 

rusesce, bohemesce etc. — aprope fără 

nică o schimbare fonetică, acelaşi ter- 

men se aplică la „fragă“ şi la fructe 
anal6ge: „smeură“, „căpşună“, „stru- 

gure“ şi altele. In texturi paleo-sla- 
vice, IAroAIiIuIjA Şi Hrogiimie însemneză 

anume aud: „drâvo iagoditie 
=morus arbor* (Miklosich, Lex. 

1143), literalmente: „arbore cu agu- 

de“, bănăţenesce: „cu iag6de“. De 

aci resultă că Românii au împrumu- 

tat dela Slavi numai pe femininul a- 

gudă ca nume al fructului, de unde 

ai format apoi elînşii pentru tufă pe 

masculinul agud. Să se observe că'n 

paleo-slavica ai existat o formă mai 

veche agoda alături cu o formă maj
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nouă iagoda, după cum era: „azăt 
lingă „lazi“, „adi“ lîngă „adi“, „ar 
bliko“ lîngă „iabliiko“, „ako“ lingă 
„lako“ etc. In adevtr, întrun text ci- 
rilico-glagolitie din secolul XIII ne în- 
timpină tocmai cu sensul de agud;: 
agoditiie (Mikl. Lex, 2). Moldove: 
nescui agud corespunde unei forme 
slavice mai primitive ago da, iar bă- 
năţânul Yagod formei posteridre ia- 
soda. 

Aşa dară graiul românesc, pentru 
acelaşi arbore „mârier“, posedă patru 
numiri, din cari doă latine: mur 
(= morus) şi frăgariu (=fra- 
garium), una turcă : dud, una slavică: 
agud. Insă mură însemnâză, tot-o-dată, 
mai obicinuit pe „mâre sauvage“; fră. 
gariu se aplică mai potrivit la o tufa 
de fragi, iar dud (articulat: dudul, 
feminin : dudă) înfăţişeză o disarmo- 
ni6să reduplicare. Terminul cel mai 
propriii remâne agud, care este şi cel 
mai respândit. 

v. Dud.— Frăgariu. — Mur. — Solcov. 

Agâdă (plur. agude), s. f.; t. de Bo- 
tan.: mâre. Fructul agudului. Si- 
nonim cu dudă. 

O doină din Moldova: 

Frungă verde de agude, 

Strig la puica, nu m'aude; 

Și de-aude, ea S'ascunde, 

Ea Sascunde, n'mi respunde... 

Ă (Alex. Poos, pop2., 343), 

Alta tot de acolo: 

Frungă verde de agude! 

Ian vedi, frate, ce s'aude ? 

Graiul dulce-a mânarei mele, 

Ori sgomot de potiri grele ?... 

(Ibiă 257) 

O doină din Transilvania : 

Frunguliţă trei agude! 

Arde focu'n paie ude; 
Strig la mândra, nu m'aude. 
Ba te-aud, bădiţă, bine, 

  

  

Dar nu pot eşi la tine, 

Că's duşmanii lingă mine... 
(. G. Bibicescu, Coll. Mss.) 

V. Agud. 

Ague. — yv. Aghiuţă. 

"Agură, n. pr. loc.; mont Athos. 
Vestitul creştet în partea sudică a 
Macedoniei, înâintând ca o peninsulă 
în Archipelag, lung de vr'o 60 chi- 
lometri şi înălțându-se în unele locuri 
peste 2000 metri d'asupra Mării. Înce- 
pând de prin secolul X, acest munte 
devenise adăpost pentru călugări, aco- 
perindu'l cu încetul un şir de doă-deci 
de mănăstiri, cari se cărmuese ca, un 
fel de republică, resfățată între păduri 
recor6se şi grădini pline de flori. Aprâpe 
toți Domnii români, cu Vladislav Ba- 
sarab şi cu Stefan cel Mare în frunte, 
aii fost patroni ai acestei 'Pebaide, nu- 
mite grecesce 70 yrov dos, slavo- 
nesce Sveta-gora „sântul muntet. 

Gavriil Protul, circa 1525, dar după 
o copiă mult mai modemă (A... 
1, 2, p. 146), vorbind despre Nâgoe 
Basarab: „toate mănăstirile din sfânt 
muntele Atonului le-au îmbogăţit cu 
toate trebuinţele, şi dobitoace incă le- 
-au dat, şi multe ziduri au făcut; Şi 
fu ctitor mare a toată Svetagora...“ 

Din slavicul Sveta-gora, descom- 
pus greşit în svet-agora, Ro- 
mânii au croit „Sfînta Agură“. 

Enachi Cogălnic6nu, Letop. III, 285: 
„Aice ne vine răndul să arătăm şi pen- 
tru căţi Patriarşi a 'Țarigradului ştim: 
Paisie cel bătrăn, care ai fost în trii 
rănduri; Chiril cel spăn, care s'au sur- 
gunit la Sina-orus; Serafim, care Pai 
trimes la Sfânta Agură şi pe urmă ai 
fugit...€ 

]. Crengă, Moş Nichifor Coţcariul 
(Conv. Lit. 1877, p. 378): „Părinţii 
pusnici din sfânta Agură mi-ai dat 
canon să mănânc lapte numai dela o
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vacă, ca să nu îmbătrânesc degrabă...“ 

v. Călugăr. 

Aguridă, s. f.; raisin vert, verjus; 

fruit aigre en gânâral. Medio-grecul 

cyovgida, care a înlocuit pe vechiul ro- 

mânesc acriş. De alimintrea, cuvîn- 
tul e vechiu şi f6rte respândit în 
graiu, însemnând strugurul cel necopt 

saii acru, suc saii zemă dintrun ase- 

menea, strugur, şi ori-ce pomă acră. 

Dicţionar Mss. Bănăţen circa 1670 

(Col. l. Tr. 1883 p. 422): 
„Agresh. Omphax. Uva cruda. 

„Aguridă. Idem.“ 

Dicţionar slavo-românese din aceiaşi 

cpocă (Mss. al Societăţii archeologice 

din Moscova, f. 126 b.): „fie-care poamă 

necoaptă să chiamă aşa, aguridă“. 

A. Pann, Prov. II, 80: 

Ai mâncat aguridă părinții 

Si şi-aă strepezit copiii dinții... 

|. Crengă, Povestea lui Harap-alb 
(Conv. lit. 1877 p. 181): „Zi şi dia, 
că ai avut să tragi un păcat strămo- 

şesc. Vorba ceia: părinţii mănâncă 
aguridă şi fiilor li se strepezesc dinţii...“ 

Proverb de origine ebraică. Biblia 

Şerban-vodă, 1688, p. 545: 

Ezech. XVIII, Patres come- 

2: Părinţii au derunt uvam a- 

mâncat aguridă, cerbam, et den- 

și dinţii ficorilor tes filiorum o0b- 

sau strepezit... stupuerunt... 

Acelaşi proverb. sună altfel la Co- 
resi, Omiliar 1580, quatern. XII p. 6: 

„părinţii să mânâînce m6rele, şi din- 

ţii fecorilor să strepezâscâ.. ..“ 
Alt proverb: „agurida sa făcut 

miere“ (L. M.), când cei învrăjbiţi se 

împacă, iar mai ales când se curmă 

certa dintre bărbat şi nevestă. 

A. Pann, Prov. Il, 165, aduce pro- 

verbul turcesc: „Din aguridă miere se   

face cu ce? — cu răbdarea“; şi 7] ro- 
mâniseză (ibid. III, 15): 

Cu răbdare şi cu tăcere 

Se face agurida miere... 

In poesia poporană, „frundă verde 

aguridă“ se pune în fruntea, cântecelor 

celor acre. 

Caranfil, Valea, Prutului, 15: 

Frungă verde aguridă, 

Mult eşti, leleo, ispitită, 

Mult mă ?nşeli şi mult, m& porță 

Cu vorba ca pre nitonţi... 

v. 2 Acriîş. — Borş. — Ciorbă. 

Aguridăr. — v. Aguridar. 

Aguriqăr, s. m.; t. de Botan.: vi- 

gne sauvage, Vitis labrusca. Sinonim 

cu lăuruşcă, vechiu lăuruscă, 
de exemplu la Dosofteiu, Paremiar 

1683, 1 f. 13 a: „şam aşteptat să 

facă [vila] struguri de poamâ, iară ia, 

fiace lăuruscâ,...“. 
„Aguridar se chiamă un copăcel ce 

cresce prin păduri, agăţat de tulpinele 

şi crăcile altor arbori, asemenându-se 
cu viţa -de vie şi rodind nesce stru- 
guri selbateci. Fiind mlădios, se între- 

buinţâză, ca, legături la căruţă, ca frân- 

ghii de rufe etc. Lungimea acestui 

copăcel depinde de a arborelui pe care 

este agăţat“ (Preut C. Ghinescu, Te- 
leorman, c. Malu). 

Format din aguridă „raisin vert* 

prin sufixul -ar, trebui să fie: agu- 

ridar, nici decum aguridar. Acestă 

anomaliă fonetică remâne de lămurit. 

Se întrebuințeză însă pe alocuri şi 

forma cea normală aguridar (Dr. 

Brândză). 

v. Aguridă. — Lăuruşcă. 

Agurt (plur. agurți), s. m.; jongleur, 

charlatan. Cuvîntul se găsesce la Bu- 

dai-Delânu (Dicţ. Mss. în Muz. istor. 

din Bucur.): „Agurt, Gaukler, 'Ta-
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schenspieler“, âdiogându-se că se află 
în vechile cărți bisericesc, dar fără 
o indicaţiune anume. Este grecul yug- 
ms, cu acelaşi înțeles. E remarcabilă 
trecerea lui v grec în u, ca Şi 'n „mar- 
tur = udgrugoşt, 

Agăst, s. m.; mois WAoft. A opta, 
lună a anului gregorian, latinul pă u- 
gustus mensis, numit aşa în o- 
n6rea împăratului August şi care se 
chiăma, înainte „Sextilis“, Medio-iatin 
agustus (Du Cange); ital. şi span, 
agosto, provenţ. agost (Cihac). 

Cărturarii de astădi dice august, 
cărturarii de altă dată, diceai avgust; 
poporul însă, rostesce tot-da-una, agust, 
întoemai ca în limbile surori din Apus. 
Este o formă, latină rustică. In unele 
locuri se aude numai gust (G. Căderea, 
Nâmţ, com. Buhalniţa) prin  perderea 
iniţialului a, ca, şi 'n francesul acât, 
rostit înainte „a“, astădi numai „at. 
Apoi din gust, prin etimologiă popo- 
rană, sa născut variantul fârte re- 

„Spândit: gustariu, adecă o lună 
în care se gustă. 

Jipescu, Opincaru p. 16: mă dusei 
amu trecut, pinluna lu Gusta T, la 
un stilp d'ai ţări, la ficioru popi, qi-ă 
pă nume...“ 

Şi la Francesi există o etimologiă, 
poporană anal6gă în locuţiunea,  pro- 
verbială: „aoât donne go t“, asu- 
pra cării Littr€ observă: „est la tem- 
psrature du mois dWaoât qui fait que 
le vin est bon ou mauvais“. Prover- 
bul italian dice în versuri: 

Agosto 
Ci matura, il grano e il mosto... 

(Giusti) 

Un alt nume poporan fârte remar- 
cabil al aceleiaşi lune este Mă sila T, 
întrebuințat mai cu s6mă în Moldova. 

V. Agustos. — Agost. — Avgust. — 

  

  

Gust. —  Gustarău. — Gustăresc, -— 
Măsălar... 

Agustos (plur. agustoși), s. m.; t. 
de Botan.: sorte de raisin. 

„Mai ales în cântece, poporul pro- 
nunţă adesea pe u întreg la finea cu- 
vintelor nearticulate; de ex.: 

— Prungăliță foi de nucu, 
Pune'mi, puică, să mânâncu, 
Că de mâne să mă ducu... 

— OI! frundăliţă - agustosu, 

Mergi, puiule, sănătosu.., 

»Agustos însemnâză, o varietate de 
struguri fOrte timpurii, având pelița, 
bobiţei strevegiă şi subţire, încât se 
zăresc seminţele şi chiav vinişorele“ 
(St. Voinea, Dobrogea, com. Somova). 

V. Agust, 

Aguş, n. pr.; personnage l6gendaire. 
In balade oltene se chiamă, „Agug al 
lui 'Popală“; în balade bănăţene „A gu- 
şiţa lui Topală“. In ambele casuri 
este un deminutiv din A gă saii din 
Agă, dar deminutiv simpatic, nu iro- 
nic ca în „Agachi“. In variantul cules 
la 'Pemiş6ra şi la Lipova, personagiul 
e chiar 'Lurc: „beg mare în Sladova, 
aga mare în Cladova“ (Marienescu, 
Balade, II, 116); în variantul din Val- 
cea, deşi tot Turc, căci are o cadină, 
totuşi: 

Ast Agus al lui 'Topală 
Mi-este voinic fără s6mă, 
“Bate 'Turcii de" omâră,., 

(G. D. Teodorescu, Poes. pop. Gil) 

In primul variant, el are de duşman 
pe un „Stoian Bulibaşa“; în al 
doilea, pe un „Mustafa Beşlga“. 
Urdsla baladei oltene pare a fi un du. 
blet cu balada moldovenâseă „Loma 
Alimoş“, dar îi este fără alăturare in- 
ferivră în privința, frumuseţei poetice.
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v. Agă. — Ag. — Agachi. — Ah- 

MO. — -UŞ. 

Aguşiţă. — v. Aguș. 

1Ah! interj. Se rostesce cu b=gr.y. 

Exclamaţiune în care predomnesce du- 

rere, pe când în simplul „a!“, fără 

guturală, precumpănesce surprin- 

dere. 

Balada Chira: 

Faceţi-vă milă 

De-o biată copilă! 

Ah, mă dâre fite! 

Ah, m8 tem de morte! 

O doină din Moldova: 

Ah, amar sufletul meu ! 

Tu plângeai de dor mereiti, 

Si pe Îl6re şi pe spin 

Şi pe porta lui Marin! 

Ah, amar suflotul mei.!.. 

(Alex., Poes. pop. 2., 231) 

O doină din Muntenia; 

Frungă verde sălcidră, 

Ah! leliţă Maridră, 

Ochii tei mă bagăn b6lă, 

Sprâncenele m5 omră... 

(G. D. Teodorescu, Poes. pop 3801) 

O doină din Ardl: 

Ah, urite, cum te-as vinde, 

Numai de te-aş pută prinde! 

Dragoste, cum te-aş lua, 

Numai de te-aş căpăta!.. 

(Jarnik-Bărsanu, 78) 

Gr. Alexandrescu, „Mângăierea“: 

Să vedi apoi în lume cumplita reutate 

Otrăvindwmi ani, ile, chiar umbre de 

plăceri; 

Să vedi... Ah! atunci numai, atunci ai 

- vedă pote, 

Câte un singur suflet cuprinde în el 

dureri... 

Zilot, Cron. p. 15: „Ah, amar mie! 
cum m'am născut întracestă '6ră- 

Rumânescă...“ 
Fericirea pote şi ea să ne scâţă din 

  

  

pept un ah!/, dar numai atunci când 

ne gândim la, suferinţe trecute. 

A. Pann, Prov. IL, 150: 

Piin de mulţămire, către ea vorbi: 

Ah, draga mea! astădi m'ai îndatorat, 

Cu laptele dulce... 

Reduplicat: ah! ah! | 

Alexanâri, Istoria unui galben: „Tri- 

stă sortă! lume deşartă! viţă tică- 

l6să! ah, ah...“ 
Înterjecţiunea, ah! exprimă o durere 

individuală ; când ne d6re însă pentru 

ali cine-va, când simţimintul este ne- 

subiectiv sai reflex, e maj potrivit 

sinonimul „oh!“ Aşa la Neculce, 
Letop. II, 417: „Oh, oh, oh! Vai, 

vai, vai de ţară! Ce vremi cumplite 
ai agiuns şi la ce cumpănă ai că- 

dat...“ 
v. ZA! — Ai! — Aho! — Alt! — 

Aos! — Au! — Of! — Oh! — Vaăt,, 

2-Ah (plur. ahură), s. n.; Pinterjec- 

tion a h! employâe substantivement,. 

Sinonim cu aht. 

De la Vrancea (B. Stefânescu), Sul- 

tanica p. 109: „îşi muşea buza de 

jos; închidea ochii, şi strecura, prin- 
tre Qinţii albi şi mărunți, câte un ah! 

care'i umfla, peptul şii cutreera tot 
trupul...“ : 

Ibid. p. 111: „Ai dori să te privese 

ca p'o icână, să trăesc cu tusea şi 

junghiurile şi ahurile şi palpitaţiile 

d-tale...“ 

Costachi Conachi, „Catinca“: 

Firea dar cea omenscă, 

Tot muritoriul slăvâscă, 

Ce în necaz şi în chinuri 
Strigă cu ah de suspinuri.. 

v. L:Ah! 

3 Ah-, prefixe, — v. % Ac. — Acătare. 

Ahă! interj. Se rostesce cu Ph latin, 

nu cu grecul 4 ca în interjecţiunea
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ah! Exprimă bucuria când, după o 
lungă căutare, nimerim mijlocul de a 
ajunge la o țintă saii de a ne descur- 
ca. Se apropiă prin sens de „aa !%, dar 
nu se confundă cu el. 

Î. Crângă, Capra cu trei ledi. (Conv. 
lit. 1875 p. 349): „Aha! ia acu i-am 
găsit cul, dise ea, în gândul set. 
Taci! că, i-oiu face eii cumătrului una 
de şi-a muşca, labele...« ” 

V. Aa! — Ohol,. 

Ahâia. — v, Ahâla. 

Ahâla s. ahăle, ahâia (plur. ahâia 
s. ahdia, ahălea s, ahălea), pron. de- 
monstr.; celui-lă, celle-lă. O formă rus- 
tică în loc de acela, (aceia), forte 
întrebuințată în Banat, aşa că 'n bas. 
mul „Găitan de aor“, transcris după 
cum se rostesce acolo, ne întimpină 
(Picot, Dialectes roumains) : 

p. 27: „cu cât se apropia mâi tarie 
de locu ahâla...“ ; 

p. 29: „în dzioa următoare, se ducie 
“ahăâla la împărat; şi spunie...“; 

p. 3l: „acuma tie cunose ca, pre 
ahaia, carie i stăpâna, întimi mielie...%; 

p. 383: „[din] doospredzieci căldari, ie 
ha mâi din gios, carie'i Şi mâi marie, 
pentru că ahaia fierbie singură...“ ; 

p. 34: „io mă duc naintie să văd 
ciinie o fost nietriebnicu ahâla...« 

Apoi femininul ahaia cu sensul neu- 
tru de „ca, cela, nom gân6ral de cho- 
se“ (Littr6): - 

p. 27: „agiungend acolo, v&dzu că 
ahaia cie strălucia, aşa de tarie îi un 
găitan de aor...“ 

Cu acelaşi sens într'un text din se- 
colul XVII (Cuv. d. bătr. II, 615): 
„după ahaia (axa) am dat la birul 
sforălor orţi 2, după ahaia am dat la 
altă rumtore costande 2...& 

Deşi mai rar, totuşi şi 'n Transil- 
vania se aude pe a-locuri ahâla: 

  

  

Mult mă mir eă d'ahăla 
Care nu ştie-a cânta, 
Cum îşi petrece lumea... 

(Jarnik-Bărsanu, 217 

De asemenea şin 'Tera-Românescă. 
lată câte-va, exemple- dela Vâlenii-de- 
munte din Prahova, (Jipescu, Opin- 
caru) ; | 

p. 23: „nu-le dă pas al-de aha să 
ghiie *ncoace la noi să ne spunem 
păsu uni altora,..“; 

p. 63: „nu să lasă dă capu ahă- 
tuia... 

p. 64: „să plece la, oraş, să "ntrebe 
acolo unde să dă dreptatea, că ahdia 
sînt mai mari...“ ; 

p. 97: „poporu alege pă câţi-va din 
hiie-care judeţ, şi ahâia lucrâză în ali 
negoţului...“ 

In secolul XVII foria ahăla=acelu 
cată să fi fost cu mult mai respâ- 
dită în graiul viu din Ţera-Român6- 
scă, de 6ră-ce Cantemir o pune între 
particularităţile caracteristice ale dia 
lectului muntenesc: „pătela, hic, va- 
lachice ahela « (Descriptio Moldaviae 
p. 151). | 

Forma ahăl, aha, adecă fără em.- 
- faticul -a, nu se întrebuinţeză, 

V. TA. — Aia. — Ala. — Hăla, — 
Haia.... 

Ahâsta s. ahăsta (plur. ahăștiia), 
pron. d6monstr.; celui-ci. Se obicinu- 
esce numai la masculin. Formă ru- 
stică în loc de acesta, 

V. SA. — Acest. — Acesta. 
Circul6ză în graiul poporan inai ales 

în Banat şi *n 'Țera-Românescă, 
Picot, Dialectes roumains p. 29: 

„după cie lo adus, îl întri6bă, de 
undie l'o furat o Pare iel găitanu u- 
hâsta,,.* 

Jipescu, Opincaru p. 144: „Niţa mea,
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să'ml trăâscă, țese mai bune dăcât a- 

hăgtia,. ..* 

v. Ahâla. — Asta. — Ăsta... 

-Ahi! interj. Compus din interjec- 

țiunile „a!“ şi „hil!“, ahi exprimă nu 

atât mirare, cât mai mult un grad 
uşor de ne'ncredere. 

O vorâvă între doă țerance din Tu- 

tova: „Frumos gherdan mai ai, hai, 
la gât! Ahi! hai, de unde Lai cumpă- 

rat?..“ (C. Mironescu, c. Ibănescii). 

v. ZA! 2A-hi! — Hi! 

2 A-hi! interj. Ambele silabe sînt 

tonice. Compus din aceleaşi elemente 
ca şi cea-laltă interjecţiune „ahi!“, 

a-hi exprimă mirare unită cu te- 

mere. In jocul copilărese „de-a-mama- 
-gaia“, aşa, cum se petrece în regiunea 

Brăilei (P. Michaescu, com. Câcâru), 

puii v&dând pe gaia strigă: a-hi! a-hi! 

ca şi când ar dice: „feriţi-vă căci 
stă-0...* 

v. 3" Ahi! — 245! 

Ahd! s. ă-hă! interj. Strigătul plu- 

garului, când îşi îndâmnă boii. 

I. Crângă, Dănilă Prepelâe (Conv. 

lit. 1876, p. 454): „Apoi îşi ie şiel 

carul şi pornesce tot la vale spre 
a-casă. Aho! car nebun, aho! Când 

te-oiu încărca cu saci dela mâră, a- 

tunci să mergi aşa...“ 

„Spre diua de I-ii Ianuar a fie-cărui 

an, cam pe la aprinsul luminărilor, 
pornesc copiii cu drâia, adică 2,3, 4 şi 

pînă la 10—12, având unul din ei un 
clopoței, sai în lipsă o talancă. Ajunşi 

la feresta unde şi-a pus gând a 

merge, dic: aho! aho! aho! şi încep a 

spune din gură multe şi mărunte, pre- 

vestind pe anul noi cu îmbelgugare şi 
altele. Totă acâstă hiritisire e alcătu- 

ită în versuri populare bine rimate şi 

22,088. 
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cu refrenul aho! aho! aho!,.* (IL. Ru- 

gescu, laşi, com. Bădeni). 

Acâstă colindă se chiamă „Plugu- 

şorul“. 

A-ho! A-ho! plugul badei cu 12 boi, 

Boi bourei 

In c6dă cudălbei... 

Aho! aho! copii argaţi, 

Staţi puţin şi nu miînaţi, 

Lîngă boi v'alăturaţi 

Şi cuvîntul mi-ascultaţă,.. ” 

(Alex. Poes. pop. 2., 102, 387), 

Un variant din munţii Nemţului: 

Haho! haho! Plugul lui sântu Vasile 

Cu patru boi boirei, 

In c6dă codălgei, 

Minaţi, băeţi! 

Mâi! hâi!... 

U. Verdânu, com. Cârligii). 

Ar fi forte interesant de a se cer- 

ceta, dacă nu cum-va acest aho! sai 

haho! este comun tuturor plugarilor 

români din diferite provincie, căci in- 

terjecţiunea de care hboârii se servesc 

la mînatul vitelor nu e ce-va antropo- 

logic, ci se deosebesce după naţiuni şi 

chiar după dialecte. Aşa în Franţa, 

bună-6ră, în unele departamente se 

strigă: „ha! ha!%, în alte: „b6! b6! 
doun!*, în alte: ;bs, hou, bâ!, în 

alte: „ara!*, în alte: „frre! frre!“ 
etc. (Rolland, Faune populaire, t. 5, 

p. 28). In Italia strigătul mai obici- 

nuit este: „arri! arri!“, dar tocmai în 
Sicilia, auqi pe plugari strigând aidoma, 

ca la noi: ,Ahd! ah! modo diin- 
citar le bestie a camminare“ (Traina). 

Românul pare a fi adus pe aho! aho! 

-din „agrul sicilian“, grânarul plugăriei 

italice. 

Non atticissat, verum sicilicissat,.. 

(Plaut,.) 

v. Ha! — Haho! — Ho! — Plu- 

JUgor... 

18
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Ahotnie -ă, subst. et adj.; amateur, 
friand. Cuvîntul rusesc ohotnik (ro- 
stit: ahotnik), întrodus în Moldova, 
pe timpul ocupaţiunilor, luând însă o 
nuanță ironică. 

I. Crângă, Amintiri din copilăriă 
(Conv. lit. XIV, 869): „Dâmne, mâi 
femee ! Dâmne, multă minte îți maj 
trebue, dicea, tata, v&d6nd'o aşa de 
aholnică pentru mine, ..“ 

V. Poftă, 

Aht (plur. afte şi ahturi), s. n.; sou- 
pir, g6missement, d6sir brâlant et 
non satisfait. Se rostesce cu h=gr. 3. 
Sinonim cu oftare şi cu suspin, 
dar însemnâză o durere morală mai 
intimă, prin care se identifică cu dor. 
Este un dor însoţit; de ah! ah! De 
aceia el se pâte lua şin sens comic: 
„Dai anostit cu ahfele tale...“ 

„Ahi, dor înfocat de ce-va care ne 
lipsesce; de ex.: biata mamă a remas 
cu mare at la inimă pentru per- 
derea, unicului sei fitu“ (L. M.). 

O doină moldovenescă : 

Agiungă-te voe rea, 

Und” ţi-o fi calea mai grea! 

Agiungă-te ahtul mei - 
Und” ţi-o fi păsul mai grei!.,, 

(Caranfil, Valea Prutului, 75). 

O doină muntenâscă.: 

Pe d'asupra casei mele 

Trecea stol de rîndunele ; 

Nu e stol de rîndunele, 

Ci sînt ahturile mele... 

(G. D. Teodorescu, Poes. pop. 305.) 

„Cântecelor melancolice, poporul le 
dice: de alân, de jale, de at...“ (V. 
Mircea, Iaşi, com. Copoii). | 

Alexanări, Barbu Lăutarul: „Ot- 
teză, Barbule! — striga cuconașul ; 
şi ei trăgeam nişte ahturi de se stir- 
niaii toţi cânii mahalalei. ..* 

Acelaşi, Nobila, cerşitâre, sc. 7: „Bei 

  

    

lapte de capră roşie, căci ahturile mi-ai 
slăbit peptul. ..& 

A deriva pe aht din turcesce şi pe 

sinonimul seii oft din bulgăresce (Ci- 

hac), este ca şi când ar pretinde cine-va 

că numai în 'Turcia cânii fac „hai“ Şi 

numai în Bulgaria se aude „miau“ la, 
pisici. Interjecţiunile ah! şi of! apar- 

ţin omenirii întregi. Nici din latina nu 
le-ai luat Românii, ci le ati — fiind că 

sînt Omeni. Cât se atinge de sufixul -tîn 

aht=ah şi 'n oft=of!-H, el este 

din punct în punct acelaşi cu sufixul 
i în: vaet=vai!ţt, adecă partici- 
pialul -+ adaos după analogia cuvinte- 
lor ca: gemet, bâcet, strigăt 
etc., latinesce: gemi-tum, strepi-tum, 
fle-tum, plane-tum, luc-tum şi altele. 
In scurt, tulpina lui aht e antropolo- 
gică, formațiunea, însă este latină, 

V. PAh!-— 2 Ah.— Ahtiez. — Oftare. — 
Suspin. —-d. 

Ahtiâre | v. Ahtiez. 
Ahtiat | 

Ahtioz (ahtiat, ahtiare), vb.; soupirer 
apres quelque chose, brâler de dâsir, 
souffrir en dâsirant. Se rostesce cu 
h=gr. 4. Literalmente: a fi supus 
ahtelor. Se întrebuințeză numai ca 
participii: ahtiat, şi ca infinitiv sub- 
stantivat : ahiiare, dar se pâte dice 
forte corect: „eii ahtiez“ sai „el ah- 
tiază după cutare lucru“, 

„Ahliat, care este lipsit de ce-va 
şi 7 doresce cu foc.“ (L. M.). 

„Ahliat, a fi ahtiat, lechzen, entbeh- 
ren“ (Dr. Polysu). 

De la Vrancea (B. Stefânescu), Sul- 
tanica p. 21: „Mama Stanca, cu tot 
ahtiatul de care era, covirşită, mai zimbi 
şi ea...“ 

Acelaşi, p. 87: „ai să'ți vedi supuşii 
pe unii în desfătări, iar pe alţii în 
ahtieri. . 

V. Ah.
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Ahu! — y. Aul. 

Aice s. aici, adv.; ici, en ce lieu, en 

cet, endroit. Dublet etimologic cu ve- - 

chiul aci ce (==lat. ecchicce), care a 

despărut din limbă, şi sinonim cu aci 

(=—lat. ec&hic), cu acilea şi cu acolea 

(= lat. eccuiillic), aice sai aică nu di- 

feră întru nemic prin sens de cel de 

*'ntâju, dar se deosebesce de cele-Palte 
trei. 

Pe când aci funcţioneză adesea, ca, 

adverb de timp, de ex.: „îl vedi că 
aci “i tocă gura şi aci amuţesce“, 
aice e tot-d'a-una adverb de loc. E ne- 

corect la Costachi Negruzzi, Scris6rea 

XIX : „de aice începe un şir de Domni 

rei...“ unde ar trebui: „de aci în- 

cepe“, de vreme ce e vorba, de o epocă, 
6r nu de o localitate. E corect însă la 

Beldiman, Tragodia v. 21: 

Aice am trebuinţă pe Iraclit să aduc 

Starea Moldovei să plângă, sai să puiu să 

scrie Iung, 

Dar încâtu'i prin putință, mă voiu nevoi 

şi eu 

Osînda ţării a scrie, ori-cât îmi va fi de 

greu. .., 

unde aice corespunde anume locului 

pînă la care ajunsese poetul. Numai 

întru cât aci funcţioneză ca adverb 

de loc, el se pote confunda cu aice, 

care însă exprimă, în ori-ce cas, o in: 

dicaţiune locală mai precisă, Când ţera- 

nul din Mehedinţi întrâbă : „vi's aci?“ 
6r altul îi respunde: „ni's aici“ (Preut 

R. Popescu, com. Isverna), aici faţă 

cu aci e mai positiv, căci afirmă. 

Ca adverb de loc, aice este interme- 

diar între acolea şi acilea, dintre 
cari primul arată ce-va mai depărtat, 

iar al doilea însemn6ză o apropiare 

immediată, adecă câte-trele se înlân- 

țuesc într'o gradaţiune, bună-6ră : „aler- 

gând să mă ajungă, 6tă'l acolea, stă] 

aice, &tăl acilea în capul mei.“ 

  

  

In balada poporană „Mioriţa“, când 
ciobanul dice oiţelor : 

Ca să mă îngrâpe 

Aice pe-aprâpe 

In strunga de oi, 

Să fiu tot cu voi... 

el nu. înțelege acolea, căci ar fi o 

apropiare nelămurită şi chiar vecină 

cu depărtarea; dar nu vrea nici pe 

acilea, care ar fi însuşi locul unde 
se vorbesce ; ci indică anume un punct 
mijlocii între ambele : „strunga de oi“. 

Individualitatea lui aice apare mai 

cu s6mă neted în unire cu preposiţiu- 

nile de, pe, pînă. Când dicem: „de 

aice, pe aice, pînă aice“, avem în ve- 

dere un spaţiii bine determinat în giu- 

rul nostru, cu nok-înşine drept centru; 

când dicem : „de acolea, pe acolea, 
pînă acolea“, avem în vedere o apro- 

piare lipsită de un punct central; când 

dicem : „de acilea, pe acilea, pînă, 

acilea“, avem în vedere chiar centrul 

în care ne aflâm. 

Aceiaşi semnificaţiune cu aice sai 

aici are forma scurtă ice sai ici 

(= latinul hicce), cu emfasă icea, şi 

forma cea lungă emfatică aicia sai 

aicea (= aice-t+ a), astfel că ?n ba- 

lada de mai sus sar fi putut qice de 

o potrivă bine: „aice pe aprâpe“ 
ori: „aicea pe-aprâpe“, fără nici o 
deosebire logică. Aşa în Alexandria lui 

popă Ion din Sân-Petru, tezt transilvan 
din 1620 (Mss. Acad. Rom.), pe aceiaşi 

foiă, citim : „... şi scose-i de ice pre 

Adam şi pre Evva şi cu fitori lui, şi 

să aflară 14,000 de omeni, și eşit'au 

de ice la lume la ţara vostră...“; mai 

Jos: p... vinitau aicia întălu şau 
lăcuiti aicia 500 de ani, şi aice au 

făcută pre Caiinii şi pre Avelă...“; 

mai jos: „... deca murim noi, mer- 

gemi într'alti loc şi mai buni de 

icia,.. 

Doină din 'Transilvania,: 

1%
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M'oiu şi duce, îs ca dusă, 

Numai fl6rea nu mii pusă, 

Dară, fl6rea pune-voiu 

Şi de-aicea duce-m'oiu, 

Duce-m'oiu d'aici din sat, 
Să le fac la hâde larg... 

(Jarnik-Bărsanu, 188) 

Du-mă, Dâmne, de pe-aici 

Unde sînt gilele mici, 

Că pe-aicea sai mărit 

Şi Gmenii Sail reit,.. 
(bid. 213) 

Forma aică circulăză în gralu maj 
mult, decât forma, aice, şi ambele mai 
puțin decât emfaticul aicea. Câte- 
trele lipsesc dialectului istriano-român, 
care întrebuinţeză numai pe acia sai 
cia (= lat. ecchic + a), şi dialectu- 
lui macedo-român, unde sînt înlocuite 
prin acia, şi prin forma fârte intere- 
santă ace, corespundăi6re daco.ro- 
mânului acâce în ,întracocei 
(= lat. ecc'hocce), care însă la noi are 
sensul de „mişcare spre aice“, iar nu 
„stare pe aice“. 

V. Aci.— Acicea. — Acilea. — Acoce. — 
Acolea.— Aicea.— Aoce.— Iei... 

Aicea 3. aicia, adv.; ici. Format din 
aice sai aici prin emfaticul -a 
(V. 54), aicea sait aicia păstr6ză ace- 
iaşi nuanţă de sens, dar e cu mult 
maj des în circulaţiune, nu numai în 
viul graiu, ci mai ales în vechile tex- 
turi, în cari însă el se află în concu:- 
renţă cu dubletul sei acicea. Aşa 
în Omiliarul dela Govora, 1642, pe 
acelaşi pagină 49 a: „aice cunoaşteţ 
meşter, înşelăciune drăcascâ,..“ şi: 
„acic6 vei vede mulţim6 păcatelor 
tale...“; sai pe pag. 61 a: „nu numai 
acolo va să muntască, ce și aic€ mun- 
câşte iute...“ şi: „tu acice caută 
puţinel, frate şi soro...* 

In Dicţionarul Mss. Bănăţân circa 
1670 (Col. |. Tr. 1883 p. 422) ne în-. 

  

  

timpină numai forma emfatică : „Aicsa. 
Hic.“ In cel slavo-român din aceiaşi 
epocă (Mss. al Societăţii Archeologice 

din Moscva) f. 60 a: 

» de, aicea; 

» Axeunin, de aice...“ 
V. Aice, — Acicea. 

Aidoma, adv.; exactement, comme 
ca, de point en point, comme deux 
gouttes d'eau. Sinonim cu asemene, 
la fel, leit, întocmai, dar mai 
afirmativ, 

„Aidoma = deplin asemenea, tog- 
mai așa, real, impeliţat; de ex.: co- 
pilul acesta este tată-seii aidoma; am 
vădut pe dracul aidoma...“ (|. M.). 

Dr. Polysu: „Aidoma = âhnlich; 
gleich; wirklich; ganz âhnlich, ganz 
gleich; akurat; aidoma la chip = 
wie aus dem Gesichte geschnitten“. 

V. Asemene. — Leit. 

Nică o dată nu se accentâză pe o: 
aidoma, (Cihae, II, 3), ci numai pe ş. 

1. Văcărescu, p. 228: 

Cum e, dar fi vegut 

La toţi, slăvit, plăcut 

Ar fi ăst chip ceresc 

Aidoma ca tine... 

şi'ntr”un alt loc: 

E nemerit cu feţe vii, aidomaţi portret... 

Caragea, Legiuire, 1818, p. 58: „După 
ce să va orândui epitropul, pănă a nu 
si apuca de chivernisir6 lucrurilor, 
datoriu iaste să facă doao catastişe 
anume de priimir6 averii şi a datoriei 
nevârsnecului, şi pre unul după cel 
va iscăli însuşi, şil vor adeveri ru- 
dele sau judecătorii, să să 06 în pă. 
strare la Mitropolie sau la Episcopii 
sau la Vorniciia obştirilor, fară cela. 
lalt, şi acela iscălit şi adeverit a îdoma 
(â iiaoma) să 71 poprâscă însuşi...“ 

Basmul „Fata cu pieze rele“: „...la 
Arăpdica cutare se găsesce un petec
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de mătăsăriă, aidoma celeia ce căuta 

impăratul Şi tocmai atât cât îi 
trebuia... 

Forma cea mai veche în texturi este 
avidoma. 

Cantemir, Chron. II, 151, despre 

nesce plastografi: „Leon de acesta în- 

stiinţându-să, au poroncit logofeţilor 

lui să înpotrivască slova Sfântului 

Ioann, carii slova avidoma potri vina...“ 

In Moldova pînă astăqi predomnesce 

forma, avidoma. , 
Alexanâri, laşii în carnaval, act 1 

sc. 2: „parcă'i văd avidoma şacum 

alergând pe uliţi cu coifuri de hârtie 
poliită...% 

__ “Tot în Moldova însă se mai aud şi 
forme provinciale: aghidoma, agidomu 

şi agiuduma. 

O povestire ţerănâscă din Tutova: 

„Stafia dice-că este umbra luată de 

zidari, când fac vre-o clădire sai 

beciu, a unui om care dice-că nu mai 

irăesce dela luarea umbrei decât 40 
de dile, după care timp murind, iese 

aghidoma, în locul unde i-ai luat um- 

bra şi chinuesce pe cei cari sar duce 

acolo n6ptea...“ (P. Mohor, com. Pu- 
escii). 

Naraţiune țerăn6scă din districtul 

Iaşilor: „dracu uniori si arată cal, 

pore, ogar, epuri, mâţă, lup; dar el 

agiuduma îi în chipul omului şii ne- 
gru ca păcura, cu cârni, cu chelea 

g6lă, cu c6dă şi arichi...“ (Preot A. 

Bottez, com. Șipotele). 

„Agidoma vrea să dică aie ve a, 

întocmai..., (G. Gavriliţanu, Nemţ, 
com. Galu). 

In fine, în balada „Juganii“, aşa cum 
se cântă pe la Braila: 

Că muma juganilor 

Erea fruntea cailor, 

Scăparea haiducilor, 

Idoma nălucelor.., 

(G. D. Teodorescu, Poes. pop. 691)   

unde editorul observă în notă: „idoma, 

aferesă din aidoma = întocmai ca, 

identic cu, aretând asemănarea per- 

fectă“. 

Forma 1doma aferetică nu este, după 
cum nici aidoma nu e protetic, căci 

inițţialul a- (lat. ad) nu aparţine tul- 

pinei cuvîntului, la care se adauge nu- 
mai ca un fel de întărire, ca şi ?n 

„a-semenea“ sai „aievea“. Finalul 
-oma, pe dealtă parte, se descompune 

în emfaticul -a, ca în „acum-a“, „ase- 
mene-a, aleve-a, atât-a etc. (v. 54) şi în 

acelaşi sufix -omă cu funcţiune superla- 

tivală, care mai figureză în alţi doi 

adverbi românescă: avalma“ (vechiu : 

avaloma) şi „hojma“ (vechiu hojoma), 

cel dentâiu însemnând: „tout-ă-fait 

ensemble“, iar cel-balt: „tre s-fr6- 
quemment“, un sufix înrudit cu su- 

perlativul latin archaic -umus (6lasic 

-imus) în: minumus (= minimus), in- 

fumus (= infimus), decumus (= de- 

cimus) ete. La Români însă acest su- 

fix nu pâte fi latin, de 6ră ce nue 
latin nici unul din cei trei adverbi. 

Când separâm dară prefixul a- şi su- 
fixul -omă, ne remâne tulpina cea sem- 

nificativă -vid:, pe care deja, Laurian şi 
Maxim s'aii încercat s'o apropie de gre- 

cul eidos „aspect, visage, espăce, facon“, 

corespundător litvanului „veidas“ şi 

slavicului „vidă“, de care la rîndul sei 

Pa apropiat Cihac. Graţiă sufixului -omă, 

pe care cu sensul superlatival nu 7] 

aii nici Slavii, nici Grecii, românul 

avidoma însemn6ză : „întocmai aceiaşi 

faţă, întocmai acelaşi fel, întocmai 
acelaşi aspect“, „ipsissime“. Piind-că 

Românii pe avidoma nul ab din la- 

tina, fiind-că nul au nici dela Greci 

sai dela Slavi, şi fiindcă totuşi el 

este învederat o formaţiune ario-eu- 

ropeă, atunci nu cum-va să fie la noi 

un rest dacic? | 

v. BA, — Abeş. — Abur. — 2-A. —
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Aghiuţă. — Avalma.— Hojma.— -omă... 

Ai-Paltă, — v, 128%A4i0. — AL 

Ainde s. aindene (aindere), adv.; 
ailleurs, de Pautre câtâ. Sinonim cu 
alure, prin concurenţa, căruia a dis- 
părut aprâpe de tot din graiu. In asn- 
dene şi aindere finalul -ne sai -re j6că 
acelaşi rol amplificativ ca în pretu- 
tinde-ne şi pretutinde-re din 
organicul pretutinde. In mai 
multe dialecte italiane un asemenea 
-ne se acaţă la tot felul de cuvinte: 
„E usuale pronunziare Rre, me, te, 
aggiungendo la silaba -ne per eu- 
fonia; onde Rrene, mene, tene. Lo 
stesso avviene con gli infiniti: fare, 
dire ed altri, ai quali troncando il 
popolo la desinenza în -Te, sostitu- 
isce la sillaba, -ne, onde: fane, dine e 
simili“ (Mevi, în Papanti, I parlari 
p. 64). 

Lexicon Budanum : 

= alibi, alio loco“, 
Mai Obicinuit la Bănăţeni: 
Diaconovici-Loga, Gramm. 148: „ai- 

rea, aliurea saii ainderea“, adecă, 
cu emfaticul -a (v. 54). 

Alexi, Gramm. 161: 

„Aire, aiure 
„Aindere 

Lui ainde e corelativă în vechiul 
graiu forma cinde, între ambele fiind 
acelaşi raport ca între aest şi cest, 
atare şi cutare, ăl şi cel, aice 
şi cice, aia şi cela etc. adecă 
între cuvinte a cărora prima silabă 
derivă din prefixul latin vulgar ece- 
trecut în t6te limbile romanice în 
ac-, une-ori conservând pe -c-, alte- 
-ori perd6ndu'l. Ambele forme: ainde 
şi cinde represintă acelaşi prototip 
latin -ecc'inde, care însemneză 
„de acolo“, „de cea,I'altă parte“. Iată 
un pașagiu din Genese (V, 1] — 12) 

„Aindine, aiure 

| alibi“. 

  

Dosofteiu, Pare- 

miar 1683: 

„ŞI veniră la, 
aria lui Atadi, 

caria iaste de 

cinde de lor- 

danii, şi plânsără, 

plânsii mare şi 

tare foarte; şi 

fiace plânsuli ta- 

tălui său ? dzile; 

Şi vădzură, lăcui- 
torii pământului 

lui Hanaană plân- 

suli în aria lui 

Atadii, şi dzâ- 

sărâ: plânsii mare 

aste Eghiptiani- 

loră; drepti a- 

ciaia, să numi nu- 

mele locului ace- 

lui: plânsulă E- 

ghiptului ce % de 
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după do& traduceri din secolul XVII: 

Biblia Şerban- 

-vodă 1688: 

««-ŞI mârseră la 

ariia lui Atadii, 

care  iaste de 

cindâ6 de Io- 

danii, şi plânseră, 

pre elii plângere 

mare şi tare foar- 
te; şi făcu plân- 
geria tătâni-său 

7 zile; şi văzură 

lăcuitorii pămân- 

tului  Hanaanii 

plângeria, la, ariia, . 

lui Atadi, şi zi- 

seră :. plângere 

mare iaste ac6- 

sta Bghiptenilor ; 

pentru acâia au 

numiti  nurmele 

locului aceluia : 

plângeria Eghy- 

  

cinde de Ior- |. petului carele ia- 
danii... ste de cindâ de 

Iordanii,.. 

In contextul grec este de doă ori: 
„Hr toav roi 'I00ddvov = de cea-Paltă 
parte... 

Aşa dară ainde nu este latinul ali- 
unde (Miklosich, Lautl. d. rum. Dia- 
lekte, Vocal. 1, 5). Cu atât şi mai pu- 
țin are a face cu paleo-slavicul ini de 
(Cihac), puţine vorbe în limba română, 
fiind mai latine decât dubletul etimo- 
logic ainde şi cinde = ecc'inde. In 
dialectul macedo-român s'a conservat 
cu acelaşi sens latinul deinde. După 
sub-dialectul dela, Cruşova: „di dinde 
di ariu = au delă de la riviăre, de 
Vautre câte de la riviăre“ (Dr. Obede- 
naru, Dicţ. Mss. în Acad. Rom. II], 
694).
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v. Ajure. — Cinde. — IÎnde. — Pretu- 

tinde. — 'Tutinde. — Utrinde... 

Ainte, prep.; avant, dVavance. Astădi 

se întrebuințeză numai forma, agluti- 

nată înainte sai nainte; în 

vechile texturi însă e forte des sim- 

plul ainte, care şi el este compus, 

după cum ne vom încredința mai la, 

vale, şi a cărui individualitate abia se 
mai recunâsce în graiul actual acolo 

unde cuvintul se pune în antitesă cu 

apoi, de pildă în proverbul: 

La plăcinte 

In-ainte, 

Şi la resboiu 

In-a pol... 

(I. Crângă, Conv. lit. 18:7 p. 174) 

Câte-va exemple din cele fârte multe. 

Psaltirea Şcheiană circa 1550 (Mss. 

Acad. Rom.): 

XXXĂVIII: se 

răpaosu ante pă- 

ră nu me Qucil... 

LIV: ce e a- 

inte de vâcu... 

LVII: ainte de 

înțel6gere  spirii 

voştri... 

LXXI: şi lu- 

cuiaşte cu soa- 
rele, şi ainte de 
lură gintulu de 

gintu...   

„.ut refrigerer 

priusquam a- 

beam... 

„Qui est ante 

saecula,... 

„„priusquam 

intelligant spinae 

vestrae... 

„et permane- 

bit cum sole, et 

ante lunam ge- 

nerationes gene- 

rationum... 

Codicele Voroneţian, din aceiaşi e- 

pocă (Mss. Acad. Rom): 

Act, Ap. XXVI, 
20: a câţi era, în 

Damascu  ainte, 

şi întru ' lerusa- 

limă... 

Ib. XĂVII, 

43: zise celora 

ce potu nuta, şi 

„his qui sunt 

Damasci pri- 

mum, et Je- 

rosolymis... 

„„jussitque eos 

qui possent na- 

tare, emittere se   

săriră ainte la 
mârgiiuri,.. » 

Jacob, IV, 17: 

e ciala ce e de 
sus pr6mânarie, 
ainie aste cu- 

ratu, după acâia 

în pace... 
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primos.. 

_„.Quae autem 

desursum est sa- 

pientia, pri- 

mu m  quidem 

„pudica est, de- 
inde pacifica,.. 

Radu din Mănicesci, 1574 (Mss. Harl, 

„Că era în zi- 

lele ainte de po- 

topii mâîncândii 

şi bândi, însu-. 

rându-se şi mMâ- 

ritându-se... 

Coresi, 1577: 

ps. XXXĂVIII: 

slâbeşte-mâsără- 

pausiu ainte pănă, 

nu mâ duci... 

ps. CIX: deîn 

maţe ainte de lu- 

esfări născui-te.. 

ps. CXĂVIII: 

să fie iarba în 

zidi ce ainte de 

rupere s6câ...   

6311 B. British Mus.), Math. XXIV, 38: 

„.Enim erat in 

diebus ante di- 

luvium comeden- 

tes et bibentes, 
nubentes et nup- 

tui 'tradentes... 

„„remitte mihi 

ut. refrigerer pri- 

us quam abeam.. 

„eX utero ante 

luciferum  genui 

te... 

„fiant sicut foe- 

num  tectorum, 

quod prius 

quam  evellatur 

exaruit... 

Palia din Orâştia, 1582 (ap. Cipariu, 

Analecte p. 67): 

Exod. XXI, 22: 

să atare bărbaţi 

se vori sfădi şi 

va vătâma vr'u- 

nulii dentre «ei 

muiare tăroasâ, 

şi-i va, fi a naşte 
dinte de vreme... 

„Si autem ri: 
xentur duo viri, 

et  percusserint 

mulierem in u:- 

tero  habentem, 

et exierit infans 

ejus non for- 
matus., 

Popa Grigorie din Măhaciu, Legenda 
Duminicei, 1600 (Cuv. d. bătr. I]): 

p. 44: că inte treimeş o cart6 la, 
voi, iară voi nu o credzutii...;
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p. 45: în verer6 mare inte fetu 
omu întăe Adamu...; 

p. 5l: ante du-te de te fartă cu 
însul.., 

Acelaşi, Predica 1619 (ibid. II, 121): 
„Şti tatălii vostru ce v'ară treboi 
ainte încă de cerşotul vostru...“ 

Adesea ainte ne apare ca o simplă 
preposiţiune corespundând formaţiuni- 
lor latine cu anti, prae-, pro- ete. 
Aşa în Psaltirea. Mss. Schefană:: 

XXXVI: că 

ainte-v6de că vire 

dzua lui... 

«Quoniam pro- 

spicit quod  ve- 

niet dies ejus... 

De asemenea. în Psaltirea lui Coresi: 

XĂ: ainte-apu- 

cati elu cu bla- 

goslovenie... 

LXXVIII: să a- 

inte-apuce-mâ mi- 

loste ta... 

LXXXV: şi nu 
ainte-puseră tine. 

CXXXĂVI: să 

nu  ainte-pome- 
ni-voiu lerusali- 

„.„praevenisti 

eum in benedic- 
tionibus... 

„anti cipent 
nos misericordiăe 
tuae... 

„et nom pro- 

posuerunt te... 

„Si non pro- 

posuero  Jerusa- 
lem... 

  
muli... 

Forte des în aglutinare cu „mai“ 
sub forma contrasă mainte=mai- 
-ainte, de ex.: „cela ce e scrisi ma- 
inte“ (Cuv. 4. bătr, II, 229). 

v. Mainte. 
In construcţiune cu mai de: 
Simeon-vodă Movilă, 1602 (Cuv. q. 

bătr. IL, 118): „au fost lui moşie mai 
d e-ainte vr6me...“ 

Pravila, Moldov. 1646, f. 17: „Să nu 
dia voe nemărui să cârce casa celuia 
ce iaste omii de cinste şi vestitii de 
omiă buni, carele mai de-ainte nu va 
fi avut nice dănăoară cuvinte de omi 
Tău... 

Ibid. f. 29: „cela ce va fi fostii mai 
de-ainte acel lucru a lui...& 

Ibid. f. 57: „de-i va fi dzăsi mai 
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de ainte să nu votovască cu muiaria, 
lui... 

Canonicul Cipariu constatase cel în- 
tâău, că latinul ante ne îutimpină 
nu 0 dată în vechile texturi sub for- 
ma: între, confundându-se material- 
mente cu preposiţiunea „între = lat. 
inter“, dar păstrându'şi nestrămutat 
înţelesul, „precum la Coresi, ps. V, 
5: nece vor fi călcâtorii de lâge în- 
tre ochii tăi, sai ps. IX, 20: să se 
judece limbile între tine ete., unde 
slovenesce pretutindenea e scris: npea 
(ante)“ (Cipariu, Principia, 396). Ac6- 
stă formă între în loc de înte 
(>lat. ante), cu un „-re“ analogic în- 
tocmai ca în „aimintre = lat. alia- 
mente“, dovedesce că ainte nu vine 
dWa-dreptul din latinul ant e, cie 
compus: a-înte, cu preposiţionalul a 
care aci represintă pe „ab“, ca şi'n 
francesul „avant“, italianul „avanti“, 
provenţalul „abant* = latin rustie 
„ab-ante“. 

v. 154. — Înainte. — Între. — Na- 
înte, — re... 

Ainte-apue.— v. Ainte.— Apuc. 

Ainte-pomenăsc. — v. Ainte. — Po- 
menesc. 

Ainte-pun.— v. Ainte. — Pun, 

Ainte-văd. — v. Ainte. — Ved, 

l-Aire $. aîri. — v. Ajure. 

2- Aire. — v. Aiesc, 

Aist, aistă (plur, diştă, aiste), pron. 
demonstr.; ce, cet (cette). Alături cu 
a est, una din variantele rustice în 
loc de acest. Circul6ză mai ales 
în Moldova, dar mai tot-d'a-una sub
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forma emfatică:. aista = aist-+-a, 
(v. 54). 

Alexandri, Cetatea Nemţului, act. II 
sc. I: „Tunurile lor bat zidiurile aiste 

necontenit, de cinci qile...“ 
Ibid.: se. 3: „Aiste cuvinte mi-o ro- 

stit morţii! şi ei. m'am legat cu giu- 

rămînt cătră ei aşa să fac...“ 

Pe când în daco-româna aist a scă- 
dut la treptă de provincialism, în 

macedo-româna el este aprope singur 

întrebuințat: „care este aistu?“ „care 
este aistă?* „a cui sîntu casile aiste? 

etc. (Bojadschi, p. 53). De asemenea e 

fârte obicinuit în istriano-româna (|. 

Maiorescu, p. 84). In ambele dialecte 

există şi forma emfatică aista (Mi- 

klosich, Rum. Unters., 1. 59). 

v. Acest. — Aest. — Aista. 

Aista (plur. aiştia, aistea), pron. de- 

monstr.; ce, cet (cette), celui-ci (celle-ci). 

Pormă emfatică pentru aist, aprope 

singură întrebuințată. Nominativul sin- 
gular e acelaşi la masculin şi la fe- 

minin. , 

Un cântec din Ardâl: 

Tar nevasta suspina 

Şi cu jele cuvinta: 

— Nu m& da dup'aista... 

(Pompiliii, Sibiiii, 63). 

I. Crângă, Punguţa cu doi. bani, 

(Conv. lit. 1876 p. 403): „M&! da al 

dracului cocoș i-aista! ki, las! că ţ-oiu 

da eii de cheltuslă; măi crestatule!...“ 
Acelaşi, Povestea lui Harap-alb 

(Conv. lit. 1877 p. 177): „Mai îmi 

vine a crede că aisiai ţara spânilor, 

şi n'am încotfo...“ 
Tot acolo p. 184: „Nu sciți d-vâstră, 

ce pâm'a dracului e Harap-alb aista!..“ 
Costachi Negruzzi, Muza dela Bur- 

dujâni, sc. 10: 

Dei cuconiţă, pacatu mare! 

Bu văd că Grecul aista are   

Lucruri plăcute, bune bucate, 

'Tot cam sărate şi chipărate... 

„Noi dicem: ci lucru esti aista, în 
loe de: ce lucru este acesta...“ (C. 

Tudoran, Tutova, €. Fruntişenii). 

„Aista scie şi toca în cer! dice po- 
porul despre cela ce scie multe...“ 

(Tutova, c. kpurenii). 

Aglutinat cu alt: aista-Valt. 

Alexandri, Rusaliile, sc. 20: „laca!.. 

Da, aistalalt, cine'i?... Cuconu Găluşcă? 

Mare minune...“ 

v. Acesta. — Aist. — Asi. — Asta.— 

Est. — Lt... 

Aista-Pălt. — v. Aista. 

Aişde (pl. aîşori), s. m.; t. de Botan.: 

10 Lilium martagon, lis martagon; 

20. Sisymbrium nasturtium, cresson 

de fontaine; 30. Galanthus nivalis, 

perce-neige. În primul sens se mai 
dice şi: aiu-de-pădure; în al doi- 

lea, e sinonim cu: usturoiţă, 

frunda-voinicului, 6rbă-de- 

ling6re, şi se mai dice şi la femi- 

nin: aiş6ră; în al treilea, se chiamă 

mai obicinuit: ghiocei, coconei, 

primăvăriţă etc. In aceste trei 

sensuri cun6sce pe aîșor Dr. Brândză 

(Prodrom 125, 437, 452). După Lexi- 

conul Budan (p. 9; cfr. L. M. 1, 50), 

tot, aşa se chiamă plânta „Asphodelus . 
ramosus“. După Sava Bărcianu (p. 6), 

„Lilium martagon“ pârtă mai în spe- 

cie numele de: aişorgalben. 
Aişor e deminutiv din alu „ail“ 

prin sufixul -şor. Tâte plântele de 

mai sus se caracterisă la rădăcină 

prin „bulbe“ sai „cepe“, ceia, ce ex- 
plică originea numelui lor. 

y. Aerel. — Aghică. — Aior.— Au.— 

2 Aug. — -Ş0r... 

- Aişoră | 
t. de Botan. — v. Aișor. 

Aigor-gălben | ș
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Ait s. aiit, -ă, adj; part, pass6 
d'aiesc: apprât6 ă lail. Se între- 
buinţeză alături cu o formă alezat, 
derivată din aiez. 

Dicţionarul Mss, Bănăţân circa 1670 
(Col. |. Tr. 1883 p. 429): „ Aj (citesce : 
qi). Allio conditust, 

V. Mite. — Astură. — Akese, — Aiez. 

Aite ş. aiite, subst. f. plur.; sorte 
de plat: gelâe ă Vail. Lexicon Budan: 
„4ăte, obsonium congelatum, gesulzte 
Pisse“. Plural dela, participiul trecut 
feminin: aită, Formaţiune paralelă 
italianului agliata cu acelaşi sens, 
dar pe deplin corespund&târe numai 
vechiului frances aillie „Sauce, ra: 
goât oă il entre de lail“, care presu: 
pune un verb aillir — rom. aire, 
cu un prototip latin comun alliire. 
Intr'un text medieval: 

Ces grasses ces, ces gras hastes, 
Ces forz aillies.. 

(Godefroy, 1, 188, 

românesce: „aceste grase gâsce, aceste 
grase şolduri, aceste tari aite...4 

V. Al. — Astură. 

Aitiră (plur. aiturd), s. f.; „gel6e ă 
Vail“ (Cihac). Lexicon Budan: „ditură 
= aite“, mai aducână ca, sinonimi (p. 
106, 579): cătărigi, reci şi 
piftiă. 

„Mâncările ţerănesci pe la noi, aşa, 
cum se rostesce de popor: măligă şi 
culeşă, mălai, peită = pâne de grâii, 
borş, zamă, dulce = lapte dulce, brînză, 
urdă, papă = scrob, asturi reci- 
buri, găluşte...“ (M. Lupescu, Sucâva, 
com. Broşteni). 

V. Ale. — 2Cătărigă. 

“Ai! interj.; aie! Ţipet de durere 
sai de o spaimă iute Şi pătrunqă- 
tOre. Generalmente reduplicat: aj? 
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ai! O interjecţiune comună omenirii 
întregi. 

VA — 27, 

AI! s. aii! interj.; par exemple ! 
Exprimă, o uş6ră mirare, 

Dicţionar Mss. Bănăţăn circa 1670 
(Col. 1. Tr. 1883 p. 429): »Ajj (citesce : 
ai). Admirantis vox.“ 

Acelaşi interjecțiune cu 0 nuanţă 
comică: 

Ai, săracă mândra mea, 
Cu brâi roşu so'ncingea, 
Inima mi-o aprindea,.. 

(Jarnik-Bărsanu, Transily. 244) 

Cu forma, aspirată: hai! 
Tot aci ar fi să, aparţină la Dosof- 

teiu, 1688, f. 8 a: 

Ps. LXIX : să „.. avertantur 
să 'ntoarcâ în- statimerubescen- 
dată, stidindu-să, tes qui dicunt mi- 
carii grăese mite: hi: euge, e u- 
hai bine! haj bi- ge... 
ne!.., 

unde apare ca sinonim cu ironicul 
aferim; dar Dosofteiu na făcut 
aci decât a imita psaltirea polonă a 
lui Wr6bel din 1567, în care pasagiul 
de mai sus e tradus: „Ci kt6rzy mi 
mOwia hai, hai!“ In originalul e- 
braic este: hedad. 

V. 24, — 27 — 12 Aj! — 5-4! 
Auiu! — Hay! 

SAX! interj.; va! allons! Corespunde 
imperativului aie! aidem! aideţi! 
„4ă încolo daici=gehen wir Weg von 
hier!“ (Polysu). „4ă de te culcă! Aj; 
mă! ce mai stai aici? Ai, băete! Aj 
să fugim! 4 la pere... (L. M.). Mai 
adesea sub forma, aspirată hai. Aşa, în 
strigătele precupeţilor (E. Băican): 
„Hai la pe, pe, peş! Hai la cârne, 
corne ! Hai acilea la băstu! etc.“ 

La Anton Pann:
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Zise unul: ai săl prindem 

Şi la vrun Ţigan săl vindem... 

(Prov. I, 83) 

sai 

Şi o chiamă după el, 

- Zicenâ: ai col6 niţel... 

(bid, 100) 

sai : 

Ai! mergi de mănâncă pâine —îi zise— 

şi prost nu fii, 

Şi aibi în grije ca mâine de diminsţă 
să vii... 

(Ibid. II, 9 

Cu aspiraţiune : 

Hai, mândră, la cununiă 

Pină “i frunda, verde în viă! 

Dacă frunda s'a usca, 

Cine-amar ne-a cununa ?.. 

(Jarnik-Bărsanu, 49) 

sai: 

Hai, bade, să ne iubim, 

La luat să nu gândim! 

Ne-am lua, nu ne putem; 

Ne-am lăsa, nu nendurâm... 

(bid. 56) 

Pe când în graiul obicinuit acest ai! 
se aspiră în hai, limba poporană, po- 

etică îi asociază une-ori pe eufonicul 

d ca în dalb — alb. De exemplu: 

Nevasta mi'l audia 

Şi din graiu aşa grăia: 

Dai voinice 

Seminice ! 

Dacă ţi urît de mine, 

Du-m& m oraş şi m& vinde... 

(Pompilii, Sibii 62), 

sai : 

Dai murgule, ragul mei! 

Ce rew'i pe capul tei? 

Coma cruntă, 

S6ua'i ruptă, 

Vai cum vii tu dela luptă!.. 

(Ibid. 80) 

In aceste pasage însă „ai! = allons!* 

se confundă cu „ai! = par exemple !“ 

v. 24! — A4ăde! — Doi! — Hai!   

4 Aj! — v. Voj! 

5 Ai? interj.; dites donc! „Vorbă de 

întrebare, care probabil este = ais, a 
doua persână din aj o, aşa de des în 

Plaut sub forma ain în loc deaisne, 

cu acelaşi înțeles ca, şi'n românesce în- 

trebarea: a?“ (Laurian-Maxim). 

SAi=ani, plur. d'an. Formă forte 

poporană, dar nu rară şin vechile 

texturi. 
Dosofteiu, 1683, f. 116 b: 

Ps. LXRXIS: „anni nostri 
„ati noştri ca sicut aranea me- 

painjina îngăima, Gitati sunt, dies 

dzilele ailor no- annorum no- 

ştri într” ânşii strorum in ipsis 
şiapte dzăc de ai, septuaginta an- 
iară de-a hi în ni, si autem in 

puteri, optii-dzec potentatibus, oc- 
de qi... toginta anni... 

Balada Corbea;: 

Do&-geci şi şâpte ai 

Scii cum m& mai chinuiai!... 

(G. D. Teodorescu, Poes. pop. 52%). 

V. An, 

TAI, — v. Am. 

SA, — V. Aş. 

Ai; pluriel de Particle possessif 

masculin a |. 
Aci ne interesă numai funcțiunea 

lui ai denaintea numerelor ordinale. 

Pentru a traduce pe francesul „les 

deuxi&mes, Le s troisi2mes“, graiul ro- 

mânesc de astădi întrebuințeză: „cei 

de al doilea, cei de al treilea, lite- 

ralmente: ce.ux du deuxieme, ceux 

du troisiăme“. Limba veche, pe o cale 

mai organică, din singularul „al doile“ 

trăgea pluralul „ai doii“. 

Text circa 1580 (Cuv. d. bătr. II, 

284): „multe oşti birui, întăiu Siriianii, 

ai doii Turcii, ai treii Tătarăi...“
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Text circa 1600 (Cuv. de bati. II, 
79): „dereptu acdia, intraţi în bucuriia 
domnului vostru, şi cela de întâi şi 
ai doii...t | 

Varlam, 1643, 1 f. 982 n: „„Slugile 
cei diîntăiu şi ai doii sămtii proorocii 
şi direpţii...“; apoi f. 291 a: „di treii 
sămtii carii nu numai la nuîntâ ce nu 
vrură să margâ, ce şi slugile uciserâ,..% 

In cas oblic: | 
Pravila dela Govora 1640, f. 135 

iară, nepoţii miei cei dentăiu 
să se amâstece cu as trei nepoţii 
muerii mâle neopriţ, aşijdere Şi az 
trei-mi nepoți cu di treii nuerii 
mâle, iară, nepoţii muerii-mi cu ai fră- 
ţini-mieu sau fetorii surorii-mi să nu 
se amâstece, iară aj doi nepoţii mu- 
erii mele cu fetorii ai doilor-mi 
veri neoprit să se amestece, iară fe- 
torii ai doilor veri să nu se atingă...* 

Era însă Şi o formă, plurală „di doi- 
lea, ai treilea“, mai apropiată de 
usul actual: - 

Coresi, Omiliar 1580, quatern. XXII 
p. 14: „voi seți trupuli lu Hristos şi 
noduri deîn parte-i carii puse Dum- 
nezeu în bes6reca lui: întăi apostolii, 
ai doil6 prooroci, ai treil6 învi- 
țâtorii... 

Cât, despre întrebuinţarea, lui aă de- 
"naintea, pronumelui posesiv: „aceşti 
boi sînt ai mei“, şi de'naintea, geniti- 
vului: „boi ai lui Petru“, se vorbesce 
în alţi articol. 

V. SA. — Al — Ale, 

a. A: eee 

*9Ai (mase. albă, plur. alor); sorte 
Warticle possessif postique au cas o- 
blique. Un fenomen morfologic fârte 
Curios, în puterea căruia pronumele 
posesiv se declină, aşa: 

[al mei] [a mea] 
gen. dat. sing. alui mei ai mele | 
a» Plur. alor mei alor mele... 

Este învederat că femininul aj în „dă 

WAY 
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mele, ai tale“ n'are a face cu masculinul 
plural ai dela al în „ai mei, ai tei“ 
sai „ai cutăruia“; nici alui Şi alor în 
„alui meii, alor mei, alor mele“ nu se 
potrivesce cu al lui saii al] lor, a lui 
sai alor în: „al lui lucru, a lor 
faptă, a lui trâbă, a lui Petru ete.“, 
unde se asociază, dar fără a se confunda, 
la oYaltă, un articol şi un pronume, pe 
când în fenomenul .ce ne preocupă ele- 
mentele compuse constituă un singur 
tot aglutinat, funcţionând numai ca, 
articol. După cum în „ai mele“ nu se 
pote trunchia a în a-i, de asemenea 
nu trebui despărţit în doă alui şi alor. 

Ne întimpină adesea în Psaltirea cea 
versificată a Braşovânului Corbea, 1700 
(Mss.- în Acad. Rom.); de exemplu: 

Ps. LIN: 

Şi cuvintele ai mâle 
Guni, în urechi ia-le,.. 

„cuvintele gurej mele...* 
Ps. XLIX: 

Şin potriva, filului aj a tale maice, 
Stricătoasă smintâlă ai pus, ca de lance... 

„filului maicey tale...« 
Ps, L: 

Și după mulţime alor tale 
Indurări, m& scoate la drum şi cale... 

„îndurărilor tale...“ 
In exemplele de mai sus vedem pe 

ai sai alor urmând după un nume 
post-articulat : „cuvintele az..., „mul- 
țimea alor...“; tar în „fiului ai a 
tale...“, printr'un fel de reduplicare, 
alături cu ai este lăsat Şi a din no- 
minativul „d tat, Acelaşi reduplicare 
în ps. LXXXĂVIII: 

A alui nostru împărat 
Ce-i de scumpe daruri bogat... 

Mitropolitul Dosofteiu recurge nu o 
dată în proză la acâstă, declinațiune 
anormală a posesivului, însă numai



569 12.3.AjA 

în stilul cel poetic al rugăciunilor. 
Bună-6ră : ” 

Paremiar, 1683: 

f. 14 a: „nu uita nice triace dzâsa 
alui mieu rostii, nice fugi dela gra- 
ăurile rostului mieu...“ ; 

f. 16 a: „să păzăşti gândul bun Şi 
sâmţâria alor miale budze...“ 

Liturgiar, 1679: 

î. 9 b: „am învitatu'ţ cu urgie 
bunătatia, alor tale poruntă sărind şi 
neascultândi a tale învăţături...“; 

f. 88 a: „ai tăi prâ-curat, trupi 
şi dumnedzăescii sănge nedestoinicii 

sânti...& ; 

f. 89 a: „în lumina alor tale po- 
runti îndireptâdză-ne...“ ; 

f. 92 b: „multe's mulțâmile alor 

miale, Dumnedzăi-născâtore, gre- 
șiale...“ 

La dativ : | 

Palia din Orâştia, 1582 (op. Cipariu, 

Analecte p. 71): „să vei da bani îm- 
prumuti aloră miei mişei oameni...“ 

Tot aşa la. A. Pann, Prov. 1, 157: 

Şi cu 'nerijirile sale 

Stringând un lei de parale, 

Dise ai sale neveste : 

Dragă, o dicală este... 

= „dise nevestei sale...“ 
Este acelaşi articlu a ca şi n „a 

mea, a ta, a sa“, dar întrebuințat cu 
totul afară din norma obicinuită, după 
care el trebui să dispară în concor- 

danţa posesivului cu un nume la cas 

oblic: „nevestei sale“, nu „nevestei a 

sale“; „poruncelor tale“, nu „porun- 
celor a tale“; „rostului mei“, nu “ro- 
stului a mei“; pe când aci, din con- 

tra, posesivul se pune nu fără a în 

e6da numelui, ci cu a de'inaintea nu- 

melui, şi'n acelaşi timp a îşi atrage 
aglutinându'şi pe determinativul sin- 

“ gular ă sai plural -lor al acelui nume, 
remas astfel nedeterminat. E forte ro- 

mânesce de a dice, în poesiă gintr'o   
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proză patetică: să spui alor tei stă-. 

pâni = spune stapâni-lor [a] tei“, saii: 

„Mărimea ai sale iubiri = mărimea 
iubiri-i [a] sale“. Nemic analog în cele- 

Valte graiuri romanice. 

De aceiaşi natură morfologică, di- 

ferind însă prin împregiurarea că nu 

funcţioneză de'naintea unui posesiv, 

este aj întrun document moldovenesc 
din 1615 (A. [. R. [, 1, 128): „noi vă- 
zindu acel zapis a dumisale maicei no- 

stre ai Moviloe car6 mai sus seri- 
em...“, unde „ai Moviloe=—a Moviloe-i“. 

ŞI aci, întrebuinţarea e poetică, în fond. 

Graiul a fost condus prin simţul este- 
tic de a nu repeţi de doă ori același 
formă gramaticală: a maice-i a Movi- 

l6e-ă“. De asemenea de cinci ori întrun 

act moldovenesc inedit din 1668, scris de 
„popa Vasilie cel domnescu de Trăgul- 

frumos“ (Arch. Stat. din Buc., docum. 

Mitrop. laşi): „fată as Dâvidoae“, „ne- 
poată de fiiu ai Dâvidoae“, „parte 

soacră-noastră ai Dâvidoae“ în loc de: 
„a Davidoae-i.“ 

Ar fi forte interesant de a urmări 

acest fenomen în dialectul macedo-ro- 
mân, unde el se află de asemenea, cel 

puţin pînă la un punct 6re-care. Dr. 

Obedenaru (Dicţ. Mss. în Acad. Rom., 

II, 856) dice: „ali (ali) article feminin 

g6nitit et datif qui se met avant le 

substantif: era furca ali surată = 

daco-roumain : era furca, suratei“. Ma- 

cedo-românesce genitivo-dativul obici- 

nuit fiind „suratăli = suratei“, urmeză, 

că „furca ai surată = furca suratăli“ 

corespunde pe deplin daco-românului: 

„furca a surate = furca suratei“. 

„Fată ai Davidoae“ din vechiul text 

moldovenesc ar suna macedo-române- 

sce după sub-dialectul din Crugova: 
„fâta ali Davidoane“. 

V, SA, — 54, — A, 

1-23-Aja; 10. pron. demonstr. f6m.:
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„celle-lă ; 20. pron. dâmonstr. neutre: 

Ga, cela; 3%. article prâpositif de Pad- 

jectif au feminin. In primele doă sen- 

suri este o formă rustică forte re- 

spândită pentru emfaticul aceia; în 
sensul al treilea, pentru ceia. Core- 
spunde masculinului emfatic ala şi 
ăla=acela, cela. | 

Dr. Polysu: -„tot aia = dasselbe; 
pentru aia = darum, desswegen; toc- 
mai pentru aia = eben darum; e aia 
= das ist eben“. 

d) Ca. pronume demonstrativ feme- 
iese. 

O doină din Transilvania : 

Câte păsărele ?n. codru, 

T6te 'mi cânţă mai la modru, 

Numai biata ciocărliă 

Aia "mi cântă n pribegiă... 
(Jarnik-Bărsanu, 198) 

Alta tot de acolo: 

De-aici pînă la Brageni 

Nime nui străin ca et, 

Fără frunga de duplăi; 

Dar, nici aia nui străină, 

Care-un pic de rădăcină... 

(id. 205) 

Cântec oltenesc : 

Să mii dai un săm&nat 

Cum de-mult nu s'a mai dat, 

Semâ&nat de poteraşi 

Să resară Românaşi, 

Semincidră d'aia, nene, 

Tot cu ochi şi cu sprincene... 

(G&. D. Tevdorescu, Poes. pop, 484) 

Basmul „F&t-frumos“ (Ispirescu, Le- 
gende, 167): „se întârse dela biserică 
şi vedu frumusețea aa de grădină...“ 

b) Ca articlu prepositiv adjectival, 
Singularul aia e rar, deşi este des plu- 
ralul alea. 

Basmul „Il6na Simid6na“ (Ispirescu, 
Leg. 20): „mânuşiţa aia micuță şi pi- 
cioruşul ca, de qină,..“ 

c) Ca pronume demonstrativ neutru. 
Basmul „Tinerețe fără bătrâneţe“ 

S-ALA 
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(Ispirescu, Leg. 5): „blestemul părin- 

ților le-a ajuns, şi daia sai făcut 
lighioi aşa precum le vedi...“ 

Basmul „Ciobanaşul cel isteţ“ (ibid. 

246; cfr. 161): „Fata de ce crescea, 
d'aia se făcea mai frumâsă...“ 

In Banat, se dice aia alături cu 

ahaia. În Basmul „Găitan de aur“ 
(Picot, Dialectes roumains, p. 36): „ca 

să poți triece, ie joarda aia, dă cu ia 

pre faţa api "'naintea ta şi dzi...%; 
precum şi la neutru (ibid. p. 26): 

„Cenuşotea rămase mult după aia în 
vorieţ...“ 

În Moldova însă «aia nu se aude, 
afară numai d6ră pe la locuitori veniță 
de aiuri. 

„Ciobanii pe aice se deosebesc de 
săteni în graiu prin cuvinte ca: aia, 
ailaltă, ala (plur. aia), pă dincolo, 
se căznesce etc., pe când sătenii die : 
aşea (acea), aşea-laltă, aşela (plur. 
aşeia), pi dincolo, se năcăjesee...* (V. 
Stegariu, Tecuciu, com. Corodu). 

V. SA. — TA. — Acea. — Acela. — 
Ahaia. — Ala. — Alea. — Ala... 

“Aia, plur. d'ala. — v. Ala. 

Sia, s. f. indecl.; matronne, dame. 
O veche remăşiță italică, mai păstrată 
abia în câte-va cătune. 

„ln judeţul Olt se dice pe alocuria; 
au şi-mei în loc de: bărbatul mei. 
Bunidră, când se întălnesc do femei 
şi una din ele întrebă: — Da bine, 
bia! unde e au şi-tei? — Au şi-meii 
e dus la c6să, etc. Tot aşa se dice: 
dia' a mea, în loc de: nevasta mea; 
de ex. când doi bărbaţi se întălnesc 
şi unul din ei întrâbă: — Ce mai face, 
nene Gheorghe, doda Stana ? — Bine; 
dar doda Rada? — Aia a mea ţese 
ori torce. Dacă, însă amîndoi sînt mai 
familiazi, atunci se într6bă : — Ce mai 
face aia a ta, mă? — Bine; dar aia
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a ta? — Eh, umblă rătutită Şi for- 

fotă...* (M. Păruşânu, Olt, com. Păroşi). 

Este învederat că aia nu e un pro- 
nume demonstrativ, căci corespunde 

masculinului aiu, care se întrebu- 

ințeză, la Olteni sub forma deminutivă, 

alu ş cu sensul de „bătrân, moş“ (|. 

M., Gloss. p. 32) şi de care abia diferă, 

forma au ş în „au şi-meii“. Macedo- 

românesce de asemenea: auş „moş. 

„Au şi-mei“ însemneză „bătrâ.- 

nelu-mei“, „aia a mea“— „băbuţa 

mea“, după cum şi obicinuesc soţii la 

ţerani a'şi dice unul altuia după un 
timp 6re-care de căsătoriă. Aia este 

latinul vulgar ăvia „babă“; alu — 
latinul ăvius „moş“, care prin forma 

deminutivă „aviolus“ a produs pe fran- 

cesul „aieul“. Din „avius“ şi „avia 
au şi Italienii: aio şi aia „gouver- 
neur, gouvernante, bonne“, de unde 

„apoi prin împrumut spaniolul şi por- 

„tugesul ayo şi aya cu acelaşi înțeles. 

În limba sardă după dialectul logudo- 

res: ăvio, ăvia „moş, mâşă“. 

In „aka a mea“, „aia atat ete., ar- 
ticlul postpositiv din aia e tractat ca 

finalul -a în numile proprie femeiesci : 

„Ana a mea“, „Safta a mea“ şi altele. 
v. Auş. — Babă. — Bia. — Dacă... 

Ajân (plur. aieră), s. m.; notable, 

maire. Cuvînt turcesc de origine arabă, 

(Şainenu, Elem. turc. p. 8). A circulat 

altă dată în graiul poporan de pe mar- 

ginile Dunării şi mai circulsză astăqi 
numai dâră în Dobrogea. ! 

Balada „tudor Tudoraş“ : 

Tudor tare 'mbogăţia, 

Herghelii de cai făcea, 

Şi turme de oi, 

Şi ciredi de boi: 

Iar aieniă Chiustengii 

Şi boerii Dobrogii 
Cu el se împizmuia, 

Săl sărăcâscă cătă... 

(Burada, Dobrogea, 121)   
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De aci adjectivul: aienesc. 
Y. Alenesc, 

Aiăr (plur. aiaruri), s. n.; „juste me- 

sure, fixation juste du prix de la vi- 
ande, du pain ete.“ (Cihac). Cuvînt tur- 

cesc de proveninţă arabă (Şainenu). Se 

mai aude pînă astădi pen oraşe, şi 

mar strica să remână, lipsind un alt 

termen mai potrivit. 

Dr. Polysu: „iar, das Richten; a 

face aiar, richten, zurecht; stellen ; a 
face aiar în cântar, eine Balkenwage 
rishten.“ 

Constantin Vv. Ipsilant, 1799 (Co- 

drescu, Uricar I, 85): „să facă aiar 

cantarilor, adecă să le îndrepteze...“ 

Aiăsmă, s. f.; eau benite. Formă 

vulgară pentru aghiasmă, dar tre- 

cută deja în limba, literară. 

A. Odobescu, Mihnea-vodă p. 80: 
„Creştinii es de t6te părţile, făcându'şi 
cu diasmă semnul crucii pe frunte...“ 

-v. Aghiasmă. — 2Jasmă. 

Alăsta; Ga, ceci, „nom gânâral de 
chose“ (Littr6). Formă, rustică pentru 

acesta, întrebuințată mai ales în 

Moldova, 

Document moldovenesc circa 1650 

(A. IL. FR. I, 108): „cum va hi voia 

măriei sale, aş6 va face; de-aiasta dăm 
ştire dumitale...“ 

V. Acesta. — Aest, 

Aiăstă. — V. Aest. — Asta... 

Aibu, âibi, aibând. — v. ''Am. 

Aică, — v. Daică, 

Aida! s. hăida ! interj.; va! allons! 

Acelaşi sens cu ai! sai hal! cu 

aide! sai haide! şi cu aidaţi!
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sau haidaţi! cu cari se confundă 
şi sub raportul fonetic, deşi originile 

lor par a fi cu totul diverse. 

Dicţionarul Bănăţen circa 1670 (Mss. 

în Bibl. Universităţii din Buda-Pesta): 
„Haida. A ge dum.“ 

Jipescu, Opincaru p. 142: „cu băţu 
în mână, ada, aăda, pînă ajunge a- 
colo...“ 

Cuvîntul a străbătut în Europa ori- 
entală, în vâcul de mijloc prin felurite 
năvăliri tătăresci, începend dela Avari 

şi Pecenegi. In dialectul ture djaga- 

tai: aida! In Rusia nordică pînă la, 

Urali şi chiar în Siberia: „aida, mo- 

lodtzy, k dielu! — aăda, băieţi, la 

trâbă!“ „aida obiedati —.aida la 
prând !“ (Opyt oblastnago slovaria, 
Ptrsb. 1852 p. 2; Dopolnenie 1858 p. 

-1). Polonesce hajda! (citesce: haida) 

„heh! frisch !“ figurând şi ?ntro locu- 

ţiune proverbială curi6să: „de jure 

i de hajda = per fas et nefas“ (Linde, 

verbo Hej), în care Polonii, pe când 

eraii forte latinomani, băgară din graiul 

lor propriii numai pe „i=şi“ lîngă trei 

cuvinte latine şi lîngă tătărescul haida. 

Bohemesce, din interjecţiune s'a, for- 

mat un verb regulat hagdâti (ei- 

tesce: gaidati), pe lingă interjecţiunea, 
hagdum (Jungmann, Slownjk, 1, 649). 
Turcii Osmanlii însă maii păstrat toc- 

mai ei interjecţiunea, ci numai verbul 

derivat haydamak „a mîna vite“, 

literalmente : „a striga haida, a 

hăidui“. Nu dela Turci dară ne vine 

cuvintul, dar dela Cumani sai dela 
vre-un alt trib turanic medieval, 

Când îşi însoţesce pre optativul de, 

dida capetă la, noi sensul francesului 
ironic : „allons done!“ 

De la Vrancea (B. Stefânescu), Sul- 

tanica p. 10: „Să crape de căldură, 

nu'şi sumete mânicuţele în faţa flă- 

căilor; să se îmbrebenâscă ea cu găl- 

benele şi bujori, cu creiţe şi cu ochiu- 

  

  

-boului, aida-de ! nu se scrie la dînsa 
aşa țigăniă...“ 

v. Aidamac, — Aidaţi ! — Aide! 

Aida-dă. — v. Aida. 

Aidamăe s. haidamăc, s. m; 10. bri- 

gand, vagabond ; 20. gourdin, massue. 

Ispirescu, Poveştile p. 57: „cură 

ţind ţerile de tălhari şi de haăda- 
mai. 

Cu sensul de ciomag sai mă- 

ciucă, la Tichindl, Fabule ed. 18838 

p. 403: „proptindu-se cu didamacul 
lui cel grâznic, cu carele lovia, leii şi 
urși...“ 

Turcesce verbul haydamak în- 

semn6ză: „conduire un troupeau“ (Şai- 

n6nu, Elem. ture, p. 50), de unde apoi 

„bâtă“, adecă ce-va cu care se mână 

vitele, şi „bâtăuş“, adecă cine-va care 
mânuesce o asemenea unâltă. 

Aidamac se află şi la Serbi cu sen-. 

sul de „bâtă“ (Karadzic), iar în sens 

de „rebelle“ şi „Cosaque“ acestă, vorbă 
era forte respândită 6re-când în Polo- 

nia şi 'n Rusia sudică. De aci pare a 

urma, că noi am căpetat'o dela resărit 

prin Lătari, iar nu din m6dă-di prin 
Osmanlii. 

v. Aida. 

Aiâaţi ! s. haidaţi! interj.; en avant! 
Nu e acelaşi cuvînt cu aida, nici cu 
ai de, cu 16tă guasi-identitatea, lor fo- 

netică, şi logică. La Serbi există de 
asemenea „haidaţ! = davon!“ (Karadăic, 

799), însă nu Românii aă luat cuvin- 

tul dela Serbi (Cihac, II, 583), ci toc- 

mai Serbii dela Români, căci numai 
românesce -aţi indică pluralul impera- 
tivului la a doua persână, ceia ce ser- 
besce sună -ate. Al nostru aădaţi sai 

haidaţi este un strigăt de resboiu, com- 
pus din ai daţi! sai hai daţi! 

adecă : „allons! frappez!“ În energicul
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cântec ostăşesc, care era forte vechiu 
deja în timpul mitropolitului Dosoftelu 
şi se atribuia pe atuncă lui Stefan cel 
Mare, refrenul este: 

Hai, fraţi! hai fraţi! 

La năvală daţil... 

(Ar. Densuşianu, Ist, lit, 224). 

Ca ţipet în focul luptei, acest refren 

se reducea la un teribil: hai daţi! 

V. Aj !— Ajul.— Chirileisa. — Ucide!.. 

1-Aj-4ă! s. hai-ad! — v 2: 4ăde. 

2 Ăide ș. hăide! interj. et vb. dsfect.; 
va! allons! marche! Ca imperativ, 

funcţionsză la prima şi a doua persână 
plurală : aidem! aideți! şi la a doua 

singulară: aide! In tâte întrebuinţările 

se pote aspira: haidem! haideţi! Prin 

emfaticul -a (v. 54) devine: aădea! 

haădea, ! 

Donici, Parnas: 

Aidelă, voinicilor! cu toţii să răcnim ; 

Nu pierdeţi cumpătu, strigaţi cu îndrăs- 

n6lă,... 

A. Pann, Prov. 1, 8: | 

Aideţi să vorbim de giabă, 
Că tot n'avem nici o trâ6bă.., 

Costachi Negruzzi, Aprodul Purice : 

Buciumaţi, şi Dâmne-ajută! — Cu toţii 

strigă: amin! 
Aideți, fraţi, din ţera, nstră să alungâm 

pe păgân!,.. 
i 

Jipescu, Opincaru p. 153: „înjugă 
şi plecă, idea, aădea, vorbă, vorbă, 
pin” ce înseri6ză,..“ 

Filimon, Ciocoii vechi p. 249: „Aidea! 
fie după voința dumitale; o să'ţi fac 
acest hatir, şi de voii păţi ce-va, vei 
da s6ma la Dumnedeii...“ 

Pote să nu aibă sensul de „mer- 
gere“, ci chiar pe acela de „oprire“, 
dar în ori-ce cas ca imperativ : 

22,088, 
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Haide, bade, nu te duce, 

Că te-aştept cu gura dulce!... 

(Jarnik-Bărsanu, 107) 

FOrte des se construesce cu sub- 
junctivul de: „aăde de fă... = aide 
să faci... 

Haide, mândră, pînăn prag 

Demi dă gură, că's betâg; 

Haide, mândră, pîn' la cruce 

De vegi N&mţul cum mă duce... 

(bid. 317 

Etimologia, lui aide a fost pînă acum 
o enigmă. Mai întâiu, toţi îl confundaii 
cu aida şicu aidaţi, cari amîndoă 
îi sînt străine, fiind tot-o-dată străine 
unul altuia. Apoi unii îl apropie de la- 

tinul agedum (L. M.), cu care se întăl- 

nesce şi prin sens. Foneticesce, din „a- 
gedum“ s'ar fi putut nasce la Români 
aid, cu i pentru -ge- ca în „ma lat. 
magis.& Alţii (Diez) par a] înrudi cu ita- 

lianul andare, de unde ar fi imperativul 
dialectic venețian ai da. Cei mai mulţi 
(Cihac, Miklosich, Şain6nu) indică in- 
terjecţiunea turcă haidă „en avant!“ 
Să se observe însă că: 10. Cuvîntul 
nu există în dialectele turce asiatice. 
20. La, Turcă el nu e nici o dată verb. 
3%. Ca verb, el ne apare numai: aq) la 
Români: aidem, aideți; b) la Serbi: 
haidemo, haidete; c) la Bulgari: 
haide, haidite; d) la Albanesi: 
haide, haideni. In poesia popo- 
rană română, serbă, bulgară şi alba- 
nesă, intrebuinţarea lui haide ca verb 
defectiv este identică, după cum ea, 
nu ne întimpină de loc la Tur, E 
aprope sigur că Turcii, la întrarea, lor 
în Europa, îl vor fi găsit deja vechiu 
la indigeni. Dela Turci apoi îl vor fi 
luai numai dâră Neo-grecii: Xawre! 
(Passow). 

Cum dară remâne cu etimologia, cu- 
vîntului ? 

Pe de o parte, afară de Bulgari Şi 
de Serbi cu învecinaţii Sloveni, adecă 

19
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afară de ramura slavo-balcanieă , la 

ceilalți Slavi aide nu se găsesce; pe 
de altă parte, prin elemente specifice 

serbo-bulgare acâstă vorbă nu se ex- 

plică, precum nică prin albanesa. Nu 

cum-vă soluțiunea se pâte dobândi prin 

limba română ? Filologii uită întrun 

mod sistematic că Serbii şi Bulgarii, 

când sai încuibat peste Dunăre cam 

în secolul VII, deteră pretutindeni 

peste Români, cari la rîndul lor, cu 
vr'o cină vecuri mai nainte, se așe- 

daseră acolo peste un substrat autocton 

tracic, scoțând la, fiinţă o nouă naţio- 

nalitate : grupul latin oriental. Ori-câte 

se află la Serbo-bulgari şi se află şi la 

Români, dar nicăiri la, Slavii cei dela 

nord, e aprope de mintea omului că, 

Serbo-bulgarii le-aii luat dela Români, 

iar nu vice-versa, deşi multe, şi forte 
multe negreşit, însă elemente pansla- 

vice anume, ai primit şi Românii 

dela Serbo-bulgari. 
Interjecţiunea ai! sai hai! „va! 

allons!“, se asociază la noi mereii 

“cu optativul de, astfel că 'n Banat, 
bună 6ră, compusul „ai-de!“ a ajuns 

a forma o interjecţiune specială de 

„rugare şi poftire, de ex. hai-de! în 

Gră bună!“ (Diaconovică-Loga, Gramm. 

p. 156); iar la Macedo-români, după 

un „vechiu cântec“ citat de Dr. Obe- 
denaru (Dic. Mss. în Acad. Rom,, II, 

716): 

Gi'ţi unzâsce parce lungă, 

Hai de moi, trup de-armătulă... 

adecă: „Comme les longs cheveux te 

vont; allonş, corps de militaire!“ 

Dar şi mai des acest ai! saii hai! 
se construesce cu subjunctivul de: 

ai de'mi spune mai iute! ai de 

fă cutare lucru! etc. 

Haide, puiu de turturea, 
De'mi arată cărarea... 

(Jarnik-Băvsanu, 200) 

  

  

Haide, bade, de mă iea 

Pin'ce's pruncă tinerea... 

(hi. 44). 

Să. luâm acum următârea doină din 

Transilvania : 

Haide, mânâră, d e'mi dă gură, 

Că'ţi dai tot ce am în şură; 

Dragă, hai de mă sărută, 

Că'ţi dau boii dela rudă!... 

(Jarnik-Bărsanu, 78) 

De'ntâiu, hai ne apare aci ca si- 

nonim perfect cu haide; a doilea, 
versul: 

Dragă, hai de mă sărută... 

este din punct în punct tot una ca şi 

când am dice: 

Dragă, haide, mă sărută... 

Disilabicul aide resultă dară din aglu- 

tinarea celor doă elemente, pe cari 

graiul poporan le pune nencetat în a- 

tingere: interjecţiunea ai şi silaba 

de, acâstă din urmă mai cu s6emă ca 

subjunctiv. În construcţiunea: „aide 

de'mi arată =ai de'mi arată“ este 

o reduplicare a aceluiaşi de. O dată 
aglutinat din ai şi de, aide a suferit 

apoi analogia imperativilor de a, treia 

conjugaţiune: „arde!“ „perde!“ „cre- 
de!“ născându-se flexiunea: aidem! 
dădeţi ! 

In scurt, prin româna şi numai prin 

româna. genesea cuvîntului se desfă.- 

şură dela sine, şi ni se limpedesce tot- 
o-dată fenomenul că aide, ca interjec- 

țiune şi ca verb, fiinţâză numai pe 

peninsula balcanică, acolo adecă unde 

Românii serviseră de substrat pentru 
aşedămintele posteridre slavice. 

v. %A4i!— Aida !— Alduţi. — % Hai !— 

Haida ! — Haidaţi.... 

Aidâi s. haiaâii (plur. aidâi s. haidây), 
s. m.; vacher, gardien de bâtail. „Haidâii, 
păzitor de -vaci în cir6dă (Costinescu). 

Cuvintul s'a născut din interjecţiunea
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aida s. haida prin sufixul -âuă; 
literalmente : „acela care mână, vacile, 
strigând: haida!* Aidâă n'are a face 
cu maghiarul „hajt6“ (Cihac, IL, 504), 
de unde se trage haitâi, cu totul 
o altă vorbă. 

v. Aida. — Aidamac. — Haitâni.. — -âri. 

Aidăe s. haiduc (pl. aăduă s. haiduci), 
5. m.; 19. fantassin; 20. bandit. 

Cu primul sens, ca sinonim cu pe- 

destraş saii dorobanţ, aduca 
eşit de-mult din întrebuințare, dar ne 

mai întimpină în cronice. 

Miron Costin, Letop. 1, 222: „Aşa 
îl pripise Mihaiu Vodă de aproape pre 

leremi6 Vodă, căt nişte haiduci pe- 

destri cu căte-va cară, pre urma 

leremiei Vodă, i-aii ajuns fruntea oştii 
lui Mihaiu Vodă, şi ati stătut haăduciă 
la răsboiu, apărăndu-se căte-va c6suri; 

ce dacă s'aii înglotit oastea, lui Mihaiu 
Vodă, i-aii spart pre haiduă...* 

Ca sinonim cu h oţ, cuvîntul se di- 

stinge printr'o nuanţă forte caracteri- 

stică : aăducul desp6iă numai pe cei bo- 
gați şi pe străini; îşi iubesce ţ6ra, 
apără şi ajută pe cei apăsaţi; îşi bate 
joc de stăpân şi de stăpânire, pentru 

că % e drag a fi slobod; el e poet. 

Iordachi Golescu, circa 1830 (Conv. 

lit. 1874 p. 73): „Cântecele de aiduci, 

sufletul ţi] înveselesce, trupul ţi” în- 

tăresce, mintea ţi-o înverguneză...“ 
Aşa, scriea un boier mare! 
In unele locuri, se rostesce vazduc: 

„Mi-aduc a-minte că în nordul Biho- 
rului am audit în loc de hram-—vram, 

adecă vramul bisericei în loc de hram ; 

tot aici am audit vaiduc în loc de 

hakduc...“ (D. Păscuţ, Făget). 

Forma cea mai respândită însă este 
aspiratul haiduc. Derivă din maghiarul 
hajdă „fantassin, bandit“. Acăţân- 
du'şi sufixele -uk, -t, -dtin, acest ter- 

min Sa înrădăcinat de vecuri pe în-   

trega, peninsulă balcanică, mai ales cu 

înțeles de „hoţ“ şi chiar de „voinic 
în genere“: turc. hajdud, neogr. xai- 
vTOYTIs şi xaidovz, alban. haidut şi hai- 

duk, bulgăresce şi serbesce: haiduk, 
aiduk, haidut, aidutin, etc. (Miklos,, 

Tiârk. Flem. I, 66). E cam a-nevoe a 

se lămuri intermediul prin care îl vor 
fi căpătat Românii. 

v. Haiduc. 

Aiducâme. —- v. -ame. 

1-2:Aiducâse. — v. "2: Hajducesc. 

Aiducăâsce. — v. Haiducesce. 

Aiduciă. — y. Haiduciă. 

Aienăsc, -6scă, adj.; appartenant ă 

ou dâpendant d'un ayan. Se mai aude 
numai d6ră în Dobrogea, 

Balada „Tudor Tudoraş“: 

De'i găsi oi aienesci, 

Să le scrii împărătesci, 

Beilicul să le cei, 

Din dece una să iei... 

(Burada, Dobrogea, 125). 

Balada „Mierla şi sturdul“ : 

Cărucer m'oiu face 

Şi pe drum oiu trece 

Cu cară, 

Cu povară, 

Cu mărfuri afenesci, 

Aienesci şi domnesci... 

(Ibiă. 127) 

v. Alan, 

Aleptăre. 

Aieptât. | —Y. dept. 

Aiept (aieptat, dieptare), vb.; 10. all€- 

cher; 20, fl6chir, diriger; 30. ajuster, 

brandir, jeter; — m & ajept, se tromper 

soi-mâme, se donner des airs, se vanter. 

Lexicon Budan : „Aîept, 10. ca, verb 

19%
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activ: a) răped ce-va cu năvală, 
schleudern; 8) îndreptez, ocărmuesc, 
lenken; c) ghicesc, errathen, beynahe 
treffen; 2%. ca verb reciproc: m 8 adept 
=a) cu mintea, alunec, sich verleiten 
lassen; b) mă fâlesc, mă laud însumi, 
prahlen. A lat. ad et jacto, quasi 
adjectof. 

Derivaţiunea, aiepi = lat. adjecto 
a fost singură propusă pînă acum şi 
primită de toți fără control şi fără 
controversă (Cihac, [, 6). Numai Mi- 
Klosich a, observat că ea nu se împacă 
cu legile fonetice (Lautlehre, Conso- 
nani. II, 64). In adevăr, din latinul 
„ădjecto“ sar fi putut nasce la noi 
„ajept“, ca „ajung = adjungo“ saii 
păjut = ajuto“, cel mult: „azept“ ca 
în „zac = jacio [djacio]“, dar nică o 
dată aiept. 

Poneticesce, aieptare pâte fi numai 
d6ră latinul allectare = ital. al- 
lettare = franc. all6cher. Prin 
urmare, sensul fundamental al cuvin- 
tului este amăgesc. Acest sens ne 
şi apare şingur în Vocabularul lui Co- 
stinescu (|, 28): „a alepta, a îndemna, la 
o plăcere, a amăgi“. Tot aşa la Pont- 
briant (p. 19): „a akepta, vedi a amăgi“. 
In Ţera-Românscă vorba pare a nu 
fi cunoscută în popor decât numai cu 
acest înțeles. In Lexiconul Budan re- 
flexivul „m& aiept = sich verleiten 
lassen“, implică şi la activ: „alept 
= verleiten “, „amăgesc “. Tot aci 
vine prin sens „m& aiept == prahlen“, 
însemnând literalmente : „mă măgulesc 
pe mine însumi, mă înşel credându-mă 
pr6 mare“, precum şi adjectivul aie p- 
tător „fălos, Prabler“ în Vocabula- 
riul dela Sibiu din 1822. 

Deja, latinesce allecto, frequen- 
tativ din „allicio“, se pleca cătră sen- 
sul de „diriger“, de exemplu la 0o- 
lumella: „ad aquam duci boves sibi- 
loque allectari“. De aci românul 

  

  

„dept = lenken“ în gramatica transil- 

vană a lui Molnar dela 1788 (p. 254) 

şi chiar în Lexiconul Budan, ca şi 
„tepi = ghicesc, errathen“; „aiept = 

hinweisen“ la Budai-Delânu (Dicţ. Mss. 

în Muz. istor. din Bucur.); „atept = 

flecto, dirigo“ în gramatica bănăţână 
a lui Alexi (1826, p. 254), „aiept = 
andeuten, anpassen“ la Sava, Bărcianu 
(p. 5) etc. 

Abia pe a treia liniă, resultând din 

noţiunea intermediară secundară de 

„diriger = ajuster“, s'a născut sensul 

de „arunc“: „atept, jacto“ (Bobb), care 

a făcut pe filologi să se amăgâscă, să. 

se atepte în t6tă puterea cuvîntului, 

alergând la latinul adjecto. 

Al nostru azeptare este dară frate 
bun cu francesul all6cher, care în 
limba veche avea şi acolo o formă, re- 
flexivă aprope identică prin sens cu 
românul „m 5 aiept.“ Versul lui Ron- 
sard : | 

Puis donne voile, et sans plus t'alle- 

cher 
Va-t'en ailleurs ta fortune chercher,.. 

se traduce românesce : 

Apoi întinde'ţi pînza, şi făr'a t e-aiepta, 
Te du în altă parte norocu'ți a căta... 

v. Înkept. 

Aieptătăr, -6re — v. Aiept. 

Aidse (at, axire), vb.; apprâter ă 
Vail. La, presinte indicativ, la conjune- 
tiv şi la imperativ singular se între- 
buinţeză mai mult: aiez, să aieze, 
qază! (|. B.), ba unii conjugă peste 
tot ca pe „cutez“: alezai, arezare, 
aiezat etc. (Pontbriant). 

V. 2 Au. — ile. — Aitură. 

1: Ave, adv.; râellement, manifeste- 

ment, 6videmment. Compus din pre- 

posiţionalul a (= lat. ad) şi din ad-
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verbul paleo-slavic mia „dijiov, gpave- 
ocs, 7rgopavăs“ (Miklosich), corespun- 
dător verbului ragurrn, de unde românul 

„a ivi“, literalmente a-Xeve însemnâză : 
la arstare, o locuţiune adverbială 

indigenă, pe care s'a, încercat so înlo- 

cu6scă adverbul slavic, dar care n'a 

încetat nici o dată de a circula în 

graiu alături cu noul venit ; de exem- 

plu în Omiliarul dela Govora, 1642 
p. 5: p...să ai tu tată svănti, iarâ 

însuţi întru pâcate lâcueşti, ce folosu 

ţi-e de acasta ? aiave că ţi-e mai mare 

osăndâ...“, gapoi cu acelaşi sens mai 
jos (p. 83): „robul carele ştie voia, 

domnu-său şi nu o face, mult va fi 
bătut; şi numai ce cugetâ cu ce va 

fi bătut? la arătare e că cu multe 

munci ale focului nestins...“ 

Alt sinonim: făţiş sai pe faţă, 

circulând 6răşi în concurență, cu ateve. 
Aşa, Nicolae Costin, Letop. IL, p. 1], 

13, descriând domnia lui Dumitraşco 

Cantacuzino, dice că adusese în ţâră, 
pe 'Tătari, „carii ca nişte păgâni multă 

răutate aii făcut Gmenilor din Moldova, 

muncindu'i şi pe cărbuni puindu”i şi 

la cap cetluinâu'i, şi de femei şi de 

fete răzindu'şi aevea...“, iar mai jos: 
„îşi ridea, de fetele şi de femeile 6me- 
nilor pe faţă...“ 

Mai tot-d'a-una aieve își acaţă pe 

emfaticul -a (v. 5 A) fără vre-o modi- 

ficare de sens. In vechile texturi însă 

e mai des simplul aieve. 

a) A veni akeve: | 

Coresi, 1577, ps. XIIX: „Domnul 

dăave vine“, unde în Psaltirea Scheiană, 

circa 1550 (Mess. Acad. Rom.) stă fără 

emfaticul -a: „Dzeul aiave vire...“, pe 

când la Dosofteiu, 1680: „Dumnedzău 

vederat veni-va..,“, iar la Arsenie 
din Bisericani circa 1650 (Mss. Acad. 

Rom.): „Domnulla arâtare va veni..“ 
In acelaşi pasagiu, Corbea circa, 1700.     

(Mss. Ac. Rom.) pune „la aăeve“ (—ad- 

ad-...) şil explică prin arătat: 

Dumnezeii la aiave va veni arătat 

Cu sâmne, ca un mare şi straşnic îm- 

părat... 

b) A umbla aieve: 

Mivon Costin, Letop. I, 262: „de 
oameni răi aşa se împluse ţera, cât 
ateve bulucuri îmbla de prăda şi ja- 

cula, oamenii şi pre lângă oraşe...“ 
6) A ved6 aieve: 

]. Văcărescu p. 353: 

Ş'ăl vis că 'n Bucuresci stă 'n scaun 

Bucuria. 

Aievea ce să ved? Ales Neomenia 

Stă: inimă şi duh boldesce către fală; 

Toţi în minciună cred, înşăl şi se înşelă... 

A. Odobescu, Pseudokineg. p. 87: 

„Nu mă voiu încumeta a spune ceia 

ce aievea n'am v&dut cu ochii...“ 

d) A se arăta qieve, ca şi când sar 
dice „a se arăta la arătaret, 

Constantin Brâncovan, 1696 (Cond, 

Mss. în Arch. Stat. p. 159): „care şi 
aave ait în țară ciudă ca, acâia, sau 

fost arătat la zilele răposatului stre- 

moşului domnii-mâle Io Matei Băsărab 

voevod ...“ povestind mai departe cum 

aii perit locustele din dată ce se adu- 

sese dela o mănăstire din Muntele Atos 
capul sântului Mihail „Sinadski“. 

€) A minţi aleve: 

Varlam, 1643, II f. 81 a: „paremi 

că minţi atave, o cadiule! căci nu sămtii 

a miale acâstia, cuvinte...“ 

f) Mai cu s6mă însă. afeve se con- 

struesce cu „a fi“. 

Cantemir, Ist. leroglif. (Mss. în Acad. 
Rom. p. 27): „aiave iaste tuturor că 

el mie nepristin de moarte mi s'au ară- 

tat, însă adevărul ce iaste a tăgădui 
nici pociu, nici mi se cade...“ 

Samuil Clain, Invăţături (Blaj, 1784 
p. 59): „la toță azave iaste vilaţa lui 

c6 bună, ştiute milosteniile şi alte lu- 
cruri..,«
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N. Muste, Letop. III, 76, povestind 
focul cel mare din laşi dela 1723 : „Nu 
se putea nime apropia de para focului. 
Atunce aevea era, certarea dela Dum- 
nezeu..,& 

9) O întrebuințare curi6să a lui ajeve 
în Codicele Voroneţian circa. 1550 (Mss. 
în Acad. Rom.): 

Act. Ap. XXII, 
3: eu, pre dzeu! 

săntu Jidovinu, 

născutu întru 

Tarsul  Chilichi- 

escu, hrănitu în- 

tru acasta cetate, 
lăîngă  pit&oarele 
lu Gamaliilu în- 

văţatu aăave 16-   

... 680 sum vir 

Judaeus, natus 

in Tarso Ciliciae, 

nutritus autem 

in ista civitate, 

secus pedes Ga. 
maliel eruditus 

juxta verita- 

tem paternae 

legis...   
gia tatăînrescă,... 

După, analogia sinonimilor sei, azeve 
funcţioneză şi ca adjectiv, dar inva- 
riabil: un lucru aieve, o nelegiuire 
aleve, o minciună aieve etc. Le- 
xicon Budan: „aieve, adj, verus, 
geminust. 

v. Apriat. — Faţă. — Făţiş... 

2: Ave, adj. — v. 1: 4reve, 

1-2 Ajâvea. — v, 1: Aeve. 

Aidz (atezal, alezare), vb.; appreter 
ă Pail. Formă mai puţin întrebuințată 
şi mai necorectă, decât sinonimul a- 

_lesc, 

Dicţionarul Bănăţân Mss. circa 1670 
(Col. |. Tr. 1883 p. 422): „Ajjăde (ci- 

tesce: ateda). Allio condio“. 

v. AYesc. — Curmez, 

Aiezăre | 
. „— V, Alesc, — AYez, 

Aiezăt / 

Aimintre s. amintre, adv.; 1%. autre- 
ment; 2%. en cas contraire, sinon; 30.   

de aiminire, dt amintre = du reste, 
d'ailleurs. In primul sens sinonim cu 
altfel, altcum sai în alt chip; 
în al doilea, sinonim cu: de nu, de 
unde nu, la din potrivă; în 
al treilea, sinonim cu totuşi, ori- 
-şi-cum etc. 

Sub influinţa, principalului sinonim 
altfel, s'a născut forma actuală al 
minire, care nu se găsesce nicăiri în 
vechile texturi şi ne întîmpină pentru 
prima 6ră, pare-ni-se, abia pe la 1788 

în gramatica lui Molnar (p. 818): alt- 

mintrilea. De atunci încâce filologii s'aii 

silit so înrădăcineze în limbă, cre- 

dând'o a fi un archaism (Lex. Bud, 

Cihac, etc.), pe când în fapt ea este 

de tot modernă şi se datoresce unei 

analogie curat românescă: altmintre = 
aimintre +a.1t fel, căci — mai repetâm 
încă o dată — graiul vechiu n'o cun6sce 

de loc. 

Cele do forme istorice: aimintre şi 

amintre, ni se înfăţişâză fie-care în 

următorele varianturi fonetice şi mor- 
fologice : 

a) Forma cu -i- aprâpe tot-d'a-una, 
îşi acață pe emfaticul -a: aimintrea, 
une-ori pe analogicul -le insoţit de 
acelaşi -a: aimintrilea, câte-o-dată are 

pre -en- pentru -in-: amentrea, aă- 

mentrilea,. 

Glosar slavo-român circa, 1600 (Cuv. 

d. bătr. I, 267): »uszua, pre dos, 
aimintre“. 

Legenda Sf. Nicolae, sec.. XVII (Cod. 

Mss. misecell. al Bis. Sf. Nic. din Bra- 
şov, p. 140): „se găndi aimintre să 
nu facă, ce acel lucru spureat ce găn- 
dise el vre să/li încâpâ a face...“ 

O predică, de Sf. Ioan Crisostom, sec. 
XVII (ibid. p. 559): „aimintre vâd 
ochii omului, şi aimintre iar vâd ochii 
lui Dumnedzău...“ 

Act moldovenesc din 1610: „de sare 
şi mai scula Agăpiianii să facă vr'o



589 AIMINTRE 590 
  

pără şi să nu se ţie de l6ge, măriia 

ta să nu crezi, că aimintrile nu se va 

afla...“ 

Moxa, 1620, p. 370: „nu era de totii 

rău Anastasie, ce era şi bunii, că de 

nu vre fi întunecatii cu acia vrăcolâcie 

de făcia rău pravoslavnicilorii, aimentre 
eli era bunii...“ 

Acelaşi, p. 385: „de aimintre era, 
omi bună şi nu iubiia strămbâtăţile...“ 

Silvestru, 1651, pref. : „Frumos darii 

a lui Dumnezău iaste a şti în limbi, 

numai să viiaze cu dinsele, ca să în- 

tel6gă şi alţii ce zice, că aiminiria 

nime nu va putia lua, întrămare...“ 

Ibid. f. 151 a: „de-ară face atmintria, 

huli-varâ numele lui între păgăni...“ 

Dicţionar bănăţen circa 1670 (Col. 1. 
Tr. 1883 p. 422): „dimintre. Aliter. 

Secus. 

d) Forma fără -7- ne presintă varian- 
turi: amintirile, amântrilea, aminterle, 

amintere, aminterea, aminteri. 
Inventarul mănăstirii Galata, 1588 

(Cuv. d. bătr. Î, 212): „şi de va în- 

torce amintirile, se fie lepâdat de 

l6je...“ 
Cantemir, Ist. leroglif. (Mss. în Acad. 

Rom.). p. 20: „amintrilă, pricina clă- 

tirii dăndu-să, odihna şi linişte fără 
turburare şi strânciunare a, fi nu poa- 

te...“ 
Dicţionar slavo-românese circa 1670 

(Mss. în Bibl. Societăţii Archeologice 

din Moscva, f. 28 b): „Bozuanr, într” 

alt chip sau amintere“. 
Samuil Clain, Invăţături (Blaj; 1784) 

p. 89: „să ştii şi să crezi, că din ne- 

precspere şi din slăbiciune firii am fă- 
cutii acasta, sau pentru că te-amii 

iubiti şi ami vrutii să te învăţă binele 

care LVamii socotiti de folosii ţie, că 

amintrile cumi aş fi pututi face eu 

ce-va asupra ta...“ 

Critil şi Andronius (laşi, 1794) p. 

16: „amintere, aşezare de ari fi după 

meşteşugii şi potrivită precumu tu 

vrei, arii fi o greşală,..“ 
Ibid. p. 102: „aminterie, nasuli a- 

gută multi de a închipui măsura feţii...“ 

Caragea, Legiuire 1818, p. 19: „când 

lucrul acela pentru zmintâla, ce are 
rămâne netrâbnic sau cu anevoe a fi 

de trebuinţă, ară aminteri să rămâe 

vânzătoriul nesupărat...“ 
Ib. p. 84: „Cu zălogul mişcătoriu 

uu poate împrumutătoriul să să slu- 

jâscă, la -trebuinţele sale, de nu să va 

toecmi cu datornicul, căci amintere ori- 

ce stricătune va cerea, plăteşte...“ 

Jipescu, Opincaru p. 34: ,„, Amiântrilea, 

frate Moţăilă, vorbindă la drept, să ne 
jerte cin” ne-aude, altă lume ie la ţară, 

alta la cetăți şi la orăşele or la târ- 

guri...“ 
Deşi forma fără -i- exista deja în 

secolul XVI, totuşi în texturile cele. 
mai. vechi ea, ne apare sistematic ca 

o scurtare dissimilativă din atmintrilea, 

tipul cel mai lungit şi având trei ș, 

pe când forma cu - figurâză tot acolo 

simplă sai numai cu emfaticul -a: 

dimintre, dimintrea, şi chiar cu voca- 

lismul archaic: aămentrea. Aşa la Co- 
resi, Omiliar 1580, vedem cămintrea, 

nică o dată aimintrilea, alături cu a- 

mintrilea, nici o dată amintirea : 

quat. XIX p. 10: 

multă era credin- 

“guat. IX p. 7: 

grăiaşte-se şi ai- 
mintre duminecă, 

noa0, derep-ce că 

"ntr”acasta vor să, 

se înnoiască, tru- 

purile morţilor... 

ţa de-aciia alăl- 

tor, că atunce 

amu opri măriei, 

e acmu nu 0- 

preşte, ce amin-   trile şi tăriia, sa, 

arâtă mai mare... 

Pe la sfîrşitul secolului XVII, dis- 

pare din texturi forma cea primitivă, 

gimintre, lăsâna pe derivatul amintre, 

care începe apoi a se respândi, multi- 

plicându-se în varianturi poporane :
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aminteri, aminterea, aminterle etc,, dar 
tot-o-dată se amestecă cu sinonimul 
altfel, resultând forma mixtă alt- 
mintre, care la Radu Tempea (Gramm. 
1797, 167) sună pe aceiaşi pagină: 
almintrene şi alimintrelă. Intw'o doină 
din Bucovina. : 

Mult mă mir, bade, de tine, 
Ce'ţi perdi mintea după mine ? 
Când mi-ar fi de dumnia-ta 
Almântrele m'as purta, |... 

(Marian, Bucov. II, 152), 

Alexanări, Arvinte şi Pepelea, sc. 4: 
„Arvinte. Nu fil prost, măi!... O 

baniţă de nuci vechi de şăse ani... 
Nu scăpa chilipiriu din mână. 

„Pepelea. Ba nu aşa, jupâne !... Al- 
mintire... Dă'mi pe Măndica adălmaş... 
Vrei ?« 

Forma daco-română, organică aiminle, 
„adecă fără amplificativul -re, represintă, 
pe latinul alia-mente, paralel lati- 
nului altera-mente, de unde: ital. 
altramente, fr. autrement, span. otra.- 
mente, reto-rom. otramaing etc. Mai 
remarcabilă decât tâte este forma ma- 
cedo-română aliătre sai aliântre,. 
Înlăturându-se amplificativul -re, ea ne 
duce tocmai la archaicul latin aliâţa: 
păliuta antiqui dicebant pro aliter“ 
(Loewe, Prorom. glossarior. lat, 432), 

Aşa dară genealogia lui ajmintre este: 

lat, alia-mânte 

| 
rom. *aiamente 

(ai'mente) 

| 
aiment'-re 

(aămintre) 

aimentre-a aimentri-le-a 
(aimintrea) (amintrilea) 

| 
amintere —— amintrilea 
(aminteri) (amiânterle) 

] 
aminierea —- [a t-fel] 

| 
alminterea etc. 
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V. Alleum, — AuUfel. 

AĂină, — v. Hasnă. 

Ainin. — v. !' Ann. 

Aid ! interj. — v. Au! 

Aidr, s. m; t. de Botan.: ail sau- 
vage, ail d'ours, Allium ursinum. Si- 
nonim cu aiuş. Prin confusiune fo- 
netică cu alior, ator se aplică mai 
mult la „laptele cânelui“ (Euphorbia). 
Este un deminutiv fârte organic din 
aiu „ail“, corespundând unui prototip 
latin alliolum. 

V. Aerel. — Aişor. — 2 Aug. 

2:Ator. — v. Alior. 

Ais. — v, Hai. 

dit ! interj.; attrap6! cen est fait! 
Insemneză : „am păţito!“ cânâ ne 
surprinde pe neaşteptate ce-va, neplă- 
cut. 

E des la Anton Pann: 

Deci plecând el mai ?nainte în gură cu 

ăst cuvint, 
Se 'mpiedecă, cădu ?n dată şi i sburâ 

vorba în vînt. 
Ai! o pierdui mă! el gise, şi nici că o 

mai găsesc, 
Vitai şi pe cele-l'alte, nu mai sciii ce să 

vorbesc... 

(Moş Albu, II, 19). 

sau : 

Sintem periţi toţă, stăpâne, după cele 

ce văd ei; 
Dacă el o zburătâre o prinse din vîrf, 

de sus, 
De m'o veds şi pe mine, apoi aăt! 

atunci m'am dus... 

(Prov. III, 6p. 

sai: 

Dar să taci, dragă nevastă, să nu îţă 

iasă cuvint,



593 

Capoi ot! din lumea astă, cum vei 

spune, pierdut sînt... 

Cbid. III, 115). 

Ac6stă interjecţiune nu este antro- 
pologică, ci etnică. Ea nu se află la 

Slavi, nici la Germani, nici la Turci 

sai la Unguri. Albanesii n'o ai, iar 

Neo-grecii aii perâut'o. Cu aceiaşi ac- 

cepţiune forte precisă şi consistând 

din aceleaşi elemente tonice a-t, ea se 

găsesce numai în vechea familiă greco- 
italică. In latina din punct în punct 

același sens avea interjecţiunea: atat! 

Aşa la Plaut : 

„ ille me non videt. 

Nam ego modo declinavi paullum me 

extra viam. 

Atat! eccum ipsum... 

(Aulul. IV, 8, 12). 

sail : 

Atat, perii hercle ego miser!... 

(b, II, 1, 8). 

sau: 

Atat! quiă iluc clamoris, obsecro, in 

nostra domo est 2... 

(Casina, III, 4, 2%). 

In tote aceste pasage şi 'n altele 

multe din Plaut, atat! care se scrie 
şi attat! nu se pote traduce decât 
prin : aăt! 

De asemenea la Terenţiii, bună-6ră: 

Percussit illico animum: atat! hoc 
illud est. 

Hinc illae lacrymae... 

Andr, 195). 

sai: ! 

— Militem secum ad te quantas copias 

adducere, 
Atat! 

— Nam formidolosus, obsecro, 

es, mi homo? 

(Eun. 755). 

In Plaut, în Terenţii, şi mai ales 

la Naeviu, acestă interjecţiune se lun- 

gesce după pofta inimei: atattatae!   
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şi chiar: atattatattatae! De asemenea 

în vechea grâcă: drrarai! Ea este însă, 

negreşit, cu atât mai energică, cu cât 
e mai scurtă. 

Românul aît vine din latinul atat 

prin perderea mijlociului -ta., întocmai 
ca în maică=mateăt, ptaică, 
= tatucă“, „paispreci = patru- 

spre-deci“, unde rolul lui +. este com- 

pensativ, ca şin: „şaăspreci = ş6se- 
spre-deci“, „şardeci = şâse-deci“, „hoit 

= ung. halott, şi altele. 

Aită, — v. Aihic. — Haătă, 

Aitâi. — v. Ajdâ. — Hoitâni, 

Aitic (plur. aăticuri), meute de loups, 

Termen întrebuințat în 'Tera-Româ.- 

n6scă şi *n parte peste Carpaţi, iar în 

Moldova, se dice mai mult: potae 

de lupi, une-ori câtă şi cârd. Se 

rostesce adesea aspirat: haătic, dar şi 

forma aătic este forte obicinuită, pe 

când aprâpe nică o dată nu se aude 

„aătă“, ci numai „haită“. Raportul eti- 

mologic între aitic şi haită va fi 
studiat cu ocasiunea, acestuia din urmă, 

„Pe la noi se dice luchi în loc de 
lupi; de ex.: astă nâpte a venit un 

dătic de luchi...* (A. Stoenescu, Ialo- 

miţa, com. Perieţii). 

„Mai mulţi lupi la o-altă se dic 

haitic: am vădut un haătic de lupi...“ 

(|. Floca, Transilv., Sibiiu). 

„Urşii nu se află pe aice; luchi sînt 

destui în hojticuri...“ ($. Voinea, Do- 

brogea, com. Somova). 

„Pricoliciul, adecă un om prefăcut 
în câne, însă — dice poporul — cu pi- 

cădrele de'nainte mai scurte şi cu cele 
dinapoi mai lungi, se amestecă întrun 

haitic de lupi, umblând cu ei după 

prădi de vite şi chiar de 6meni, mai 
ales după cei născuţi din flori...“ (C. 

Corbânu, Olt, c. Alimânescă).
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„Omul care se face vircolae, luân- 
du'şi forma, lupului, merge şi se ame- 
stecă cu un aitic de lupi. Aătic se nu- 
mesce un cârd de lupi în număr de 
doi-spre-deci. Se crede că ajticul în 
care se află vircolac e fârte reii. Dacă 
Sar întâmpla ca să musce fr'un câne 
pe vircolac din aitic astfel ca să'i facă, 

„sânge, atunci vireolacul şe transformă 
în om, însă cu păr pe corp...“ (|. Io- 
nescu, Teleorman, com. Râi6sa). 

v. Haită. 

A-iuiiă! interj. de joie et dadmi- 
ration. 

Aiu, iu, crucea mea, lele, 

Tu cu ochii faci belele!,.. 

Întrin cas, se lumin6ză, 
Eşi afar”, se'nseninâză !., 

(Jarnik-Bărsanu, Transily. 40). 

Interjecţiune compusă din admira- 
tivul a! (y. 24) şi din reduplicatul 
tu! = gr. îou sai ioă! = lat. io! când 
acestea, isbucnesc din bucuriă, de ex. 
la Plaut: 

Age tibicen, dum illam educunt huc no- 
vam nuptam foras. 

Suavi cantu concelebra omnem hane 

plateam hymenaeo. 
Io hymen hymenasee ! io hymen!.. 

(Casina, IV, 8) 

v. AY! — Aoleo! 

1-ăiu, -ăe; sufixe nominal servant 
Surtout ă prâter plus dintensit6 quali- 
tative ou quantitative. | 

In cuvinte ca: alaiu, buhaiu, Şer- 
laju, polaiu, chihae etc., finalul -aiu 
nu € sufix, ci un element fonic primit 
gata de'npreună cu vorba cea, împru- 
mutată. In „odae“ (== ture. odă), 
pabae“ (=turc. ab), „jigărae“ (=ung. 
zsigora) şi alte câte-va, sufixul este 
Xa, nu-ae. Afară de acâsta, finalul -axu 
în genere, fie ca sufix, fie ca simplă 
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terminaţiune, derivă din -ani- numai 
d6ră, în pr6-puţine vorbe străine, bună- 
-0ră: tigae=ngr. rqyow, bănăţenesce: 
tiganie; nici o dată însă din latinul 
“aneus (-anea), care trece românesce 
în -âiu (-âe), de ex. călcâtu (= lat. 
caleaneum), plur. călcâe, întâiu (=anta- 
neus), fem. întâe ete, Prin urmare, 
„putregaiu“ şi „mucegaiu“ nu pot avâ 
prototipuri latine: „putredaneum“ Şi 
„Mucedaneum“ (Cihac, 1, 171, 223), 
din cari noi am fi căpătat: putregâlu 
Şi mucegâiu, ci: „putridaliu m“ Şi 
„Mucid ali um“, macedo-românesce 
„Mucisaliu“. In fine, după cum lati- 
nesce erai identice în fond sufixele 
liquide -alis şi -aris, tot aşa, românul 
-diu = -aliu se identifică une-ori cu 
sufixul -ariu, de ex.: vătraiu (=vă- 
trahu) şi vătrarit, şupalu (= Şu- 
patiu) şi şupariu, păstae (=păstale) 
şi păsta re, vinătae (= vînătale) Și 
vinăt are, ete. 

Ca, circulaţiune, neutrul -aău, la plu- 
Tal -aiuri, este cu mult mai rar decât 
femininul -ae, la plural -â, al cărui 
rol & interesant mai ales în numirile 
poporane desmierdătre ale vitelor; de 
pildă, în descântecul „de întorcea, lap- 
telui“ : 

S'o scoborit 

Ş'o venit 

La Lunaia, 

Ş'o cătat'o 

Ş'o'ntrebat?o : 

Ce te ofelesci, 

Ce te svirgolesci, 
Ce răncăluesci, 
Ce boncăluesci, 
Lunăidră hăi.. 

(5. F. Marian, Descântece, 133 

O vacă născută luni se dice: lunae, 
iar după aspect sai după bolu: bălae, 
mândrae, cheşae (= ocheşae), murgae, 
surde, şi aşa mai încolo (Familia, 1877, 
p. 445—6). De aceiaşi natură este la 
oi: țigae. QCumcă prototipul acestui -ae
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este -alia, nu -anea, probă că şi 'n 

Banat, unde grupul -ni- nu se mâiă, 

se dice: bălae, mândrae, nu: bălanie 

saii mândranie. Ce-va mai mult; ia 

„Valachii“ din Moravia, cari sînt sla- 

visaţi deja cel puţin de vr'o cinci se- 

coli, unul dintre epitetele desmierdă- 
t6re ale vacii este: brezaia (Kulda, 

Moravsk6 nârodni povâry, Praha, 1874, 
t. 1 p. 17). 

Intre vechile numiri personale _fe- 

meesci: Vlădae, Vilae, Stănae etc. O 
localitate de peste Ol: Negrae (Cuv. 

d. bătr. 1, 244). Acelaşi sufix -ae ne 
mai întimpină în unii termeni mitolo- 

gici: brezae, năbădae cu deminutivul 

năbăda ică, drăgae cu deminutivul dră- 
“ gaică etc. 

In marea majoritate a casurilor, 

funcțiunea, sufixului -aiu, iar mai cu 

deosebire a femininului -ae, este in- 
tensivă, adecă menită a da mai multă 

. întindere noţiunii cuprinse în tulpina 

cuvîntului. Acesta se învedereză pe 

deplin în vorbe ca: potae, văpae, bo- 
botae, pălălae, flăcărae; dar se pote 

recunosce şi 'n: putregaău, mucegaiu, 

bătae; precum şi 'n epitetele: mân- 

drae, murgae etc. In adevăr, „puire- 

gaiu“ e ce-va „de tot putred“, „flăcă- 
rae“ este o „flacără mai mare“, „mur- 

gae“ o vacă „mai murgă“, şi aşa 

înainte. 

Pe românul feminin -ae e peste pu- 

tinţă a/] despărţi de sufixul romanic 

colectival -a lia, cu care se şi iden- 
tifică nu numai prin vorbe întregi ca; 

bătae — fr. bataille (it. battaglia, 

sp. bata lla etc.) sai măruntae = it. 

minutaglia, dar şi prin sinonimi 

ca: potae = fr. canaille (it. can- 

aglia, sp. canalla) sat macedo- 
românul: cărşalie = fr. limaille. 

De aceia, este de credut că neutrul 

-diu, rar şi puţin caracteristic, s'a nă- 

scut pe calea analogică din femininul 
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-ae, ca şi italienesce în „bagaglio“ din 

„bagaglia“. 

O vorbă curat romanică: merae, cu 

sensul de „pustii mereiă,“ din lati- 
nul „merus“, trecând dela Români la, 

Serbi, s'a păstrat la dinşii, deşi sa 

perdut la noi. Tot de origine româ- 

nâscă trebui să fie sufixul colectival 

-ae în serbul: domaia „patriă“, striaia 

„crengi“, peraia „peri de pore“ etc. 

V, -Eu, — 0. — -udu. 

2Aiu (plur. ăiuri), s. n.; t. de 

Botan.: Allium sativum, ail commun. 

Macedo-românesce alu (plur. allie) =lat. 

allium sai alium (ital. aglio, 

span. ajo, portug. alho etc.). Sinonim 

cu usturoiu.; Se mai dice şi aiu- 
de-grădină (L. B.). O plântă de 

acelaşi gen cu câpă, pras, ha 

gimă, arpacică, tote întrebuin- 
ţate mai mult sai mai puţin la dre- 

sul bucatelor şi dintre cari aiul se 
distinge prin tăria desplăcută a miro- 

sului sei, precum şi prin usturi: 

mea pe care, ca mijloe medical, o 

aţiţă, fiind aplicat pe pele. 

După credința poporului, aiul este 
cel mai puternic anti-demoniac. 

„Dacă la cel dentâiu şerpe, pe care 

Vai vă&dut înainte de Sf. George, îi vei 

tăia capul cu un ban de argint şi'ndată 

săi pui în gură un căţel de aiu, 

în diua de St. George vei pute vede 

cu ochii pe strigoi când lea laptele 
dela vacile 6menilor...“ (V. Petrişor, 

Transilvania, com. Vestem). 

„Mai ales în nâptea de Sân-Giorgiu 
strigoii umblă ca să iea iaptele dela 

vaci, mana din grâi şi chiar puterea, 

dela unii 6meni. Pentru aceia în pre- 

s6ră fie-care om pune în p6rtă şi la 

uşa, grajdului câte o clombă de rug, 

adecă măceş, ca semn că acolo nu pot 

întra strigoii. Cine în acea n6pte stă 
în grajd sub o grapă cu colţi de fer,
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acela, vede strigoii când vin, şi'i pote 
şi apuca. Cine prinde în diua Crucii 
un ş6rpe, îl omâră şi pune în gură 
un simbure sai ce ă țel de au, îl 
bagă sub pragul uşei, şi aşa aul în- 
colţesce acolo în gura şârpelui, apoi 
aiul acela îl pui în pălăriă, te sui în 
turnul bisericei când vin Gmenii la 
biserică, şi ai darul de a vedg ŞI cu- 
nosce pe strigoi...“ (T. Crişianu, Tran- 
silv., c. Cugieru). 

Intocmai aşa, se crede şi se face la 
Serbi în ajunul Bunei-vestiri (Karadait, 
Lex. p. 30). La toţi Slavii în genere, 
aiul se întrebuințeză, întrun mod saii 
în altul, contra farmecelor (Sobotka, 
Novoceska Biblioth. t. XXII p. 296). 
Să nu uitâm însă că deja în sanscrita el 
era considerat ca „ucigător de strigoi“: 
„on attribuait ă l'ail une vertu 
particulidre contre les mauvais esprits; 
câr il est appell& aussi bhâtaghna, 
Gest-ă-dire qui d6truit ou tue 
les gobelins* (Pictet, Origines 
indo-europ. 2, [, 374). Apoi la vechii 
Romani aul înlătura farmecele, la, cari 
se expunea cine-va călătorind saii bend 
din apă necunoscută: 

Hunc ignotarum potus non laedit aqua. 

rum 
Nec diversorum mutatio facta locorum, 
Allia qui mane jejuno sumpserit ore... 

(M, Floridus, ap. Gubernatis, Myth. 
d. plantes, II, 7. 

Afară, de aiul proprii dis, botanica 
română poporană cunâsce: aiu-de- 
pădure, aulcidrei, diul-ş 6 1- 
pelui, qiw-selbatec sai aiul- 
ursului, auserbesc, aiutur. 
ce sc, 6r ca deminutivi: ao Tr, ai- 
gor sai aişră şi aiuş. 

Vechiul au a, început să dispară 
din circulaţiune, lăsând loc usturo- 
ului; chiar acolo însă pe unde el nu 
se mai aude, în Moldova bună-6ră, re- 
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mâne după diînsul muşdeiu „met 
prepar6 avec de Vail, de Phuile er du 
vinaigre“, care cât de puţin n'are a 
face cu slavicul „motiti = mouiller, 
(Cihac, II, 204), ci este o composiţiune 
forte românscă din trei elemente la- 
tine: must-de-a, cum ar fi fran- 
țusesce: moât-d'ail. 

v. Andreiu. — Muşdetu. — Strigoiu. — 
Usturotu... 

%Aju. — v. 54%. 

Aid, n. pr. loc. masc.; Nagy-Enyed, 
petite ville en 'Transylvanie. Orăşel 
în munţii apuseni ai Transilvaniei, în- 
temelat de cătră Unguri — pare-se — 
în secolul XIII, pe o întinsă vale nu 
departe de rîul Murăş. Din numele 
maghiar Enyed Românii ati făcut 
Alud, prin muiarea lui -nx- şi prin tre- 
cerea lui -e- în -u-, întocmai după ace- 
laşi proces de românisare ca în numele - 
unei alte localităţi: Beiuş = ung. 
Bel6nyes, 'orăşel în Bihor. Fina- 
lul onomastice Lopie -ud ne mai întim- 
pină în: Abrud, Năsăud, Agiud, for- 
mat în fie-care pe o altă cale. 

Un cântec poporan din Ardsl: 

Peste-Abrud, peste Aiud 

Dalelei ce drum bătut!... 

(Pompiliă, Sibiă, 24) . 

In adevăr, mult bătut, e pe acolo 
nu numai drumul, căci Aud este un 
centru unguresc, pe când satele de'm- 
pregiur sînt curat românesc, iar de aci 
bătae care pe care în curs de vâcuri, 
pînă la 1848, când moţii deteră foc 
bietului orăşel, jucând la lumina bo- 
botâjlor o grâznică horă de resbu- 
nare, 

V. Aud. 

Aiuden, -ă, subst. et adj.; habitant 
ou appartenant ă Aiuaq... 

v. Aud,
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Aiu-de-grădină. — v. % Au. 

Aiu-de-pădure, s. m.; t. de Botan. 
10 lis martagon, Lilium martagon; 

20. châlidoine commune, Chelidonium 

majus; 3%. asphodăle jaune, Asphode- 

lus lutens. In primul sens se dice mai 

des aişor sau aişor-galben, 
în al doilea: rostopască, ne- 

gelariţă, iarba-rîndunelei. 
V. Aișor. — 2 Au. — Aul-ursuluă.— 

Negelariţă.... 

Aijul-ciorei, s. m.; t. de Botan.: 

Muscari comosum. Un fel de zam- 

bilă crescând pe câmp şi care se 

dice şi franţusesce: ail de loup, ail 
de chien, italienesce: cipolle canine 

(Nemnich). Românesce se chiamă mai 

obicinuit: câpa-cidrei (Dr. Brândză). 

v. Aglică. — 2 Atu. — Cepa-ctoră. 

Ajul-serpelui, s. m.; t. de Botan.: 

Alium scorodoprasum, ail d'Espagne 
(Sava Bărcianu). Şi franţusesce se dice: 

„ail serpentin“, nemţesce: „Schlan- 

genlauch“, englesesce: „viper's gar- 

lick*. Când este a înflori, cotorul a- 
cestei plânte se îndâie spre pămînt 

şi apoi 6răşi în sus, încovăindu-se 

astfel ca un ş6rpe, de unde'i vine 

şi numele. Se mai chiamă şi aiu- 
-selbatec. O altă varietate, purtând 

acelaşi nume de aăul-şerpelui, este „Al 
lium victorialis“, grecesce : "O pe ooxdeo- 
dov, din causă că foile sint pestriţe ca 

o pele de şerpe. În Germania, anu- 
me acestă varietate se consideră, Ja 
popor ca propriă a goni pe draci şi 

pe strigoi (Nemnich, I, 190). 

V, 2 Au, | 

Aiul-ursului, s. m.; t. de Botan.: 

ail Ges bois, Allium ursinum. Ungu- 

resce de asemenea: medve hagyma; 

dar deja terminul grecesc dexro oxdgo- 
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dov, tradus latinesce prin „allium ur- 

sinumf, exprimă aceiaşi asociaţiune 
de idei: ciul-ursuhiă. In limbile ro- 

manice: fr. ail Wours, span. ajo de 

urso etc. Se mai dice alu-selba- 

tec, ba şi aiu-de-pădure (Dr. 

Brândză). 

v. 2 Au. 

Aiurare. | — V. Aburez. 
Aiurăt,-ă, 

Aiure s. aiări, aire s. airi, adv.; 

ailleurs, autre part, dans un autre en- 

droit. Sinonim cu ainde. Adverb de loc: 
nu unde este cine-va ori ce-va, sai nu 

despre unde se vorbesee; prin urmare, 

în oposiţiune cu aici, cu acolo 

eic., după împregiurări, de ex.: dacă, 
nwl găsesci aici, caută] aturi; nu 

lam vădut acolo, dar nici pe aiuri 

nu Lam cercetat. In privinţa locului, 
este ceia ce al-dată e în privinţa 
timpului, iar alttel sai aimintre 

în privinţa modului. Când cine-va sai 

ce-va nu se află nici aici, nici acolo, 

nici aiuri, atunci se dice nicăiri. 

Cu emfaticul -a: aiurea sai aiuria ; 

cu amplificativul -le: akurele, aiurile, 

cu emfasă : aiurelea, aăurilea. Macedo- 

românesce: aiurea. La Istriano-români: 

giure, aiurea. 

Dicţionar Bănăţân circa 1670 (Col. 

1. Tr. 1883 p. 422): 

„Aure 

„ Aburile 

Alături cu aură, aăure, există şi 

forma, aire, airi. 

10. Fără, preposiţiune: 

d) aiure, aurii. 

Alexanari, Harţă, Răzăşul, sc. 4: 

„Măriuca,. laca!... aici mi-ai fost, 

bădică? 

„Harţă. Ba ahure!...“ 

Alibi.«
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Costachi Conachi, p. 264: 

Laponul, deprins cu gerul, fericit se socotesce 
Găndind că ajure frigul pe alţii mai mult 

muncesce... 

Pravila Moldov. 1646, f. 19: „au 
doară şi aluri într'altă loci... 

Ibid. f. 90: „pentru greutăţile şi 
dăjdele ce sămtii întracelti loci, să va 
duce ajuri să-i fie mai binişori ..,& 

Ib. f. 100: „nul va mai trimite 
aură 

b) aiurea, aturia. 
A. Odobescu, Dâmna Chiajna, p. 70: 

„ochii sei căutaiă axwrea la malurile în- 
verdite ale Dimboviţei, la norii flu- 
turatici de pe cer, pare car fi vrut 
să încrâdă acelor mângăioşi şi tăcuță 
prieteni taina ce umpluse inima sa, de 
fericire şi de temeri...“ 

Conţăş Uricar, 1656 (A.L.R. III, 
235): „deci eu să aibu a da cuconilor 
ature altă falce de vie...« 

Cantemir, Ist. Ieroglif. (Mss. în Acad. 
Rom.) p. 50: „...depărtar6 locurilor 

„Şi lipsa, lucrurilor, carile întwacel loc 
macar Că multe, iară, azure pr6 puţine 
aflându-să, - şi auzir6 lor minunată, şi 
vedâr6 ciudată li să pare...£ : 

Pravila Moldov. 1646, f. 7: „de vre 
un ochiu orbiti, sai şi alura vă- 
tămatii ...& | 

c) aire, air. 
Lexicon Budan: „are, airea, airilea 

= alibi, alio loco.“ 
Bobb: „aire= alibi; aire a mere, a 

se muta = alio domicilium transferre ; 
aire născut = alienigena.« 

Barac, Risipirea, Ierusalimului, p. 44: 

Norodul cel orb de minte 
Credea acestor cuvinte, 
Credea, că Dumnedeirea 
Nu ajută şi airea, 

Ci cu tâte de o dată 

Numai lor le este tată... 

II. Cu preposiţiune: 
a) de aiuri = d'une autre part, 
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Urechiă, Letop. IL, 122: „cunoscănă 
Ştefan-Vodă că ajutoriul nu de aură 
i-au fost, ci numai dela Dumnezeii Şi 
dela pre-curata Maica sfinției sale....“ 

Dosofteii, 1673, f. 1% b: 

Și trimisâ, Domnul foame ?n țară 
De-aducia de-aiuri păinia cu carâ... 

b) pe aturi = quelque part ailleurs. 
Mitropolitul Varlam, 1646 (A. LR. 

III, 226): „şi au socotit să hie ac6 
parte den Zahareşti şi p r e-adurelă pre 
unde vor mai -hi ocine, amăndorora, 
să'ş ţie frățeşte...« 

Stefan-vodă Gheorghie, 1667 (A. ]. 
R. III, 109): „poftescu şi pre dumniata, 
iubite frate, ca să-i fii într'agiutor ace- 
stui sărac de copil, să'ş poată dezbate 
moşiia atasta; şi la Domnie, şi pre 
aiurile pre unde va trebui, dumniata 
fii nevoitor ; noâ Şi pârinţilor noştrii 
pomană va fi neincetaată, Şi el încâ 
pre lângă dumniata să va lipi cu slujba, 
că aiurile nu are loc un copil strein...« 

I1l0. Idiotismi: 
a) „Cu gândul aturea=distrait, inat- 

tentif“ (Pontbriant); dar „gândesc 
într'aiurea = d6guiser sa, pensee, 
feindre *: 

Grigorie din Măhaciu, Predica 1619 
(Cuv. d. bătr. II, 120): „nu cu irema 
să cugeţi alte, e cu limba se grăeşti 
găndindu într'aiure ca, ceia făţar- 
nicii...& 

b) „Calc într" aiurea=âtre incon- 
stant, faire des infidâlites, « 

Alexandri, Iorgu dela, Sadagura, act 
II, se. 2: 

„Gahiţa,... . 

mis6e. | 
„lorgu. Ai nebunit? 
„Gahiţa. Te-am înțăles eii de mult 

cămi calci într'aăurea...« 
€) „Vorbesc alurea=irre reden, fan- 

tasiren “ (Dr. Poiysu) ; „vorbesc 
într” giure=d6lirer* (Cihac). 

lubesci pe alta, pe Co-
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Ș. F. Marian, Descântece, p. 150: 

„Omenii bolnavi de lungâre, pierden- 
du'şi de regulă, consciința, fantaseză. 
Atunci poporul dice că: buiguesc, 

alurâ6ză sai vorbesc într'a- 
Yureak. 

Macedo-românesce: „a batte în al- 

lurea însemunâză a vorbi cam ca un 

nebun, sau a vorbi verdi şi uscate 
fâră să iea sama la ce vorbesce“ (Dr, 

Obedenaru, Dicţ. Mss. în Acad. Rom. 

I, 9). 

d) „Intr' aiurea“ se pâte întrebuința, 
de tot adverbialmente: „ca un nebun, 
ca un smintit, ca un capii“ (Costi- 

nescu). 

1Vo. Filiaţiuni etimologice. 
Al nostru aiure mare a face cu fran- 

cesul ailleurs = lat. aliorsum, nici 

cu italianul altrove=lat. aliter-ubi, 

dar nici cu vechiul spaniol alubre 
=—lat. aliubi (Diez, Cihac), şi cu atât 
mai puţin se pâte trage din latinul 

alio (Miklosich), din care sar fi nă- 

scut la noi „ăire“, nici o dată atăre 

şi are. Toţi recunosc că finalul -re 

este o simplă amplificaţiune adverbială, 
întocmai ca în „puru-re“, „aimint-re“, 

„asijde-re“, „ainde-re“ etc. Remân dară 

tulpinele aăi- şi ai- (aăi-), astă din urmă, 

cea organică, care singură ne întimpină 

în compusul nic-âire. Prototipul ro- 

mânesc aă-, cu predisposiţiune de a 

trece în aiă-, nu pâte corespunde decât 

latinului alibi, cu tonicul - lingă o 
labială. In aăilre] din alibi, îb- devine 

-a- din punct în punct ca în românul 

»Şuer “ din latinul „sibiloe. 
v. Ainde. — Aimântre. — Awrelă. — 

Ajurea, — Altunde. — Nicăire, . . 

Aiurea, airea | 

Ajurele, airele —v. Are. 

Alurelea, airelea | 

Aiurelă (plur. aureli), s. f.; divaga- 

  

  

tion. Sinonim cu ailurare sai ajlu- 
rire, dar indicând o stare mai tre- 

cătore, nu o acţiune prelungită. 

De la Vrancea (B. Ştefănescu), Sulta- 

nica p. 131, în descrierea unei case de 
joc: „Mişcările mânilor, repedi şi ne- 
prevedute, cari aci să resculai în sus, 

aci să trintiaii cu zgomot pe masa 

verde ; aăurela planurilor ascunse, cari 

răsăriai la ivelă, numai prin nişte crim- 

pee de gindiri neînțelese; tote acestea, 

aveaii ce-va, din înfăţişarea unui spital 
de bolnavi, a căror mintee dusă 
pe lumea cea-l'altă...* 

In graiul figurat al pungaşilor: „a%u- 

relă=somn* (Baronzi, Limba, p. 150). 
v. Adure. — Aburez. — Aurit, 

Aiurăse (aiurire, aurit). —V. Akurez. 

Aiurăz (aturat, aăurare), vb.; diva 

guer, extravaguer, dslirer. Exprimă, 

aceiaşi noţiune cu idiotismul: vor- 
besc într'alurea.- 

Costache Negruzzi, Seris6rea VIII: 

„Vecine!—curmâi pre povestaş; — îmi 
pare că akurezi. De unde dracu ai gă- 
sit obştâsca adunare la Agrigenta.?...“ 

Basmul „Tinerețe fără, "bătrâneţe “ 
(Ispirescu, Legende p. 9): „Lăcuitorii 

ridea, de dinsul, ca de unul ce atureă 

saii vis6ză deştept...“ 
Se întrebuințeză, şi după a patra 

conjugaţiune : aiurire. 
A, Odobescu, Dâmna, Chiajna p. 108: 

„tu, care m'ai călăuzit prin potecă 

spin6se, pe sloiuri de ghiaţă, când cu 

sfinta'ţi icână, în braţe am colindat, 

aiurind, plaiurile şi câmpiile... * 
Circulăză însă mai cu s6mă ca par- 

ticipii trecut adjectivat: aurit. 

v. Ature,. — Aiuril. 

Aiurire.—V. Aăurez, 

Alurit,-ă; part. pass6 d'aiuresc 

pris comme adjectif: extravaguant,.
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„Când e cine-va bolnav şi vorbe.- 
sce aiurea, se dice că e muritt 

"45. Liuba, Banat, com. Maidan). 
De la Vrancea (B. Ştefănescu), Sul- 

tanica, p. 127: „Une-ori, aturit, îşi. sim- 
ţia creerul cum să Stingea, încetul cu 
încetul... & 

V. Akure. — Aturelă. — Aburez. 

Aiu-sălbătee. — v. Avul-şerpelu. — 
Atul-ursuluă. —2 Aduş. — Leurdă... 

Alu-serbăse, s. n.; t. de Botan.: poi- 
reau, Allium porrum. Sinonim cu por 
saii pur şi cu pras sai praj. 

V. 2: Au. 

+" Alăş. —Y, 5 Ava. — Aug, 

2Alâş, s. m.; . de Botan:: ail sau- 
vage. Dicţionar Bănăţân Mss. circa, 
1670 (Col. 1. Tr. 1883 p. 429): »Ajush 
(citesce: aiuș). Allium sylvestrum. Al- 
liaria.“ Ca deminutiv din aiu, aluş co- 
respunde lui aior şi luă aişor. In 
Banat cuvintul se întrebuinţâză, pînă, 
astădi (3. Liuba, com. Maidân). 

V. 2. Adu. — Aul-şerpeluă. — Atul-ur su 
luă. — Leurdă,.. . 

Aiu-turese, s. n.; t. de Botan.: 
oignon de Strasbourg, Allium  fistulo- 
sum (L. B., Bobb). Se dice şi ungu- 
resce: torâk foghagyma. Sinonim 
cu c6pa-ciorască (Dr. Brândză). 

V, 2 Au, 

Ajdăr, s. m.; dragon, griffon, mon- 
stre. In „Istoria lui Hangerli“ de pe 
la, începutul secolului (Tocilescu, Rev. 
I, 830): 

Tai pus un pistol în piept, 
Lovindu(']] prin țiţe drept 
Şi iute ca un ajder, 
Şi lovi şi c'un hanger ; 
Apoi de grab şi Harapu 
Ca clipa îi ţăiă capu... 

  

      

Cuvint care n'a circulat nici o dată 
în graiu. Este persianul azder „dra- 
son“ (Şainenu, 8), trecut prin Turci 
la Serbi (Karadzic, v. Azdaha) şi la 
Bulgari (Miladinovizi, Narodni pâsni 
p. 538). 

v. Balaur. — Smeii. 

Ajtedâi ! interj.; Dieu soit en aide! 
O exclamaţiune făcând parte din gra- 
iul femeiesc, şi numai într'o sin- 
gură împregiurare, 

Anton Pann, Moş Albu, II, 19: 

Apoi acolo la vale, în drumul care 
mergea, 

Văzu din sat o muere țesând aci ?ntr'o 
argea 

Şi copii mulţime spuză împrejuru'i guri 
făcând, 

Unii cerea: mamă papa, alţi pentru ţiţă, 
plângâna, 

De carii ea necăjită tot îl ocăra, mereti ; 
Iar el: să fie de bine şi prunci să'ţi dea, 

Dumnezeu ! 
Ea, cum îşi lăsase lucrul ca să mai vază 

de «i, 
Luând o drugă, îi trase cu dânsa vro 

doă-trei, 
Zicând: nu'mi ajunge mie că pă ăşti nu 

pot să'mpac, 
Şi tu îrni mai urezi încă să stai şi alţi 

să mai fac? 
E! o 'ntrebă: apoi lele, cum trebueşte 

să zic? 
Să fi zis—ea îi respunse —: Aj-te-zeu, şi 

alt nimie.... 

Autorul adaugă în notă: „Cuvint an- 
tic, ţinut numai de femei, în loc de 
ajute Dumnezei, care îl zic nu- 
mai când văd pe alte ţesând“. 

Contracţiunea, cu urcarea, accentului: 
djte = ajute este întocmai ca în popo- 
ranul „Vâst = v&dât“. Cât despre sim- 
plul gei în loc de compusul Dumn e- 
dei, el se întrebuinţeză nu numai în 
jurămîntul „dei!“, dar şi forte des 
în texturile din secolul XVI, de exem- 
plu în Codicele Voroneţian circa 1550,
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în Psaltirea, Şcheiană din aceiaşi epocă, 

la Coresi etc. 

Pe când aglutinatul ajfedeu este o 

iaterjecţiune curat femei6scă, şi anume 

a țesetorelor din argea, exclamaţiunea 

„DOmne-ajută!“, identică în apa- 
rinţă prin sens, aparţine — după cum 

vom ved& mai jos— raiului bărbătesc 

în focul bătăliei. 

v. Ajut. — Dei, 

Ajumitul, ajumita (de-a-), subst. 

masc.; jeu enfantin: colin-maillard, 

cligne-musette. Acelaşi joc copilăresc, 
care pe a-locuri se dice mijorcă, 

mij6tcă, de-amija, de-a- 

mijile, baba-mija, d'a- 
-ascunsele sati d'a-ascunsul, 

d'a-cucul etc, în partea oceiden- 
tală a Daciei, peste Olt, în Banat, în 

Haţeg, în Zarand, se chiamă: ajumi- 

tul, de-ajumitul, WVa-ajumita, ju metcă, 
deşi tot pe acolo. maă circuleză numile 
de pitulicică şi mijitul. 

„Jocul copilărese d'a-ajumita se chia- 

mă şi pitulicică...“ (Banat, Or- 

şova, €. Jupalnic). 

„Jocurile copilăresci la noi: de-a- 

-surduca, de calea prin cetate, de-aju- 

mitul...“ (D. Angeloni, Banat, c. Pău- 
cinesc)). ” 

„Jocurile copilăresci: popic, curâoa 

roşiă, de porca, de puişorii, doda nică 

cu furnică, de mâsă, ajumit, mâţa 

6rbă...“ (Preut A. Bociatu, Banat, c. 
Clopotiva). | 

p+.clența, popic, lopta, jumelca sai 

mija, baba-6rba...“ (Preut L. Laurian, 

Banat, C. Comloş). | 

„Jocul copilăresc de-a-ascunsul 

în Zarand se chiamă ajumitul...* (N. 

Sânzian, Transilv., Haţeg). 

pe«Popicul, ajumitul sai migitul, 

de-a gaia...“ (P. Oltsnu, Transilvania, 

Haţeg). 

20,088. 
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In Oltenia, se dice: ajumita (Dolj, c. 

Şimnic, c. Risipiţi). | 
În ajumilul sai ajumita, a- este pre- 

posiţional şi nu ne întimpină în for- 
ma: jumetcă. Remâne dară tulpina 
-jum-, care corespunde lui u- în nu- 

mele serbesc al acesțui joc copilăresc: 

imipa „das Blindekuhspiel“ (Karadzic), 

dela auypuru „a miji, a închide ochii“. 

Serbul zm- a devenit românesce jum 

prin interealarea eufonică a unui -u. 

întocmai ca în „gunoiu = slav. gnoi“, 
„Şurub=medio-germ. schrâbe (Sehrau- 

be)“ etc. Acelaşi joc se chiamă polo- 
nesce: zmurek, rusesce mmupiu. Origi- 

nea slavică a cuvintului e ne'ndoi6să; 

este forte nesigură însă identitatea, lui 

cu mijesc, şi 'n orice cas ambele 

n'aii a face de loc cu românul aro- 

mesc, cu care unii se 'ncârcă a le înrudi. 

Un verb ajumesc şi un substantiv 

ajumelă, cu sensul de „s'assoupit, 

assoupissement“ (Cihac, 11, 195), nu 

există în graiul comun, ci numai în 
terminologia jocului copilăresc. 

V. Aromesc. — Ascunsele, — Baba- 

-orba. — Mijesc... 

t-Ajăn Ss. agiiun (ajunaft, ajunare), Vb.; 

jeâner, manger peu ou pas du tout, 

faire maigre, s'abstenir, se priver. Și- 

nonim cu postese, 

Dicţionar. Bănăţen Mss. circa 1670 

(Col. |. Tr. 1883 p. 422): 

„Agsun. Jejuno. | (citesce: a- 

„Agsun. Jejunium“. | gun). 

Proverb: „Ajună robul lui Dumne- 

deii, pentru că n'are ce mânca“ (Ba- 

ronzi, Limba p. 50); la Moldoveni: 

„postesce robul lui Dumnedeii...“ 

(0. Negruzzi, Scris. XII). 

„Vinerea se petrece şi cu ajun 

câte o dată, când adecă omul ajună 
pentru cine-va pe care are mâniă, ca 

Dumnedei să'şi întindă mila, adecă 

20
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să'1 pedepsâscă...“ (G. Dobrin, Transilv., 
Făgăraş). 

Doină din Banat: 

Pentru tine, dragă fată, 
Mâmcai Vinerea o dată, 
Şi Sâmbăta nici o dată, 

Duminicam ajunat, 
Pînă ce te-am căpătat! 

(amilia 1884 p. 55) 

Un sinonim poporan pentru a ajuna 
„este „a ţine dile“: 

Mult, măicuţă, te-am rugat, 
Riu de lacrimi am vărsat, 
Să ţii dile pentru mine, 
Ca să fiii în sat cu tine; 
Dar tu dile nu ţinuşi 
Şi departe mă dăduși... 

(Jarnik-Bărsanu, Transilv. 174) 

Macedo-românesce agiun „a simţi 
fome, a fi flămânâ“ (L. M.). 

Ajunare, în dialectul istriano-român 
junare, vine dintro formă latină vul- 
gară adjunare şi junare în 
loc de clasicul „jejunare“, corespun- 
dând spaniolului ayunar, ital. giu- 
nare, franc. jeaner ete. 

V. *%Agun. —- Postesc. — in, 

Ajun s. agiun, -ă; adj.; affame, 
press6 par la faim. Sa, păstrat numai 
în dialectul macedo-român: „flămând 
nu există; se dice: li u fâme, sait mai 
bine: agun“ (Dr. Obedenaru, Dicţ. 
Mss. în Acad. Rom.I, 197). Prin sens, 
este întocmai latinul clasice jejunus. 

V. "Ajun. — Plămând, 

“Ajun s. agtun (plur. ajunuri), s. 
n.; 19. jeâne, maigre, careme, absti- 
nence, privation; 20. veille de noil, 
veille d'une fâte ou dun &venement, 
le jour qui prâcăde celui dont on parle. 
In primul sens, este o vorbă latină 
prin materiă şi prin funcţiune; în al 
doilea, funcțiunea e creştină post-latină, 

19. Ajun sinonim cu post. 

  

    

Cuvintul slavic nocrs (==germ. Fa- 
ste) a reuşit astădi aprope cu dese- 
virşire a înlocui în graiu pe romanicul 
ajun =span. ayuno=franc. ă, jeun 
= ital. [dilgiuno = provenţ,. [de]j u n 
etc.—latinul vulgar ad jJunum, core- 
lativ latinului clasice jejunium. In 
trecut, ambii sinonimi circulai la noi 
întrun mod pleonastic unul lîngă al- 
tul. De exemplu, în predica Sf-lui I6n 
Crisostomul, secol XVII (Cod. Mss. 
miscell. al Bis. Sf. Nicolae din Braşov, 
p. 537): „nu la prânzuri şi la cină, 
nice la beţie, ce la postii şi la a- 
jună...“ ; alt text tot de acolo, p. 598: 
„Cine nu va, să'şi flâmănzescă mațele 
acic6 cu postul Şi cu ajunul, acela, 
fi-va masă, viermilori...«; şi mai jos 
p. 601: „hevoindu-se şi înblândăi în 
cal6 şi întru învăţâtura dumnedzeiască 
cu post şi cu ajun...“ 

V. A-greţă. 
În Psaltirea, transilvană a lui Sil- 

vestru din 1651 ne întimpină forma 
agin : 

PS. LXVIII: plăn- 
sam şi am tru- 
dit cu aginul (â- 
uiinSa) sufletulii 

„et incurvayi 

in jejunio a- 
nimam meam... 

mieu .,. [scolia 

marginală: p o- 

stul]. 

In popor, afară de post, ajunul se 
mai înlocuesce prin idiotismul: a ți. 
n6 dile: 

„Marţia este şi di de ajun, adecă: 
la cine-va se fură o 6iă, ori i se face 
alt reii, păgubaşul ţine dile asupra 
celui ce i-a, făcut, rei, şi acelea le ţine 
Marţia, şi trebue să fie 7 Marţi după 
o-laltă, şi crede cn a 3-a Marţi se 
prăpădesce ori se bolnăvesce cel vino- 
vat, dacă nu merge la, păgubaş să se 
râge de iertare... (1. Crişianu, Tran- 
silv., c. Cugieru). 

Oră-şi-cum, ajun cu înțelesul sei
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primitiv de jejunium se întrebuin- 

ţsză, în graiu din ce în ce mai puţin; 

dar e fârte respândit cu sensul deri- 
vat de: 

II0, ajun ca sinonim cu predi sai 

preseră. 

Acest înţeles nu l'a avut nică o dată 

prototipul latin şi nu'l ai nicăiri de- 
rivatele romanice. Există însă un pa- 

ralelism logic deplin între românul a- 
jun „predi“ şi francesul veille (lat. 

vigilia) „predi“, căci în primii secoli 

ai creştinismului presâra serbătorii era. 
menită postului şi veghiării tot-o-dată 

(Martigny, Diet. d'antiqu. chrâtiennes, 

340), jar prin urmare, plecând din a- 

celaşi punct pe doă câi, unii. ait căpă- 
tat pe ajun „dies profestus“, alţii pe 
„veille=dies profestus“. 

Se dice de o potrivă bine: ajunul . 

Bobotezei, ajunul Pascilor, ajunul lui 
sân-Văsiiu sau al Anului-noii, dar mai 

cu deosebire ajunul Nascerii Domnului 

sai ajunul Crăciunului. 

Gheorgachi, Letop. III, 306: „In 

zioa agiunului Sfântului Vasilie are 

purtare de grijă Hatmanul cu Aga la 

atăte câsuri din zi să se afle t6tă slu- 
jitorimea la, Curte cu zapciii lor şi cu 

puscile a-mână,...% 

Ibid. 301: „Obiceiu vechiu ai fost, 
care sai urmat şi pînă la Grigorie- 

-vodă Ghica, la agiunul Crăciunu- 
lui, cum şi la Bobot6ză, se făcea, 
masă, domnescă în spătărie, şezând Mi- 
tropolitul cu Episcopii şi cu boierii cei 

cu boierii şi pe cine mai poruncia, Dom- 

nul şi din cei mazili, însă masă fără, 
caftane şi fără dvorelă, cu căntări bi- 

sericescă, cu mehterhanea şi cu ţi- 
gani...« 

Fără noţiune de serbătore, se dice: 

în ajunul bătăliei, în ajunul căsătoriei, 

în ajunul rescâlei etc. | 

Alexandri, Cetatea, Nemţului, act II 

sc. 2: „Nu mă sfiesc acu, în agiunul   

morţii, s'o mărturisesc în audul 6me- 
nilor...* 

Presâra Nascerii Domnului este sin- 

gură care sa personificat de popor 

sub numele devenit mitologic de Moş- 

Ajun. - 

De la Vrancea (B. Ştefănescu), Sul- 

tanica p. 218: „Şi de veniaii Floriile, 

Paştele cu hainele noui, St. Ilie. cu 
pepenii de Pantilimon, M o ş- Ajunul cu 
bolindeţele, acestă prăsilă voinică şi 

vide umplea, mahalaua de veselie şi de 
năzdrăvănii...* 

Colindă, din Dobrogea: 

Astă sară, 

Florile dalbe! 

Mare sară, 

Sara marelui Ajun, 

Mâni e diua lui Crăciun, 

Când aice pe pămînt , 

Sa născut Domnul cel sfint... 

(Burada, Călătoria p. 51) 

In Mehedinţă : 

Bună gioa lui Ajun, 

Dai mai buna lui Crăciun! 

Cei în casă să trăâscă, 

Ce'i afar” să isvorască.:" 

Oile lân6se, 

Vacile lăptâse, 

Porcii unturoşi 

Să'i mănânce 6menii sănătoşi... 

(Preut 0. Ionescu, c. Şişescii; 0. Drăghi- 

cescu, e. Bistriţa). 

In Banat: 

Bună diua lui Ajun, 

Că'i mai bun'a lui Crăciun, 
Căi cu: miei, 

Cu purcei, 

C&'i cu nuci 

De cele dulci, 

Cu alune 

De cele bune... 

Îmblă junii lui Crăciun! 
Îmblă junii lui Ajun! 
Tot cântând şi colindână, 

Pre Dumnedeu lăudând! 
Fă-te gazdă vesel, bun, 

Că e giua lui Ajun... 

(5. Mangiucă, Călindar 1882 p. 10—11) 

20*
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În mai tâte colindele, M o Ş - Ajun 
este nedespărţit de Crăciu n, care 
şi el se dice „Moş“. Strînsa legătură 
între ambii termini a impresionat deja, 
pe Schuchardt, care, printa”o fârte in- 
geni6să combinaţiune, vede în. Cră. 
ciun pe „Christi-jejuniumi, 
adecă un  „Crist-ajunt, susținând cu 
drept cuvînt că Slavii Pai împrumu- 
tat dela Români, 6r nu vice-versa (Lit- 
teraturblatt f. germ. u. roman. Philol. 
1886 No. 3). Credem Şi noi că ajunul a 
exercitat o  înrîurire asupra formei 
crăciun, însă de o altă, natură, mai 
puţin violentă. Românul Crăciun 
este latinul vulgar crastinum (nu 
„crăstinumt ca în latinitatea clasică), 
care cu acelaşi sens a figurat 6re-câna 
în terminologia creștină din Occident, 
bună-6ră: „Crastin dela Nativit6 de 
Nostre Seigneur“ sai: „in Crastino 
Matthiae apostoli“ (Du Cange, v. Cra- 
stinum). Literalmente, Crăciun = 
crastinum însemnâză „lendemain “ 
în oposiţiune cu ajun „veille“. Sub in- 
fluinţa lui ajun, sa modelat finalul 
în Crăciun şi atâta tot, căci iniţialul 
cră- este latinul cras (= span. cras 
= vechiu ital. crai) „mâine, a-doua-qi“. 

V. Orăctun. 
III0, Particularităţi fonetice, 
In dialectul istriano-român se dice 

Jun, după cum se aude acolo jut 
pentru ajut (Miklosich, 1. Maiorescu), 

Printrun eufonic d ca în „dalb=alb“, 
în poesia nâstră poporană se aude 
forma dajun : 

Dastă sâră ?i sera mare 
Hai Ler oi dai Ler oi Dâmne ! 
S6ra mare-a lui Dajun, 
Mâine giua lui Crăciun, 
Când s'a născut Domnul bun... 

(G&. D. Peodorescu, Poes, pop. 26) 

In unele districte, copiii când vin a 
ură, în ajunul Crăciunului, în loc de 
„bună diminsţa, la Moş-Ajun“ strigă: 

„Nâţa luj! Neţa luj!“ ($. Nego- 
escu, Rimnic-sărat, com. Bogza), unde 
numai -j sai -j represintă pe ajun, 

V. 1% Ajun. —— Ajunare, — 2 Ajunat. 

Ajunăre (plur. ajunăr)), s. f.; Pinfi- 
nitif d'ajun employ6 comme substan- 
tif: jeâne, abstinence, privation. Sino- 
nim cu post. In vechile textul cireu- 
J6ză, în concurență cu ajun şi cu 
ajunat. 

Coresi, 1577, ps. CVIII: 

  „ca umbra 
cănd trece lua- 
iu-mă, cutremu- 

raju-mă ca nuia.- 

lele,  genuchele 

mâle nu putură, 

„.Sicut umbra, 

cum declinat ab- 

latus sum, ge- 

nua mea infir- 

mata sunt a je- 

junio... 

    

de ajunare... 

V. %Ajun. — 2 Ajunat. 

!-Ajunat 5. agiunat. — y. 1* Ajun. 

2Ajunăt Ss. agiunat; part. passe 
d'ajun pris comme substantif: jeu- 
ne, „maigre, abstinence. Sinonim cu 
post. Ne întimpină numai în vechile 
texturi. 

Coresi, 1577, ps. XVIII: 

! „et incurvavi 

in jejunio ani- 

„Şi coperii cu 

ajunatuli  sufle- 

  

tulă mieu... mam meam... 

dar în ps. XXXIV: 

„Şi pleca cu a- „et humiliabam 
jun i sufletuli in jejunio ani- 
mieu... mam meam... 

  

In Psaltirea, Scheiană circa 1550 (Mss. 
în Acad. Rom.), în ambele pasage a- 
Junai, dar cu g şi cu r=n: 

„pleca cu agturatul sufletul mieu...; 
„coperii cu agiuratul... 
V. * Ajun. 

Ajunătăr s. agiunătăr, -6re; subst. et
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adj.; celui ou celle qui jeâne. Sinonim 

cu posnic (—slav. noerunua), în con- 

curenţă cu care circula in vechiul 

graiu. | 

Cugetări în 6ra morţii, text circa, 

1550 (Cuv. d. bătr. IL, 467): „o feri- 

caţi de posnicii şi agunătorii cu 

curăţie, că aceia sue în ceriu ca pre 
o scară,...€ 

v. 15 Ajun, 

Ajăng S. agiung (ajuns s. aghins, 

ajungere s. agiungere), vb.; rejoindre, 

r6unir; atteindre, saisir; arriver, par- 

venir, recourir ; devenir, se râduire; 

suffire, assez. Nu cunbscem pentru a- 

cest verb, din texturi saii din popor, 

sensurile: „fournir, gagner, regagner, 

passer“ (Cihac); chiar fără ele însă, ca 

activ, neutru, reciproc şi reflexiv, ajung 

are o mulţime de înţelesuri sai sub- 

înţelesuri, circulând forte des nu numai 

în graiul obicinuit, dar încă în proverbi 

şi n idiotismi. Sensul fundamental 
este latinul adjungo=ad-lrjungo 

„unesc la o-Vaită prin capete un ce 

cu un ce“. Dar de aci, punctul de ple- 

care aprope de tot ştergându-se, plecă 
şi une-ori se încruciş6ză diferite sen- 
suri secundare şi terțiare, pe cari nu 

le are prototipul latin şi cari, dintre 
dialecte romanice, ne întimpină întru 

cât-va numai în italianul aggiun- 

gere saii aggiugnere, mai ales 

în vechea italiană. 

Tâte sensurile lui ajung se explică 

prin corelaţiunea sa cu întind: Prin 
întindere, do8 capete se ajung =,se 

rejoignent“; prin întindere, cine-va 

saii ce-va ajunge = „atteint, saisit“; 
prin întindere, noi ajungem = „atri- 

vVons, parvenons, recourons“, şi aşa 

mai încolo. De aceia, când ajung figu- 

reză într'o frasă legat cu întindă, 

este a-nevoe adesea de a'i lămuri sen- 

sul precis. Aşa în doina;   

Dragă mi-i leliţa naltă, 

Că'mi dă gură peste portă; 

Dar leliţa mititea, 

Sentindea şi n'ajungea,.. 

(Jarnik-Bărsanu, Transilv. 430) 

ajung însemnâză tot-o-dată: „rejoindre, 

atteindre, parvenir, suffire“. 

v. Întind, 

I*. Ajung „rejoindre, râunir“. 
Cu sensul fundamental ad--jungo, 

al nostru ajung sa păstrat abia în 

forma reciprâcă: a se ajunge „rejoin- 

dre lun Pautre“. 
Proverb: „Rotele se gonesc una pe 

alta, şi nu se ajung nici o dată“ (Pann, 

II, 80). 
Altul: „Del cu d6l se ajunge, dar 

încă om cu om“ (Conv. lit. 1877, p. 

174), unde ar fi mai logic: „del cu dâl nu 

se ajunge“, după cum este acelaşi pro- 

verb în mai tâte limbile (Diringsfels); 

în aialectul sicilian: „munti cu munti 

nun si junci mai“. 
Un cântec basarabian blăstemânăd 

Prutul: 

Mal cu mal nu se zărâscă, 

Glas cu glas nu se lovâscă, 

Ochi cu ochi nu se agiungă 

Pe-a ta pânză cât de lungă... 

(Alex., Poes. pop. 2., 233) 

Printr'o transiţiune semasiologică 

- immediată: „rejoindre Pun Vautre = 

tomber Waccord, sentendre“, recipro- 

cul „a se ajunge“ însemneză a se 

înțelege unii cu alţii. 

Lexicon Budan: „M& ajung cu ci- 

ne-va, în ce-va saii despre ce-va, adecă 

mă aşed, mă nărăâvesc, congruo, 

convenio, consentio cum quopiam super 

re quadam“. 

De aci idiotismii: 

„A se ajunge cu tirgul=— faire 

un marchâ“. 

Alexandri, Pâtra din casă, sc. 18: 

„Ei caută să găsâscă cele doă sălaşe 
de 'Țigani, pentru care d-vâstră, ca ni-
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sce părinţă buni, nu v'aţi putut agiunge 
cu tirgu... & 

Acelaşi, Păpuşăriul: „Iacă Turcu şi 
Cazacu, Pilaf Aga şi cu Moscov Ghiaur, 
duşmani de morte, carii luaseră de- 
prindere a'şi giuca calu pe pămîntu 
nostru, de câte ori nu S'agiungeani cu 
tirgu...“ 

Se dice şi: „a se ajunge din preţ“. 
Laurian-Maxim : „Nu ne-am putut q- 
Jjunge din preț=nu ne-am putut învoi 
asupra, preţului“. 

„A se ajunge in destre = "când 
părinţii părechii se învoesc asupra de- 
strei“ (GQ. Țuţuianu, Muscel, e. Valea- 
mare; S. Istratescu, Dimboviţa, com, 
Cobia). 

ronzi, Limba p. 45). 
V. Învoesc. 
Fiind însă că atunci când unii se 

ajung fără, scirea, altora, este maj tot- 
dauna spre paguba saii vătămarea 
cui-va, expresiunea, a căpătat un sens 
pejorativ, cu care ne întimpină, des în 

„vechile texturi. 
Cantemir, Ist. Ierogl. (Mss. în Acad, 

Rom. p. 185): „Deci socotiți binişor, că 
de nu sînt acol6 acâle doaâ jiganii, 
filul adecăte şi inorogul, să nu cumva 
prin scrisori cu lupul să se ajungă... 

N. Muste, Letop. III, p. 15: „Atunce 
Petricejco-Vodă şi cu Grigorie Vodă 
Sai sfătuit să, se închine la Leşi, să, 
stea cu toţii să bată pre Turci, să nu 
se aşeze Paşă în cetatea Hotinului ; şi 
ajungyăndu-se cu Leşii, t-aii chiemat să 
vie mai curând...“ 

Acelaşi, p. 42: „Mazepa Hatmanul 
Căzăcese, om. şi cap a toată ţara Căză. - 
câscă, vrănd să viclenâscă pe Moscal 
dela, care avea milă Şi cinste, s'au 
ajuns cu Crajul Şvedului ... « 

Neculce, Letop. III p. 300: „Sfâtu- 
itaii atunce [hatmanul Sinavski] pe 
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„A se ajunge la cuvinte (Ba- 

  

Craiul Avgust de s'aii agiuns cu Mo- 
sul... 

Acelaşi p. 269: „Sai agiuns hatma- 
nul şi cu Iordachi visternicul şi cu toţi 
slujitorii să rădice pe Dimitraşco Bei- 
Zad6, feciorul lui Cantemir Vodă, Domn 
în locul tătăne-său ...& 

Acelaşi p. 305: „Aglunsu-S'at Con- 
stantin Duca, Vodă atunce cu Capigi- 
baga...“ 

II Ajung „atteindre, saisir“, 
Pentru ca să întreci pe cine-va 

care este înainte, saii pentru ca să 
apuci ceia ce nu se află lugă tine, 
ori pentru că să nimeresci unde aj 
vI6 să fii, trebui mai întâii să te 
mişcă ca să ajungi. In acest sens, ajung 
se învecinâză cu întrec, cu apuc, 
cu nimeresc, dar anume ca un mo- 
ment immediat anterior. E sinonim cu 
ating, deosebindu-se în do& pri- 
vințe: pe de o parte, ating nu pre- 
Supune ostenslă, pe când ajung resultă, 
tot-d'a-una, mai mult sait mai puţin, 
dinti”o mişcare obositâre; pe de alta, 
ajung na implică neapărat un contact 
direct, fără care nu se pote ati ngere. 

Din causa elementului material al 
lui ating, care lipsesce în ajung, în- 
tre ambii termini pâte fi chiar un fel 
de antagonism. Aşa, de exemplu, „a- 
ting cu cuvintul“ este ce-va, duşmă- 
nesc: „blesser par un mot“, pe cână 
„Ajung cu cuvîntul“ exprimă noţiunea 
aprâpe prieten6scă de „grăesc cătră 
cine-va, adpello, adloquor, adfor“ (Lex. 
Bud.), mai ales atunci când chiămâm 
pe Gre-cine de departe şi isbutim în 
Sfirşit ca să ne audă, 

v. Ating. 

Ajung cu sensul de „atteindre, sai- 
sir“ se nuanțeză în circulaţiune: 10. ca 
termen comun; 20. ca termen de blă- 
stem; 30. ca, termen juridic. 

10. In accepțiunea ordinară.



624 AJUNG 622 
  

a) Ajung „atteindre“. 

O fiinţă alergând ajunge pe o altă. 

Pravila Moldov. 1646, f. 66: „i-au 
căutati numai a da dosii au începutii 

a fugi, iară celalalt lau agunsti şi Pau 

omorăti...* 

Dosofteiu, 1673, f. 23 b: 

Datu-mi-ai vărtute şi mi-ai lărgit paşii 

Să pot călca iute să mi-aăung pizmaşii; 

Deca'i voi agunge, să fac într'înş cărduri... 

Balada „Fata cadiului“: 

Yaşa bine că fugea, 

Mai că mai îl agiungea... 

O doină: 

Apucai pe drum la vale 

Sagiunsei pe Lena'n cale... 

(Alex. Poes. pop. 2, 237). 

In sens figurat, dar presupunându-se 

tot-d'a-una, muncă saii stăruinţă, dacă 

nu alergătură materială, o fiinţă a- 

unge pe alta în sciință, în meşteşug, 
în putere, în bogăţiă etc. 

Tot figurat, personificându-se o ab- 

stracţiune sai un ce nensufleţii, dar 

susceptibil de mişcare : 

MB tot uit uitare lungă, 

D6r norocul să m'agiungă! 

Şi norocul nu m'agiunge, 

Şi mijlocul mi se frînge 

De greul păcatelor, 

De sarcina armelor... 

(Alex. Poes. pop2., 255) 

Omiliar dela Govora, 1642, p. 7: 

„„.ce cuget pre elu 7] va ajunge, cănd 

mulţi părăşi vor pune înnaint6 acelui 

judecătoriu jeluiră sa spre el...2%' 
Doină ardelenescă : 

Serie dobtrei rînduri, 

Sil ajung nişte gânduri ; 

Tipă condeiul pe masă 

Şi mi se plimbă prin casă... 

(Jarnik-Bărsanu, 120) 

I. Văcărescu p. 66: 

Ajunge-0, rîule,. curgând! 

Fă-o să vie mai curând!   

“Spune'i strigând'o c'am remas 

Pe marginea ta fără. glas... 

„Tot aşa ajunge o săgetă sau un 

glânte: „Lai ajuns togma în inimă= 

in ipsum ejus cor collineavit“ (L. B.). 
v. Nemeresc. 

Ajung „atteindre“ se construesce de 
regulă cu un nume pus în regim di: 

rect. 

Legenda Sf. Parasceve, text din se- 

colul XVI (Cod. Mss. miscell. al Bis. 

Sf. Nicolae din Braşov, p. 65): „nu 
vru. să mai aştpte mai multi să se 
chinuiascâ,, ce t6te înpreunâ lăsâ.le 

de se luo de fugi, şi pustiia a- 

unse... 
Moxa, 1620, p. 400: „(Otmanii) au 

luati multe ţări despre răsâritii de 

le-au robitii şi le-au pridâditii, pănă ce 

ajunseră cetat6 Brusa...“ 
Asemenea la Anton Pann, Prov. 

I, 79: 

Doi cu pit6re ol6ge 

Mergând ş'ajungând un 46], 

Unwncepu să se râge... 

Aci aparţine şi: 

Trimise la maimuţă, vestită vrăjitâre, 
Ce spun că sciea multe şi că proorocia 

Intâmplările tâte, după ce se trecea, 

Trimise, dic, la dînsa, săi facă întrebare: 

Cum pâte să ajungă stirşitul ce 

doresce... 

(Gr. Alexandrescu, Dreptatea leului) 

Lexicon Budan: „Rele timpuri 

am ajuns=in mala tempora viximus“. 

In tâte aceste exemple, dacă n'ar fi 

regim direct, ajung mar mai însemna 

„atteindre“, ci „arriver“. Cu regim in- 
direct, ajung îşi păstreză sensul de 

„atteindre“ numai când arată o înain- 

tare în spaţii fără un punct bine ho- 

tărit, sai o mişcare a unui ce nen- 

sufleţii. - 
N. Muste, Letop. II p. 14: „Turcii 

cum ai trecut, Nistrul, ai început a
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prăda şi a da, foc, căt ai putut a- 
Jiunge prin ţara Leşâscă,..« 

Doină din Basarabia: 

Moscălesce-oiu învăţa, 
Când ei limba mi-oiu uita, 
Când a cresce grâu'n tindă 
a agiunge spicun grindă, 
Când a cresce grâu'n casă 
Ş'a agiunge pâinen masă... 

(Alex. Poes. pop2., 404). 

„Imi ajunge veşmintul la călcâe =— 
mein kleid reicht bis an die Fersent 
(|. B.). 

In proverbi, locuţiuni proverbiale 
şi idiotismi: 

„Despre un om nenorocos se dice: 
nu pâte ajunge la crânga verde“ (Pre- 
ut G. Trailă, Temiş6ra). 

» Vulpea dacă n'ajunge, dice că pute“ 
(C. Negruzzi, Scris. XII), — proverb 
născut din vechea fabulă, 

„Cine plscă de dimin6ţă, departe a. 
junge...“ (Pann, I, 151); în Bucovina: 
„cine mânecă mai desdiminsţă. . „« 
(Marian, Descântece, 7). 

Legă sacul pînă e rătund, 

Nu când ajunge la fună, 

(Pann, 11, 72 

Când e omului săi vie 

Vre un reii fără să scie, 

Or zăbovesce 
Pînă'i sosesce, 

Or dă fugă 

Să ajungă... 
(Ub. 1, 144) 

Sub forma reflexivă.;: 

Cuvintul 

E ca vintul: 
Nu se ajunge nici cu armasarul, 
Nici cu ogarul.., 

(lb. 1, 24 

De la Vrancea (B. Stefănescu), Sul- 
tanica p. 10: „nu dâră car fi fadulă 
să nu'i ajungi cu strămurariţa 
la nas...“ 

Se dice cu acelaşi sens: „a ajunge 
cu prăjina la nas“, 

  

  

„Ajunge cuțitul la os“, câna 
suferinţa, nu mai e de rebâat. 

1. Văcărescu p. 540: 

Milă să, cer, sînt fricos; 

Râul mi-a ajuns la os... 

In balada „Balaurul“: 

Sai, bădiţă ortomane, 
Că m'agiunge la ciolane! 

Sai, bădiţă, de mă scote 

Că m'apuc fiori de mârte!., 

„ Idiotismi : 
„Vorbesce fie-care cum îl ajunge * 

mintea“, sinonim cu „cum îl tate ca- 
pul“, în ambele casuri cu sensul de: 
„Cum 0 nemeresce“, 

Legenda Sf. Parasceve, sec. XVI 
(Cod. Mss. misc. al Bis. Sf. Nic. din 
Braşov, p. 70): „a merge la lăcuita 
ceia ce nim6 cu minte nu o poate 
ajunge... 

Alt idiotism: „a ajunge din urmă“ 
sai: „a ajunge după urmă, 

I. Crângă, Cinci pâni (Conv. lit. 1883 
p. 485): „Loemâi când scâseri pânile 
din traiste, 6ca un al treile drumeţ, 
necunoscut îi ajunge din urmă Şi se 
opresce lingă dinşii...“ 

A. Pann, Prov. III, 82: 

Când plecă ca să se ducă, după dinsul 

sa luat, 
Şajungendul după urmă, ce faci fine? 

Pa'ntrebat.., 

Alt idiotism : „pe unde ajunge, geme 
pămîntul“. 

Zilot, Cron. p. 85: „era, pociu dice, 
curată câtă de tâlhari, că pe unde q- 
jungea gemea, pamîntul...* 

d) Ajung „saisir“, 
Coresi, 1577, ps. VII: „de să mâne 

amu draculi sufletuli mieu şi să a- 
jungă“, acolo unde la Dosofteiu, 1680: 
„că să gon6scă amu vrăjmaşul su- 
fletul mieu Şi săl agiungâ“, iar în
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Vulgata: „persequatur ergo inimi- 
cus animam meam et compre- 
hendat..“ 

Samuil Clain, Invăţături (Blaj 1784) 
p. 9: „cum pentru tine tot-ds-una în 
nevoi şi în primejdii mi-am pus viaţa, 
iară, astăzi, ajungendu-mă nevoia, îmi 
trebue ajutoriu dela tine...“ 

Cu acelaşi sens de „apucă“, ajunge 
pe cine-va bla, obosâla, grija, ete. 

Balada „Blestemul“ : 

De mergea ce mai mergea, 

Greu zăduf îl apuca, 

Osten6la "1 ajungea 

Şi el, măre, se culca... 

(G. D. Teodorescu, Poes. pop. 438 

In poesia poporană: e mai cu s6mă 

des: ajunge dorul în loc de: „a- 

pucă“. 

O doină din Ardei: 

Când m'ajunge dor de ducă, 

M8 duc la d6l ca pe luncă; 

Când pvajunge dor de mers, 

M& duc la d6l ca pe ses... 

Doină din Bucovina: 

Duminică pe la prânz 

Ma ajuns un dor cu plâns: 

Cum am fost şi ce-am ajuns... 

(Marian, Buc. II, 150), 

unde primul ajung însemneză „saisir“, 
iar al doilea — „devenir“. 

20. Ajung „atteindre, saisir“ în blă- 

stemuri, jurăminte, ocări. 

In popor se aude la tot pasul: 

Să majungi Pascile ! 

Să n'ajungi sfînta qi de mâine! 
N'ai mai ajunge să vedi sfîntul sore 

mâni dimin6ţa!y 

„N'ai mai ajunge să'ţi cânte cucul 

la anul!“ ([. Mironescu, Nemţ, c. Ne- 

gresci). 

La a treia pers6nă: să n'ajungă... 
mar mâl ajunge... 

Din dată ce în loc dea doua sait 
a treia se pune prima persână, tâte   

acestea trec din blăstemuri în jură- 

minte: să n'ajung Pascile, n'aş maj 
ajunge etc. 

A. Pann, Prov. III, 84: 

... ca să urmez lor şi eii, 

Iar de nu, să mă ajungă blestemul lui 

Dumnezeu... 

In. poesia, poporană;: 

Să te-ajungă, bade, ajungi 

Dorul lung şi jalea lungă...! 

(Jarnik-Bărsanu, Transilv. 263) 

Bădiţ bădişorul meu, 

Ajungă-te dorul grei 

Pe şesul Sibiiului, 

Pe spatele murgului... 
(bid.) 

Du-te, bade, ducă-te, 

Dorul mei ajungă-te!... 
(Ibid ) 

Că ei scii de ce nu vine, 

Că nu'l lasă maică-sa, 

War ajunge-al. însura 

Nici nepoți a legăna 

Nici nepâte-a desmierda... 

(Marian, Bucov. II, 169) 

M& uscă, mă face Yască 

Şi m8 dă'n bâlă cânâscă, 

Să n'ajung să mânâne pască!... 

(lbid 17, 9%). 

Agiungă-te voe rea, 

Und'ţi-a fi calea mai grea! 

Agiungă-te ahtul mei 
Und'ţi-a fi păsul mai grei]... 

- (Caranfil, Valea Prutului, 75). 

Balada „Blăstemul“ : 

Să te-agiungă dorul mei 

Unde-a fi drumul mai greu! 

Să te bată jalea mea 

Unde-a fi calea mai grea... 

Balada, „Mogoş vornicul“: 

Noă ani săi tot alungi 

Şi cu mârtea săi agiungi!... 

Horia, şi Cloşca: 

Ungurân, mustâţă lungă, 

Disam morţii să te-agiungă,!... 

, (Alex,, Poes. pop 2, 2:8) 

Românul e atât de obicinuit cu ro-
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iul imprecativ al lui ajung, încât i se 
pare că cine-va jură saii blastemă pe 
dată, ce resună acest cuvînt, bună-6ră 
în următârea glumă poporană din Mol- 
dova.: 

Să n'agiung s6rele 

Cu picidrele 
Şi luna 

Cu mâna! 

(Preut 0. Gervescu, N6mţ, com. Roznovu) 

De aci apoi, prin antitesă, „nu ajun- 
gă...“ să iea, ca, o apărare de blestem 
saii chiar ca o formulă de bine-cuvin- 
tare. 

Doină ardelenâscă : 

Codrule, frungă rătundă, 
Pice bruma, nu te-ajungă! 

Codrule, frunduţă lată, 

Pice bruma, nu te bată. 
| (Reteganu, Poes. pop. 39) 

In idiotismi: a ajunge pe cine-va 
păcatul, câsul reii, osînda, ciuima etc. 

Balada, „Badiul“: 

Turcii săria şi fugea, 

Dar păcatu'i agiungea! 

Care scăpa de stilpan, 

Nu scăpa de buzdugan... 

Zilot, Cron. p. 113: „priimiţă dela, 
Mateiii- Vodă, încâce, mai virtos nâmul 
Cantacozinilor, pentru milostivire a se 
chivernisi aici, încă şi rudindu-se cu 
Români, ei nu sai mulţumit pe atâta, 
ci au rivnit şi la Scaunul Domniei, 
pe carele în cea din urmă Vai şi do- 
bândit, călcând facerile de bine şi pâi- 
nea, Românilor şi nesocotind că păca.- 

“tul nemulțumirii îi va ajunge vre- 
odinidră.. 

Beldiman, Tragod. v. 4021: 

Muieri ce avea prin casă, pe tote le-ati 

desbrăcat, 
Cea mai mare osîndire, la purces ele-aiă 

cercat ; 
Pe tâte-aii ajuns osinda, sfirşitul au fost 

urit, 
Căci câte-aui fost burduhâse, pe tote le-ai 

omorit... 

  

  

Moxa, 1620, p. 398: „(Isachie Com- 
nenii) domniia, înțelepțeşte, ce curând 
Vajunseră boale grâle...“ 

Legenda Sf. Nicolae, sec. X VII (Cod, 
Mss. miscell. al Bis. Sf. Nic. din Bra- 
şov, p. 166): „nu faceţi rău, să nu vă, 
ajungă rău. 

Basmul „Tinerețe fără bătrâneţe“ 
(Ispirescu, Leg. 5): „blăstemul părin- 
ţilor le-a ajuns, şi d'ala sau făcut li- 
g&hioi aşa precum le vedi...“ 

Un cântec poporan: 

Vai Român de capul tei, 

Cum te-agiunse câsul reii!.. 

(Alex. Poes. pop, 2.. 238) 

sai 

Frungdă verde de negară! 

Vai sărmană biată țeră, 

Cum te-agiunse focul &ră!... 

(hi. 246). 
v. Dor. 

30. Ajung „atteindre, saisir“ ca, ter- 
men juridic. | 

Lexicon Budan: „ajung pre cine-va cu 
procesu, adecă îl înving, causa vinco 
quempiam, Jemanden den Proces ab- 

gewinnen“. 
E forte des în preţiosa, Condică de 

Judecăţi a lui Constantin Brâncovan, 
1692--1713 (Mss. în Arch. Stat); de 
exemplu : 

P. 91: „Deci au fost rămas Şerbu 
cu fii-său Manole de judecată, dinainte 
bojarilor domnii m$le ce scriu mai sus, 
şi au luat Vasilie vel căpitan şi cartă 
boiarilor domnii mele ce sănt mai sus 
zişi de judecată şi de rămas la măna 
lui, şi iar au stăpănit aceste vii pre 
sama lui, precum le-au cumpărat şi 
precum l'au ajunsu judecata...“ 

P. 151: „cănd sar vi acâle cărţi 
veri la ce judecată, să se ia dela măna 
ei şi să se d6 la măna, Neculii Banul 
şi a nepoților lui, după cum au ajunsu 
judecăţile...“ 

P. 211: „iar Lil6 şi Ilie şi Matei
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să'ş ţie numai part lor ce le-au ră- 
mas nevăndută, pentru că aşa au 

ajunsu judecata şi direptatâ...“ 

P. 192: „Ştefan Aprodul ne-avănă 

putâre ca să intoarcă banii înapoi lui 

Istratie, precum lau ajunsu jude.- 

cata Divanului...“ 

In vechea francesă, acelaşi înţeles 
avea „atteint et convaincu“, „atint 
de la justice li roi“ ete. 

v. Dovedesc. 

Tot aci vine proverbul: „Satul mic 

îl ajunge podvâda des“ (A. Pann, 1, 
1183). 

III0. Ajung = „arriver, parvenit, re- 
courirt. 

19. Ajung „arriver“. 

Când e vorba de mers, deosebirea 
între ajung „arriver“ şi ajung „attein- 

dre“ stă numai în regimul indirect al 

celui dentâiii faţă cu regimul direct; 
al celui-Valt. Asţfel: „ajunseă satul 

= atteignis la campagne“, dar „ajunse 

la sat—je suis arrivâ ă la campagne“, 

E sinonim cu sosesc; ajung însă 

cuprinde în sine elementul unei difi- 

cultăți, pe care nu'l are sosesc. Aşa: 
„ai sosit 6speţii“ nu este tot una 

cu „ai ajuns Gspeţii“, căci numai în 

casul din urmă se exprimă o îndoslă 

că puteai să fie împedecaţi de a veni. 
V. Sosesc. 

lon din Sân-Petru, Alexandria, 1620 

(Mss. în Acad. Rom. p. 13): „merse 

spre răsăritii 10 zile şi ajunseră la un 

cămpi mare şi frumos...“ 
Noul Testament 1648, Act. Apost,. 

XAI, 7: 

„... Vănslămu 

deîn Tiri, agiun- 

semi în  Ptolo- 

maâida . . . 

... navigatione 
expleta a Tyro, 

descendimus 

Ptolomaidam.. .. 

Balada Iordachi al Lupului: 

Şi la Eşi cât agiungea, 

Iordachi la Domn mergea... 
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O doină;: 

Tiu, ţii, ţii, murgule! sbâră 

Pîn' la verdea dumbrăvisră, 

S'agiungem, încă cu s6re 

La Florica, dulce fl6re... 

(Alex., Poes. pop. 2., 248) 

O frumâsă, gradațiune la Costachi 

Negruzzi, Şalul negru: 

Sbor, ajung, descalec rece ca de 

| msrie, 

Şi întru la ea... 

-Proverhbi : 

Ţiganul când a ajuns la mal, atunci 

sa, înnecat (Pann, II, 86). 

Ai ojuns şi ei săracii 

După ce-a 'mpărţit colacii. 

(Ibid. II, 68) 

A pornit în cale lungă 

Şi va "mdată să ajungă. 

(bid. 1, 82) 

N'a ajuns pîn' la piriii 

Şi şi-a ardicat pâlele 'n briu. 

(Th. Theodorescu, Ialomiţa, c. Lups6nu) 

„La Tit wa ajuns, şi polele şi-a ri- 

dicat“ (Baronzi, Limba p. 55). 

Locuţiune proverbială: a ajuns la, 

spartul târgului = prâ-târdiii. 

Figurat: a ajunge la bătrâneţe, la 

nevoe, la lipsă, etc. 

Inventariul Cotrocenilor 1681 (Mss. 
Arch. Stat.) £. 15: „jupăn6sa Despa 

ajungăndu la adănci bătrânsţe... “ 
Constantin Brâncovan, 1696 (Cond. 

Mss. în Arch. Stat. p. 190): „mumă-sa 
Smâda, ajungănd la lipsă şi la sărăcie, 

au fost văndut acâste case...“ 

20. Ajung „parvenir“. 
Neculce, Letop. II, 395: „Vremea 

viitâre va arăta, cine va agiunge să 

vrăâscă,..€. 

Urare la cununiă cătră naşi: „Cum 
ați ajuns să cununaţi, să ajungeţi Și 

să botezați, să vă faceţi hini din hini 
şi să vă fie chefu deplin...“ (A. D. 
Holban, Fălciu, c. Albesci).
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Proverb: „Armăsarul când îmbătra- 
nesce, ajunge la răşniță ...“; saii sim- 
plu: „a ajunge dela moră la, Tişniţă 
(Pann, II, 64; III, 105). 

„Scărăbuş, p'a cui mână ai ajuns! 
(Baronzi, Limba p. 52), locuţiune pro- 
verbială, când cade cine-va, în puterea 
unui om crud saii nevrednic. 

v. Încap. 

30. Ajung „recourir. 
Proverbi: 
E anevoe când ajungi să cumperi 

ord dela gâsce (Pann, III, 72). 
„Ajung in casa altuia, nu poți şede 

cum îţi place; ajungi la masa altuia, 
nu mănânci după cum ţi-e gustul; 
ajungă în patul altuia, nu poță dormi 
cum ţi-e voia“ (Ibid. 1, 136). 

Nic. Muste, Letop. III, p. 20: „ajun- 
gând şi Turcii cu daruri la Ramada: 
novski...* 

Ibid. p. 31: „Agluns'ati dară şi el 
la Poartă, şi ai trimis pe Panaitaki 
Postelnicul şi ai scos ferman...“ 

Ibid. p. 41: „şi căt cheltuia Băsă- 
rab-vodă, Domnul Muntenesc, nimică 
asupra lui Mihai-zodă nu putea is- 
prăvi, ce înzădar îşi cheltuia banii, şi 
ajungea pre la toţi Paşii, dăndu-le bani 
să fie întru ajutor să mazil6scă pre 
Mihai-vodă... & 

Ib. p. 44: „Dar n'aii lăsat loc Brăn- 
covânul Domnul Muntenese să nu a- 
jungă cu pîră şi cu daruri pre la toţi 
Paşii...* 

v. Alerg. 

1V0. Ajung „devenir, 6tre reduit“. 

10. Ajung „devenirt. 
Balada „Movila, lui Burcel“: 

De-atunci n'am ce să mă fac, 
Cam agiuns un biet sărac... 

Beldiman, Tragod. v. 557: 

Se deşteptă boierimea, începe-a se 

sfătui, 
Ce chip să 'ntrebuinţeze răul spre a 

”! lecui, 

  

  

Cacum agiunsese rana cangrenă dese: 

virşit, 
Nu se mai aştepta altă decât un cum- 

plit sfîrşit... 

A. Pann, Prov. I, 63: 

Lăsându'i într'a lor voe, pînă se fac 

+ mari ştrengari 

Ş'ajung în cele din urmă desfiînaţilor 

stegari,.. 

In proverbi : 

Țiganul când a ajuns împărat, 

Intâiu pe tată-sei a spîngurat, 

(Pann, III, 28 

Ajunge din. eal măgar 

Şi catâr din armăsar. 

(b. UI, 70) 

Mai adesea se dice simplu: „ajunge 
din cal măgar“ (ib. II, 64). 

„A ajunge la sapă de lemn=cu to- 
tul lipsit“ (LL. M.). 

Vai când ajunge coda cap! (Pann, 
II, 55). 

Vai când ajunge lupul sameș la oi! 
(ib. II, 52). 

Omul pînă nu slujesce, stăpân nu 
djunge (ib. II, 47). 

Stăpân nu poţi ajunge, dar slugă, 

când vei vr6 (ib. II, 86).: 

Să nu te blesteme cine-va s'ajungă 

slugă la cai albi (ib. 11, 52). 

In locuţiuni proverbiale : 

A ajunge de poveste 'n ţâră (Pann, 
IT, 198). 

Zilot, Cron. p. 117. 

Săracul vultur românesc, cum Samăgi 

de vulpe 

Cuibşorul lui cel strămoşesc în gura 

ei să 1 surpe! 

Pre tâtă hiara şi pre lei făcutu-le-au 

să crape, 

Iar d'ale vulpii linguşeli nu au putut 

să scape! 

O ascultă la sfat ficlân aripele să “şi 

tae, 

Iată acum că ati ajuns al ei de joc 

bătae!
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Ibid. p. 118: „scăqură de tot şi ajun- 
seră batjocură, Grecilor.. .“ 

Idiotism: „ajunge tr6ba= es so 

weit kommen, darauf ankommen“ (Dr. 
Polysu). 

A. Pann, Prov. Il, 144: „Să n'a- 
jungă tr6ba singur cu paraoa să 'mi 

găsesc bel6oa...* 

Alt idiotism: a ajunge cal de po- 

ştă=a nu mai ave odihnă. 

Alexandri, Barbu Lăutarul: „, Săr- 

mane biete Barbule! ai agiuns cal de 

poştă împregiuru horii... “ 

A ajunge o Joimăriţă: 

P6iă verde peliniţă ! 

Mărită-m&, măiculiţă, 

Cam agiuns o Joi-măriţă.., 

(G. D. Teodorescu, Poes. pop. 357) 

„Ajung bine, ajung departe= 
weit kommen, es weit bringen, Fort- 

schritte machen; ajung rei — ins 

Ungliick gerathen, verarmen, sich zu 

Grunde richten“ (Dr. Polysu). 

Cu acelaşi sens, ajung fără deter- 
minare : 

Vai de mine, ce-am ajuns! * 

Să iubesc pe sub ascuns... 

(Jarnik-Bărsanu, Transilv. 81) 

Reduplicat pentru mai multă energiă, 

la Zilot, p. 12: 

N'ai gândit, sărace, n'ai gândit, eu sciti 

fără a'mi da respuns, 

Că, de ai fi gândit în adevăr, n'ajungeaă 

cum ai ajuns... 

20 Ajung „6tre râduit“, 

Locuţiune proverbială: „am ajuns să 

ne ea copii în pici6re“ (Pann, Prov. 
III, 150). 

Zilot, p. 56: 

Aceşti doi ticăloşi, din buteă, din odihnă, 

Din aşternut cu puf, din veri-ce altă tienă, 

S'ajungă—o, ce foc!—călări pe deşelate, 

Să dormă pre pămînt, vedi acum de se pote... 

Vo. Ajung=,suffire, assez. | 
Pravila Moldov. 1646, f. 34: „deva 

fi om bun şi cu nume bun, agiunge   

giurămăntuli, iarâ, de nu, trebue altă 
arătare mai bunâ,..% 

19. Proverbi: 

Ajunge un ciomag la un car de 6le 
(Pann, III, 183). 

Jocă danţ pe mamaligă 

Şi îi ajunge cât câştigă... 

| (Ibid. 1. 106) 

Bună e mâneca lungă, 

Dar pânza nu Ya S'ajungă... 

(b. 1, 161) 

Intinde-te cât îţi ajunge plapoma; 

adecă: trăesce după mijlâcele tale. 
Jipescu, Opincaru p. 132: „P& câți 

nu mi iai vădut ochi în slava ceru- 

lui douo-trei luni, şi pă urmă dară totă 

ghiața dă c6dă 'n vale, pîntru că sait 

întins mai mult dăcât le ajungea ţolu...“ 

20. Locuţiuni proverbiale : 

a) Ajunge de slumă, ajunge de şagă, 

—- când gluma, saii şaga se pr6-lunge- 
sce ori nu mai place. 

Balada „Mănăstirea Argeş“: 

Agiungă”ţi de şagă, 

Că nui bună, dragă... 

b) „Cale lungă să ajungă“, despre o 
forte lungă călătoriă.. 

I. Crângă, Povestea lui Harap-alb 

(Conv. lit. 1877 p. 178): „Şi merg ei 

şi merg cale lungă să le-ajungă, tre- 

când peste no8 mări, peste noă ţeri...“ 

De la Vrancea (B. Stefanescu), Sul- 

tanica p. 258: „Apoi, cale lungă săi 

ajungă, întilni un călugăraş, îi dădu 

veșmintele ei şi îi luă rasa şi caucul 
lui; plecă înainte...“ 

c) Tot aşa despre o luptă forte 

lungă: 

Se luptară 

Zi de vară 

Pînă'n sară: 

Luptă lungă 

Să li-ajungă... 
"Marian, Bucov. 1, 167, 

30. Imperativul ajunge sai. ajungă
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întrebuințat în locul adverbului de- 
stul. 

Cantemir, Ist. lerogl. (Mss. în Acad. 
Rom. p. 35): „...nici în Ritorică tro- 
pul îndestulirii au aşcultat, nici în 
gramatică graiul fără chip şi cuvîntul 
agiunge au învăţat...“ 

Costachi Negruzzi, Alexandru Lă- 
puşnânul, II: „Ajungă atâta sânge 
vărsat, atâte văduvii, atâţia, sări- 
mani...& 

A. Pann, Prov. II, 102: 

MB rog, bărbăţele, dă puţin cu milă, 
„Că nu scii hătae de mică copilă, 

Aoleo ajunge!... 

I. Văcărescu, p. 62: 

Ah! ajungă dar, ajungă 

Atâta mâniă lungă!.,. 

40. Forma reflexivă: a se ajunge. 

Lexicon Budan: „el nu se ajunge 
cu l6fa sa — non sufficit ei sala- 

rium“. Laurian-Maxim: „el nu se a- 

junge cu venitul ce are“. 
Impersonal : 

Caragia, Legiuire 1818, p. 84: „cât 
nu să ajunge din aver6 muflujilor spre 

plata împrumutătorilor,..* 

-. Un ban pe gi de ne vine, 

Cheltuim cinci şi mai bine; 

Pe unde nu se ajunge, 

Scim şi cu vorbe a unge... 

(Pann, Prov. II, 154) 

Zilot, Cron. p. 47: „şi fiind-că ostaşii 

se îmulţiseră în urmă după ce s'aii 

ars Craiova, şi ludele ţării se împuţi- 

naseră, măcar de şi era dăjâiile grele, 

dar iar nu se ajungea cu venitul vi- 
stieriei a se răspunde lefile...« 

VE. Particularităţi fonetice şi mor: 
fologice. i 

19. Istorice. 

0) -n- în ajung se rostia ca vocala 

nasală francesă; de aci une-ori scris 

prin m: amămră, alte-ori vocalisat de 
tot: awsre. 

  

  

  

Pravila. dela Govora, 1640, f. 109 

b: „era şi tineri amindoi, Şi ajuânseră, 

(as pcepa) pănă în sămbăta c6 mare...“ 

Act oltenesc din 1591 (Cuv. d. bătr. 
I, 56): „ajugăndhl (amurmnasa) vreme 
de lipsă şi de nevoe, el se-au dus in- 
cătroo au putut...“ 

b) La perfect simplu se conjuga: [eu] 

ajunşu sai ajunşi (=lat. adjunzi), 

[noi] ajunsemu (= lat. adjunazi.- 

mu 8). 

Legenda Sf. Maria Egiptână, sec. 
XVII (Cod. Mss. miscell. al Bis. Sf. 

Nicolae din Braşov, p. 871): „mă 

prinse un cutremuri şi frică, dâca a: 

junşi la uşa ce mi se închide mainte 
şi fară de grâţă întrai în lâuntru...“; 

şi mai jos, p. 373: „iară apuindă soa- 

rele, ajunşti la besâreca sfântului...“ 
Coresi, Omiliar 1580, quatern. III, 

p. 6: „cătrăâ uşa postului ajunsemii şi 

nevoinţa sufletescâ, înnainte zace...“ 

Pină astădi aşa se conjugă la Ma- 

cedo-români. 

2%. Poporane. 

In limba poetică, ajung pâte să'şi 

asocieze pe d-, ta în „dalb=alb“, 
O baladă din Arddl: 

Dâc'acolo dajungea, 

Străjile nu'l slobodia, 

Mânan buzunariu băga, 

Galbeni jos le arunca... 

(Reteganu, Poes. pop. 72.) 

O colindă muntenâscă,: 

De departe ce'mi vedea? 

Pe arhanghelul Gavril 

Şi pe sfintul Mihail 

Că'mi venia, mere venia 

Şi la meâsă dajungea... 

(G. D. Teodorescu, Poes. pop 33) 

V. Ajungere. — 125 Ajuns. 

Ajungă | 
adv.; assez. — v. Ajung. 

Ajunge | 

Ajăngere $. agiungere, s. f.; Liufi-
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nitif d'ajung pris comme substan- 
tif: action datteindre, Warriver, de 

parvenir etc  Represintă ca substan- 

tiv abstract t6te sensurile verbului. 

Une-ori e f6rte elegant; bună-6ră în- 
tun cântec poporan din Bucovina: 

Şi pinteni zimţoşi îi da, 

Pinteni zimţoşi murgului 

Spre-ajungerea, dorului, 

Căci dorul e mare câne: 
Peste multe d6luri vine... 

(Marian, 1, 146) 

De asemenea la Mitropolitul Antim, 

Didahi (Mss. din 1781 în Acad. Rom.) 

p. 10: „am trudit din zi şi din noapte 
să înmulţesc talantul Domnului, pen- 

tru ca să nu mă număr în răndul le- 

neşii slugi, şi am silit după putinţa 

m6 şi după proastă ajungere minţii 
mele...“ 

In primul pasagiu, ajungerea doru: 
lui — „accomplissement du dâsir“ 

în al doilea, ajungerea minţii = 
„portâe de Pintelligence“. 

v. Ajung. 

Y- Ajuns s. agiuns, -ă, adj.; part. 

pass6 d'ajung pris comme adjec- 

tif: arrivâ, atteint, mări. 

10. Ajuns = sosit. 

I. Văcărescu, p. 423: 

Că ne iubescs Dumnedei cu dragoste 

. curată, 

In tâtă vremea o vedem, în tâte ni 

s'arată : 

Fulgere, vijelii şi ploi, oblăduiri ascunse, 

Ce Provedința'i îngrijind, sînt tot la 

vremi ajunse... 

20, Ajuns = atins. 

Corbea, Psaltire circa 1700 (Mss. în 

Acad. Rom. ps. XCVI): 

Şi de fața Domnului, munţii, ca câra, 

Sau topiiţ, ca de soare ajunsă vara... 

„Ajuns cu cuiu, beriihrt“ (Dr. Po- 
lysu), 

La negativ: 
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Bocet din Banat (Cuv. d. bătr. II, 

719): 

Că ?n do& răzore 

Va fi câte-o flâre: 

Plâre la pămînt 

N'ajunsă de vînt, 

Flore 

La recâre 

N'ajunsă de s6re... 

„djuns de bătrâneţe“ şi „ajuns la, 

bătrâneţe“, ambii termini însemnând: 

„aprope bătrân“, cu acea deosebire 
că'n casul dentâiu pote să fie o îm- 

bătrânire înainte de timp, prin bâle 
sai necazuri, pe când în casul al doi- 

lea este o îmbătrânire treptată firâscă,. 

Zilot, Cron. p. 76: 

Vedeai 6meni cinstiți, ajunşi de bă- 

vrânețe, 

De fiică munţi urcând, ca ?n cele ti- 

nereţe... 

De aci transiţiunea logică la: 

30. Ajuns = copt: „pmă ajunsă, 

reif“ (Dr. Polysu). 

„Ajuns la, minte“ şi „ajuns de min- 

te“ =— „copt, matur“; dar primul cu- 

„vînt implică o lipsă anteridră de minte, 

pe când cel-Valt arată numai o des- 

voltare deplină a minţii. 

Emachi Cogălnicânu, Letop. III, p. 

240: „Era om de tr6bă şi învăţat şi 
agiuns de minte...* 

V. Ajung. — 2% Ajuns. 

2 Ajuns S. agiins (plur. Gjunsuri), 

5. D.; part. passe d'ajung pris 

comme substantif: arrivee. 

Cantemir, Ist. lerogl. (Mss. în Acad. 

Rom. p. 35): „nici adinc fundul mărei, 

nici nestrăbătută a pămîntului grosime, 
nici pre supt rădăcinele munţilor Şi 
stâncilor a, metalilor „guvăite vine, nici 

nevoia agiunsului...“ 

Mai les în urarea de, bună sosire 

din drum a, unui 6spe dorit sat plă- 

cut:
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Trecen gios, se ducen sus, 

Nime nu'i dă un respuns, 

Nici îi dice: bun agiuns!... 

(Alex. Poes. pop. ?7-. 240) 

V. Ajung. — 13 Ajuns, 

% Ajuns s. agluns (de-), adv.; assez, 
suffisamment. Sinonim cu destul. 

Neculce, Letop. II, p. 244: „se vor 
apăra căte-va zile, că şi. bucate, şi 
hrană de cai, şi 6rbă de puşcă, de a- 
giuns av...“ 

Beldiman, Tragod. v. 345: 

Unuia îi lua şalul, altuia punga, cer, 
De agiuns îi da bătae, dacă se împo- 

uriv6... 

Doină muntenescă : 

A plecat neica, s'a dus 

Şi nemica nu mi-a spus 

Săi dati guriţă de-ajuns! 

A plecat cu caru'n sus, 

N'a lăsat nici un respuns 

Să'l îmbrăţişez d e-ajuns!... 

(Vulpian, Text p. 11) 

V. Ajung. — 12 Ajuns, 

Ajut s. agiăt (ajutat, ajutare), vb.; 

aider, venir en aide, seconder, soutenir, 

donner un coup de main. A uşura pe 
cine-va, la grei saii la nevoe. „Ajută 

pe vecinul tei; ajută-te, şi Dumnedeii 

te va ajula; ajutați-vă unii pe alţii ; 

m& ajut cum pot“ (LL. M.). Vine din 

lat. adjuto, frequentativ dela ad- 

juvo (=ad-kjuvo), de unde ital. a- 

juto sai aito, span. ayudo, fr. 

aide etc. (Cihac), 

v. Sprijinesc. 

10. Ca şi prototipul latin, ajut se 

construesce cu acusativul şi cu da- 
tivul. 

a) Cu dativul: 

Moxa, 1620, p. 401: „de nu-m veţi 

ajuta acum, apoi voi vă veţi căi...“ 

Zilot, Cron. p. 76: 

  

  

Acei mai mulţi mergea pă 'jos spre 

uşurinţă, 

Carălor ajutând pe cât era putinţă... 

Construcţiunea cu dativul e ste- 
reotipă în blăsteme, jurăminte Și U- 
tări: „Să nu'mi ajute sfinta, di de 
astădi!* „Nu ţi-ar ajuta ţie...“ „Aşa 
să” mi ajute sfîntul s6re!“ ete. 

Jipescu, Opinearu p. 50: „Dă ţi-o 
ajuta sfîntu sai tirlă, cir6âă Şi 
turme...& 

In cântece poporane: 

Am avut un frate drag, 

L'a jurat N&mţul sub stg; 

Am avut un frate dulce 

Şacuma departe'i duce, 

Nu le-ajute sfinta cruce|... 

(Jarnik-Bârsanu, Transilv. 297), 

Bade" călător, se duce, 
Nu'i ajute sfinta, cruce! 

Badea" călător, pornesce, 

Pe mine m& părăsesce, 

Nu'i ajute ce gândesce!... 

(bid. 160) 

De n'oiu îngela-o eii, 

Nu'mi ajute Dumnedeti 

Să'mealec pe murgul meii!.., 

(Pompiliii, Sibiă 71). 

Oh, drăguţ bărbatul meii, 

Ajula-ţi-ar Dumnegeii 1... 

(Alex Poes. pop. 2., 53) 

Afară din blăsteme, jurăminte Şi 

urări, în cari dativul e de rigore, în 

graiul obicinuit; ajut se construesce 
mai ales: 

5) Cu acusativul. 

O predică, text din sec. XVII (Cod. 

Mss. miscell. al bis. Sf. Nicolae âin 

Braşov, p. 203): „atasta fi-ne-va, să 
vomă ajuta credinţa cu viaţă, bună...“ 

Dosofteiu, 1673, f. 14 a: 

Sagiuli pre săracul cu mână 'ndu- 

rată... 

I. Crângă, Danilă Prepelâc (Conv. 

lit. 1876 p. 453): „Apoi dă, nevastă, 

sângele apă nu se face. Dacă nu Loiu 
ajutu ei, cine săl ajute?,.“
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Balada Radu Calomfirescu: 

Rogu-te, Măria ta, 

De vroesci a m'agiuta, 

Dă'mi agiutor pe Buzesci... 

Proverb: 

Dumnegeti când te ajută, 

Piumbul ţi se face plută. 

(Pann, 1, 72 

c) Nedeterminat: 

Moxa, 1620, p. 876: „unde nu va 

să ajute Dumnezeu, în deşert se ne- 
volaşte niştine...“ 

I. Văcărescu, p. 441: 

Feresce-te de buna, 

A. lor căutătură,! 

Florile tot-d'a-una, 

Când i senecred, se fură: 
N'ajută păzitori... 

10. Compusul „Dâmne- ajută“ 
constituă un idiotism cu accepţiuni 
diferite. 

a) Strigăt de luptă sai de vitejiă. 

Balada „Român Grue Grozovanul“: 

Grue vreme nu perdea, 

Doă cruci numai făcea, 

Dâmne-agiulă ! el dicea, 

Bardan mână apuca 

Sin 'Tătari se arunca... 

I. Crângă, Povestea lui Harap-alb 
„(Conv. lit. 1877 p. 185): „Şi dicând 

D 6 mne-ajută, se aruncă cu calul în 

apă, o trece în not dincolo la cela mal 

fără primejdie, şi apoi îşi ie drumul 
înainte...* 

De aci, când cine-va ne silesce sai 
ne grăbesee a face ce-va fără voe ori 

fără timp, se dice că: „dă zor cu 
Dâmne- ajută“, 

d) Invocaţiunea plugarului şi a mun- 

citorului în genere, când se apucă de 

lucru. 
Jipescu, Opincaru p. 148: „înbucă 

câţi-va dumicaţi 68 mămăligă, muşcă 

dB douo-trei ori dintro câpă, înjugă, 

22,088. 
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bouleni şi apoi, făcând cruce, dice : 

Dâmne ajută! I, boi, măl..“ 

I. Crângă, Stan Păţitul (Conv. lit. 

1877 p. 22): „pune mâncarea în trai- 

stă, înjugă boii la, car, dice Domne- 

ajuid şi se duce la pădure să'şi aducă 

un car de lemne...“; apoi, la întârcere 
ca, şi la plecare: „înjugă boii, dice iar 
un DOmne-ajută, şi pela prândişor 
pornesce spre casă...“ 

Da aci în legătură cu plugăria, la 

Marian, Bucovina, II, 25: 

Dâmne-ajulă cucului 

Să sbore din cuibul lui 

In mijlocul câmpului 

Pe cârnele plugului... 

„Dulgherii, la începutul lucrului îşi 

fac cruce şi dic: Dâmne-ajută!“ 

(D. Albotânu, Covurluiu, com. Masta- 
cani), 

c) Sinonim cu bătae, însă numai 

pe neaşteptaie. 

A. Pann, Prov. II, 102: „Să nu te 

pomenesci cu D6m ne-ajută pe spi- 
nare... 

In graiul ţeranului din Prahova: 
„Poporu ie ca ia; adi te portă p6 

sus, te măreşte; mâine dă lo sumuţa, 

altu pă tine, tot norodu ăl de ieri te 

ncarcă d5 Dâmne-ajulă, pîntru că 

ţara nemintâsă e purur6 doritore dă 

pocinoguri...“ (Jipescu, Opincaru p. 97). 

d) Ce-va mic, neînsemnat, abia de 
ajuns. 

„Nică casă ca lumea, nici traiu dă 

D6mne-ajută, mci grijă dă sănătate, 

nici lumină la minte...“ (ibid. p. 65). 
La comparativ : 

Basmul „F&t-frumos“ (Ispirescu, Le- 
gende, p. 194): „N'apucase calul să se 

depărteze o bucată de loc mai de 

Domne-ajulă, şi 6tă că smedica 6ră, 

îi ajunse...“* 

Cu sensul de sub litera a şi d, se 
dice şi „cruce-ajulă“. 

21



643 AJUTĂTOR 644 

Alexandri, Florin şi Florica, sc. 2: 
„Colivescu. Psaltul Chiriac mi-o spus 

că am un ohtoic de cele sdravene. 
Vrei să'l asculţi ? 

„Florica. Vreii. Dă, începe, şi cru- 
ce - agiută |. 

Acelaşi, Cinel-cinel, sc. 14: 
„Graur. Gata sînteţă? 
„L6te. Gata. 
„Graur. Cruce-agkută! Să te vtd, 

Graure băete!... acu să'mi vînezi cum 
se cade...“ 

Acelaşi, Surugiul: „Ei! da ce stai 
eit de mă amăresc cu gânduri pocite. 
Piei nălucă şi cruce-agiută!.. 

Ili0. Din forme istorice, este de ob- 
servat: 

a) Dosofteiu, 1680: 

ps. XCIII: că „„Nisi quia Do- 
de n'ar fi Dom- minus adjuvit 
nulii agiutatu'mi, me, paulo minus 

habitasset in in- 

fernoanima mea... 

în puţintel sar 

hi sălăşluit în ad 
sufletulii mieu... 

Acelaşi pasagiu la, Coresi, 1577: „că 
să nu vre Domnuli ajuta mie, în 
neşchiti întra-vr€ întru iadi sufletul 
mieu...“; 6r la, Arsenie din Bisericani, 
circa 1650 (Mss. în Acad. Rom. p. 
217): „că de n'au vrut fi Dom- 
nul agiutându' mi, puţine! deci au vrut 
fi sălăşluindi în adi sufletulii mieu...“ 

b) Arsenie din Bisericani, p. 247: 

ps. CVI: şi slâ- 

biră, şi nu era 

cine le agiuta 

lor... | 

unde la Dosofteiu, 1680: „slăbiră şi 
nu era cine să agiute...“ 

V. 12% Ajutor. — Ajutorese, — 1-2: A» 
jutorinţă. — Ajtegeii. 

„infirmati sunt 

nec fuit qui a- 
diuvaret... 

Ajutăre s. agiutâre, s. f.; Vinfinitif 
d'ajut pris comme substantif: ac- 

  

  

tion d'aider. Sinonim cu ajutor. 
Rar se întrebuinţeză. 

Coresi, 1577, Dosofteiu, 1680: 
ps. XLVIII: şi şi agiutaria lor 
ajutoriuli vechi-să-va în 

lorii vechâşte în- jad... 
tru jaaii... 

V. Ajut, 

Ajutăt, să, adj.; part. pass6 d?a- 
jut pris comme adjectif. — v. Ajut. 

Ajutător s. agiutătăr, -6re, subst. et 
adj.; auxiliaire. Formaţiune analogică 

în loc de organicul ajutor (= lat. 

adjutorius), care dispare din graiu. 
4) În sens juridic. 

Pravila Moldov. 1646, f. 101: „sviat- 
nicii şi agiutătorii răpitoriului nu să 
vorii putia mântui aşia, ce să vorii 
certa după cumi va fi voia giudeţu- 
lui; şi acasta să dzice pentru ceia ce 
vor fi agiutaţii la răpit, jară nu 
pentru ceia au agiutatii după ce 
Sai răpit...“ 

d) In sens teologic. 

Dosofteiu, 1680, 

ps. IX: şi fu 

Domnul scăpare 

mişălului,  agău- 
tătoriu în bună, 

vreme în griji... 

„et factus est 
Dominus refugi- 

um pauperi, ad- 

jutor in op- 
portunitatibus in 

tribulatione... 

Legenda Sf. Parasceve, text din 

sec. XVI (Cod. Mss. miscell. al Bis. 

Sf. Nicolae din Braşov, p. 72): „stăi 

derepti mine, săraca, de eu, şi'mi fii 

ajutătoare şi dereptâtoare...* 

Legenda Sf. Maria, Egiptână, sec. 

XVII (ibid. p. 378): „şi cănd mâ a- 

junge grijile, iară ia 'mi era ajută- 

toare...*; şi mai jos: „şi pănă în zua 
de astâzi ac6 ajulâtoare ajutâ'mi 
de purure.,.« 

V., Ajut. — 1 Ajutor.
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Ajutătoriă. — v. Ajutoriă. 

lAjutor s. agiutor (plur. ajutdre, 
ajulără, ajutoruri), s. n.: aide, secours, 

assistance. Sinonim cu sprijin. La- 

tinul adjutorium = ital. aitorio, 
span. ayudoiro ete. (Cihac). 

Coresi, 1577, ps. VII: „ajutoriuli 
mieu de Dumnezeu“, acolo unde Sil- 
vestru, 1651: „agiutoriulhi mieu dela, 

Dumnezăul“, iar în contextul latin: 
„adjutorium meum a Domino“: 
„Dosofteiu, 1678, f. 11 b: 

Mişelului iaste Domnul de scăpare, 

Aguloru la tr6bă, la greu stincă tare... 

Jipescu, Opincaru p. 160: „aşa 

aidea, aidea, doma, doma, mai în care 

şi'n căruțe, mai pă jos, ajung cu aju- 
toru sfintului a-casă...“ 

Pluralul poporan este ajutoră — lat. 
adjutoria. 

Zilot, Cron. p. 113: „cele mai multe 
mănăstiri ale împăraţilor greci, care 

primejduia a se perde supt robia tur- 
câscă, ei [Basarabii] le-au miluit, le-aii 

ajutorat cu ajutoră vecinice, care 

şi pină astădi li se urmeză de aici 

din ţâră...“ 

Acelaşi p. 118: „nemulţumindu-se 

pe ajutorăle şi milele Domnilor ro- 

mâni, amăgiră pe Români şi luară 
rînd la Domnie...“ 

Pluralul literar este ajutore. 

[. Văcărescu, p. 434: 

Daţi ajutdre, ) 

Vedeţi ce îl6re! 

Ce pătimesce, 

Şi în ce stare!... 

In popor se mai dice şi ajutoruri. 

Alexandri, Boieri şi ciocoi, act I, 

se. 7: „Hei! vere, în vremea, de mai 

"nainte boierii, adevăraţi stilpi ai ţerei, 

în loc de-a cere agiutoruri de peste 

hotar, mergeai de-adreptul la Curtea   

domnâscă şi diceaii lui Vodă cu glas 
bărbătesc: Măria, ta! ţâra sufere...“ 

Pentru „a cere ajutor“, în graiul 

vechiu se dicea mai obicinuit: „a po- 
fti ajutort, 

Ureche, Letop. I p. 100: „ai fugit 
Stefan, fratele cel mai mare, la Cazi- 

mir Crajul Leşesc, pohtind ajutor îm- 

potriva frăţine-seii lui Petru...*; şi 
mai jos, p. 110: „sai dus Ili6ş-vodă 

la Craiul Leşesc la Vladislav Jaghello 
şi au poftit agiutor să'1 ducă, la, Dom- 
nie,..% 

Dar la Moxa, 1620, p. 382: -eli 
cerşu ajutoriu la Irina...“ 

Fiind poftit sai cerut ori cerşut, 

se dă ajutor. 

Pravila Moldov. 1646, f. 41: „căndi 
va prinde giudeţuli vre un calpuzani, 

trebue să'l cercetiadze: mai are soţii? 
şi cine le dă agiutoriu...“ 

Beldiman, Tragod., v. 411: 

Câţi-va, nebuni, alţii falnici, se plâcă, 

dau ajutor, 

Vrând s'argte fişce-care, cum că este 

rîvnitor.,. 

Construit cu de: 

Act, muntenesc din 1679 (A.L.R, 
III, 253): „să-i ducă (pre 6menii fu- 

giţi de pre moşie) pre lângă casa lui 

să fie de ajutor şi de posluşania 
casăi ,,.“ 

Balada „Bujor“: 

—Unde'ţi sînt averile 

Ca să'ţi scapi tu gilele? 

—Le-am ascuns pe la copaci 

D e-agiutor la cei săraci 

Să'şi cumpere boi şi vaci... 

Balada „Toma Alimoş“: 

Murgule, murguţul mei, 

Datu-mi-te-a taică-tei 

Ca să'mi fii de ajutor 

La, nevoe şi la zor... 

IG. D. Teodorescu, Poes. pop. 583) 

De aci: a fi mână de ajutor, a da
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mână de ajutor, a pune mână de 
ajutor. 

A. Pann, Prov. III, 156: „Fă bine 
şi mă& ardică, mână d'ajutor sămi 
pui... 

Alt ce-va este după un adjectiv în- 
semnând lipsă: desbrăcat de ajutor 
= fâră ajutor. 
„_Zilot, Cron. p. 30: 

Pentru cai rămas cu totul pustie 

de ajutor 
Şi Pazvangiii crâşnesce să te puie supt 

picior... 

In construcţiune cu întru: 
„Dumnedeii în tr” ajutor!=—que Dieu 

soit en aide!“ (Cihac). 
Pravila Moldov. 1646, f. 9: „pă- 

rinții, fraţii, rudele, stăpănii, isprav- 
nicii muerii, toţii aceştia poti să-i 
ucigă, de tot pre răpitori şi să nu aiba 
nice o certare; şi încă nu numai pre 
răpitori, ce şi pre soțiile lorii şi pre 
ceia ce le vor fi într'agăutoriu...* 

Ştefan Gheorghie Vv., 1667 (A. [.R. 
I, 109): „săi fii într'agiutor acestui 
sărac de copil să'ş poată dezbate mo- 
şia, 
„Nic. Muste, Letop. III p. 8: „ŞI 
dându-se Vezirul într'o parte cu oştile 
sale, ai trimes la Serascherul cel lă- 
sase la Leva, şi cu Tatarii şi cu Mol- 
dovenii şi cu Muntenii, săi vie în- 
tru ajutor să bată pre Nemţi...“ 

Costachi Negruzzi, Aprodul Purice : 

Dumnegeule! la tine nădejdea lor a 
rămas, 

Înalţe-se pîn'la tine a lor trist şi jal- 

_ nic glas! 
Şi trimiţe-le din Ceruri un înger în- 

| tr" ajutor, 
Căci se bat pentru scaparea şapărarea 

terei lor... 

V. Ajul. — 2% Ajutor, — Ajulorinţă. 

Ajutor s. agiutor, -dre, adj. et 
subst.; aide, aidant, celui ou celle qui 

  

  

aide. Sinonim cu aju tător, prin 
concurența căruia a eşit din întrebu- 
ințare. Lat. adjutorius = ital. aju- 
tore etc. (Cihac). 

Psaltirea, Şcheiană circa 1550 (Mss, 
în Acad. Rom.): ” 

XVII: Dzeul „„„Deus meus 
mieu  agiutoriul adjutor meus... 
mieu... 

XĂVI: Agiu- „Adjutor 
meus esto, ne 

derelinquas me... 

«.Quoniam ad- 

jutor et protec- 
tor noster est... 

toriu-mi fii şi nu 

împenge mere... 

XXXII: că a. 

giuloriu şi scut, 

noao iaste. . 

Coresi, 1577, ps. XLI: 

„„ajutoriu mie 

eşii, că ce mă 

ultaşi... 

„„Susceptor 

meus es, quare 

oblitus es mei... 

  
Moxa, 1620, p. 379: „de-acii (Leu) 

curând fu cunoscutii de sfatnici şi sosi 
voevodi răsăritului, şi'şi află ajutoriu 
Artavazdii anume, uni bojarini...« 

Pravila, Mold. 1646, f. 103: „la Vre- 
m6 răpitului nau strigati să-i vie 
cine-va agiutoriu... 

Cantemir, Ist. Ieroglif. (Mss. în Acad. 
Rom.) p. 35: „cu curată inimă mă giu- 
ruesc, că în toate agiutoare şi înpre- 
ună, lucrătoare, şi ce jaste capul lucru- 
lui, spre toate primejdiile primitoare 
şi suferitoare voiu fi...“ 

Beldiman, 'Tragod., v. 69: 

Pe Domnul Mihail Vodă, a tărei stă- 

pînitor, 
Sai silit îndat'a'l trage să le fie a. 

giutor... 

V. Ajul. — 15% Ajutor. 

“Ajutor s. agiutor, s. n.; t. fisc.: 
subside. Sinonim cu ajutorin ță, 
care însă era o dare mai statornică 
decât ajutor; punctul comun între am- 
bele este că le plătia do potrivă nu
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numai poporul, dar încă boierii şi că- 
lugărimea, 

Zilot, Cron. p. 6: 

Şi mai întâiu sfătuiră să scoţă o angarea 

Pre boieri de t6tă starea şi pre bresle 

forte grea, 

P5 mânăstiri şi p& schituri, şi văduvele 

i să dea, 

Fieş-care după stare-i, că şi lor li sar 

cădea, 
Numindu-o cum că este ajutor de chel- 

tueli 

Pentu” Ascherii ce s'adună la Diiu g'alte 

rîndueli... 

Acelaşi p. 70: 

Cu binele ne-am stins, dând de lefi 
ajutoră; 

Cu vestea ce ne-ai dat, mintea va să 

ne sară... 

V. Ajul, — 12 Ajutor. — 2 Ajutorinţă. 

Ajutorăre . 
d | l — V, Ajutorez. 

Ajatorăt | 

Ajutorăse s. agiutorăse (ajutorit, a- 

jutorire), vb.; aider, secourir, venir en 

aide. Formă colaterală lui ajutorez, 

ambele derivate .dinti”'un verb aju- 
tur=lat. 'adjutulo, format din 

ajut prin sufixul verbal frequenta- 

tiv -ur = lat. -ulo, ca în „scâtur“, 

„vîntur“, „tremur“ etc. De aceia aju- 
toresc nu însemnâză numai „ajut“, 

ci „ajut mereii“ sai „ajut adesea“. 
„Ajutorescu, saepe juvo, oft helfen“ 

(L. B.). 

Biblia $erban-vodă, 1688, Genes. 

XV, 1: ! 

„„Nu te tâme, „..noli timere: 

Avrame, eu “ţi Abram: ego pro- 
ajutorescu.... tego te... 

Ibidem, Esai. X, 3: 

„Şi cătră cine „et ad quem 
veţi fugi ca să 

vă ajutoriţi ?.. 
confugietis ut 

auxilium con- 

sequamini?..   

Pravila Moldov. 1646, f. 48: „căndi 

să va prileji de va face ucidere vre 

un boiarinii, şi de nu va fi nice de o 
trebă țărăi, acela de-are da căţ, bani, 

nu să va putia răscumpăra, alegăndii 

căndi are da niscare bani să agiuto- 
vescă la vre o nevoe a ţărăi; iarâ, 

care boiarinii bogatii de să va fi iz- 

băvit cu bani de moartia cia grabnicâ, 

şi apoi jarâşii va fi făcut al doile răndi 

aşijdere acâia ucidere grabnică, nu ş'are 

mai putia plăti cu bani, macarii de-are 

scoate ţara din ce nevoe, sau macari . 

de lare agiulori şi alţii streini cu di 

ce are putia să] plătiascâ...“ 

Ibid. f. 65: „macari că are fie-cine 
voe să agiutorescă pre cel asupritii 

şi, unde va, vedia că stai cu războiu 

asupra lui, să-i scoaţă capuli şi săl 

măntuiascâ den moarte, iarâ, acesti 

lucru nu iaste nemărui dată cu vre o 

silă cum să fie datoriu să facâ acesti 
agiutoriu de multe ori; şi 

cu cuvântulii poate să agiutorescă ne- 

ştine pre altuli pănâ'l va izbăvi...“ 

Ureche, Letop. Î, 106: „Alexandru 
Vodă făcut'aii prieteşug mare cu Leșşii, 

şi legătură tare, ca hie la ce trâbă 
unul pre altul să aghutorescă...“ 

Cantemir, Ist. leroglif. (Mss. în Acad. 

Rom.) p. 85: „cel ce spre rău cu lu- 

crul agăiutoreşte, şi cel ce fapta re cu 
gândul o priimeşte şi o învolagte, tot 

una sînt...“ 

Reflexivul „a se ajutori“: 

Domnul mie 'mi iaste ajutor 

Sin toate năpăştile scutitor; 

Spre âins inima'm au nădăjduit 

Şi or în ce grei nam afulorii... 

(Corbea, Mss. în Acad. Rom. ps. XXVII) 

V. Ajul, — Ajutorez. — Ajutorinţă. 

Ajutorăz s. agiatorăz (ajutorat, aju- 

torare), vb.; aider, secourir, venir en 

aide. Sinonim cu ajutoresc, ambii
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diferind de ajut prin sens frequen- 
tativ. 

Constantin Brâncovan, 1695 (Cond. 
Mss. în Arch. Stat. p. 119): „rămăind 
mănăstir6 acesta (Polovragii) de tot 
pustie, căt nici ctitorii nici o putâre 
nau avut ca să o mai înnotască Şi 
să 0 ajutordze,,. 

Zilot, Cron. p. 94: „Filipescul, şi 
de avea alte cusururi derăpănătore, 
dar forte ajutora şi miluia; pre săraci...“ 

V, Ajutoresc. 

Ajutoriă ş. agiutoriă, s. f.; aide, 
assistance. Sinonim cu ajuto T, de 
care se deosebesce prin acela că are 
un sens intensiv. 

O doină din Transilvania: 

M'ai făcut, maică, fecior, 
Să fii tatii dajutor; 
Când eram. de-ajutorie, 
M'a scris Nâmţul pe hârtie 
Şi m'o dus la cătănie... 

(armik-Bărsanu, 301) 

Coresi, Omiliar 1580, gquatern. XXXIX 
p. 8: „unuia amu să dămi florinco- 
rulă, e altuia argintulii, e unora, păine, 
e altora veşmințele, e altuia păharii 
de apă râce, e altuia cuvânti bună, 
e altora alţi ajutoriu Şi ajutorie 
spre bine...“ 

Ibid. quat. XXIII p. 3: „de spăse- 
nila şi de ajutortia fraţilor nici uîn 
cuvântii,.,« 

Coresi mai întrebuințâză, (quat. XXII 
p. 14) o formă şi mai lungă: ajută. 
torie,. 

V. Ajut. — 1" Ajutor. 

""Ajutorinţă s, agiutorință (plur. 
ajutorinţe), s. f.; aide, secours. Sinonim 
cu ajutor, dar cu un sens in- 
tensiv, derivând din aj utur sai 
din ajutoresc prin sufixul -inţă 
= lat, -entia, 

Dosofteiu, 1673, f. 40 b: 

  

  

Bună cuvîntare s'aibi, Dumnedzăsi sfinte, 
Că mi-audzâş glasul cel de rugăminte 
Dem eşt sprejin6lă şi agăutorință, 
ŞI inemii miale eşt nedejdiuinţâ... 

Cantemir, Chron. 1, 225: „Puind ne- 
d6jde în dumnezeiasca, agiutorinţă, cu- 
les'am chronicul Moldovei...& 

Zilot, Cron. p. 72: 

Caşa obicinuesci: unde nu e putere, 
Acolo mâna ta întinde mângâere ; 
Aşa ai tins şacuma mână d'ajutorință, 
Cu cei săraci făcând minuni peste pu- . 

tinţă,.. 

V. Ajul. —  Ajutorese. — *- Ajuto- 
Tință, — -inţă, 

> Ajutorinţă, 5. agiutorinţă, s. f.; 
i. fisc.: subside. Acelaşi cuvint cu cel 
precedinte, întrebuințat; însă ca termen 
tecnic fiscal. 

Enachi Cogălnicânu , Letop. III p. 
252: „Și aşa rămăind boierii acole, 
multe câsuri vorovind ei înde ei, aii 
găsit cu cale ca să scoată o slujbă 
pe casă de trei măni, adecă 11 lei şi 
5 i pol lei, şi 3 lei, însă pe ogiaguri, 
şi să se numsâscă agtutorință, şi să iasă, 
în an odată, şi să agiute cu toţii să 
nu fie nimine scutit la acestă slujbă, 
făcănd şi tahmen, că poate ca să cu- 
prindă mare somă de bani. Atunce 
făcându-se acâstă hotărire cu tot-de- 
adinsul, aii mers la Curtea Gospod şi 
S'aii împreunat cu toți ministrii, ară- 
tăndu-le ce chip aii găsit Şi căţi bani 
poate să cuprindă. Atunce aii mers şi 
aii arătat Domnului toate acele ce ai 

„socotit, zicăndu-i că văcăritul poate 
să d6 mare tulburare în ţară, iară a. 
cestă slujbă nu va căde cu grei țărei 
şi vor agiuta şi mănăstirile şi fieşte- 
-care. La care priimind şi Domnul, at 
pus de aii scris cărți pe la toate ţi- 
nuturile, arătănd şi pentru văcărit, că 
Vaii ertat Şi Măria sa, iară fiind că 
sănt multe dări a Porții, şi nu pot
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cu alte feliuri a, le cuprinde, aii soco- 

tit cu tot sfatul Măriei sale şi ai 

scos acâstă slujbă a agiutorinţei, ca, să 
agiutoreze cu toţii...“ 

I. Canta, Letop. III, 186, vorbind 
despre Domnul moldovenesc Grigorie 

Calimah: „încă din domnia tătăni-său 

se făcuse o dajde nouă cu nume de 

agiulorinţă, dar mai uşoară; iară în 

zilele lui se îngreuese cu some mari...“ 
v. Ajut, — % Ajutor. 

Ajutorire . 
J l — Y. Ajutoresc, 

Ajutorit 

Ajutornic, -ă, adj.; dispos6 ă venir 

en aide, secourable. Format din âju- 

tor prin sufixul slavic -nik, ca în 

„puternic“ din „putere“, ajutornic se 

aude une-ori în graiu, deşi se pte 

înlocui ori-şi-când prin ajutător. 
v. Ajutător. — -nic. 

Ajătur, vb. — v. Ajutoresc. 

t-A1 (41), article masculin prâpositif 

de Vadjectif. 

În loc de articlul adjectival tipic 
cel, macedo-românesce acel, în Târa- 

Român6scă şi peste Carpaţi se între- 

buințăză în graiul poporan forma al, 

rostită mai adesea dl şi hdi, core- 

spundând femininului a sai ha în loc 

de tipicul cea sai acea. La plural 
masculin: di sai hăi, mai nică o dată 

ai sai hai; la feminin: ale, hale, 

năle. La genitivo-dativ singular: alui 

saii ăhă, alături cu femininul: alei 

ori ălei; la plural pentru ambele 

genuri: alor saii dlor. De ex.: a 

drept, dă drepț, alor drepţi. 

A. Pann, Prov. ], 5: 

O bătrână asfel cum mă vedi pe mine, 

Nici la degetul ă mic nu te puiu pe tine... 

Jipescu, Opincaru p. 26: „Domnu   

al bun şi mare vede numa cu ochiu 

lui, aude numa cu urechia, lui...“ 

Rusticul al saii ăl ceârcă a se întro- 

duce şi'n limba, literară. 

A, Odobescu, Dâmna Chiajna, p. 53: 

„Haoleii ! vai de bita moşie, daco i 

să "i mârgă totă s6ma, şoldiş, ca Făt- 
frumos dl ghebos...“ 

În Banat, comparativul Al-mai- 

reii face parte din demonologia po: 

porană : 

„La femei, când sînt aşa bolnave de 
nu mai are l6c, se dice că al-mai-rei 

s'a năprăcit pe ele. Al-mai-rei, adică 

zmăul, şede diua ascuns în butbrea, 
de nuc ori de alun, căci lui nu-i este 
iertat dela Dumnedei a vede lumina 
s6relui; din acele butori ese sera îm- 

murgit şi sbâră în lume ca să facă 

rele. El are soldi rotundi ca cei de 

pesce albi, cari nu ard în foc...“ ($, 

Liuba, Banat, com. Maidan). 

Prin emfaticul -a (v. %A) se face 

ala sai dla ori hăla, la plural aia ori 

haăa, la genitivo-dativ aluia, hăluia ori 

ăluia, alora sai ălora ori hălora. 

In graiul poporan, adjectivul ce ur- 

msâză după emfaticul ala generalmente 

se mai post-anticuleză : „omu dla bunu 

omul ăla bunul“, saii: 6meni ătu 

buni = 6menii ăia bunii“. 
Un ţeran din Ialomiţa dice: „Adi 

am 0 plăcere grozavă să mă duc la 

nuntă cu văr-nio Ionică; el merge 
călare pă calu lui dia bunu; cică 

i-a cumpărat tat'so dila Bucureşti...“ 
(T. Theodorescu, com. Lupşenu). 

Tot în Ialomiţa se aude şi: „e ca 

aur'ol bun=e ca auru ă? bun“ (A. 

Bărbulescu, ce. Pribegii), unde o/ repre- 

sintă o contracţiune din articlul sub- 
stantival post-positiv -ul şi din arti- 
clul prepositiv adjecţival al. 

Sub raportul material, articlul aj 

este acelaşi cu pronumele al, din care 

derivă,
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V. SA. — t' Acel, — Ahâl, — 2 A4l.— 
Cel... 

2A1(ă0), pron. demonstr. masc.; celui, 
celui-lă. Formă rustică în loc de tipi- 
cul acel. Deşi corespunde femininului 
a, la plural ale, şi deşi a dat nascere 
articlului adjectival prepositiv al, to- 
tuşi mai nici o dată nu se aude în 
graiu cu vocala clară: al, ci cu cea 
obscură: di, la plural dă, saii aspirat: 
hăl, hăă. Circulâză în Ţera-Român6scă 
şi peste Carpaţi. 

Doină muntenâscă : 

Lasă la dracul a iie 
Şi hai cu neicuţa ?n vie: 
Pin'or pasce ale rațe, 
Noi să ne strîngem în braţe ; 
Pină s'o usca d? fin, 
Noi să ne vedem de drum... 

(G. D. Teodorescu, Poes. pop. 842) 

Proverbi din Anton Pann (|, 145; 
III, 50, 51): 

Se plânge şi dl de are, se plânge şi 
di de n'are; 

Pînă nu dă cu capul de pragul de 
sus, nu vede pe d/ de jos; 

Vulpea nu se sperie de a de se 
laudă sâra, ci de d] de mănâncă di- 
min6ţa ... 

În graiu, dl se reduce une-ori la 
simplul 7; de exemplu: 

De la Vrancea (B. Ştefănescu), Sul- 
tănica p. 14: „Da să te ferâscă'7 de 
sus de gura satului şi de pizma celor 
vinovaţi şi rei...& 

A. Pann, Moş Albu, I, 80: 

Nevasta'i văgându'] de a-casă dus, 
Alergâ în dată la! în dulap pus, 
Deschidând îl vede mort înnăbuşit... 

A, dl, hăl, alături cu acel şi cel, 
pot să derive tâte din latinul ecciil- 
lum, după cum „astt, păst“, „hăsti, 
tâte d'o potrivă derivă in latinul 
pecc'istum“; este însă nu mai puţin 
cu putinţă derivaţiunea separată a lui 
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al, dl, hâl, din latinul ellum (=en 
illum), care în Plaut şi în Terenţiii 
ne întimpină funcţionând întocmai ca, 
ecc'illum. Ba chiar mai curînd âin 
latinul ella m decât din ecc'illam 
se explică, femininul român a. In ori: 

„Ce cas, acestă formă se regăsesce în 
dialectul sicilian : allu = eccolo, al. 
la = eccola, a11i = eccoli (Traina). 

V. TA — 2 Acel, — Al. —1 Ala. — ÎI, 

S-A], article masculin possessif. Se 
prepune : 10 posesivului propriii dis; 
20 numărului ordinal; 3% genitivului ; 
avend în aceste trei funcțiuni la plu- 
ral ai şi corespundând femininului a 
cu pluralul ale. Apoi fără flexiune 
şi fără moţiune: 40 de 'naintea, prepo- 
siţiunii de: „al-de = certain, connu“; 
50 de “naintea lui alt: „al-alt = Pau- 
tre“; 60 în adverbul: o-laltă = o-al- 
altă „ensemble“. Despre ulţimele 
trei funcțiuni vom av6 a.vorbi la o 
parte. 

v. Alde. — AU. — Olattă. 
10. De'naintea, pronumelui posesiv, 

când nu'i precede un nume post-arti- 
culat : „acest, boii este a] mei, aceşti 
cai sînt az mei“, dar: „bou-l mei, 
cai-i mei“, 

Act oltenesc din 1599 (Cuv. d. bătr. 
1, 8): „cum au ei lăsat cu a7 lor 
cuvănti...“ 

Moxa, 1620, p. 368: „Împle-mi ce 
ai făgâduitii de pune uni fesori ali 
mieu să fie Chesarii...* 

Act moldovenesc din 1639 (A.L.R, 
1, 93): „mărturisescu cu acestu zapis 
alu nostru...“ 

Fără concordanță, cu un nume, sin- 
gularul al mei, al tei etc. se pote 
întrebuința substantival ; de ex.: 

Constantin Brâncovan, 1695 (Conâ. 
Mss. în Arch. Stat. p. 100): „Precum 
şi dumnezeescul loan Zlatoust zice: 
de vei ură, ome, bunătăţile lumii, vei
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moşteni ca un altău săvărşit cere- 
ştile bunătăţi...“ 

Ba chiar se pâte post-articula.: 
Dosofteiu, Synaxar 1683, Decemb. 2: 

„filosofii la dăscăliia lor doresci să lase 
ucenit pre urmâ, să le rămâe pomană 
şi laudă fărâ, de moarte, că binelui 
acesta'i al-săulii (ânchsa) celi hi- 
reşii să'ş dia şi la alţâi din binele 
său, ..€ 

v. Aleluesc, — Alsduesc. 

20. Denaintea numărului ordinal dela 
2 în sus, care se mai post-articulâză 
şi pote să'şi acaţe şi pe emfaticul -a 
(v. 54): al doile, al doilea. 

Formele organice, dese în vechile 
texturi şi trecute în Dicţionarul Mss. 
Bănăţen circa 1670 (Col. 1. Tr. 1883 
p. 422-3), sînt: 

al doile, 

al treile, 

al patrul, 

al cincile, 

al şesele, 
al şâptele, 

al optul, 

al noăle, 

al decele; 

adică articlul post-positiv -lLe urmână 
numai după numerii cei terminaţă în 

-i sau -e, 6r articlul post-positiv -lu 

după cei cu -u: al patrul, al op- 
tul, în loc de actualul „al patrule, 
al optule“, în cari „le“ este poste- 
rior analogic. 

Pe când la, cei vechi ne intimpină 
forte des: ! 

Moxa, 1620, p. 368: „atunce fu aki 
patruli săborul a toată lum6...“; 

Pravila Munten. 1640, f. 17 b: „al 
patruli sânge amestecati, de se 
vor amesteca, veri premari...“; 

Pravila Moldov. 1646, f. 171 a: „al 
patruli sămni iaste, cândi mainte 
de svatii va dzice cătră cine-va: eu 
voiu să ucigii...%; 2   
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analogia a prefăcut; nu numai pe 

„a-patrul“ în „al-patrulet, 
dar încă în unele locuri a mers şi 
mai departe, făcând pe „akpatrelet. 

Aşa la Donici, Leul la vînat: 

Şi iată: cea întăi e partea me de frate; 

Al-doileș pe drept ca unui leii se cade; 

acea al-triile, tot mie se cuvive, 
Precum voi sciți pr6 bine; 

lar de al-patrele, ori-care sar atinge 

Pe loc îl voiu învinge... 

Printr'o altfel de acţiune analogică, 

la Costachi Stamate, Muza I, p. 923: 

— Dar a patrulea tocmală?, 

— Ah! să ţi-o spun nu am poftă... 

şi tot acolo, p. 239: 

Dar iată, al dece an cumplit sosesce 

Şi mai a trecut, 

Păcătosul plânge, amar se căesce 

De ce a făcut... 

In graiu, formele masculine a/-doile 
etc. înlocuesc une-ori pe cele feminine. 

Astfel în loc de „o a-doua pânză“ 

saii „o a-treia“, găsim la Alexandri 

(Poes. popul.2 140), vorbind despre în- 

mormintare la ţâră: „o al doilea 

pinză se pune asemine la giumătatea 

drumului, şi o al treile pe pragul 

porţei ... “ 

Chiar în texturi vechi masculinul al- 

-doilea se pune adesea la plural 

în loc de „ai-doii“; de exemplu: 

Constantin Brâncovan (Mss. cit. p. 

113): „şi cu mulţi boiari mari şi al 

doile, marturii iscăliţi în zapis... “ 
v. 4. 

In fine, ordinalul a! îşi asociază pe 

de, fără a'şi schimba serisul: de-al- 
-doile, de-al-treile ete. 

O predică din sec. XVII (Cod.. Mss. 

miscel!. al Bis. Sf. Nicolae din Braşov, 

p. 257, 262): „învăţă pâgănul să ucigâ, 

coconii, nu numai întru Vithlâem, ce 

Şi în toate hotarâle lui, de de-a7-do- 
ile anii şi mai jos...“



659 

30, De'naintea, genitivului concordat 
cu un nume masculin nearticulat la 
singular: „acest om este al dracu- 
lui“, „sat ai moşnenilor“; dar 
după numele post-articulat: „omu-l 
iracului“, „satu-l moşnenilor“. 

Totuşi în graiul vechiu se pune 
câte-o-dată genitivalul al şi după nu- 
mele post-articulat : 

Coresi, Omiliar 1580, gquatern. XVI 
p. 18: „untunsreculi de afară iaste 
loculi ali muîncilorit...* 

Ibid. quat. XXI p. 1: „mărâcinii 
ai iubireei de argintii...“ 

Corbea, Psaltire circa 1700 (Mss. în 
Acad. Rom. ps. XIII): 

Domnul a? puterilor, el acesta iaste 
Impăratul mărirei cu atâta veste... 

Alexanări întrebuinţeză nu o dată 
pe a în loc de a/ printr'o concordare 
atractivă, a articlului genitival cu cu- 
vîntul ce urmeză, 6 nu cu acel ce pre. 
cede; bună 6ră în Istoria unui galben: 
„mă întorc 6răşi la sînul fărmecător 
a Zamfirei... “; sai în Nicolae Băl- 
cescu: „el se cerca a grăbi păşirea, 
Românilor cătră acel viitor, purtân- 
du-le pe la ochi prestigiul strălucitor 
a gloriei strămoşesci şi făcând să pă- 
trundă în sufletul lor glasul fărmă- 
cător a istoriei trecutului... & 

In dialectele istriano-român şi ma- 
cedo-român formele al, aj, ale, nu 
există, ci numai a funcţionsză singur 
ca articlu posesiv: a meu, a mei, a 
mele, a doile, vacli a lu Petru ete. E 
sigur însă că 'Trans-dunărenii avuse- 
seră şi ei o dată pe -, perdânâwl mai 
în urmă, după, cum laă perdut din 
graiu pe a-locuri şi Cis-dunărenii, în 
Moldova bună-6ră. In adevăr, în sub- 
dialectul macedo-român dela Cruşova, 
primii numeri ordinali sună aşa: ap- 
-doilea, an-treilea, an-patrulea, an-cin- 
cilea (Dr. Obedenaru, Dicţ: Mss. în 
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Acad. Rom. II p. 520), unde an re- 

presintă pe vechiul a/. La Istriano- 

români, pe de altă parte, se pâte dice 

în cas oblic „alu om“ alături cu forma 
mai obicinuită „Lu om“ (Miklosich). 

Articlul posesiv al fusese dară proprii 

Gre-când tuturor Românilor ; însă acest 

al (a, a, ale), care nică o dată nu se 
aspiră şi nu trece în vocală obscură, 

nică 0 dată nu'şi acață pe emfaticul 

-a, nică o dată nu se înlocuesce prin 

cel saii acel şi nu se confundă cu 

ele, nare a face cu demonstrativul ăl 
(a, ai, ale), pronominal pe de'ntregul 

(v. 12:41), pe când aci pronominal este 

abia elementul final. Masculinul singu- 

lar al e compus din alu (=illum); 

pluralul că din a-i (=ili), iar ale 

din a-țle (=illae); femininul singular a 
din aţa (= illa); dar iniţialul a este 
şi nu pote fi decât numai preposiţio- 
nalul ad. In acest mod avem: al-meii 
= ad-illum-meum, ai-mei = ad-illi-mei, 
mur al-casei = murum adiillum casae- 
iillius etc.; ceia, ce prin formele sim- 
ple: a-mei, a-mei, a-casei şi aşa mai 
încolo, revine în fond la: „maison & 
moi“, „enfants d toi“, sait în vechea, 
francesă : „file a roi“ etc, 

Prin composiţiune materială, arti- 
clul românesc posesiv a7 este dară 
identic cu dativul romanic allu m 
(=adiillum), allos (=adiillos), deve- 
nit: al, allo, alla, ai, agli, alle în 
italiana, unde pluralul se scurtâză a- 

desea în a'; al, â la, âlo, âlos, â 
las în spaniola; al, a la, als, a los 
în provențala; au, ă la, aux în fran- 
cesa etc. In t6te acestea iniţialul a=ad 
îşi perde cu desăvirşire caracterul pre- 
posiţional, romanicul al fiind pe de- 
plin un pronume scădut la articlu în- 
tocmai ca românul al, care însă, sub 
raportul funcţional, se desparte cu 
totul de limbile surori din Apus. Causa 
acestei despărţiri trebui căutată, mai
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cu s6mă în substratul tracice al Ro- 
mânilor, după cum se va întrevedg. 
mai jos la cuvintul alt. 

V, SA — SA, — Aj. — Ale 

“Ale, pron. demonstr. masc.; celui, 
celui-lă. Compus din al (v. 2:40) Şi em- 
faticul -a (v. %A). La plural aia, la 
genitivo-dativ aluia, alora. Formă ru- 
stică pentru tipicul acela. Se roste- 
sce mai mult: dia, dluia, dia, ălora, 
sai aspirat: hăla ete. Corespunde fe- 
mininului aia, plural alea. Circulâză 
mai ales în Ţera-Românescă şi peste 
Carpaţi. 

Balada „Antofiţă, : 

Dar la masă ce mânca? 
Numai pesce şi morun, 

Cam audit d'un bătrân 

Cala e pesce mai bun... 

(Yulpianu, Text p. 13). 

Jipescu, Opincaru p. 52: „Ci să 

lasă grei, mâle şi trămîndăii, ala aşa 
m6re...“; şi mai jos p. 55: „Cine 
ţi-o vorbi verde, curat, ala e ce-va d5 
capu lui... * 

Uraţia de nuntă, după cum se ro- 
stesce în Fălciiu: „cui ni se va arăta 

de sfetnic împărătesc, aluia numai săi 

vorbim ...“ (G. D. Teodorescu, Poes. 
pop. p. 163). 

Proverb despre cei ce făgăduesc: 

„Caprelor, mugurul ala voi o săl mân- 
caţi“ (Pann, III, 118). 

Muntenesce „vorba mia“, adică fără 

numele aceluia cea spus'o, însemneză, 
proverb. | 

„Vorba dluia: pe mine câţi câini 

m'ai lătrat, toţi ai turbat...“ (bid. 
III, 106). 

v. Dicală. — Dicătore. 
Exclamaţiunea, „ala Rumân“ e sino- 

nim cu: Român verde, om desghie- 
țat, cine-va, deştept şi îndrăsneţ. 

Jipescu, Opincaru p. 61: „Ala Ru- 

mân, hine! Vă&dut'ai ce dete din ie?“   

şi mai jos p. 68: „Bietu Dumitru 
Lupu, premar dăla Buciumu, să nui 

mai moră oşcioru lui, ala Rumân!...“ 
Cu partitivul de, d'oa — dintre 

aceia. 

A. Pann, Moş Albu, II, 54: 

Stan era un tânăr daia, care traiul îi 

plăcea, 

Când cu unul, când cu altul s'aduna şi 

petrecea... 

In unele locuri, articlul post-positiv 
al substantivului ce precede se contrage 

în graju cu ala; de exemplu în Tele- 

orman : „nebun'ala = nebunul dla“ (|. 

Stânescu, com. Odaia). 

Posedând mai multe forme, poporul 
utiliseză une-ori varietatea lor întrun 

mod forte estetic. Aşa, bună Gră, ţe- 
ranul din Prahova dice: „co hi aşa, 

ba aşa, ba pă dincolo, îşi dă cu păre- 
rea şi hăla şi dla...“ (Jipescu, p. 102). 

v. Ahâla, — 12% 430. — ?Al, 

2Ala.—y. LA, 

Ala-băla, subst. collect. invar.; tri- 
potage, mâlange, tutti-frutti. Une-ori 

se aude aspirat: hala-bala (Şainânu, 
Elem. turc. p. 8). 

De la Vrancea (B. Stefanescu), Sul: 
tanica p. 92: „Domniţă, ce mai ala- 

bala cu lumea de pe tărimul vostru? 
Nu se mai certă? 

Jipescu, Opincaru p. 142: „Intrând 
țăranu la neguţător în prăvăliie, dice: 

să hiie dă bine logofete, saii: noroc, 
jupâne ! 

p— Noroc să dea Dumnedeii nea Pir- 
vule! îi răspund băieţi din prăvălie 
or stăpânu. 

„—Da ce mai ala bala pă la dum- 
D6-vâstră? 

„—lca, pace, sănătate! Mai veni: 
răm şi noi pă la oraş...“ 

Basmul „Balaurul cel cu şpte ca- 
pete“ (Ispirescu, Legende p. 202): „Pasă-
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mi-te, bucătarul împăratului, un Țigan 
negru şi buzat, se dusese d'a-minune 
să v6dă ce mai ala, bala, pe la flăcâii 
ce staii de pândă...“ 

Basmul „Câtean vârdă“ (Col. 1. 'Tr. 
1882 p. 126): „—Ce mai ala-bala pe 
aici, pe la D-vostră, cusere? — Ce să 
fie? 6ca muncim ca să trăim... 

Intr'o variantă a jocului copilă- 
resc „d'a-ascunsele “, formula recita. 
tivă sună: 

Ala 

Bala 

Portocala; 

Cioc, 

„Boc, 

Treci la loc... 

acolo unde întro altă variantă: 

Una 

Alta 

Portocala, . . 

Una mara 

Do 8 paa.. 

(G. D. Teodorescu, Poes. pop. 194—5) 

Din alăturarea tuturor pasagelor de 
mai sus, resultă că ala-bala, între- 
buinţat aprope tot-Wa-una intensiv: 
mai ala-bala, însemnâză : una şi alta, 
câte ce-va de tâte, felurite lucruri, o 
amestecătură, o cârpelă. „Ce mai ala- 
-bala pe la voi?“ vrea să dică: „ce 
mai amestecătură, sait ce mai cârpslă 
pe la voi?“ Tocmai acâsta, se exprimă 
albanesce, după dialectul gheghic, prin 
adverbul reduplicat: bâlla-bălla 
„Flickwerk an Flickwerk, uberall ge- 
flickt“ (Hahn). Românul ala-bala în 
loc de bala-bala presintă ceia ce se 
chiamă în linguistică o reduplicare. 
frântă, atunci când prima parte a cu- 
vîntului repetat se modifică, prin disi- 
milaţiune, ca în francesul „p6le-mâle“ 
in loc de vechiul „mesle-mesle“, româ- 
nesce : talmeş-balmeş, cioro-bor, laur-   

-balaur, lavre şi palavre etc. (cfr. Pott, 
Doppelung, 70). 

Ala-bala nu e vechiu şi pare a nu 

fi tocmai respândit. Noi lam audit, 

numai în Tera-Românescă. Este fârte 

probabil că s'a furişat în graiul nostru 
de pe la Arnauţii din epoca fanario- 
tică, tot atunci când ni s'a altoit neo- 

grecul reduplicat agale-agale. 

Ori-cum însă, agale-agale şi ala- 

-bala s'aii premenit; ambii atât de ro- 
mânesce şi sună aşa de onomatopoe- 
tic, încât vor remâns în limbă, 

v. Agale. — Ala'n-dala. — Andi. 
landi. — *: Arndut, 

Alabăbulă | u 
Alabăbură PV. Arababură. 

1-Alăc (plur. alace), s. n.; t. de Bo- 
tan.: 19. 6peautre, Triticum spelta; 
29. baillarge, Hordeum distichon, ou 
bien: escourgeon, Hordeum hexasti- 
chon. Un fel de grâi şi un fel de 
ord. 

a) Ca „Triticum spelta“: 
Poenar-Aaron-Hill, 1, 597: „alac, 

săcară albă, un fel de grâii al 
căruia grăunte este mai mic şi mai 
închis decât al celui obicinuit“. 

Costinescu, 1, 29: „alac, un fel de 
grâu, secară albă; froment-locar, 
&peautre. ..“ 

Lexicon Budan: „aduc, triticum mo- 
nocorum, alica,...“ 

Dosofteiu, Paremiar 1683, iul. 20 
şi aug. 6, Regn. lib. III, cap. 19: 

„„Scoalâ, de mâ- 

nâncâ şi Dia; şi să 

*mpregiurii căută, 

Ilie, şi adecâ la 

căpătiiulă lui a. 

dzâmă de alacă şi 
cană cu apâ... 

„Surge et co- 

mede; et Eliu re- 
spexit, ecce ad 

caput ejus sub- 
cineritius siligi- 

neus et locythus 
aquae...
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Grecesce: oivpiras dela oivpa ,6- 
peautre€. 

b) Ca „Hordeum polystichon“: 

Baronzi, Limba română p. 101: 

pălac, un fel de ord de munte, care e 

în trei much...“ 

p..O0rdul se dice: alac, or6ică, ord 
mucheriu...“ (|. Maior, Tutova, com. 
Plopana). 

p+-0rd, oves, oves negru, alac alb 
şi alac ro şu, căruia îi mai dic şi 

tenchiu...“ (£. Crişânu, Transilv., 
€. Cugieru). 

p-.alac este tot un fel de ord, care 

se face cu câte doă fire îngemănate...“ 
(V. Mircea, Iaşi, c. Copoi). 

pla munte cresce alac, al cărui 
bob s6menă cu al ordului, însă cu 
deosebire că tot în acelaşi bob cu- 

prinde doă şi trei grăunțe...“ (1. Con- 

stantinescu, Buzei, c. Beceni). 

lon Ionescu, Calendar 1845 p. 64: 

„ordul ce se semănă de cu tâmnă se 
numesce în Moldova de jos alac...“; 

şi mai la vale p. 188: „alacul sai 
ordul de tâmnă, escourgeon...“ 

In doine ne întimpină adesea invo- 

caţiunea „foiă verde trei alace“ sai 

„frundă verde trei alace“, după care 
urmâză într'un mod sistematic expre- 

siunea dorinţei de a reuşi în ce-va, saii 

de a'și vede sârtea, îmbunătăţită: 

F6iă verde trei alace, 

Pă-mă, Dâmne, ce mi-i face, 

Fă-mă pasăre de-argint, 

Cu aripile de vînt, 

Ca să sbor ' 
Unde mi-i dor... 

(Jarnik-Bărsanu, Transilv, 194) 

P6iă verde trei alace, 

Pă-mă, Dâmne, ce mi-i face, 

Fă-m& puiul cucului 

În 6lu! Luduşului, 
Saud mâra văjâină, 

Pe badea boii mînânăd... 

(bi. 143) 

F6iă verde trei alace,   

De când trecui d6lu'mcâce 

Voiă bună nu'mi pociu face... 

(Ibid. 193). 

F6iă verde trei alace, 

Fă-m5, Dâmne, ce mi-i face, 

Fă-m& năfiamă tărcată 

Peste cetate-aruncată, 

Să văd fiunda cum se'ngustă 

Şi pe badea scos la mustră... 

(Ibid. 312) 

F6iă verde trei alace, 

Fă-mă, Dâmne, ce mi-i face, 
Pă-m6, Dâmne, lemn de tufă 

Să mă taie mândra furcă, 

Să mă ducă 'n şedătore, 

Să mă ţie 'n brăţişore! 

(bid. 368) 

Frundă verde trei alace, 
Diuă albă-acum se face, 

Prind cocoşii a cânta, 

Şi de ici şi de colea, 

Când mai gros, când mai subțire 

Despre-a n6stră despărţire... 

(bid, 163) 

Frungă verde trei alace, 

Lasă-mă, măicuţă'n pace, 

Să trăesc cu mândrele 

Ca, codru cu frundele!... 

Ubiă. 58) 

Frungă verde trei alace, 

FPă-m&, Dâmne, ce mi:i face, 

Pă-mă& strugure din vie 

La badea'n cănţelărie... 

(Ibia. 120) 

Apoi la singular şi fără „f6iă“ sait 
d pfrundă“ : 

Scinteiuţă din alac, 

Nu m& blăstema să zac, 

Că n'am pe nime cu drag 

Să'mi vină sâra la pat, 

Să'mi puie mâna la cap... 

(Familia, 1885 p. 464) 

Tot aci aparţine doina din Banat: 

Păseruica din alac, 

Mult m& mir ce să mă fac, 

Co gis mânâra că nui plac... 

unde d, Picot (Dialectes roumains p. 51) 
a pus greşit: 

Păseruică de pre lac...
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Invocaţiunea celor trei alace „6pis 
dWâpeautre“ numai atunci când e dor 

de îmbunătăţirea sortei, ar put să 

fie o reminiscinţă italică. La, vechii 

Romani „adorea“, adecă alace, „6pis 

d'&peautre“, constituiaii o emblemă, 

a isbândei, astfel că ajunseseră a, 

însemna mărire în genere: „gloriam 

denique ipsam a farris honore ado- 

ream appellabant“ (Plin.). Lătinesce 

se dicea „laus et adoria“, jtrium- 
phales adoreae“, „agro adorea- 

que affecit populares suos (Plaut.), li- 

teralmente: „laudă şi alace“, „alace de 
biruinţă“ ete. 

Totuşi cuvîntul nostru alac nu e de 

loc latin. În graiu el nu se rostesce 

nicăiri alee (Pontbriant) sai afac (L. 

M.), după cum aii scris unii pentru al 

apropia de latinul âlica, sai hălica 

„farine d'&peautre“, de unde — după le- 
gile fonetice ale limbei române — sar 

fi putut nasce numai d6ră ărecă, 

dar alac saii chiar alec ori aliac nici o 

dată. Forma veche românâscă, după 

cum ne vom încredința îndată, era ala- 

cru, cu iniţialul a- protetic ca şi ?n „a- 

lamă“, „alăută“, „alămâe€ etc. "Tulpina 

dară este ldcr., identică cu albanesul 
toschic lăkăr, la plural: lâkra „le- 

gume“, pe care Camarda (|, 55) îl în- 
rudesce forte bine cu grecul Adyava, 

In adevăr, alhanesul gheghic lâăkăn 

(Jarnik, Prispăvky 1883 p. 45), la plu- 

ral lăkna (Hahn), probâză că proto- 

tipul tracic, comun Românilor şi Al- 

banesilor, era 1ă k a n o=4dyavov, de 

unde prin rotacismul ulterior al lui 

-m-: lăkaro, căci la Albanesi ca şi 
la Români numai între vocale n de- 

vine 7. La Traci lăkano — 1oxavov 

era un cuvint împrumutat dela Greci. 

Deja Aristofan observase că în vorbe 
grecesci barbarii prefăceaii pe 3 în =: 
îxw = Exo, xagievro = pagiev, dnoretro 
=drmorotyo etc. (Miăllach, Gramm. 28). 

  

  

Legătura logică între albanesul lăkăr 
„legumă“ şi românul alac „grâi, ord“ 
se lămuresce prin grecul Aayaivo (=A1a- 
X&vjo) „ereuser, fouiller“, indicând ori- 
ce vegetaţiune datorită lucrării pămiîn- 
tului. Cum-că în vâcul de mijloc forma 
român6scă era anume alacru, dovedă 
este că Ungurii, luând atunci cuvîntul 
dela, noi, €r nu noi dela dinşii (Cihac), 

Vai făcut: alakor. In limba ma- 
ghiară acest a la k or = rom. alacru 
e cu totul străin. Nici descompunerea 
alak-or saii ala-kor, nici cele-Palte 
limbi turanice înrudite, nul explică. 

Este o vorbă plugărâscă, pe care Un- 
gurii ai găsit'o la Români şi ai pri- 

mnit'o dela dinşii. Aşa dară, 6tă genea- 
logia lui alac : 

tracic lakano = gr. dzarov 

(akaro) 

alb. lakna, rom, “acru 

(la.kra) | 

alacru — ung, alakor 

| 
alac, 

Nu cum-va francesul locar „6peau- 
tre“ să fie un împrumut dela Unguri? 
Este o cestiune de urmărit, 

v. Abeş. — Aghiuţă. — Atdoma... 

2-Alăc, adj. et subst.; couleur d6- 

peautre. Epitet ce se dă peste Carpaţă 

la boi „cari s6mănă la păr cu spicul 
alacului = Triticum speltat (Fami- 
lia, 1878 p. 459). Şi franțusesce se 
dice: „boeuf froment, boeuf â 

robe jaune claire“ (Rolland, Faune pop. 
t. 5 p. 24). 

V. t-Alac. 

Alăeiu, -e, adj.; bigarr, de diverses 
couleurs. Sinonim cu pestriţ, băl- 

țat, tărcat etc. Cuvintul se aude 
în Bucovina: 

Asta”i lumea cea alace, 

Pace omu cum îi place;
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Lumea asta'i din bucăţi: 

Cere unu, dă la tăţi... 

(Marian, Descântece, 30; 

Tot de acolo: 

Spun pe cinste că ti-oiu da 
Noă cirede de vaci 

Tâte cu vitei alaci... 

(Marian, Bucov. 1, 124) 

In pasagiul din urmă ar pute să fie 
vorbă de „viței de culrea alacului 
(v. 2Alao), nică decum însă în pasa- 

giul de'ntâiu: „lume alace“. Derivaţiu- 

nea din turcul ala ta „bigarr6“ (Şai- 

n6nu, Elem. ture. p. 8), sub forma tă- 

tărâscă alac, este singură care se 

potrivesce în ambele casuri: „viței 
alaci = veaux bigarres“; „lume alace“ 

explicată prin „lume din bucăţi 
= monde bigarre“, 

v. tAlagea. — Bălţat. 

Alacustă s, halacustă, s. f.; saute- 
relle. O formă bănăţână pentru Lă- 
custă (= lat. locusta), pe care o 

cun6scem prin următorul exemplu: 

„Intre metafore, figure sai asemănări 

luate din lumea animală, poporul de 

pe aci întrebuinţeză: merge ca mel- 

ciul, adecă fără sporiu; îi uşor ca un 
fluture; ca şi o halacustă, aşa mânca...“ 

(L. Iancu, Caraş-Severin, com. Visag). 

v. Lăcustă, 

1-Alageă s. halageă (artic. alageua, 

plur. alagele), s. f.; sorte d'âtoffe ra- 

yâe, indienne. 

Intre veşmintele mănăstirii Nego- 
esci, 1739 (Cond. Mss. în Arch. Stat. 

p. 125): „sfită dă belacoasă nâgră 

verde |: stihariu dă alage albu...“; şi 

mai jos: „procoveţe dă atlaz a- 
lage...“ 

Intre veşmintele mănăstirii Snagovu 
din acelaşi an (ibid. p. 156): „orariu 

albastru dă hatai;. orariu. dă halage 

vechiu...“   
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v. Atae. 

Dionisie Eclesiare, Cron. (Papiii, Mo- 

num. II, 224), între exemple de scum- 

pete în anul 1812 aduce: „alageva 
prostă 12 lei, şa m alageoa 25 lei şi 

30 bucata...“; unde „şa m alage“ în- 

semnâză o „alage de Damasc“, de dos 
ori mai scumpă decât cea obicinuită. 

v. Șamalage. 
În tarifa vamală moldovenâscă din 

1761 (Arch. Român.!, II, 823) se men- 

ționâză: „Alăgea de Halep“ şi „Ală- 
gea game. 

Filimon, Ciocoii vechi p. 215: „asta, 

este hataia de Veneţia sadea, hataia 

florantin, camohus de Veneţia cu fir, 

camohus sadea, catifea cu aur şi sa- 
dea, de Veneţia, sandal cianfes, cana- 

vă, tafta, atlas vărgat şi cu flori, 

hares pungiuc, fesuri tuneslii, ba- 
smale de Triest, de Franţa şi de En- 
glitera, tulpan mosc, alagea de Tri- 

est...“ 

Este turcul alas&a sait alaga, cu 

acelaşi sens (Şainânu, Cihac). „Alagă, 

materiă țesută cu fire de în şi de mă- 
tasă“ (L. M.). 

v. Ailaz. 

2: Alageă s. halageă, s. f.; embarras, 

complication. Termen întrebuințat nu- 

mai în locuţiunea: „a păţi alageua= 

a fi amăgit, a căd6 în mare nevoe.“ 

(L. M.; Cihace; Pontbriant). Nare a 

face cu numele stofei alage, despre 

care vedi mai sus şi cu care o con- 
fundă unii, ci este grecul ci4ay4 „chan- 
gement, vicissitude, troc, contrat“. Cu 

„acestă derivaţiune se împacă şi urmă- 

torul pasagiu la Vrancea (B. Ştefa- 

nescu), Sultanica p. 216: „dar tu, 
când ne'i întinde halageua nunţei?..“ 

v. Hălăgiă. 

Alâh! — 'wy. Alalah!? 

Aâiu (pur, alodur?), 8. n.; pompe,
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suite, cortăge, procession; beaucoup 
de bruit, brouhaha. Turcul alâi, trecut, 
şi respândit în tâte limbile de pe pe- 
ninsula balcanică. Cuvintul e mai fru- 
MOS, în ori-ce cas, decât neologismii 
pompă şi paradă, 

E des în cronice. 
Neculce, Letop. II, 331: „Pai pus 

Domn în Moldova [pe Dimitrie Cante- 
mir], şi apoi Vai dus la Vezirul de 
Vaii îmbrăcat în caftan şi l-ai dat 
ferman, făcăndu'i alaiu pre obi- 
ceilu..“ , 

Nic. Costin, Letop. II, 99: „i-ai eşit 
boierii ţării şi cu slujitori şi cu tabul- 
hanaoa, ţării, de i-ai făcut alau după 
obiceiu...“ 

N. Muste, Letop. III, 19: „venind 
Buhuş Hatmanul dela Suceava în Iaşi 
la Dimitraşco Vodă, făcutu-i-aii alaju 

cu toţi slujitorii curţii, cu trâmbițe, 
cu dobe...* 

Istoria lui Brâncovânu 1730 (Conv. 

lit, 1875, 330): - 

"Cu ochit dacă văzură, 
Pe Ştefan spătariu îl socotiră, 

La Imbrihor că Vai dus, 
Domnul tănăr că Pai pus, 

Cu alaiu mare "] luară 

Şi la curte îl duseră,.. 

Enachi Cogălnicânu, Letop. III, 217: 

„cănd s'a apropiet, de Iaşi, i-aii eşit 

toţi boierii şi caimacamii cu alaiurile 
înainte...“ 

Beldiman, Tragod. v. 461: 

Ostea din Iaşi cea mai multă la Ga- 
lata aui ieşit, 

Ca de acolo alaiul să se facă în sfir- 

şit, .. 

Forma, aspirată, la, Dionisie Felesiare 
(Papiă, Monum. II, 166, 169): „[Ale- 
xandru ÎIpsilant] întrând în Bucureşti 
cu mare halotu şi şeqând în scaun...“ 
Jar mai jos: „cu ce halaăură şi cu ce 
cinste şi dragoste i-aii întimpinat...« 

  

  

In epoca fanariotică se făcuse în- 
cercarea, de a înlocui pe alaiu prin po- 
litie =gr. molursia. 

Neculce, Letop. II, 414: „aducăndu'l 
[pe Constantin Mavrocordat] cu fru- 
moasă politie pănă la sfântul Ni- 
colaj... 

Incerearea n'a isbutit. Politia a 
despărut, sr alaiu a remas, perdend 
însă cu încetul sensul seii oficial şi 
căpătând în graiu accepţiunile de: 

a) Fanfaronadă, ca în proverbul: 

Umblă pe drum cu alaiu 

Y'a-casă n'are mălaiu... 

(Pann, I, 160) 

b) 'Tipetele unei mulțimi. 

A. Pann, Prov. 1, 20: 

Nevasta acum îmi strigă: 

Bărbate, lemne, mălaiu! 

Pruncii : pâine, mămăligă! 
Îmi zbier toţi şi'mi fac alaiu... 

saii acelaşi în Moş-Albu, I, 8; 

Şi tocma când căscai gura să'ncep a 

o întreba 
Despre una, despre alta, şi dare băr- 

bat saii ba, 
Din depărtare do dată se audi un 

cimpoi, 
Făcându'i alaiu toţi câinii cu lătratul 

dinapoi... 

De la Vrancea (B. Ștefânescu), Sul- 
tanica p. 202: „Acestă, vălmăşâlă de 
cară, de cai şi de boi cari mugesc în 
mijlocul câmpiilor, acest alaiu de moş- 
negi, femei, bărbaţi şi copii cari jelesc 
pătrunşi la 6se de spaimă...“ 

v, Ture. 

All! —. v. Halal! 

Alalăgmon, s. n.; cri de joie. Grecul 
dialceyuds, pe care mitropolitul Do- 
softeiu, 1680, ps. XCVII, s'a încercat 
al întroduce în limba n6stră biseri- 
CESCĂ :
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„.. Strigați ala- 

lagmon lui Dum- 
nedzâu... 

cicidtare 

Tg Qeg... 

v. Alalagmosesc. 

Alalagmosese s. alalagmutse, vb.; 
pousser des cris de joie. Ambele for- 
me ai fost încercate de Dosofteiu, 
1680: | 

ps. XCIV:... cu 

psalomi să ala- 

lagmosim lui... 

ps. ACVII: ala- 

„..2v Vaiţioig d- 

Acidăopnuev 

Gr... 

„Cici dsare 

lugmuiţ denaintia, îvorov roâ Ba- 

înpăratului dom- oiitos Kvgig... 

nului... | 

v. Alalagmon. 

Alalagmuese. — v. Alalagmosesc. 

Alalăh ! interj.; cri de guerre des 

mahomstans. Turcul allah! allah! 

„Dieu ! Dieu!“ Se întrebuințâză numai 

când e vorba de Turcă saii Tătari. 

Balada Sîirb-sărac : 

Allah, cai arăpesci! 

Alalah, cai tătăresel ! 

Cum mişea copitele 

Ca goimii aripele |... 

Fără aglutinare : alah ! alah ! 

Dionisie Eclesiarc, Cron. (Papi, Mon. 

II, 170): „chiotind grâznie, [Turcii] ai 
dat năvală călărimea şi pedestrimea 

asupra Muscalilor săi împresore, fă- 

cându-se mare sgomot, răgnind ca, leii: 

alah ! alah 1... - 

Aspirat : hala! hala ! 

Miron Costin, Letop. I], 347: „El 
agasi întăiu ca un leii singur, şi după 
dânsul toată oastea cu glas: hala! 

hala ! hala ! ai purces,..* 
v. Ture, 

Tată Alt ve au 
Alaltă-ieri | 

22,083, 

  

Alămă (plur. alâmuri), s. fi; laiton, 
cuivre jaune; au pluriel: dinanderie. 
Amestec de aramă şi de zinc, având 
culGre galbenă luci6să. Pluralul cel ne- 
regulat alâmuri, atât prin formă, pre- 
cum şi prin sens indică un singular: 
alămură, dispărut din graiu şi care 
însemna lucru făcut din alamă, 6r nu 
însăşi «lama. 

Balada „Radu Calonfirescu“: 

Este-un cort mare, rotat, 

Cu crescetul nărâmzat, 
Cu ţ5ruşe de aramă, 

Cu cârlige de alamă... 

(G. D. Te sdorescu, Poes. pop. 457) 

Balada „Stanislav Vitâzul“: 

Şi la Dunăre-ajungea, 

Iar acolo'şi alegea 

Un cinel tot de aramă 

Cu şinele de alamă, 

Mic de nici că/l bagi de sâmă... 

(bid. 569). 

Balada „Necolă Neculcea“: , 

Primblă-mi-se primblă 

Şi încet mai umblă, 

In sandal de-alamă 

Legat cu aramă... 

(Burada, Călăt,, 134). 

Costachi Stamate, Muza 1, 190: 

O dată sclavul aude în munţi zarvă de 

oştire 
ŞI strigări: săriţi cu toţii! la cai! la cai 

cu grăbire ! 

Şi zingănind în tot locul scări şi frâe 

de alamă, 

Şi resunând nechezatul cailor iuți peste 

samă... 

I, cu totul greşită identificarea eti- 

mologică a lui alamă cu aramă, 

(Miklosich, Lautl. Conson. 1, p. 38). 

Cihac (|, 8) a nemerit adevăraţa ori- 

gine a cuvîntului în latinul lamina; 

trebuia să observe însă că acâstă vorbă, 

nu ni-a, venit prin moştenire din epoca, 
romană, ci în v6cul de mijloc prin 

împrumut dela Italieni: lama „pla- 

que en mâtal“ = franc. lame. Nu 

22
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e neapărat ca iniţialul a să fie o pro- 

tesă românscă, căci Italienii aveau 

de asemenea o formă alama = 

vechiul frances *a, la me, de unde 

deminutivul alamelle, ale- 

melle cu sensul de „custură“ (Go- 
defroy, 1, 216). In limba sardă: ala: 

mare „ciucuri pe haine“, negreşit 

metalice (Spano). In dialectul sicilian : 

allamatu „stofă de metasă cu aur 

şi argint“ (Traina), ceia ce spaniolesce 

se chiamă alama. In dialectul mila- 

nes: alamar „un soiu de nasturi“ 

(Cherubini). In portugesa alamar a- 

prâpe cu acelaşi sens. În scurt, forma, 

protetică alama, căpetase 6re-când 

la Italieni şi la ceilalți Neo-latini din 

Occident, înțelesul fundamental de un 

metal lucios, mai cu sâmă aurii, bun 

pentru pod6be de tot feliul. După cum 

negoțul italian medieval, atât de în- 

florit în secolii XII-—XV pe câstele 

Mării-negre, ne înzestrase atunci cu 

numele poporan al bronzului: acide 
(= ital. acciajo0), tot aşa îi datorim 

şi cuvîntul alamă. In pluralul alâmuri, 

remas dela un singular perdut ald- 

mură, se mai restrânge forma ita- 

liană ala mare, care se aplica a- 

nume la cele fabricate din metal, iar 
nu la metalul însuşi. 

Derivatele din alamă: alămar 
„dinandier, fabricant d'objets de lai- 

ton“; alămăriă „dinanderie, ma- 

gasin ou fabrique d'objets de laiton, 

objets de laiton en gânâral“; ală- 
mesc etc. 

V, Acioe. — Loămură. — Lămurese. 

Alămură, — v. Alamă. 

Ala'n-dăla, adv.; sans avancer, sans 

aboutir ă quelque chose. Sinonim cu 
fără rost sai fără spor. Se 
aude — pare-mi-se — numai în Ţera- 
Românescă, 

  

  

In basmul „Piciul ciobănaşul“, po- 

vestit de o Bucurescână (Ispirescu, Le- 

gende ed. 1874, II, 139): ,... am în- 

tălnit o biserică veche cu mușchiul de 

trei degite pe dinsa, cu pragul tocit, 

şi un călugăr întinsa, bătrân de'şi 

ridica pleopele. cu surcelele şi spunea 
ala'n-dala din gură...“ 

Se dice: umblă ala'n-dala, vorbesce 

ala'n-dala , lucrurile merg ala'n-dala 

(Şain6nu, Elem. turc. p. 8). 

Ca şi ala-bala, pote să fie un dar 
de pe la Arnăuţii din epoca fanariotică. 

Albanesce, după dialectul toschic, d a- 

lă-ng'-dală „ă petits pas, peuă 

peu“ (Dozon, Manuel, Voce. p. 13). 

V. Ala-bala. — *: Arnăut, 

Alăş (plur. alaşe), s.n; t. YArchit.: 

6chafaudage. Se întrebuințeză, în Tran- 

silvania ca sinonim cu şchele, a 

decă podurile şi scările ce se aş6qă 

pentru zidari ca să pâtă lucra Ja ră- 

dicarea, unei clădiri. Budai-Delânu (Dicţ. 

Mss. în Muz. istor. din Buc.): „alaşu, 

Geriste“. „Zasc se chiamă un alaş 

mai înalt“ (L. B. 768). Este maghiarul 

âllăs. 

v. Podelă. — Șchele. 

Alăt, — v. Halat. — Hălteie. 

„_ Alătru, vb.; aboyer. In loc de sim- 

plul latru. Este latinul allatro 

(=ad-latro), deşi iniţialul a s'ar pute 

explica printi”o simplă protesă den- 

aintea lui 7 (v. 1:Alac). Se întrebuin- 

ț6ză pe a-locuri de ambele laturi ale 

Oltului. . 

măgarul şi Gia sghiară, câinele 

alatră, lupul urlă...“ (C. Bălenu, Dolj, 
c. S6ca-de-câmp). 

„Pe la noi se dice: calul rîncheză, 

nu nechâză; porcul grofăesce, nu gro- 

hăesce; cânele alatră, nu latră...*
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(C. Voiculescu, Teleorman, com. Vii- 
şora). 

v. Latru. 

Alâture. — v. Alături. 

Alăur. — v. Lou. 

Alăută. — v. Alăută. 

Alavăstru, 8. D.; vase d'albâtre, vase 

ă parfums. Noul Testament din 1648, 
Luc. VII, 37: 

„.„ aduse un q- . xOHulOGoa 

lavastru cu un- didBagroov 

soare... VQ0v... 

v. Albastru. 

1:2:-40ă, suffixe servant ă former: 

10. des noms fâminins instrumentaux; 

2%. des sobriqueis l&gendaires masculins 

et feminins. In „amorţelă“, rînced6lă“, 

„agonis6lă“ , „sărbedâlă“, „obosâlă“ 

etc., deşi se rostesce adesea cu -ală, 

totuşi este acelaşi sufix feminin ab- 
stract -6lă ca în „aburelă“, „bărfelă“ 

şi atâtea altele, după cum observase 

forte bine Diez (Gramm. 3%, II, 82%). 

EI diferă cu desăvirşire prin origine şi 

prin funcţiune de sufixul proprii dis 

-ală, adecă — mai corect— de cele do& 

sufixuri -ală, din cari: 

1%. Unul servă a forma numi feme- 

iesci instrumentale, ca: țesală „strille“, 

tinjală  „court-bouton du jong des 

boeufs“, sucală „rouet ă bobinet*, ză- 

bală „mors de bride“, cercală „filet ă 
poissons“ etc., în cari tâte este suli- 

xul slavic -a-lo saii -a-dlo: “esalo saii 
cesadlo, zabalo sai zabadlo şi aşa, mai 

încolo. 

90. Cel-lalt formeză numi femeiesci 

sai bărbătesci pentru tipuri comice 

legendare, ca: tândală, păcală, cicală, 

dărvală, matahală etc., înrudite cu ti-   
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purile legendare formate prin sufixul 

-ilă: zorilă, murgilă, surdilă, negrilă 
şi altele, astfel că filiaţiunea ambelor 
sufixuri va trebui studiată mai departe 

la un loc. 

Aci vom observa numai : 

a) In latina, tipul comic: hirqui- 
tallus, şi numile proprie: Messalla, 

Hispallus, Camillus, Ursilla, Taurilla, 

Juvencilla, etc.; 

0) In inscripţiuni tracice, numile pro- 

prie: Dizala, Diszatral, Attalus, Ko- 
las, Sadiias, Zantiala, Mowxarodiug, 

Ardila etc. (Dumont, Monum. figur6s, 

1877 p. 66, 78—81). 

V. El, — il. — udă. 

% "Ală s. hăâlă (plur. ale s. hale), s. 
f.; t. de Mythol. pop.: 10. mauvais g6- 

nie de la tempâte, personnification de 

la grâle, orage; 20. incube, cauchemar; 

30. un tre vorace, insatiable. Numai 

cu sensul al treilea se găsesce în Dic- 

ţionarul româno-latin Bănăţân circa 

1670 (Mss. în Bibliot. Universităţii din 

Buda-Pesta): „Hală. Vorax. Prodigust. 
Totuşi primele doă sensuri sint cele 

fundamentale: ală = un fel de balaur 
nimicind grânele şi un incub, de unde 

apoi se desvâltă: pe de o parte, ală 

= Finţă nesăţisă, cu abstractul a- 
lime; pede alta, verbul denominativ 

aluesc = turbur saii zăpăcesc, cn 

derivatele aluit, alu6lă etc. 

Vom începe printi'o împărtăşire ţe- 

rănescă, din Oltenia : 

„Balaurii, cari aici se mai numesc 

şi ale, sînt, creduţă de popor a fi nisce 

duhuri rele ce se fac pe cer în timpul 

ploiei, şi că unde se întălnesc doă ale 

încep a se bate şi dărimă tot ce în- 

timpină în calea lor; astfel desrădă.- 

cin6ză arbori, dai jos pătule şi coşeri, 

jeaii carăle ce se află la lucru şi le duc 

departe. Se dice că alele se fac din
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Gmeni cari ati duh necurat şi cari în 
timpul furtunei se culcă adormind un 
somn greii. In acest interval sufletul 
celui adormit făcându-se ală, se duce 
a întimpina, pe cea-laltă ală, care este 
sufletul altei fiinţe din altă localitate, 
şi apoi se bat amîndoă. Locul unde se 
bat alele şi localitatea, alei celei în- 
vinse sint supuse furtunei şi sufăr 
mult de grindină...“ (M. Ciocâltei, Dolj, 
6. Pleniţa). | 

»Vîntul turbat se crede că este sus 
în cer, şi când bate el, se dice că este 
al...“ (P. Ciocâltei, Dolj, e. Gali 
ciuica). 

Tot aşa se povestesce în districtul 
Olt (C. Corbânu, c. Alimânesci), unde 
însă se rostesce aspirat: hală, ca şi 
în Dolj pe a-locuri (|. Vulcănescu, c. 
Pelesci). 

Din Teleorman : 
„Poporul crede că sînt unii Gmeni 

cărora le-a dat Dumnedeii să se pre- 
facă în uragane numite hale, Şi că a- 
ceste hale se bat când este vint rei...« 
(M. Stefănescu, c. Traian; C. Popescu, 
e. Cira). 

Ca să trecem peste Carpaţi, reposatul 
Dr. Vasiciu (Antropologia, Buda 1830, 
p. 217), explicând diferite fenomene de 
vis, observă: „Când se înpâdecă cer- 
cuirea sângelui în părţile foalelui, se 
nasce în om aşa disă apăsarea (incu- 
bus) saii cum îi dic 6menii nostri că- 
lărirea halelor sai a dracilor, pen- 
tru că vis6ză că halele sati dracii îi 
călăresc...“ 

O comunicaţiune poporană din Ba- 
nat: 

„Despre vînt se crede că este o hală 
sai balaur mare, care suflă numai pre 
o nare de nas, căci de ar sufla pre 
amindoă, ar prăpădi tot pămîntul. Lă- 
comia în mâncări ori beuturi încă se 
numesce halime. Apoi un om ce 
zace mult în pat şi aiureză, se dice 
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haluit, adecă pocit de hale...“ (8. 
Lăuba, Banat, c. Maidan). 

Verbul aluesc, banățenesce halu- 
esc, scădut la uluesc prin asimila: 
țiune .vocalică regresivă, este respân- 
dit la toţi Românii, chiar pe acolo 
unde, ca în Moldova, nu se mai aude 
ală, din care el s'a născut prin sufi- 
xul verbal denominativ -uesc întoc- 
mai ca „ceruesc“ din „câră“, „făptuesc 
din „faptă“ ete, 

Cantemir, Chron. 1, 208: „tocma ca 
cum ar căd6 în amestecar6 limbelor 
la turnul Vavilonului, aş să ulu- 
jaşte..“ 

Caragea, Legiuire 1818, p. 20: „Când 
vânzătoriul şi cumpărătoriul să vor 
ului, unul gândind că vinde alta, 
iară, celalalt că cumpără alta...« 

De la Vrancea (B. Stefănescu), Sul- 
tanica p. 248: „se gândia că lumea 
d'aci încolo nu mai e ca lumea, pasă- 
mi-te să uluise..“ 

Balada „Marcul Vitezul“: 

Dar el, măre, tot gândia 

Şi cu mintea judeca: 

Sa uluit maică-mea... 

(G. D Teodorescu, Poes. pop. 665) 

Credinţele românesci despre ale se 
regăsesc întocmai la Serbi, cu acelaşi 
nume şi chiar cu aceleaşi filiaţiuni 10- 
gice. „Ala (axa) — dice Karadiic (Lex. 
3) — se deosebesce de balaur (a:xaxa) 
prin puterea de a sbura aducând nori 
Şi grindină asupra bucatelor. Avem lo- 
cuţiuni: ală nesă ți 6 să (420 necura)! 
se luptă ca ala cu bielşugul; năvă- 
lesce ala asupra alei. Apoi adjectivul 
ala v = gefrăssig, gierig, voraxt. 

Prin urmare, afară de sensul fârte 
important de „incubus“ şi afară de 
verbul derivat a 1u e sc, Serbii aii 
şi el pe ală cu cele doă -înţelesuri: 
10. „mauvais gânie de Ja tempâte“; 
29. „un 6tre vorace“. Dar cuvintul nu 
e de loc slavic. De unde vine?
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Mitul, împreună cu numele, este nu 

tocmai elenic, ci mai bine greco-tracic, 

căci se scie că o mare parte a mito- 

logiei elenice fusese de proveninţă tra- 

cică, după propria mărturiă a vechilor 

Greci, cari nu se sfieaii a dice că Orfeii, 

lin, Thamyris, mai toți fundatorii 
ideelor lor religi6se, fuseseră Traci. 

În ciclul românesc, mai complet de- 

cât cel serbesc, trăsurile esenţiale ale 
alelor sint: 

19. Personificaţiuni legendare ; 

20. Fiinţe bărbătesc, „balauri“ sai 
„smei“, deşi numele ală e femeiesc; 

3". Tot-d'a-una doi; 

4". Nemicesc grânele; 

30. Sint aruncători de pâtră; 
6”. Sinţ incubi. 

Trăsura din urmă e cea mai semni- 

ficativă, fiind-căn întrega mitologiă 

elenică există un singur mit, în care 

noţiunea furtunei se unesce cu acea 

de încub: este anume mitul fraţilor 
"Alodda sah "Alosido, maidee "A4- 

Aijos. In aceşti Aloadi sciinţa a 

recunoscut deja de-mult caracterul de 

ale: „the personiiication of the sky as 

excited by the storm“ (Max Miller, 

Lectures [I?, 322-—5), „Dămonen des 
Sturms“ (Sonne în Kuhm's Zeitschr. 

X, 127). In Omer, ambii Aloadi cresc 

wiaşi mâncând bucatele câm- 
pului: „eiwgoc &govee“; ambii în 
furia lor erai în stare să nemicâscă pe 

înşişi deii, aruncând munţi pe- 

ste munţi, dacă tineri încă, aprâpe 

copii, nu lar fi săgetat Feb (Odyss. 
XI, 305—320), adecă radele s6relui 

imprăştiând furtuna. În fine, unul din 
cei doi Aloadi, cel mai cunoscut, este 

și se chiamă incub: „Egedizae“. 
Paralelismul între mitul elenic şi 

între cel românesc e atât de isbitor, 

încât ori-cine ar vr6 să explice în 

vre-un alt mod pe ale, va trebui nea. 

p&rai să grupeze, pe lingă elementul   
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nominal, tot atâtea puneturi de ase- 
mânare. Al nostru ală, ca materiă şi 

ca funcţiune, indică pentru grecul 

"Aloeuig aceiaşi radicală, ci, din care 

vine cin, GiâoYeu, cidorog etc., cu 
sensul fundamental de „g6nă“ sai 

„vînătâre“ (Curtius, Grunz.*, 557). 

v. Balaus. — Ciocărliă. — Hală. — 

Pricoliciu. — Smeu. — Șolomonar. — 

Uluese. — Vint. — Vircolac... 

Alâm, $. m.; î. fisc.: redevance que 

payaient autrefois les Tatars 6tablis 
en Moldavie pour le droit de faire pai- 

vre leur bstail. O dare care a durat 

în Moldova aprâpe în tot. cursul seco- 

lului trecut, împreună cu o altă nu- 

mită uşur, ambele plătite fiscului 
numai de cătră locuitori 'Tătari. 

Amiras, Letop. III, 180, sub anul 

1717: „Lătarii fiind bucuroşi să şadă, 
în locul Moldovei pentru hrana lor, a- 

lergat'au la El-agasi şi sau rugat ca 

să mijlocâscă ia Mihaiju-vodă, apucân- 

du-se să dee zăciusla din roada pămăn- 

tului şi căte un ort de casă pe an, 

şi de stogul de făn un ort, şi de pe 
oi şi de pe alte bucate alim, şi săi 

lasă să şadă pe locul acela...“ | 

La 1729 Tătarii se oferiaii a da, lui 

Grigorie-vodă Ghica „alăm îndoit“; 

el însă le-a respuns că nu „se lăco- 

meşte alua dela noi bani îndoiţă pen- 

tru păşunatul dobitoacelor noastre...“ 

(ibid. 172). 
Act din 1769 (Arch. Român, |, 

196): „alămul se ia de pe bucatele 

tătăreşti care pasc pe locul Moldovii, 

însă 2 lei la 100 oi, şi 6 bani de 

cal, iapă, vacă; 40 bani de casă i de 

stogul de făn, în cele 2 câsuri ce 

sai dat 'Tătarilor pe pământul Mol- 

dovii...% 

Cuvîntul nu vine de loc din tur- 

cul „alym = achat“ (Şainenu, 9), ci 

este tătarul alâm sai alym „rede-
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vance, dette“ (Castrân, Koibal. Sprachl. 
76). 

V. Ugur. 

Alămân, n. pr. masc. Intr'un crisov 
muntenesc din 1536, între numi pro- 
prie de Români: „Alăman (Xazuan), 
Gând6, Kirtop...“ (Cuv. d. bătr. I, 239). 

V. Aliman, — man, 

Alămâr. — v. Alamă. 

2 Alămâr. — v. Alma. 

Alămâe (plur. alămâ), s. f.; t. de 
Botan.: citron, malus citrus. Rodul ar- 
borelui numit alămâtu := Citrus 
medica. Arborele cresce numai în re- 
giuni calde; rodul însă, din causa în- 
suşirilor sale alimentare şi medicale, 
se respândesce pretutindeni prin ne- 
goţ. Are o culore galbenă, deschisă şi 
un gust acrişor. 

Istorie de patima, Galaţilor 1769 
(Conv. lit. 1875, 326): 

Vedeai corăbii în vad 

Sosite din Țarigrad 

Cu fel de fel de bucate, 

Întrai, cumpărai de toate: 
Caf6, naramză, migdale, 

Alămâi şi portocale 
Şi alte multe mezele, 

De te îndulciai in ele... 

Jipescu, Opincaru p. 57: „negustoru 
încurcă lumea la cântar şi storce pai- 
sprece câştiguri din spinarea muşti- 
riului; pă mine cu trei leiţe la, sare, 
p5 cumătra cu şapte bani la frundi- 
şoră, pă Puican cu douo parale la li- 
piea dă pâine, pe Tircav co băncuţă, 
d'ali dă cindeci dă bani la săpun, pă 
văru Găvanea cun leii la alămâi...« 

Rodul şi frunqa alămâii având un 
miros forte plăcut, într'o colindă din 
Transilvania se descrie locuinţa, lui 
Dumnedeii : 

  

  

Alergat'am alergat, 

Pin” pe Domnul Pam aflat, 

Intr'o chilie 

De tămâe 

Cu uşa de alămde... 

(E. G. Bibicescu, Coll,: Mss,) 

In poesia poporană, mai ales din 
Moldova, nu o dată se invocă „frunda 
verde de alămâe“, mai ales când su- 
fletul e înăcrit de ce-va; de 
exemplu : 

Frungă verde de-aliimde, 

M& suiam în d6l la vie, 

M8 uitam pe Slobozie, 
Vedeam casa mea pustie... 

(Marian, Buc. |, 1; 11, 174). 

Frungă verde de-alămde, 

M& suiu, dragă, 'n d6! la vie, 

Mai din jos de Slobozie, 

Căci într'o căncilărie 

Ş6de-un ciocoiaş şi scrie, 

Serie carte cu mânie... 

(Ub. 1,4 

Frundă verde de-ulămăe, 

Dragă mi-a fost lumea mie, 

Nici acu nu mi-e urită, 

Da's cu multe 'nvăluită.. 

(bid. II, 169). 

Frungă verde de-alămâe, 

Păsăruică cănipie 

Spune puiului să vie, 

Şi să vie prin livadă 
Nime'n lume să nu'] vadă... 

(Conv. lit. 1884 p. 39). 

In cântecele hoțesci, se invâcă une- 
ori trei alămâi lingă „trei gutâit, 
printr'o ciudată, asociaţiune de gust 
acrişor cu gust asprişor. Aşa în ba- 
lada „Jianului“: 

Foicică trei gutâi, 

Trei gutâi, trei alămâăi, 

Iancule, de unde vii? 

— Îa a'aci de peste Jiiu. 
— lancule, ce-ai tîrguit? 

— Dat'am aur şi argint 
Pe vro cinci oca de plumb... 

(G. D. Teodorescu, Poes. pop. 291)
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Intro doină.: 

Pâiă verde trei gutâi, 

Trei gutâi şi trei lămdi, 

Din sâra de Sân-Văsiiu 
Sau ivit nisce copii 

Ce senvaţă 'n codru 'ntâiu... 

| Qbid. 299 

Când doi amanți se despart, urîn- 

du-li-se împreună, unul vorbesce de 

„sutâi cu alămâi“, cea-l'altă îi re- 
spunde prin acrele mere verdi şi prin 

otrăviciosul alfior': 

— G6ba, puică, m& măngâi 

Cu gutâi, cu alămâi, 

Că de mine tot remâi! 

— Geba, bade, m desmergi 

Cu-alfiori şi mere verdi, 

Că de-acum nu mă mai vel... 

(Familia, 187% p. 115) 

v. Alior. — Gutăe. 

"Fără „gutâi“, întrun cântec soldă- 

vesc din timpul luptelor dela Plevna 

şi Vidin: 

Frunduliţă trei lămă, 

Spurce-mi-te'n bot de Diiu, 

T6tă i6rna ile păziiu 

Cu raniţa căpătâiu, 

Cu bucile pe zăpadă, 

Cu puşculiţa 'ncărcată... 

(Chr. Negvescu, Dolj, 0oll. Mss.) 

Era acru, negreşit;! 

Iniţialul a în alămâe este protetic. 

Fără a, la Anton Pann (Prov. II, 119), 

unde înşiră, ierarchia, pomelor: 

Rodia alese, cum şi pe lămde, 

Piersica, Naramza pentru trâpta "'ntâe... 

Este persianul limin, întrodus 

prin comercii în totă Huropa: ngr. 

Aeudvi, ung. lsmonya, ital. limone, rus. 

limonu ete. (Cihao). 

v, 25% Alămâe. — +2: Alămâiță. — Ali- 

"On. 

2: Alămâe, $, f.; t, de Botan.: espăce 

de haricot, Phaseoli species. Din cele 

forte multe varietăţi de fas6le, una 

pârtă pe a-locuri în Moldova numele   

de alămâe. „Pe la noi poporul nume- 

sce un fel de fasdle alâmde, deose- 

bind'o de fas6le grasă, cir6şă, hălă- 

ciugă, copăcel, olâsă ete.“ ([. Bânce- 
scu, Vasluiu, com. Ipatele). 

v. Yasole. — Făsulu. 

3-Alămâe, s. f.; nom dune danse 

pepulaire, surtout en Moldavie. Un 

joc ţerănesc, cunoscut într'o mare 

parte a Moldovei (Tutova, com. Bog- 
danesci, Avrămesci, Iepureni, Cârje- . 

Gni; Falciiu, ce. Podoleni, Moşna; Te- 
cuciu, c. Nărtesci; Vasluiu, 6. Gâr- 
ceni etc.). „Se jâcă de flăcâi şi fete la 

hore şi la nunţă, câte doi, tâcându-se 

mai multe părechi. S6m&nă cu polca 

şotişă: merg un pas înainte, un pas 
înapoi, şi apoi se învirtesc înprejur, 

cât în partea drâptă atât şi în stânga. 

Cântec mare, ci numai ariă, care se 

deosebesce de a celor-Valte danţuri din 
popor. Acest joc este vechiu. Bătrânii 

spun că dinşii pe vremea lor nu cu- 

nosceaii un alt danţ, mai frumos şil 
numiaii danţul Alămde. "Tinerimea, îl 

jcă rar...“ (C. Melinte, Covurluiu, c. 

Gânesci). In unele localităţi, „fie-care 

mişcare înainte şi 'napoi cuprinde pa- 

tru paşi, după cari urmeză o mişcare 

împregiur la stânga şi o altă mişcare 

împregiur la drâpta, căntându-se un 

cântec obscen“ (Gr. Periânu, Tutova, 

c. Bogescii). Se dice şi la deminutiv: 

Alămăiţă sai Lămăiţă. 

v. Ațică. — Sultamică,.. 

4 Alămâe. — v. 2 Alămâiu. 

1Alămăiţă s. lămăiţă, s. f.; dimi 

nutif d'alămâe: petit citron. Ca şi 

primitivul alămâe, deminutivul ală- 

măiţă sah lămăiţă simboliseză în po- 
esia poporană 0 nemulţumire sufle- 

tâscă,



687 | ALĂMOJNĂ 688 
  

Frungă verde iămăiță, 
Am avut o copiliță, 
Am lăsat'o să mai crâscă 
Minte?n cap să dobândâscă, 
Dar de când o am lăsat 
Copila s'a măritat, 

(Conv. lit. 1886 p. 179 

V. "Aldmâe. — -iţă. 

”Alimăiţă, s. f.; t. de Botan.: ser: 
polet, Thymus serpyllum. Se dice de 
asemenea, lămăiță, apoi lămidră, sai 
alămidră (Tecuciu, com. Brăhă şesci, 
Boghieţii). Şi-a, căpătat acest nume din 
causa plăcutului sei miros. 
Into doină din Ardgl: 

Bu iubesc o copiliţă 
Să 1 mir6se gura ţiţă 
Şi buzele-a lăimdiţă. 

(. G. Bibicescu, Co]l. Mss.) 

V. * Alămde. — Lămâiţă. 

“Alămăiţă, s, f.; t. de Botan.: 
Alvisia citriodora. O plântă exotică, 
cu frunde fârte lungueţe şi cu miros 
de alămâe. E cunoscută numai în 

- Oraşe. 

V. t Alămâe. — 1 Alămăiţă. 

5 Alămăiţă. — v. * Alămăe, 

Alămăidră, — v. 1. Alămăiţă. 

Alămăiu, “ie. — v. 2 Alămălu. 

"Alămâiu, s. m.; t. de Botan.: ci- 
tronnier, Citrus medica. 

v. ' Alămăe, 

2 Alămâiu, -âe, s. alămăiii, -ie, ad).; 
couleur citron, jaune-clair. O faţă ca 
a alămâii. „Culdre alămăe sai 

| deschis-galbănă“ &. F. Marian, 
Chromatica p. 123). In popor se aude 
variând: alămâtu, alămâsi, lămătu, lă- 
măi (ibid. p. 157). 

V, 1, Alămăe,. 

  

  

Alămăriă. — v. Alamă, 

Alămâu. — v. 2 Alămâiu. 

Alămese (alămit, alimire), vb.; re- 
couvrir quelgue chose de laiton ou 
dune plaque luisante. Ca adjectiv, 
participiul trecut alămit ne întimpină 
întrun cântec oltenesc: 

Frungă verde ptr uscat! 
M& gândesc la Calafat, 
La ciolpanul dărimat 
De scumpe arme 'ncărcat;: 
Tot de flinte ghintuite, 
De paloşe ascuţite, 

De pistâle alămite 
Cu muşamale 'nvălite... 

(G. D. Teodorescu, Poes. pop. 298) 

v. Alamă. 

Alămidră. — v. !. Alămăiţă. 

Alămiii, -ă, adj.; couleur de laiton, 
jaune luisant. O culâre galbenă ca a 
alamei, nu ca a „alămâii“, astfel că 
alămii nu trebui confundat cu ală- 
mâiu. 

„Se crede că fie-care casă are un 
Ş6rpe al casei, pe care nu este bine 
al omori, căci trebue o dată cu el să 
moră cine-va al casei. El are o culdre 
alămiă...“ (3. Stănescu, Dimboviţa, c. 
Bilciuresci). 

v. Alamă. 

Alămojnă, s. f.; aumone. Din gre- 
cul fAemuoouv, de unde paleo-slav. 
almuzno, v. germ. alamuosan, ital. li- 
mosina, span. limosna, provenț. al- 
mosna etc. - 

Legenda Duminicei, 1600 (Cuv. q. 
bătr. II, 51): „Ainte du-te de te iartă 
cu însul, şi vă lăsaţi greşalele urul 
alaltu, atonce du prescor6 la besrecă 
şi alămojna,...“ 

v. Busunar.
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Alâmuri, — v. Alamă, 

- Alăptez. — v. !. Aplec. 

Alâtur s. alăturăz (alăturat, alăi- 

rare), vb.; mettre ă cot6 de, mettre 

aupres de, rapprocher, confronter, met- 
tre en parallăle. Insemneză: pun a- 

lature=apropiii, potrivesc. Şi'n la- 

tinitatea medievală se dicea: adla- 

terare din: ad-latera (Du 
Cange, ad voc.). 

Sub forma activă: 

Pe murgul că mil scotea, 

La fântână! adăpa, 

Cu cersala 7] cersăla, 

Cu peria 7] periea, 

Cu şaua mi'l înşăua, 

Cu cinga mi'l încinga, 

Cu friul mi! înfrîna, 

La scări mi'l alătura, 

Tudor din curți că leşia, 

Pe murguţ încălica... 

(Marian, Bucov. 1, 34) 

Balada „Nunul mare“: 

Ş&pte buţi alătura, 

Şâptemn capete punea 

Şi din gură iar striga: 

Care'mi este mirele, 

Mirele, ginerele, 

Să s'alâgă din nuntaşi, 

Din nuntaşi din călăraşi, 

Ca să'mi saie buţile... 

IG. D. Teodorescu, Poes. pop. 655) 

Cantemir, Ist. leroglif. (Mss. în Acad. 
Rom. p. 147): „...cu pâne roşii o înbră- 

case, lângă carile aripi nâgre ca de 
corb alăturase...* | 

Necrologul lui Ştefan cel Mare, secol 

XVIII (Arch. Român, 1, 89): „Vai 
mie! când denainte acestui sfânt al- 

tariu, unde se rădică jărtva c6 fără 

de prihană în' lăcaşul lui Dumnezei, 

aş îndrăsni deşărtările lumeştă să laud 

şi mincinoasele măriri acestui trecător     

v6c cu credința lui Dumnezeu Hristos 

să le alăturez...* 

Zilot, Cron. p. 86: „Măria-sa făcea, 

mereii şi 6ste din adunătură, de felu- 

rimi de Gmeni blestemaţi, cu cheltu- 
6lă din Visteria ţărei, pe care 6ste o 

numia a ţărei —era, pociu dice, curată, 

câtă de tâlhari, că pe unde ajungea 

gemea pămîntul —, iar în sfirşit o a- 

lătură cu oştirile rosesci şi urma cu 

Roşii de faţă împotriva Turcilor...“ 

Sub forma reflexivă, mai dâsă în 

circulaţiune : 
Dosofteiu, Liturgiar 1679, f. 69 a: 

„nespovâduitii şi negătatii să nu să 

apropie la ?nfricatele a lui Hristos 
taine, nice să s'atingă, nice să să a- 

lăture...* 

Neculce, Letop. II, 400, despre Mi- 

haiu-vodă Racoviţă: „Vaii stricat, acei 

Greci blăstămaţi, alăturăndu-se pre 
lângă dânsul şi şezănd tot cu dănşii 
de se sfătuia...€ 

Beldiman, Tragod. v. 3411: 

Toţi râii şi toţi beţivii lingă ei s'ală- 

tura, 

Căci îi ocrotia la tote şi de dări îi a- 

părati... 

In colinda „Plugului“ : 

Aho, aho, copii argaţi, 

Stai puţin şi nu mînaţi, 

„Lângă boi v'alăturați 

Şi cuvîntul mi-ascultaţi... 

(Alex. Poes. pop2,, 387 

Este o deosebire între „a se alătura 

pe lingă“, „a se alătura lîngă 

şi „a se alătura la sai cătră“. 

În casul întâiu, apropiarea e mai vagă, 

în sens material sai numai figurat; 

în asul al doilea, ne apropiâm de tot 

dintro parte determinată, însă fără 

contact; în casul al treilea, este o 
alipire. 

v. Alâture,
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Alăturăre (plur. alăturări), s. f.; 
Vinfinitif d'ală tur pris comme sub- 
Stantif: rapprochement, mise en pa- 
rallele. 

Cantemir, Ist. Ieroglif. (Mss: în Acad. 
Rom. p. 89), descriând pe he] gea, 
adecă „nevestuica“ (Mustela nivalis) : 
„Cu sulgec trupul, cu albă peliţă, cu 
negri şi mângâioşi ochi, cu supţiri 
degețelele, cu roşioare unghişoarele, 
cu molceluşe vinişoarele, cu iscusit 
mijlocelul şi cu rătungor grumăsorul 
helgii, ce potrivire! ce asămănare! şi 
ce alăturare are!..“ 

V. Alciturr. 

Alăturăg, -ă, subst. et adj.; t. de 
Jurispr.: voisin. Sinonim cu veci n, 
dar indicând în specie vecinătatea fun- 
ciară. Aşa la Caragea, Legiuire 1818, 
p. 8: „Când moşiia ce să măsoară, 
având seneturi cu stânjăni, nu va ave 
şi semne netăgăduite, atunci să să 
incâpă sforâr6 din semnele răzaşilor 
c6le netăgăduite, sau dintr'ale alătu- 
raşilor cu aceia şi celor-Valţi...“ 

V. Alăture. — -aş. — Lăturaş. 

Alăturăt, -ă. — v. Alătur. 

Alâture s. alâturi, adv.; ă cot6, en- 
viron, âttenant ă; Pun pres de Pautre. 
Îşi asociază mai tot-d'a-una pe emfa- 
ticul -a (7. 5A): alâturea sai alâturia, 
fără vr'o schimbare de înțeles, E si- 
nonim cu lîngă, deosebindu-se prin 
acela că lingă indică un punct sai 
un moment, pe când alâture presupune 
întindere saii durată, de ex.: „stai 
alăture de biserică“, dar: „am fost 
lingă biserică. În stil de cancelariă, 
vechiu şi noii, ambii adverbi se înto- 
vărăşesc întrun mod pleonastic, bună- 
ră la Constantin Brâncovan, 1696 
(Cond. Mss. în Arch. Stat. p. 154): 

  

  

pcare loc iaste alăture pre lîngă 
locul mănăstirii lui Mihai-vodă...« 

Mai adesea îi urmeză preposiţiu- 
nea cu. , 
„Act moldovenesc din 1644 (A.1.R. 

I, 89): „moviliţă cari iaste suptii Gro- 
pa-boului alăture cu vale...“ 

Nic. Costin, Letop. II, 86, vorbind 
„despre primirea unui ambasador polon 
de cătră Mavrocordat: „scaun dom- 
nesc şi lui pus din stânga, alăture cu 
scaunul lui Nicolai-vodă,..& 

N. Muste, Letop. III, 68: „Şi dân- 
du-se pe din d6l vănătorii alăture cu 
catanale, ai început a da din să- 
nețe... 

I. Crângă, Povestea lui Stan Păţi- 
tul (Conv. lit. 1877 p. 31): „Alăture 
cu. casa socru-tău, este o căsuţă tu- 
pilată, în care şede un tălpoiu de babă, 
meşteşugosă la trebile sale, cum îi 
sfredelul dracului...“ | 

In limba poporană poetică, alăture 
în asemeni casuri se postpune sub- 
iectului. 

Balada „Movila lui Burcel“: 

Mi-a cădut ghiâga din mână 

De o sabie păgână, 

Dar n'a căgdut numai ea, 

A cădut şi mâna mea 

Cu păgân afăturea,!.. 

Din Arde: 

P6le albe-oiu rădica, 

Cisme negre-oiu desculţa 

Şi prin Murăş m'oiu băga, 

Cu pruncuţ alături, 

(Poraphiiă, Sibiiit, 26). 

Că so aprins podina 

Cu 'Turcii alăturea, 

Când ş'o trecut Dunărea... 

(bid. 79) 

Din Bucovina: 

Sângele mil năbuşia, 

Jos de pe cal că pica, 

Şi calul alăturea... 

(Marian, I, 83
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Acolo Carabâţ bea, 

Cu trei mândre-alăturea... 

(dbid. 135) 

E mai prozaic: 

Ară badea cu plugul 

Alăturea ca drumul... 

(Jarnik-Bărsanu, Transilv. 376) 

Idiotismul: „alâture cu dreptatea“, 
„alâture cu adevărul“, „alăture cu le- 

gea“, însemnâză „afară din...“ 

Jipescu, Opincaru p. 86: „Câţi pâr- 

călabi nu store şi măduva din săraci, 

câți puternici mari şi mici nu scot 

legea, dă judică d&pă ea numai p'ăl dă 

nu pote, iară alui dă pote judică ală- 
turi cu legea... 

Cu preposiţiunea pre, alâlure ca- 

pă&tă sensul de „autour, environ“ 

„Mă învirtesc pe alâture şi nu neme- 

reset, 
Proverb despre 6meni nendemâna.- 

teci: „Pune brânză în strachină şi în- 

tinge p'alăturea“ (Pann, Il, 78). 

Cu acest, sens se pâte întrebuința, 

substantivalui plurai alâturile „les en- 

virons“: „alăturile oraşului = die Um- 

gebungen“ (Dr. Polysu), fiind însă 

mai obicinuit: împregiurimi sai 

prâjmă. 

Adjectivalul „de alâture = lateral“. 
Caragea, Legiuire 1818 p. 68: „rude 

de alăture sînt fraţii, unchii, nepoţii, 

verii şi cei-Valţi...“, în oposiţiune cu 

„rudele din sus şi din jos“ (p. 78). 

Alâture = „Pun prăs de Pautre“; 
de ex.: „să nu mergeţi alăturea“. 

In poesia poporană: 

Toţi îmi plecă ]a bătaie 

Între sunet de cimpâie, 

Căte şas'alăturea, 

Căte patru-asăminea... 

(Pompilii, 77). 

Câniă cucii Vinerea,     

Trec voinicii Dunărea 

Căte trei alăturea... 

(Marian, II, 40) 

In limba, veche ne întimpină nu o 

dată fără vocală obscură: alature, 

Un text din secolul XVI (Cod. Mss. 

miscell. al Bis Sf. Nicolae din Braşov, 
p. 368): „la cinst6 c6ia mare ajunse 
a şed6 pre unuli de câle doasprâzece 

scaune cu Hristos alature...“ 
Este latinul ad-latera în loc de 

singularul ad-latus, de unde ital. 
allato, span. allado (Cihac), 

v. Lol. — Lature. 

Alâturea. — v. Alâture. 

Alăturiş, adv.; mâme sens qu'a- 

-lâture. Format din alâture prin 

sufixul -iş, după analogia adverbilor: 

fâţiş, dosiş, curmediş ete. Rare-ori se , 

întrebuințeză. 

v, Alâture. — -iş. 

V-Alât, — v. Halâu. 

“"Alâi s, ali (plur. alduri, aleuri), 
5. n.; arrhes. Se aude peste Carpaţi. 

„Alei=arvună“ (LB). E peste pu- 

tinţă al trage din maghiarul „foglal6“ 
(Cihac, II, 475), dar totuşi maghiar el 

este, însă vine din el6 „avance, com- 

mencement“. 
„A lăsa cui-va de alâti = a da 

arvună, 

Doină de pe Mureş: 

Du'ţi bade dorul cu tine, 
Nu! lăsa de-alâi cu mine. 
Că eu am de secerat, 

Dor aştâptă sărutat, 

Şi eu am de făcut fin, 
Dor aştsptă strîns la sîn... 

(Familia, 1883 p. 215) 

Alăătă ș. lăătă (pl. alăute s. lăute), 

s. f.; t. de Mus.: instrument ă cordes. 

In texturi şin graiu, după timpuri şi
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locuri, alăută se aplică la, tot felul de 
instrumente musicale cu cârde, cari de 
aămintrea pârtă numiri a-parte de: 
vidră, seripcă, diplă, cobză, ce- 
teră, brâncă etc. Pentru instru- 
mente scurte se dice simplu aldută 
sai lăută; pentru cele lungi: alăută, 
mare, altă dată: aliută nemţescă 
(Cuv. d. bătr. 1, 267). 

Cugetări în dra morţii, circa 1550 
(Cuv. d. bătr. II, 464): „0, amar cela 
ce be şi mănăîncă cu cimpoi Şi cu 
ceteri şi cu adulte...“ 

Varlam, 1643, II, f.4a: „nu te 
înbăta, nu chema, căuînpoi şi alăute şi 
mâscârici.,. « 

Silvestru, 1651: Coresi, 1577: 
ps. LXXX: daţ „dați tămpănă, 

în tămpănă, cân- psăltire frumoa: 
tec dezmierdat cu să cu esteri... 
aldută... 

ps. CXXXVI: | „În Salce pre mij- 
spre sălei spăn- | 

zurămi alăutele 

„noastre... 

ps. CĂXLVI: cân- 

taţi Dumnezău. 

lui nostru întru 

alăută,.. | 

loci de ia spân- 

zurâmi orga- 

nele noastre... 

„„căntaţi zeului 

nostru în ce 

teri... 

Noul Testament din 1648, Apocal. 
XIV, 3: 

... auzilu gla- 

sulit lăutaşi- 

loră lăutănd 

cu lautele sale... 

„..Vocem quam 

audivi sicut ci- 

tharoe dorum 

citharizan- 

tium in citha- 

Tis suis... 

De usemenea o formă aldută, de 
exemplu la Arsenie din Bisericani, 
circa, 1650 (Mss. în Acad. Rom.), ps. 
CVII: pSculaţi, cântâri şi alaute (ana- 
Te) “, unde la Silvestru: „deştiaptă-te, 
psaltire şi laută (nasra)“, jar la Dosof- 

    

  

  

teiu, 1680: „scoală-te, psăltire şi căa- 
tera.“ 

Şi Dosofteiu însă întrebuinţâză nu 
o dată pe alăută, mai ales în versuri, 
de ex. 1673 f. 115 b: 

Cu vase ce's de cîntare 
Adevara ta c6 mare 

Şi'ntr'alăute cu strune 

'T'voi cînta cu viersuri bune... 

sau f. 167 a: 

Să o cîntentr'alăute 

'N dziace strunen viersuri mulle... 

Corbea, Psaltire circa 1700 (Mss. în 
Acad. Rom.) ps. XXXII: 

Domnului vă mărturisiţi 
In alăută şi” slăviţi, 

In psaltiri cu zâce strune 

Cântaţi-i cu "nţelepciune... 

Olt6nul Moxa, 1620, p. 395: „su- 
netele armelorii şi răsunulii coardelorii 
de arcii mai iubiia decâtii glas de a- 
lăule...“; jar mai jos: „numai ce b6 
şi măinca cu mueri frumoase, şi cu 
fluere şi cu alăute, jucări şi cântece...“ 

Poetul basarabian Costachi Stamate, 
care apucase încă, secolul trecut, dice 
(Muza I p. 9): „Lăuta era un fel de 
scripcă cu doă saii trei corde, pe care 
cu mâna drâptă se învirtia o r6tă ce 
sbirnîia pe cârde, iar cu mâna stângă 
lăutarul călca cu degitile tonurile cân. 
tecului seil...“, adecă ceia ce se chiamă 
franțusesce „vielle“. 

Trecem la graiul poporan de astădi. 
Pe la Făgăraş se dice în glumă că- 

tră lăutari: 

Sucesce'ţi, 'figane, cuiele 

Să se'ntindă cârdele; 

Prinde lăuta de git, 

Trage'mi una de urit... 

(A. Crişianu, Transilv., c. Mărgincni). 

„La vidră se dice pe aci laulă şi 
câteră“ (D. Păscuţ, Banat, c. Făget). 

„Pe la noi în unele sate se roştesce 
lăită, în altele lâuită (G. Dobrin, Sofia
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Gila, I. Muntânu, Transilv., Făgăraş 
şi Huned6ra). 

„Violina se chiamă lăută ; părță la 
lăulă: gât, trunchiu. cârde, scăluş, 
şirfe pentru întinsul c6rdelor Şi ar- 
cul...“ (G. Paltin6nu, 'Transilv., com. 
Ţinţari). 

peelăută şi lăută-mare sai brâncă; 
părţile ldută: guşa, cioii, cOrde, scau- 
nuş, arcuş...“ -(Preut M. Dragalina, 
Banat, e. Borlova). 

” „Poporul dice d'o-potrivă alăutari 
şi lăutari“ (C. Mironescu, 'Tutova, 
6. Ibănescii). 

Se mai aude pe a-locuri alăutaşi 
sau lăutaşi (L. B.), alături cu di- 

pla şi şi ceteraşi. 

Expresiunea curat poporană pentru 
musica din instrumente cu cârde nu 

este „a cânta“, ci „a dice“: „dic în 
alăută — violina cano, geigen“ (L. B.). 

Obirşia cuvîntului, fără îndo€lă, este 
arabul al'id „instrument musical“, 
de unde totuşi, afară de forma portu- 

gesă alaud, în cele-Palte limbi a pe- 

rit pretutindeni iniţialul a-: turc. lăut, 
ngr. Aaovră, ital. liuto, provenţ, lahut, 
germ. Laute, franc. luţh ete. (Cihac). 

la Români dară a- în alăulă este un 

adaos protetic la, simplul Zăută. Forma 

însă cea mai veche este Jdută, din 

care scăderea accentului în ldzită se 

datoresce influinţei derivatului lău- 
tar, pe când casul contrarii al ur- 

cârii tonice din lăută la lâută nu sar 

put€ justifica prin nici o analogiă. De 

aci urmsză că românul ldută nu pote 

fi de o proveninţă orientală directă, 

adecă nici din turcul lâât, nici din 

neo-grecul îaoure, ci este germanul 
Lăute, forte respândit la Nemţi în- 

tre secolii XV —XVII (Grimm's Wtb. 

VI, 371). Termen anterior, care peste 

Carpaţi mai trăesce pînă astădi, a 

fost c6teră=—ital. câtera „ghi- 
tară“. Un termen şi mai vechiu, o   
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moştenire tocmai dela Traci, se pă- 

sireză în Banat: brâncă = „Bou 

X0vw. xidogav. Oogxes“ (Hesych.). 

v. Broncă. — Doină. — Cobză. — Ce- 

teră. — Diplă. — Seripeă. — Vidră... 

- 

Alăutăr | ai 
s. m.; mân6trier. 

Alăutăş | - 

v. Aldută. 

Alb, -ă, adj.; blanc, blanehe. Cea, 
mai deschisă din tâte culorile, în opo- 

Siţiune cu negru, care este culârea 

cea mai închisă. Poporului ii place 

antitesa, între ambele culori. 
Balada, „Oprişanul“ : 

Mihnea-vodă se scula 

Faţa albă îşi spăla, 

Barba n 6gr ă'şi peptina, 

La icne se'nchina... 

Balada „Doicilă“ : 

Din ochi negri lăcrămând, 

Faţa albă sgăriând... 

(G. D. Teodorescu, Poes. pop 590, 

Uraţia, dela nuntă: 

Tînărul nostru *mpărat 

De diminâţă s'a sculat, 

Faţa albă şi-a spălat, 

Chica n6gr'a peptânat... 

(bid. 174) 

P6le albe-oiu rădica, 

Cisme negr e-oiu desculța 

Şi prin Murăş m'oiu băga... 

(Pompiliii, Sibiii, 25) 

Pe la zori mi se scula, 

Mâneci albe sufleca, 

Pe ochi negri se spăla... 

(Marian, Eucov. 1,81, 

Ghicit6rea, despre „diua şi n6ptea“: 

Dot fete 'mi pârtă salbă: 

Una'i n6gră, alta'i abă; 

Ne'ncetat se tot alungă . 

Și nu pot să se ajungă... 

(G&. D. Teodorescu, Poes. pop. 225)
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Altă, ghicitâre: 

Câmpul alb 

Oile negre, 

Cin” le vede 

Nu le crede, 

Cin” le pasce 

Le cun6sce. 

— Scrisul. 

(Ispiresca, Ghicitori, 28 

Veqi altele mai jos. 
Prin derivaţiune etimologică din alb, 

felurilele nuanţe ale culorii se chiamă: 
albeţ, albicios, albineţ, albior, 
albişor, alburii, albuiu etc, 
iar prin composiţiune: ab-albastru 
şi alb-galben (Marian, Chromatica p. 
50). Mai interesant însă, mai ales din 
punctul de vedere al poesiei Şi psico- 
logiei poporane, este paralelismul în- 
tre alb şi diferitele manifestaţiuni din: 

d) Lumea vegetală. 

Să'i aducă lui trei eai 

Ca trei crai: 

Unul negru ca corbul 

Unul roşu ca focul, 

Unul alb ca ghiocul.. 

(Marian, Bucov., 1, 188) 

pualb ca colilia (= Stipa pen- 
nata), adecă un fel de 6rbă cu spicu. 

a 
alb şi mătăsos...“ (3. Negoescu, Riîm- 
nic-sărat, c. Bogza). Se dice mai adesea 
simplu: al coliliă, 

„Despre o femee albă: faţa'i ca o 
coprină de albă...“ (G. Dobrin, Fă- 
găraş, Huniad6ra) — „Narcissus poz- 
ticust. 
pal ca Florea-Paştei“ (Preut 

I. Bălilescu, Muscel, c. Bălilesci), “sait 
ca Pl6rea-Pascilor = „Anemone 
nemorosa“, numită şi Oiţă din causa 
culorii albe. 

De la Vrancea (B. Stefanescu), Sul- 
tanica p. 229: „era co cămăşuţă so- 
i6să pe ea, de unde o scieam albă 
flore din tălpi pînă la crescet,...« 

V. Aglică. — Coliliă. — Coprină. — 

  

  

Flore. — Florea- Pasceluă. — Ghioe. — 
Oiţă. 

b) Lumea animală. 

n-nalb cum îi helgea“ (M. Lu- 

pescu, Suc6va, c. Brosceni; G. Gorescu, 
Iaşi, c. Șipotele), numele moldovenesc 
pentru nevestuică =— „mustela 

nivalis“. In Dobrogea: „alb ca elciu“ 
(G. Eftuşescu, c. Ciobanu). 

I. Crângă, Amintiri (Conv. lit. 1882 

p. 446): „îmbrăcață cu cămeşuice cu- 

sute cu bibiluri şi albe cum e hel: 
gea.. 

palb ca lebedeat (D. Geor- 
gescu, Ialomiţa, c. Cogereni). 

Albă ca şi lebăda, 
Rumănă ca călina, 

De ţi-oiu rumpe inima 

Şi ție şi altuia)... 
(Marian, Bucov. 1], 15) 

Eşiam sera pe uliţă 

Albă ca o lebediţă... 

(Jarnik-Bărsanu, Transilv. 177), 

| Doina dela Năsăud: 

De mi-ar fi de dumneta, 
Altmintrelea m'aş purta, 

Tot albă ca lebăda, 

De ți-aş rumpe inima... 

(Familia 1885 p. 228) 

Mitutica lui Catiţă 

Cu sîn alb de porumbiţă 

Şi cu miere pe guriţă... 

(Pompiliă, Sibiiu, 74) 

Dionisie Eclesiarc, Cron. (Papiii, Mo- 

num. ÎI, 184): „La l6tul 1798 ai ve- 

nit a doilea rind Domn țerii Alexan- 

dru Ipsilant voevod trimis dela Portă, 

bătrân al ca dia...“ 

Intr'un sens ironic: „albă ca o 

gâscă“ (R. Simu, Transilv. e. Orlat). 
Alt ce-va este „gâscă albă“ întrun o: 
biceiu poporan: „Dacă o femee a nă- 
scut un copil, scaldă mai întâiu o gâscă 

albă şi apoi copilul, credând că de a- 

cel copil nu se va lipi nici o fermecă- 

toriă. De aci poporul qice: te-a scăl-
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dat mă-ta cu gâsca albă...“ (L. Teo- 
dorescu, Ialomiţa, c. Petroiu). 

v. Boboc. — Gâscă. — Helge. — 

Lebedă. — Oiă. — Porumbiţă, 
c) Lumea fisică şi socială. 

Ţeranca din Ialomiţă: „Mariio, ma- 
mă! în vara asta am făcut nişte bo- 

rângic galbin ca auru, şi altu albu ca 

argintu şi tare ca hieru...“ (Th. 
Theodorescu, c. Lupş6nu). 

De la Vrancea, Sultanica p. 213: 
„de unde şi pînă unde un bujor de 
fată, să o fi sorbit într'o lingură cu 

apă de dragă ce'ţi era, să te pome- 

nesci cu ea sbircită, încovoiată, că- 

runțită, şin cele de pe urmă albă- 

coliliecauntroian de ză- 
padă...“ 

Alexandri, Harţă Răzăşul, sc. 4: 
„[pânza] albă ca qiua...“ 

Cu trei stâguri, de mătasă: 
Unul roşu ca focul, 

Unul negru ca corbul, 

Unul alb ca omătul... 

(Marian, Bucov. II, 50; 

Pînă s6rele'mi resare, 

“Tată dun voinic călare, 

Alb ca fulgul de ninsbre.. 

(G. D. Teodorescu, Poes. pop. 453) 

„Sf. Ilie umblă cu carul tras de doi 
cai, alghă ca lins6re şi cu arichi...“ 

(N. Imdovic, Dohrogea, c. Niculiţel). 

Ghicit6rea : 

— Ce este mai alb decât laptele? 

-—Diua, că laptele nu lumin6ză. 

(G. D. 'Teodorescu, 252) 

Basmul „Țugulea“: (Ispirescu, Le- 

gende p. 328): „Când văqură fraţii pe 
Țugulea cu o logodnică mai frumâsă 

decât florile şi mai albă de cât spu-: 

ma laptelui, îi puseră gând reii...“ 

Int”un sens ironic: „albă ca o pa- 

pă-lapte“ (Baronzi, Limba p. 86). 

Ce mi-i urit, nu mii drag, 

De-ar fi cât caşul de alb. 

(Jarnik-Bărsanu, 14)   
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„Despre vin se dice: galben cum îi 

chilimbariu, roşu cum îi sângele, cu- 

rat alb ca lacrima...* (G. Botez, 
Iaşi, c. Șipotele). 

V. Argint. — Cag. — Di.— Lapte. — 
Nea. — Papă-lapte. — Spumă... 

Tot aci pe a doua liniă, cu un semi: 
paralelism, vine alb ca epitet caracte- 
ristic constant pentru unele noţiuni; 

bună-6ră: 

a) Lumea albă în oposiţiune cu 
cea „n6gră“. 

Alexandri, „La gura sobei“: 

Iată pajuri năsdrăvane, care vin din 

n6gra lume, 

Aducând pe lumea albă Feţi-frumoşi 

cu falnic nume... 

Basmul „Ilna Simiqiana“ (Ispirescu, 
Legende p. 12): „Ce să sciți voi face, 

dragele mele! De când sînteţi pe lu- 
mea asta albă, voi aţi umblat cu 
furca, cu acul, cu resboiul...“ 

Adverbial : „a trăi lumea albă — 

a duce viaţa în petreceri“. 
v. Jnwmne. 

b) Diua albă în oposiţiune cu „ne- 
grul“ nopţii. 

Prundă verde trei alace, 

Diua albă-acum se face, 
Prind cocoşii a cânta 

Şi de ici şi de colea... 

(Jarnik-Bărsanu, 163) | 

I. Crengă, Moş Nichifor Coţeariul 

(Conv. lit. 1877 p. 888): „..dela o 

vreme i-a furat somnul pe amîndoi 

şaii adormit duşi; şi când s'aii trezit 
ei, era diulica albă...“ 

v. t' Alba, 

€) La Românii din Dobrogea: vin- 

tul alb în oposiţiune cu cel „negru“. . 

„Vintul care bate dela. mâqădi se 

numesce balan saii alb...“ (M. Necu- 

laii, Dobrogea, e. Garvân; I. Diacon, 

6. Luncaviţa; A. Vasiliii, ce. Mărlenu, 

etc.). 

„Vintul alb este a pagubă; usucă
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totul; vine despre Mare...“ (3. Voinea, 
Dobrogea, c. Somova). 

»Vîntul despre resărit se numesce 
vintul a; cel despre apus — cara- 
el...“ (Dobrogea, c. Oltina), turcesce 
kara-yel însemnând „vint negru. 
Deşi proveninţa ar păr6 orientală, to- 
tuşi să nu se uite că la vechii Ro- 
mani tocmai vintul cel uscat se numia 
alb: „Notus albus“, „albus Iapyx“ 
la Horaţiii. 

y. Vânt. 
d) Vite albe = cele mai trebuin- 

că6se omului. 
„Dobitâce mai plăcute lui Dumne- 

dei sint vitele albe: boii şi vacile, 
cărora — dice poporul — le-a dat 
Dumnedeii o di în tot anul, spre 
Sf. Vasile, ca, să vorbescă şi ele ca 
Omenii...“ ($. Mândru, Iaşi, ce. lepu- 
reni). 

„Boii şi vacile se dic în genere: vi- 
te albe“. (A. Vasili, Iaşi, c. Poiene). 

v. Bod, 

€) Pâine albă = grânele cele de că- 
peteniă. 
„Pâne albă se dice în gensre la 

grâii, ord, ovăs şi sacară“ (G. Bottez, 
Iaşi, c. Șipotele). 

„Pe la, noi tâte cerealele se chiamă, 
pâne albă“ (V. Florescu, Sucâva, c. 
Rugin6sa). 

Alt ce-va în: 

Du-te la maica de'i spune 

Pâne albă să frămînte 

Şi pe mine să mă uite... 

(Conv, lit. 1586 p. 283) 

sai : 

Pită albă stă pe masă, 
Cum îi pita mai frumâsă... 

(Jarnik Bărsanu, Transilv 119) 

unde e vorba anume de „pain blanc“. 
v. Bucate. 
f) Barbă albă = bătrân ; ca la, 

Plaut (Bacch. V, 1): „Cano capite atque 
alba barba... 
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Pravila Moldov. 1646, f. 142: „de 
vr6me ce va fi el cu toate bătrăne- 
țele şi cu barba albă, şi de va fi 
bărbații şi bunii Şi întregi la simţiri 
şi la minte, atunce de va, greşi, să va 
certa ca şi un tânără...“ 

Ca, nume proprii, la 1593, sub Ale- 
xandru-vodă, ministru de finance în 
Ţera-Românâscă era boierul Barbă- 
“albă (Cuv. d. bătr. 1, 258). 

9) Septemâna albă, numită alt- 
fel „a brânzei“, înainte de Postul 
cel mare, când se pote mânca 14 p- 
turi. 

Urechia, Letop. 1, 108, ne spune că 
la 1434 bătălia la Dărmănesci între 
cei doi fraţi llieş-vodă şi Ştefan-vodă 
sa dat „în săptămăna albă, luni, 
în zi întăi a lui Fevruarie...* 

Data e fârte exactă, căci în 1434 
Pascile cădeai la 28 Martii şi, prin 
urmare, lunia septemânei albe ve- 
nia tocmai la 1 februariii. 

h) Pesce alb. — v. Albişor. 

î) Calea-albă, în unele locuri peste 
Carpaţi se chiamă aşa cela ce se dice 
mai obicinuit „cale-primară“. Budai- 
Delânu (Dicţ,. Mss. în Mus. istor. din 
Bucur.): „cale-albă, der erste Weg 
den die Braut zum Brâutigam macht“, 

v. Cale. 

Pe a treia liniă, epitetul aglutinat 
de alb e fârte des în nomenclatura to- 
pografică,. 

Un act moldovenesc din 1644 (A. 1. 
R. I, 88): „...iasă în gura drumului şi 
drept la făntăna albă şi într'o mo- 
viliţă unde iaste drumul vechiu, şi de 
acoio iaraşi în petrile albe, de unde 
Sau început; hotarul...“ 

v. Balta-albă. — Cetatea-ală... 
Trecem la proverbi Şi locuţiuni pro. 

verhbiale. 

Alexandri, Iorgu dela Sadagura , 
act: | sc. 5: „Sănătatea "i ca o i6pă
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albă cum trece dâlul, nu se mai 

vede...“ 

v. 3% Alba, 

»Bumbăcariul nu șe uită cu ochi 

buni la câinele alb“ (Pann, III, 81),— 

negreşit pentru că e mai frumos de- 
cât bumbacul. 

I. Crângă, S6cra cu trei nurori (Conv. 

lit. 1875 p. 283): „mai avea strinse 
şi părăluţe albe pentru dile negre, 

căci lega paraoa cu dece noduri...“ 

„Bani albi de dile negre, arată 
ajutorul ce avem dela bani la vreme 

de nevoe“ (Iordachi Golescu, Conv. 

lit. 1874 p. 71; cfr. Jipescu, Opincaru 
p. 80). 

v. Ban. 

Despre 6meni cari se laudă cu fru- 

museţea saii cu n6m: „Zăpada albă o 

udă câinii“ (Pann, II, 129). 

„Nu'i bine să te pui vizitei la cai 

albi şi slugă la femei“ (Conv. lit. 
1877 p. 375), sai: „să nu te blesteme 

cine-va sajungi slugă la cai albă şi 

stăpân femee s'aibi“ (Pann, II, 52). 

ltalienesce se dice cu un alt sens: 

„Caval bianco e donna belia non & 

mai senza martello“ (Brinkman, Me- 

taphern, I, 289). 

„Îl cunosc ca pe un cal alb“ (Pann, 
III, 19), fiind că se zăresce de departe. 

„De când lupii albi“ (Conv. lit. 1875, 

p. 340) =— nici o dată, lupii albi fiind 

atât de rari, încât franțusesce se dice: 

„d6cri6 comme le loup blanc“. 

„A scâte cuiva peri albi = al îm- 

bătrâni“. ! 

]. Crengă, Povestea, lui Harap-alb 

(Conv. lit. 1877 p. 194): „duceţi-vă de 
pe capul mei, că mi-aţi scos peri albi 
de când aţi venit...“ 

Alexandri, Pâtra din casă, sc. 13: 

„Of! mi-o eşit peri albi de când am 
fată mare...“ 

„Dile albe = vi6ţă fericită“, întoc- 
mai ca lătinesce: „current albu s- 

22,088. 
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que dies horaeque serenae“ (Silius, 
XV). 

De la Vrancea (B. Ştefănescu), Sul- 

tanica p. 30: „tot bine, tot vesele, tot 
dile albe duc...“ 

Basmul lui Ionică Făt-frumos ($. 

Negoescu, Coll. Mss.): „unchiaşul, ne 

mai având dile albe cu baba, a ple- 

cat...“ 

Basmul „Copiii văduvului“ (Ispirescu, 

Legende p. 883); „...nu scieaii ce să 

facă, ce să drâgă, ca să umble după 

placul ei, dară îndeşert; nu mai a- 

vea di albă, căci ea se ţinea mereit 

de câra lor...“ 
Intr'un cântec poporan macedo-ro- 

mân (Dr. Obedenaru, Coll. Mss. în Acad. 

Rom. p. 306): 

T6tă bana gi tricui, 

Dziuă albă nu'mi vidzui, 

Tot ohtai şi suschirai, 

Tunusit me blăstimai... 

A. Pann, Prov. III, 133: „Aşteptă 

întâiu să vedem alb în căpistere...“, 

adecă: să aibi rebdare pînă să se ma; 

cine grâul şi apoi să. cadă făina, în 

lada morii (cfr. G. D. Teodorescu, Pro- 

verbe p. 57). 

Dacă aşteptarea e prâ-lungă, căci la 

moră se macină pe rînd, atunci se 

dice: „pînă să văd albe în căpestere, 
mi-a eşit părul p'in căciulă“ (Baronzi, 

Limba p. 62). 

„Alb în căpestere“ mai însemneză : 

câte ce-va de hrană, abia cât să a 

jungă. 

De la Vrancea (B. Ştefănescu), Sul- 

tanica p. 229: „muncia să se r&pue, 

Şi'şi ținea casa cu rostul ei, stropo- 

lind şi deretecând prin vecini; . pleca 

din r&vărsatul zorilor şi se întorcea pe 

la amurg cu alb în căpesterie: cu d'ale 

gurei pentru ea, cu b6be pentru pă- 

sări,..& 

- „Nică albă, nici nâgră = sans rime 

ni raison“, 

23
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Jipescu, Opincaru p. 42: „Nici albă, 
nici n6gră, unde m'apucă de gât, unde 
'Şi înhige labile în păru mieii neatins 
dă forfică, unde mă tărnuieşte pîn tâtă 
casa... 

Acetaşi locuţiune cu o altă întor- 
setură: 

Vâdând ei acâsta, pr6 mult se mirară 
Ş'aii dis întru sine că zadar întrară ; 
Şi n6gră sai albă fără să vorbâscă, 
Deteră, să plece, 

(Pann, Prov. III, 76) 

„A împleti câda albă (Baronzi, Limba 
p. 46) = „ă quoi bon? le jeu ne vaut; 
pas la chandelle“, 

„O să mă judec pină în pânzele 
albe, se dice pentru cei ce mor prin 
judecăţi“ (Iordachi Golescu, Con, lit. 
1874 p. 69). 

Tot aşa se dice: „mă voiu lupta 
pînă'n pânzele albe“, sai: „votu ţin 
cu tine pînă n pânzele albe“, adecă : 
pină la morte, „pânza albă“ simboli- 
sând mormintul, ca întrun bocet din 
Moldova: 

Pânza albă şi frumâsă, 

Frumosă şi de matasă, 

Şi scândură pr al6să, 

Să fie mortului casă... 

(Burada, Datine p. 108) 

„Indată după mârte se anină un pe- 
tec de pânză, albă în streşina casei, pe 
care se dice că şede sufletul morţului 
pînă la ducerea lui la, grâpă...“ (Preut 
G. Vrâncânu, V. Tanasachi, laşi, ce. 
Bivolari). 

„Slove negre pe hârtiă albă“ (Pann, 
I, 170) = serisâre sau carte, o locu- 
ţiune comună mai tuturor limbilor. 

Nic. Costin, Letop. II, 83: „(Nicolae 
Mavrocordat] ai poroncit pe la Zlotaşi 
să arunce năpăşti pe oameni şi pe- 
cetluituri albe nescrise faţa o- 
mului... | 

Din latinul albus = gr. câgos 
numai Românii ai moştenit pe alb, 
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Reto-romanii pe alv şi Portugesii pe 
alvo; în cele-Valte limbi neo-latine, 
afară, numai doră de unele sub-dialecte, 
el a fost înlocuit prin derivate din ve- 
chiul german „blanch“: franc. blanc, 
ital. bianco ete. 

Pe lingă o mulțime de derivate di- 
recte, unele fârte interesante, alb a, 
întrat ca element principal în doă cu- 
vinte române: salbă = ex-alba, şi 
salbed, trecut mai tărdii în sar- 
bed = ex-albidus. 

In dialectul macedo-român : albu, la 
plural alghi; în cel istriano-român: 
ab, abă, abi, ate, şi chiar diftongit;: 
oab, oabă (I. Maiorescu). Proverb : „ŞI 

vaca negra ab lapte are“ (Strangforă, 
Letters 1878 pag. 261). La Daco-ro- 
mâni, în multe locuri. se aude la plu: 
ral masculin: alghi; în unele, prin fu- 
siunea ambelor forme albi-ț-alghă (cfr. 

Cuv. d. bătr. II, 218—19): albghi. 

„Pe la noi se dice albghi=albi“ (G. 
Pop, Făgăraş, c. Lisa). 

„Poporul de aci rostesce: doi corghi 
= corbi, trei boi albghă = albi...“ (N, 
Isbăşanu, Muscel, e. Albesci). 

v. Cudalb: — Salbă. — Sarbed. 

Alb cu sensul de „blanc“ fârte rar 
îşi asociază pe proteticul d. Nu în: 

Câtu-i moşu de bătrân 

Toi ar mânca măr din sîn; 

Câtu-i moşu dalb (de=—alb) la plete 
Totu-i stă firea la fete!.. 

(Jarnik-Bărsanu, 467), 

dar în reduplicatul alb-dab : 

Ea tot c6să şi *nchindesce 
Şi frumos mai potrivesce 

Intr'un guler şo basmă 
Albă dalbă ca diua... 

(Burada, Călst. 108) 

v. 2% 415. — Bălan. 

*-Alb, subst. mase. sing.; le blanc, 
couleur blanche. Adjectivul alb sub- 
stantivat, „Albul ochiului=—das Weisse
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im Auge“ (Dr. Polysu); în. portugesa.: :—Vere, vere, mila mea, 

„alvo de olho“ sai simplu: „alvo“. Ins6ră-te şi mă ieal... 
, , a (Pompiliii, Sibiiu, 55) 1. Văcărescu p. 41: sai 

Albul în negru să prefac 

A ta poruncă este, 
Şi săvîrşirea după plac 

In grab vrei, fără veste... 

Albul-o cehilor, pronunţat Dalbul- 

dochilor, este numele unui cal nă- 

sdrăvan în basmele din munţii Tran- 

silvaniei (Foişora, Gin Sibiiu, 1886 p. 8). 

v. VAD. — Albu. — Agerul-pămân- 

tului, — Cal. 

3% Alb s..da!b, -ă, adj.; (personne) can- 

dide, chaste; (objet) resplendissant; 

(sentiment) r6jouissant. Acelaşi cuvînt 

cu cele do precedinţi, dar desvoltându-şi 

nesce sensuri cu totul independinți de 

noţiunea culorii. 
La Macedo-români, când mulţume- 

sce cine-va unei femei, îi dice: „albă 

să hii!“ (Dr. Obedenaru, Dicţ. Mss. în 

Acad. Rom., I, 8354). Acâsta nu însem- 

n6ză de loc: „să ai tâte în bine“ (Pe- 

trescu, Mostre I, 39), căcă atunci sar 

potrivi şi la bărbaţi, fără a se face o 

deosebire între sexuri. Urarea are aci 

un caracter distinctiv femeiesc. După 

cum cea mai frumâsă dorință penţru un 

bărbat este voinicia: „sois brave! cou- 
rage!“ tot aşa prin „albă să hii!“ se 
urâză cela ce este mai de dorit pen- 
tru o femeiă: „sois candide! sois 

chaste !“ 
v. An. — Mulţumesc. 
La Moxa, 1620, p. 352: „Parie văzu 

pre Elena muiaria lu Menelai, pre fru- 
moasâ şi albi, deci o pr6 îndrăgi şi 

puse ochii hitleni spr' insa...“, cei doi 

adjectivi însemn6ză: „belle et can- 

dide“, nu „belle et blanche“. 
De asemenea în cântecul poporan: 

Asa strie'o măndruliţă, 

Albă fată fecioriţă 

Cătr'un voinic din colniţă: 

  

  

In căile lor eşiati 

Fete albe tinerele 

Pe obraz cu lăvrămele... 
(Ibid, 79) 

Une-ori pâte să fie îndoâlă, dacă alb 

„însemn6ză „blano“ ori „canâide“; de 

exemplu, întrun bâcet din Moldova: 

Alba lună le zăria, 

Şi cu drag mi le privia... 

(Burada, Datine p. 110) 

In cele mai multe casuri, alb „can- 

dide“ îşi aşociază pe proteticul d (v. 

AA. — 1D): dab, şi atunci confusiu- 

nea cu alb „blanc“ se înlătură, ca 
în -descântecul de diochi: 

Ochii cei vătămători 

Şi de foc săgetători 
Inveliţi să fie cu perdele albe, 

Să nu mai privâscă la obraze dalbe... 

(Alex Poes. pop.2-, 10) 

In balada „Dobrişân“: 

O dalbă călugăriţă, 

Albă, albă la peliţă, 

Nâgră, nâgră la cosiţă, 

Sor cu vodă Ştefăniţă,... 

(G. D. Teodorescu, Poes. pop. 476) 

se adaoge „albă la peliţă“, pentru 

a se arăta anume că aci e vorba de 

cul6re; căci de aimintrea într'un vers 

poporan se pot întrebuința ambele 

forme alb şi dalb cu acelaşi înţeles de 

„candide“, Gupă cum este în balada 

Erculân : 

O dalbă de fată, 

Albă, gslă totă, 
Vie şi frumâsă, 

Dulce, recor6să... 

unde „albă, g61ă...* însemnsză: „can- 
dide, toute nue“, 

„El de tînăr s'o'nsurat, 

Dalbă fată ş'o luat, 

Pe sub s6re 

S6ţă n'are... 

(Pompilit, Sibiiu, 50
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Balada „Cucul şi turturicat: 
Dulce turturică 

Dalbă păserică ! 

Cu sensul de „resplendissant“ în 
balada, „Codrânul“: 

EI în sîn mâna'şi băga, 
Dalb de paloş că scotea... 

Balada „Doncilă“ : 

Apoi adă'mi haine dalbe 
Cusute cu firuri alb e, 
Adă'mi şi armele mele 
Ce lucesc ca nişte stele... 

Balada „S6rele şi luna“: 

Haideţi să ne logodim, 
Camîndoi ne potrivim 
Și la plete şi la feţe 

Şi la dalbe frumuseţe... 

Cu sensul de „r6jouissant“ în balada 
„Radu Calomfirescu“: 

Dar când fu despre beţie, 
Despre dalba veselie, 

lată, nene, că sosia, 

Şi la Domn îngenuchia 
Radul din Calomfiresci... 

In coâruţul cu isvâre 
Și cu mândre căpridre ; 
In codrul cu veselie 

„Și cu daltă vitejie... 

(Jarnik-Bărsanu, 290) 

Cu diferitele sale sensuri, cari sen- 
crucişeză şi se amalgamâză, între ele, 
dalb este unul din cele mai frumâse 
cuvinte poetice în limba română. In 
proză mai că nu se întrebuinţeză ; în 
graiul ordinar nu se aude nici o dată: 

v, 1245. 

“Alb, s. m.; t. de Poliţ.: membre 
du parti conservateur. In oposiţiune 
cu roşu — membru al partitei pro- 
gresiste, alb este un termen politic 
NOU, împrumutat din Franţa, unde 
„pblancs“ se numiai partisanii Bur. 
bonilor; totuşi a devenit atât de po- 

    

  

poran, încât nu va pute să dispară 
din graiu. 

V. Alb. — Roşu. 

“Alba, s. f. artic.; aube, aurore. 
Sinonim cu zori şi revărsat. Vine 
din latinul vulgar alba, de unde de 
așemenea. italianul, spaniolul şi pro- 
venţalul alba, portugesul Şi reto-ro- 
manul alva, francesul au be. Sa pă- 
strat Ja noi aşa, dic6nd stereotipat în 
singura locuţiune: „a întrat alba în 
sat = s'a luminat de di“, şin con- 
strucţiunea: „alba dilei“. De acela e 
tot-d'a-una articulat, | 

Basmul „Ţugulea“ (Ispirescu, Le- 
gende p. 816): „Când se întârse la 
fraţi sei, începuse a, întra alba în sat. 
Sculaţi, fraţilor! — le dise el — că 6tă 
ne-a luat diua de pe urmă...“ 

G. D. Teodorescu, Proverbe p. 57: 
„se spune somnoroşilor pe cari i-a a- 
pucat diua albă dormind: sc6lă, mă, 
ca întrat alba'n sat!“ 

De la Vrancea (B. Ştefănescu), Sul- 
tanica p. 33: „Alba dilei se împrăştie ; 
o suflare de viaţă clâtănă uşor ramu- 
rile arborilor, scuturându-le do pusde- 
riă de ninsâre...“ 

Cu poeticul d (v. 1-4), alba „aurore“ 
figur6ză ca refren în unele colinde de 
Crăciun, în cari editorii pun adesea 
greşit „florile da 1 b e“. In popor se 
aude mai tot-d'a-una la genitiv: „florile 
dalbe“, „les fleurs de l'aubet“, adecă 
un fel de cântece numite franţusesce 
aubade, spaniolesce albada, por- 
tugesce alvorada, cântate des-di- 
iminţă şi cari sc6lă din somn. 

In munţii Nemţului : 

Sculaţi, sculaţi boieri mari, 
Florile dazbii! 

Că vă vin colindători, 

Florile dalbi! 
Și aduc pe Dumnedeii, 

Florilo dalbă... 
(. Verdânu, con. Cârligii).
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In Dobrogea: 

Ici Dâmne în ceste curţi, 

Florile dalbei ! 

Unde's străini Gspeţi mulţi, 

Florile dalbei! etc, 

(Burada, Călăt. 38) 

V. X2 Ab. — Orepat. — Reversat. — 
Zory... 

Alba, n, pr. f6m.; Blanche. Ca, 
nume proprii femeiesc, Alba core- 
spunde numelui bărbătesc Albul, de 
asemenea articulat, 

Pomelnicul mănăstirii Bistriţa din 
Moldova, sec. XIV—XVII (Mss. în 

Acad. Rom. p. 69): »Aovna n crupa- 
ua ero Anna...“ 

Act moldovenesc din 1581 (Cuv. 4. 

bătr. 1, 28): „am văndut nepotu-mieu 
lui Ignat Doboş şi surorii sale Albii 
preutâsii.,. 

Doina poporană: 

Albo, Albo dela munte! 

Ce-ai pus fesciorul pe frunte, 

Că ţi-ai eşit vorbe multe... 

(Alex. Poes. pop. 2., 267). 

v. 1“ Albul. 

3 Alba, s. f. artic.; rosse, terme co- 

mique pour d6signer une jument. Se 

scie că la bătrânețe caii cu amestec 

de peri albi ajung a albi de tot. O 6pă 

albă, adecă bătrână, când nu mai 

trebuesce nimenui, o capătă săracul. 

De aci: alba = „haridelle“, 
O anecdotă poporană din Moldova: 

„Un Tigan avea o 6pă albă, care din 

întâmplare a murit pe câmp. Găsind'o 

m6rtă, Tiganul a despoiat'o, hoitul la, 

lăsat spre mâncare cânilor, iar pielea 

o duse a-casă. Băiatul iganului, v&- 

“d6nd pe tată-sei, începu a striga: 
Mamo-fa! 

Albei n6stre nu ii îndămână, 

Căi aduce tetea pielea pe mânâ!...“ 
(Tutova, com. Floresci)   

In locuţiunea, proverbială : 

Alban car 

Alba sub car: 

Alba e 'n tot locul, 

Seca-ar norocul! 

nu e de loc vorbă de „omătul de 

care se vaietă bietul Țigan că l'a gă- 

sit golăneţ şi fără cojoc“ (G. D.Teodo- 
rescu, Proverbe p. 57), căci Țiganul 
când are un car, are şi un cojoc, ci 

alba este tot o mărțâgă de 6pă, 

care aci cade sub car, aci trebui dusă 

în car, ne mai putând să se misce. 

I. Crengă, Moş Nichifor Coţcariul 
(Conv. lit. 1877 p. 375): pe-Şi apoi în- 

dată da biciu iepelor dicând: 

Alba “nainte, alba la, râte, 

Oiştea g6lă pe de o parte, 

Hii! opt-un cal, că nu's departe Galaţii, hii!...“ 

Despre un om prăpădit de nevoi: 

„E mâncat ca alba de ham* (Pann, 
Prov. I, 146). 

Când ni se uresce spunându-ne cine- 

va merei acelaşi lucru, se dice: „Tot 
alba în doi bani“ (ibid, III, 125), adecă, 
— după explicaţiunea d-lui G. D. Teo- 

dorescu (Proverbe p. 57) — „6pa albă 
a iganului, după care se tot ţinea, 

mereu un posnaş de Român ca să i-o 
cumpere în doi bani“, 

In balada din Bucovina, „loniţă şi 
fata Cadiului“, figur6ză pa, Cadiului 

numită Alba, Alba Arborencuţa 

şi Aba Alborea: 

De-ar trăi numai Alba, 

Alba Arborencuţa, 

De mine el n'a scăpa... 

Şi mai jos: 

Şi pe Alba şi-o lua, 

Alba Arborencuţa, 

Şi pe dinsa "'ncălica... 

Şi n fine: 

Fiică, fiiculena mea! 

Iată Alba Albosea! 

(Marian, Bucov. I, 148, 150)
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Aci Alborea, este vocativul: albo 
rea! = „m6chante jument!“ de unde 
apoi Arboreâncă şi Arboren- 
cuţă prin etimologiă poporană dela 
Arbore, numele unui sat în Buco- 
vina, unde se ţine o hergheliă a Sta- 
tului (Alth, Hauptbericht f. Bucovina, 
1862 p. 139). 

v. 12 Ap. 

4 Alba, n. pr. loc. f. artic. In dis- 
trictul Putna, plasa Zăbrăuţi, „Alba 
este păriul cel mai mare ce dă în 
Şuşiţa. EL se formâză din trei părae: 
Aba, Limpegidra şi păriul Vârlanului 
din moşia Mărescii. Pe Alba sînt şi 
doă mori...“ (|. Ionescu, Putna p. 41). 

V. Alb. — Albeni. 

5 Alba. — v. Acherman. — Albeni, 

Albăc, n. pr. loc. m.; nom d'un village 
roumain en Hongrie. Un sat în regi- 
unea Bihorului, de unde s'aii cules câte- 
va cântece poporane (Familia, 1885 p. 
573). Din alb cu sufixul -ac. 

v. -ac. — Ab, 

Albanăş s. Dalbanăş, s. m.; Albanais, 
In loc de Arbăna $, Sinonim cu 
Arnăut, ne întimpină într”o colindă, 
din Dobrogea : 

Se certa el cu Turcii, 

Cu Turcii şi cu Frăncii, 

Să'i dea Turcii vadurile 

Şi Frăncii corăbiile ; 
S'a certat, 

-Le-a luat, 

De cea parte le-a cărat, 

In cea parte m Dalbanaşi, 
La 6menii groşi şi graşi... 

(Burada, Căl&t,, 80). 

V. Arbănaş. — Y Arndut. 

Albăstru, -ă, adj.; 10. blanchâtre; 
20. bleu, azur; 30. figur.: malheureux, 

  

  

sinistre, funeste. Cu primul sens, care 
este cel fundamental, căci cuvintul e 
format, din alb prin sufixul -astru 
întocmai ca italienesce „biancastro“ 
din „bianco“ (Cihac), ni'l dă Lexiconul 
Budan: „Albastru, ori din ce faţă, tră- 
gând spre alb, candicans, ' weisslich, 
hell, licht.“ In dialectul macedo-român, 
albastru nu însemnâză pînă astăqi alt 
ce-va decât „blanchâtre“ (Dr. Obede- 
naru, Dicţ, Mss. în Acad. Rom. I, 11); 
la noi însă acest sens a despărut a- 
prope cu desăvirşire din causa nume- 
roşilor sinonimi: albii, albuiu, 
albişor, albineţ, albior, 
albicios ete. In acest mod, sensul 
predomuitor a remas: una din cele 
trei culori principale, între „galben“ şi 
„roşu“. Când se apropie de galben, e 
albastru- ver duiu; când se apropie 
de roşu, e albastru-vioriă. Intre 
nuanțele albastrului este: câdirii 
Şi havaii. Sinonim cu viîinăt 
(= lat. venetus), care totuşi însemnâză 
numai un albastru mai închis. 

v. Cedirii. — Hawaii. — Vinăt. 

In inventarul mănăstirii Galata din 
1588 (Cuv. d. bătr. 1, 197, 199): 
„dvere de zarba albastre... zavesă de 
taftă, albastră... şirince de taftă alba- 
stră peste icoana... atlaz albastru“ ete. 

Ion din St. Petru, Alexandria din 
1620 (Mss. în Acad. Rom.): „era unele 
albe, altele negre, altele roşii, vinete, 
mohorite, albastre, galbine...& 

Critil şi Andronius (laşi, 1794) p. 
16: „toată osebirg de a lori floare, din 
care unele adecă strălucind în albi, 
altele în roşu, unele în galbănii şi al- 
tele în albastru... 

A. Pann, Prov. III, 66: 

Îi făcu o haină ?n spate 
Cu peteci feţe schimbate, 

Albastre, verdi, galbeni, roşii... 

In tâte limbile, culdrea albastră se
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alătură cu fața cerului, de unde 

latinul „caerulus*“ sait „caeruleust. 

Alexandri, Borsec: „Când. pămintul 

este acoperit cu zăpadă, omul gândesce 

cu drag la frumosele şi căldurâse dile 
ale verii, la 6rba ce învioşa, câmpii, la, 

frundele ce împodobia pădurile, la ce- 

rul albastru...“ 

Poporul însă îi caută palalelismuri 
mai ales pintre flori. 

„La ochi albastri se dice: doi ochi 

ca doă viorele“ (D. Ionăşescu, Iaşi, c. 
Movileni). | 

„Ochi albastri ca viorica, ochi negri 

ca mura...“ (laşi, e. Copoi). 

Ochii albastri închişi, când se apropiă 
de culorea, nsgră, ca grecesce în xvavos, 

se alătură de asemenea, cu mura: 

Muieruşcă din Braşeu! 

Mur'albastră'i ochiul teu, 

Care mă ucide re... 
(Alex. Poes. pop. 2. 53) 

N 

Cel mai respândit însă este parale- 
lismul cu fl6rea cicoriă, „Cichoriun in- 
tybus“ sai „Solseguium caeruleum“. 

Alexandri, Legenda Ciocărliei : 

da are faţă albă de flori de lăcrimidre, 

Şi ochi ceresci, albastri ca flârea de cicore... 

v. Cicore. — Mură. — Viorea; 

Ţerancele române sînt meştere a 

face pentru ţeseturele lor, din ingre- 

diente vegetale, minerale şi altele, cele 

mai frumâse nuanţe albastre, pe cari 

le numesc: albastru-inchis, albastru- 

deschis, negru-albastru, întu- 

necat-albastru, mieri i-albastru, 
albastru-n e griă, albastru-m urii, 

albastru-rîndunii etc, 
v. Albăstrelă. 

Din medicina poporană : 
Florea Copilul, Insemnare pentru 

câte doftorii, 1788 (Mss. în Arch. Stat): 

„Pentru junghiu să cumpere mărge- 

luşe albastri mici, să le piseze, să b6 
cu rachiii de drojdii...“ 

În poesia poporană se invâcă adesea 

  

  

„fl6re albastră“ saii „f6iă albastră“, dar 

fără vre-un caracter simbolic. 

Foicică, f6iă-albastră ! 

Ce mi-e drag pe lumea asta? 

Numai calul şi nevasta)... 

(&. D. Teodorescu, Poes. pop. 294) 

Floricică ?n foi albastră! 

Păcat de dragostea n6stră, 

Că e lumea rea şi h6ţă, 

Umblă 'n faţă să ne-o scoţă... 

(Alex., Poes. pop. 2., 273) 

Floricică, fl6re-albastră 

Resărită ?n calea n6stră, 

- Năltişâră, subţirea, 

Tocmai de potriva mea... 
(Ibid. 403). 

Dela, d6l de casa n6stră 

Este-o floricic'albastră... . 

(Marian, Bucov. 1, 179). 

Să samene în grădină 

Garofele şi sulcină, 

Sub ferâstră 

Flâre-albastră... 
(biă. II, 131). 

Afară, de „fl6re albastră=—lris germa- 

nica“, cuvintul întră ca epitet constant 

în: 

pstră-albastră, numită, şi „pâtră-de- 

brâe“ (Marian, Chromatica p. 10), nem- 

ţesce „Blaustein“; 
„bub ă-albastră, la încheeturile de- 

getelor“ (P. Sălăgianu, N6mţ, com. 

Hangu). 

Una, din cele mai interesante moşte- 

niri din -vechea Romă, este groza Ro: 

mânului pentru albastru. Câte-o-dată, 

nui vorbă, îi plac ochii albastri, dar 

numai atunci când şi dinsul îi are, ca 

în doina: 

Leliţo cu alunei, 
Nu căta la doi, la trei, 

Ci cată la ochii mei, 

Că's albastri ca ş'ai tei... 

(Alex., Poes. pop. 2., 344) 

saii — după povestea vorbei: „când 

nu sînt ochi negri, săruță şi albaştri“ 
(Conv. lit. 1877 p. 177).
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De aimintrea, o credință, forte res- 
pândită la Români este că ochii al 
bastri deochiă. 

„Omenii cei mai rei qe deochiu sînt 
acei cu ochi albaştri“ (D. Cerbulescu, 
Mehedinţi, e. Rudina). . 

„Se crede că deâche numai 6&menii 
cu ochi albastri, cari sînt născuță stri- 
goi, adecă la nascere es cu un fel de 
tichiă pe cap, pe care îndată o apucă, 
cu mâinile şi o trag la gură ca să o 
mănânce; măncând acea tichiă, remân 
strigoi în tâtă viaţa şi dedche or-ce 
ar ved6 şi or de ce sar mira“ (C. 
Corb6nu, Olt, c. Alimânesci). 

O fiinţă nenorocită, este „pasere al- 
bastră“ : 

Hiîş, hiş, hîş pasere-albastră, 
Ce'mi baţi nâptea la ferâstră ?... 
— Mamă, stăi nu mă hîşi, 
Pînă nu moiu jelui! 
Lasă-m să'ţi povestesc 
Al mei chin şi cum trăesc,.. 

(Marian, Bucov. II, 26), 

„Când curcubeul e mult TOŞU, popo- 
rul crede că va fi mult vin; când e 
mult verde, va fi mult grâi; când e 
mult albastru, va fi multă secetă, şi 
m6rte“ (T. Sebeşanu, Dimboviţa, c. 
Poiana-de-sus). 
„lnimă albastră are omul când e 

trist, măhnit, când pe dînsul nul mân- 
găe nemic din frumuseţile ce'l încon- 
jură. Doinele sînt cântece de i. 
nimă albastră“ (M. Lupescu, Sucâva, 
€. Broscenj). 

„Cântă'mi de inimă albastră, vrea 
să dică: cântă'mi de jale“ (G. Căderea, 
Nâ6mţ, c. Buhalniţa; 'T. Popovici, Iaşi, 
€. Cucuteni). 

Faţă cu acest caracter funest atât 
de pronunţat al cu.orii albastre la Ro- 
mâni, e peste putință de a nu ne a- 
duce a-minte trăsura, identică în ve: 
chiul simbolism italic. La Romani se 

„puneaii pe morminte cununi albastre : 

  

  

  

cena stant Manibus arae 
Caeruleis moestae vitţis atraque cupresso.., 

(Yirg. Aen. III, 64). 

„Albastră era luntrea, pe care căl&to- 
Tiaii sufletele morţilor: „caerulea pup: 
pis Charontis“ (ibid. VI, 410). Şerpi 
albastri, „caerulei angues“, încolăciaiă 
capetele Furielor (Virg,, Georg. IV, 
482). In fine, doliul la matrânele Romei 
nu era negru, ci albastru: „feminas 
olim în luctu, purpurea, veste deposita, 
caeruleam sumpsisse“ (Serv. ap. For- 
cellin. v. Caeruleus). Iată de unde la 
noi: inimă albastră, curcubei al 
bastru, pasere albastră, ochi al- 
bastri, pretutindeni albastru ducână în- 
tristare, b6lă, secete şi mârte. Cuvîn- 
tul latin s'a înlocuit printr'o forma- 
țiune romanică, dar străbuna idee a 
remas cristalisată, 

Un alt motiv, probabil scandinav, 
trebui să aibă o asociaţiune de idei 
aprope identică în limba, englesă : „blue- 
boy (băst albastru) — orfant, „blue- 
devils (draci albastri) = mâhnire“ etc. 

V. "Albastre. — Albăstrel. — Al. 
băstresc, — 2: Albăstrime. 

1"Albăstre, s. f. plur.; habits de cou- 
leur bleue, habits azur6s, port bour- 
geois ou noble. „Imbrăcat în albastre“ 

„Vrea să dică: ciocoesce, şi chiar 
în genere: orăşenesce, adecă alt- 
fel decum se pârtă țeranul. Se vede 
că "n trecut, în hainele claselor supe- 
ri6re ale societăţii predomnia culdrea, 
albastră, tocmai cea mai antipatică 
poporului român. 

Jipescu, Opincaru p. 10: „Negu- 
storu, boieru, dregătoru, adicătele alde 
ăi îmbrăcaţi în acre, în albastre... «, 
unde „acre“ figur6ză numai ca un fel 
de comentar poporan la albastre. 

V. Acru 

In cunoscutul cântec „Cine bate la 
fer6stră“, bărbatul mustră pe nevesta,
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că, primesce „om cu haină albastră, 
căci e „bătae ciocoâscă“ (G.D. 
Teodorescu, Poes. pop. 840). 

_YV. Albastru, — Albăstrel. — 1: Albă- 

stresc. — 2 Albăstrime. — Burtă-verde. 

2 Albăstre, s. f. plur.; t. de M6d. pop.: 
sorte dWherbe medicinale. 

„Albastre se numesc un fel de bu- 

rueni bune pentru ceâs-rei..* (P. 
Bourânu, Covurluiu, c. Bujor). 

„Câs-rei“ , literalmente „malheur“ , 

„mala-hora“, se chiamă în popor pleu- 

resia. Contra acestei bâle, babele din 
Moldova obicinuesc, pe lîngă descân- 

tece, tot i6curi albastre, precum o 

fiertură din îl6rea albastră a „los- 
nicăorei“ sati „viței Evreului“ (Solanum 
dulcamara) şi scrobâlă albastră în 
rachiii (S. F. Marian, Descântece p. 76). 

v. Babă. — Bold. — . Lee. 

Aibăş, n. pr. masc. Intre mai mulţi 
locuitori din Suceva, în do5 acte din 

1610 se menţionâză Albaș „fost sta- 

roste“ (A. I. R. III, 205, 207). Din 
alb prin sufixul -a ş. 

v. Ab. — -aş. 

Albatăriţă, s. fî.; t. de Mâd. pop.: 

sorte de plante medicinale. „Albatariţă, 

se spală la ochi cei ce aii albaţă“ 
(|. Nour, Bărlad). 

v. 2Albeţă. — -ariţă. 

1-Albăstreă. — v. Albăstrel, 
+ 

2 Albăstreă (plur. albăstrele) s. albă- 

striță (pl. albăstrițe), s. f.; t. de Botan.: 

19. Centaurea cyanus, bluet; 20. Cam- 

panula, trachelium, campanule. Cu am- 

bele sensuri, cuvintul e cunoscut mai 

cu s6mă în Moldova (Alth, Hauptbe- 

richt f. Bucovina, p. 87, 94). 

v. Clopoţel. — Plorea-grâuluă. — Ghi- 
oc. — Sglăvoc. — Vineţea...   

t- Albăstrâlă, s. f.; aspect, bleu, âten- 

due azurâe. — v. 1: Albăstrime. 

2 Albăstrelă (plur. albăstrele), s. f.; 

t. &Industr. pop.: Pensemble d'ingre- 
dients employes pour faire prendre la 

couleur bleue aux tissus. Văpsea fă- 
cută de ţerance pentru a da faţă al- 

bastră ţeseturelor. Poporul cundsce 
mai multe mijlâce de aalbăstri, 

dobândind tot felul de nuanţe prin 
îmbinarea diferitelor ingrediente, pre- 

cum: pâtră-acră, pâtră-albastră, apă 

tare, usuc, lemn-cânese, borş, zer etc. 

Amăruntele sint; descrise de S.F. Ma. 

rian (Chromatica p. 24—27). 

v. Albastru. — 2" Albăstresc. — Ale- 

sătură. 

Aibăstrâl, albăstreă, adj.; bleuâtre, 

bleuet. Diminutiv din albastru. 

Poesia poporană pune pe albăstrel 

mai pe jos de roşior şi de gălbior. 

Aşa în balada „Bogdan“: 

Cum era gi nuntaşul, 

Aşa “i da şi postavul: 

De era el năltişor, 

Îi da postav roşior, 
Să fie strălucitor ; 

De era el medior, 
Îi da postav gâlbior, 
Ca săi prindă binişor; 
pe era el mititel, 

Îi da postav albăstrel, 
Ca să se mândrescăn el... 

v. Postav, 
Int:”o doină din Ard6I, fâta cu epi- 

tetul de „floricică albăstrea“ nu pare 

nică ea a fi tocmai ce-va de soiu: 

Mânâră mândrul6na mea, 

Ploricică a/băstrea, 

De ai gând să ne iubim, 

Vină ?n crâşmă să bem vin... 

(Jarnik-Bărsanu, 388). 

v. Albastru, — L'Albastre. — ?Al- 

băstrea, — -el.
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1- Albăstrâse (albăstrit, albăstrire), vb; 
avoir un port; bourgeois ou noble, par 
opposition au port campagnard. Pen- 
tru săt6nul român, albăstrese toţi acei 
cari, deşi Români sai creştini, totuşi 
ap6să poporul dela ţeră, 

Cântec hoţesc : 

Dragul mei colnic cotit 
Şi de frundă năsădit;; 
Când v5g ciocoiu albăstrind, 
Mt fac brâscă pe pămînt, 
Cât un puişor de lup, 
Şi casc gura săl îmbuc.. 

(Preut G. Brebetu, Prahova, c. Brebu). 

Intr'o altă variantă : 

Unde văd ciocolu pe drum 
Şi mil văd mai albăstrind, 
ME fac brâscă pe pămînt, 
Numai cât un putu de cuc 
Şi ieai puşca să] împuşe... 

(G, D. Teodorescu, Poes. pop. 2983) 

Participiul trecut albăstrit, întrebu- 
inţat ca adjectiv, e sinonim cu cio- 
coit. 

Jipescu, Opincaru p. 85: „Să *mpă- 
nâm așa dară oraşili noastre 'nstrei- 
nite cu Rumâni n6oşi; să mai rumâ- 
nim odăţică ţara albăstrită..& 

V. "Albastre. — Albăstrel. — 2 Albă- 
strime. 

* Albăstrâse (albăstrit, albăstrire), vb.; 
bleuir, rendre bleu ou bleuâtre. A da 
unui ce o față albastră. Se între- 
buințâză mai cu s6mă în industria, 
poporană. 

$. F. Marian, Chromatica p. 2%: 
„Unele Românce fac albastru şi 
cu lLemn-cânesc. Pun adecă lemn de 
acesta înti'o căldare cu apă la foc 
şi] lasă să fârbă pînă ce ese tot su- 
cul dintrînsul. După ce a fert de a- 
juns, scot beldiile din căldare afară, 
6ră în locul lor târnă Petră-albastră, 
care a fost de mai “nainte muiată în 
Tachiii. De o dată cu turnarea acestei 

    

  

petre pun acuma şi părul saii sculul 
ce vor să'l albăstrescă, lăsânâu'l în 
nuntru să fârbă ca la jumătate de 
Gră. La jumătate de Gră îl scot apoi 
gata albăstrit...* 

Cuvîntul însă circuleză şi ?n afară 
din sfera industrială. 

Peliţa, omului se albăstresce când se 
străvăd vinele obrazului, fie de slăbi- 
iune saii de b6lă. Intr'un descântec 
„de beşică“ din Bucovina: 

Nu ustura, 

Nu săgeta, 

Nu giunghis, 
Nu săbiă, 

Nu roşi, 

Nu albăstri,.. 

(Marian, Descântece p. 40). 

Albăstrire în acest sens nu este tot 
una cu în vinătăţire, care se în- 
tâmplă chiar la Gmenii cei mai sănă- 
toşi când capetă vînătâi prin lo- 
vire sait când se fac vineţi de fu- 
riă reţinută. 

v. Albăstruiu. 

Laptele se albăstresce când se ea 
spuma d'asupra saii când îşi perde pu- 
terea. Intr'un descântec menit a „în- 
târce laptele“: 

+ Mana luatu-i-o, 

Laptele albăstritu-i-o, 
Untu albitu-i-o... 

bi. p. 187. 

v. Albastru. — ?: Albăstrelă. 

1Albăstrime, s. f.; aspect bleu, 6- 
tendue azurâe. Fața albastră a lu- 
crurilor. 

Alexandri, Legenda Ciocărliei : 

Plutind sub cer albastru pe-a mării al- 

băstrime, 
„Vegi tu colo, în zare, colo pe-o înălțime 
Acel palat de aur...? 

Aprpe cu acelaşi sens se pâte dice 
albăstrelă. 

A. Odobescu, Pseudo-kyn. p. 233:



1125 ALBELĂ. 1796 

pîn fund de tot, înălțându-se în al- 

băstrâ6la înnegurată a cerului, se 

perdeaii culmile pădurâse ale Steşi- 

cului, învălite în umbre viorii, civite 
şi negre...“ 

Totuşi albăstrime însemnsză un al- 

bastru mai adânc saii mai des decât 
albăstrelă. 

v. Albastru. — -6lă. — -ime. 

3- Albăstrime, s. f. coll.; gens habill6s 
en bleu; bourgeois ou nobles, en oppo- 

sition aux viliageois. Sinonim cu cio- 

cvime din punctul de vedere al ţe- 
ranului. 

Jipescu, Opinearu p. 63: „Nu pri: 

cepi, că multă albăstrime te socoteşte 

ghită "ncâlțată, şi daia te robieşte 
mereii ?.,.* 

v. t' Albastre, — 1" Albăstresc. — -ăme. 

1-2 Albăstrire | 
„a resc. 1-2-Albăstrit | Albăsi 

Albăstriţă, — v. 2: Albăstrea. 

Albăstriă, -ie, adj.; bleuâtre. Sinonim 

cu albăstruiu. 

Costachi Stamate, Muza I, 281: 

Iată se urcă luna în carul de lumină 

Pe albăstriea boltă a cerului senin; 

Ragile ei sînt blânde, lumina ei îi lină, 

Ra măngăe salină a omului suspin... 

v. Albăstruiu. 

Albăstriiu -ue, adj.; bleuâtre. Formă 
întrebuințată mai mult în Ţ6ra-Româ- 

nâscă, pe când în Moldova se preferă 

albăstrii. 

De la Vrancea (B. Ştefănescu), Sul- 

tanica p. 9: „Părul lins, cu unde a- 

băstruă, îl portă "n tîmple, aşa a apu- 

cat dela mă-sa şi mă-sa dela, mă-sa,...“; 

şi mai jos, p. 58: „... cu pielea de pe 
faţă, aşa, de subţire, încât i să numărait 

  

  

vinele albăsirui urdite în curmeqişul 
timplelor...“ 

v. Albastru. — “ăi — -uku. 

Albâii, -âe, adj.; blanchâtre. Sinonim 

cu albior, albineţ, albişor, 

albuţ etc, dar cu o nuanţă aug- 

mentativă, nu deminutivă,. 

Dosofteiu, Paremiar 1683, f. 19 b 
(Genes. XXXI, 12): 

„caută cu o- 

chii tăi de vedzi 

pârcii şi areţâi 

cum să sue pre 

oi şi pre capre, 

albâi (axBai) şi 

pestriță şi cenu- 

şii stropiţii... 

Femininul albâe ca nume de locali: 

tate: într'un act moldovenesc din 1615 

(A. ÎI. R. I, 158) satul Doljescii din 

districtul Roman e pus pe apa Albâia 

„ vide hircos 

et arietes ascen- 

dentes super o- 

ves et capras, 

subalboset 

varios et cineri- 

tios sparsos... 

(Aaaa): 
v. Alb. — -dă. 

Albâia, n.-pr. loc. f. — v. Albâă. 

"Albe, s, f. plur.; habits blancs, linge. 

Se presupune haine sai rufe (Sava 

Bărcianu). „Albe, veşmint alb de in 

saii de cânepă, cămâşă ete.“ (L. M.) 

„Românul se îmbracă în albe, Ungurul 

în negre“, îmi spunea un Moţ dela 

Abrud. In medio-latina, albae=o 

îmbrăcăminte a preuţilor, a copiilor bo- 

tezaţă, dar şi a mirenilor: „laici cum 
albis induuntur“ (Du Cange). 

v, 12 Alb. — Albitură, 

Albslă (plur. albele s. albeli), s. f.; 

fard, cosmâtique destin6e ă blanchir le 

teint. Un suliman alb se dice albelă, 

„rumenâlă“ un suliman „roşu“, am- 

bele cuprindându-se sub termenul ge- 
neric de dres saii de foiţe. Se în- 
trebuinţeză mai mult la plural.
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A. Pann, Prov. I, 173: 

Surda ostenesci tu, babă, cu ale tale 
! albeli, 

In deşert sînt şi degiaba foi ţe şi ru- 
meneli.. 

O doină din 'Transilvania : 

Vai, mândruţă, albă eşti, 
Albă eşti, frumâsă eşti, 
Dar eşti albă de alele, 
Roşie de rumenele!,, 

(Jarnik-Bărsanu, 498) 

Une-ori se dice albeţe în loc de 
albelă. 

Hui scii numai dela feţe zbârciturile să 

trag, 
Să dau rumeneli, alb eţe, şi încolo nu 

m8 bag... 

(Pana, 1, 178), 

v. vAbeţă. 

1"Albeţă s. albățe, s. f.; blancheur. 
Insuşirea lucrurilor albe. Latinul al- 
bities, vulgar albitia, 

Sinonim cu albime şi cu albi- 
ciun e, cari însă circulâză mai rar Şi 
se întrebuinţeză într'un sens absolut, 

„pe când aibeţă e des în circulaţiune şi 
are diferite nuanţe ca şi alb. 

Boliac, „Fata de Tigan“: 

Vedeţi cât e de slabă şi cât e de frumâsă! 
Ce galbenă albâță! şi talia ei trasă, 

" Poţi so cuprindi în mâni... 

Balada „Fulga“: 

P6iă verde ismă crâţă, 

Nu mi-e ceţă negursţă, 

Ci mi-e numai do albeță, 

Că 'n cornul Buzâului 

Şi "n susul Călnâului 

Scos'a Costea oile... 

(G. D. Teodorescu, Poes pop. 509) 

I. Crângă, Moş Nichifor Coţcariul 
(Conv. lii. 1877 p. 874): ... albeța ie- 
pelor — dicea el — îi slujia de fanar 
n6ptea la drum...“ 

„Ce folos de multă albeje, dacă nare 
un vino'ncâce“ (Pann, II, 129). 

  

  

„La 1 Martie se l6gă copiilor la gât 
un ban cu ațe roşii şi albe, pe care'l 
păstrâză pînă ce vin bardele, şi atunci 
îl l&p&dă dicând: naţi negr eţile şi 
dă'mi albețile..“ (G. Eftuşescu, Dob- 
rogea, c. Ciobanu). 

*Albţă, — v, Albdlă. 

%Albâţă (plur. albefe), s. f.; t. de 
M6d.: taie blanche dans lil, cataracte. 
Intunecarea luminei ochiului, formân- 
du-se ca o perdea, care împedecă, stră- 
baterea radelor. Se rostesce mai adesea 
albaţă. Nu vine din albsţă=lat. al- 
bities, ci este o formaţiune analogică 
din adjectivul albat, plur. albaţi= 
[oculus] albatus, [oculi] albati. 
Forma organică e albat, conservată în 
albatari ță, numele buruenei contra 
acestei bâle, compus din albat şi sufi- 
xul -ariţă, întocmai ca „limbricariţă 
= limbric-ariţă“, numele săminţei con- 
tra limbricilor, 

v. Albatariţă. 
Lexiconul Budan distinge: „Alba 

cea din afară, cataracta, der graue Staar; 
albeța cea, din lăuntru, gutta, serena, 
der schwarze Staar“. In casul de'ntâiu 
se mai dice: apă-albă; în casul al 
doilea: apă-negră; termenul albeță 
le cuprinde pe amîndouă. 

Mitropolitul Veniamin, 1815 (Uricar, 
VII, 69): „... cluceru Dimcea, pisaltul 
Mitropoliei, pătimeşte de ochiul stâng, 
încât ai început cu totul a nu vide, 
şi după cercetarea ce ai făcut pe la 
doftorii de aice şi la cei ce ar ave 
oareş-care cunoştinţă, de ochi, i-aii dis 
că aceia, ce i-ai acoperit chiar lintea, 
lauminei ochiului, fiind puțin cam albă, 
nu este albeţă, ce unii dic apă-albă, 
iar unii dic apă-negră; s'aii pogorit 
din pricina răcelei printre peliţa ochiu- 
lui şi i-aii acoperit lumina...“ 

v. Apă.



1729 “ALBEŢĂ 730 

Poporul atribue albeţa reutăţii jele- 
lor numite „Vintâse“ şi „Frumse“: 

Lo tilnit Vîntâsele 

Şi cu Frumosele, 

Din faţă Vo tilnit, 

De pămînt lo trântit, 

Gros-negru Lo făcut, 

Cu ţernă Po acoperit, 

Albele ?n ochi i-o băgat... 
(Marian, Descântece, p. 1) 

Contra lelelor se invâcă dinele cele 
bune „surori ale S6relui“ : 

Curăţiţi albața albă, 

Albața ngră, 

Alba!a roşă, 

Albaţa de 99 de feliuri, 

Albaţa de 99 de chipuri... 

sail : 

Albaţă ghimp6să, 

Albată lăcr&mâsă, 

Albată cu mirări, 
Albată cu scăpărări... 

Ubid. 4, 14). 

Sail : 

Albea prin potecă, 

Albăta prin rîhnă, 

Albea prin strigorc, 

Albea prin diochi... 

(Băltenu, Lum'na 1885 p. 579; 

Descântecul .are puterea de a face: 

Să nu remâe albaţă 

Nici csţă, 

Nici pohoslă, 

Cât un fir de mac uscat 

În patru despicat... 

(Marian, Desc. p. 12) 

Dacă însă nu se descântă câte de 

no ori în no dile, atunci — după 

expresiunea, poporului — „albaza 6răşi 

se aruncă pe ochi“. 

Afară de descântece, medicina po- 

porană mai cunâsce o mulţime de alte 
mijl6ce, unele fârte ciudate. 

Florea Copilul, Insemnare pentru 

câte doftorii, 1788 (Mss. în Arch. Stat, 
p. 7-8): 

„Pentru albeță, burete de soc să/l   

usuce bine, apoi săl piseze şi săi 
cârnă, pă dosul sitei de 9 ori şi să 
sufle în ochiu miercur€ şi viner6 di- 
minâţa ; 

„Pentru albeță de multă vreme, să 
caute furnici de cele mari de copac şi 
să le ia oaole şi să le bage într'o sticlă 

de 50 de dramuri şi să le umple şi 

să o astupe bine la gură şi să o bage 

înti”'o pită mare crudă şi să o bage în 

cuptor să să coacă bine, şi scoţănd 
pita să desfacă şi să ia sticla, şi ce 
va, rămăn în sticlă să lase să să ră- 

cescă, şi apoi să pice în ochiu căte o 

picătură dimin6ţa şi sâra până îi va 

trece, măcar să fie veche de 56 ani; 
„Pentru albefă să ia vin albu de o 

para şi să caute o căldare sau tinjire 
noao nespoită şi să pue vin într'ănsa, 

apoi să şază 60 zile, şi să pice sâra, 

şi diminsţa o picătură...“ | 

„Albeța nsgră — goutte sereine, 

amaurose; a tăia albeța ochiului = 
abattre la cataracte“ (Pontbriant). 

v. Ab. — + Albeţă. — Albugine. 

“Albâţă (plur. albețe), s. f.; î. v6te- 

rin.: dragon, cataracte des animaux 

domestiques. O bâlă a vitelor cornute 
şi a cailor, anal6gă cu albâţa la om. 

„Boii şi vacile, cari capetă la vre- 
un ochiu albeță, se vindecă prin aceia 

că pun în ochiul cu albeță unt prâspet 

amestecat cu sare ordinară sai cu 

ochiu de sare (kristallisirtes Steinsalz) 

şi frâcă apoi ochiul, saii şi numai prin 

aceia că stupese în ochiu şi apoi îl 
frâcă“ (Pamilia 1878 p. 496). 

Fidrea Copilul, 1788 (Mss. în Areh. 

Stat. p. 20): „Pentru albeță de vite 

iaste foarte bun coajă de stridie de 

Mare, să piseze foarte bine şi să o 

cârnă şi să-i sufle în ochiu miercur6 
şi viner6, că trece. Pentru albeţă la 
cal să caute lemn de mestâcân şi sil 

găurâscă cu sfredelul, şi să umple
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gâura, cu sare, şi să arză lemnul în 
foc cu totul, şi să piseze ce va ră- 
măn6 şi să/l cernă şi să sufle ; în ochiu 
viner6 dimin6ţa...“ 

In popor se rostesce adesea albeză, 
care este şi forma cea organică, cu 
sufixul -ză ca în gălbâză, numele 
„Sălbinării“ la oi. In acest mod albeţă 
= albeză la, vite şi alb6ţă=alba- 
vum la 6men; sînt do cuvinte cu to- 
tul diferite între ele sub raportul mor- 
fologic, ambele diferind tot-o-dată de 
albeţă=albitiem. 

V. 15 Albeţă. — -ză, 

Albea, -ă, adj.; blanchâtre. Budai- 
Delânu (Dic. Mss. în Muz. istor. din 
Bucur.): „Albedu, albedă, weiss, weiss- 
lich“. Latinul ălbidus. Din compu- 
sul exalbidus derivă salbed. 

v. "Ab. — Salbed, 

” Albâiu, adj. et subst.; vieillot, 
ayant V'air vieux. Bătrinel Sai om cu 
păr alb. 

In balada din Ardâl „Chiva“: 

Duminica diminsţă 

Chivei îi sosia pe câţă 

Vre cinci-geci de călăraşi 

Şi cu doi albei de naşi... 

(G. 1. Bibicescu, Coil. Mss.) 

Din alb cu acelaşi sufix ca în hol- 
teiu. 

V, 23" Albei. — -eku, 

2:Albâa, s. m.; chien de berger, blanc 
et de petite taille. Din alb, prin ace- 
laşi sufix ca în coteiu şi griveiu, 
alte doă numiri de câne. 

„La ciobani, cânii albi cu păr mic 
se chiamă albă...* (S. Liuba, Banat, 
c. Maidan; T. Crişianu, c. Cugieru). 

V. Cotetu. — -eju, 

SAlbâiu, s. n.; t.de Botan.: chien- 
dent pied-de-poule, Panicum dactylon. 

  

  
  

Un fel de 6rbă cu o față albici6să, 
de undei. vine şi numele de albeiu, 
nemțesce „w eisser bâhmischer Schwa- 
den“ (Nemnich), având un trunchiu sub- 
țire şi tare cu spicul ramificat ca şi 
când ar fi nesce degete, ceia ce a fă- 
cut să i se dică „daktylon“, „digitaria 
dactylon“ etc. | 

»Albeiu se taiă forte grei la c6să, 
şi cosaşii la tocmâlă într6bă, dacă fi- 
nul are alberu...“ (C. Negoescu, Rîm- 
nic-sărat, c. Bogza). 

V. % Albetu. — Costreiu. — Ierbă câime. 
scă. — Opsigă... . 

Albele, n. pr. loc. f. plur. artic. Mai 
multe localităţi române pârtă numele de 
Albele, în care se sub-ințelege „petre“, 
„ape“, „case“ sait alt substantiv dispă- 
rut cu timpul: Albele, munte în Nemţ; 
Albele, pădure în Vlaşca; Aibele, doă 
sate în Bacâii (Prundescu, Dicţ. top. 3). 

v. Alba. — Albeni. — Albescă,, 

Albeni, n. pr. loc. plur. m. Numele 
topic Albeni, după cum se chiamă câ. 
te-va sate (Bacâii, Vlaşca, Gorj), pre- 
supune pe Gmeni veniţi din alte loca- 
lităţi numite Albul, Alba sau Al- 
bele. 

V, -enă, 

Albese (albit, albire), vb., blanchir, 
devenir blanc. A face alb sata se 
face alb. Se întrebuințâză mai ales 
cu sensul latinulului albesco, de 
x.: albesce părul =albescit capil- 

lus (Horat.), albesc penele=albescunt 
pennae (Plin.) etc. 

Dicţionar Bănăţân Mss. circa 1670 
(Col. 1. Tr. î888, pag. 422): „Albesk. 
Albescoi. 

Balada „Vilcan“ : 

De bărbaţi să n'aveţi parte 

Dece ani şi jumătate,
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Pânza vi sengălbenâscă, 
Florile vi senegrâscă, 

P&ru m cap vi se albescă... 
(G. D Teodorescu, Poes. pop. 551). 

Se dice albesc şi înălbesc saii 
nălbesc, dar forma simplă, fără 

element preposiţional, e mai elegantă. 

Dosofteiu, 1680, ps. L: 

.... Spăla-mă- .. .lavahis me 
vei, şi mai multi et super nivem 

decâti  omătuii dealbabor... 

albi-mă-voi. .. 

unde la Coresi, 1577: înălbi-mâ-voiu, 

jar la Silvestru, 1651: n ă 1 b i-mă-voiu. 

In aceiaşi baladă „Vilean“, după cum 
a publicat'o Alexandri, o binecuvintare 

cătră fete: 

Lucrul vostru să sporâscă, 

Pânzele să senălbsâscă, 

Cum e c6la de hârtie 

Şi îl6rea de iasomie... 

iar mai jos, ca blăstem: 

Lucrul să nu v& sporâscă, 

Pânzele să nu a/bescă, 

Ci la s6re să 'negrâscă 

Şi la vînt să putregâscă... 

Totuşi ca verb activ se dice mai 

mult nălbesc cu derivatele nălbi- 

tor şi nălbitore, nălbitură, 
nălbitoriă, iar albese circulâză a- 

prope tot-d'a-una ca verb neutru; de 

exemplu: „nălbesce părul“ însem- 
nsză „il teint les cheveux en blanc“, 
pe când „aibesce părul — les cheveux 

deviennet blancs“. 

O doină din Ardăl: 

Ba eti, bade, n'oiu veni, a 

Că n'am pânză de-a nălbi, 

Nici poveşti de-a povesti... 
fJarnik-Bărsanu, 238). 

Ca activ şi ca neutru în aceiaşi poe- 
siă, de Gr. Alexandrescu, „Viaţa câm- 
penâscă“ : 

Casa p'o muche clădită, 

Singură câmpul domnind, 

De umbră neocolită 

O vedi în aer -albind... 

  

  

6r mai jos: 

Şi când lun'argintuită, 

Albind &rba de pe vale, 

lşia lină, ocolită 

De stelele curţii sale... 

Neutrul albesc e mai cu deosebire 
des în privinţa părului, 

Basmul „linereţe fără bătrâneţe“ 

(Ispirescu, Legende p. 9): „supărat, 

plecâ înainte, fără a băga de s6mă că, 

barba, şi părul îi albie...“ 

O doină muntenâscă : 

Mustăcidra'mi se lungesce, 

Faţa mi se 'ngălbenesce, 

Păru m cap mi se albesce... 

(G&. D. Teodorescu, 327). 

Chiar fără, a se menţiona părul, 

De la Vrancea (B. Ştefănescu), Sul- 

tănica p. 200: „o trece ş'asta, că nu 

una am vedut ei de când am adbiț...“ 

In loc de simplul albesc „je vieillis“ 
e mai puţin corect reflexivul „m& al- 

besc“ ca la A. Pann, Moş-Albu, I, 39: 

Căci când plecai, eram tînăr, ş'acum am 

îmbătrânit, 

M'am albit de griji, necazuri, şi faţa mi 

s'a zbârcit... 

La ]. Văcărescu, p. 332: 

D'o dată calu se încordeză, 

S'aruncă ?n lături, se spăimînteză! 

Se zvircolesce! de fric'a multă 

Nici bold, nici glasu nu'mi mai asculţă. 

Ager descalec, ved jos turtită 

Albind o trimbă învăluită,!... 

albesce nu însemnâză „devenir blanc“, 

ci „paraitre blanc“. 

Formele albesc şi albe figureză 

una lîngă alta la Boliac în „O dimi- 

n6ță pe malul lacului“ : 

Gălbuia auroră de purpură urmată 

Albesce învergita dumbravă de anin, 

Şi stele licurinde abia se mai arată 

Prin umbrele ce n6ptea păstreză în senin. 

In lacul de 'nainte'mi un cer se adâncâză 

Şi lasă pe oglindăi abia a mai luci 
Făcliile murinde sub pânza ce albeză 

Al nopţii întunerec ce 'ncepe a fugi...
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Forma albez, cu Gerivatele albuat 
şi albare, aprope despărută din graiu, 
represintă pe latinul activ albare. 

Participiul trecut albit ca adjectiv, 
„în balada „Oprişanult“: 

Iar în întru o bătrână 

Cu-o iconă sfintă 7n mână 

Şi cu haine mohorite 

Şi cu pletele albite... 

Gr. Alexandrescu, „O impresiă“: 

Puţini erai la număr ostaşii României, 
Dar când ale lor cete pe luciul câmpiei 
Semeţ înaintară, cu pas resunător, — 
Din sulițe, din coifuri, din armele ab te, 
Cână s6rele în unde, în rade aurite 
Lumina, îşi resfrinse pe stâgul tricolor... 

v. Ab. 

Albese,-6scă, adj. patronym.; appar- 
tenant ă ou descendant d'une personne 
nommâe Alb. — v. Albesci, 

Albesci, n. pr. loc. plur. m. O mulţime 
de sate în întrâga Româniă pârtă nu- 
mele de Albesci, plural dela patroni- 
micul Albesc = „fiiul lui Alb“, 
ceia ce probâză marea respândire de 
altă dată a acestui nume personal. 
Frundescu (Dicţ. top. 3—4) înşiră pe 
do& pagine localităţile Albesci din Mol- 
dova (Fălcii, Vasluiu, Iaşi, Botoşani) 
şi din Tera-Românâscă (Muscel, Mehe- 
dinţi, Teleorman, Buzei, Ialomiţa, Dolj, 
Olt, Prahova, Argeş). Despre cele mol- 
dovenesci în parte, vedi un vechiu 
dicţionar horografic în Buciumul Ro- 
mân, 1875, p. 34—6. Apoi o vale în 
Muscel se chiamă Alb6sca, adecă: 
[vale] Albâscă= „a lui Albt, 
şi tot aşa un sat în Argeş, adecă:: 
[parte] Albescă. 

Constantin Brâncovânu, Condica Vi- 
stieriei 1694, p. 39: „23!/, taleri sau 
dat pietrarilor dela Albeşti pentru nişte 
pietre ce au tăiat de trâba caselor 
domneşti...“ 

V. Albu, — esc.-— esc]. 

  

  

Albă, s. n.; aubier, „peliţa. cea 
subţire şi albici6să, care este în- 
tre câju şi între lemnul unui copaciu“ 
(P. Poenar). 

„Părţile arborelui se chiamă: trun: 
chiu, crăci, vîrf, c6je, mâzgă, albei şi 
inimă... « (p. Roşculescu, Dolj, c. 
Căpreni). 

Se dice şi albuleţ. 
1. Ionescu, Agricultura din Mehedinţi 

p. 396: „Şindrila se face numai din 
partea lemnului care se numesce ul- 
bule, şi care se află între scOrța şi 
inima lemnului... “ 

Francesul aubier şi aubour, 
spaniolul alborno sai b orno0, por. 
tugesul alvura ete. ca şi latinul cla- 
sic alburnum, diferă numai prin 
sufixuri de cele dot forme române. 

V, "Alb. — ef. —ulej. 

2 Albâţ.—v. Albineț. 

Albăz (a!/bat, albare). — v. Albeţă. — 
1 Albesc, 

Albi. —v. Albică. 

Albică s. dălbică, adj. fem.; t. pogt.: 
diininutif d'albă „candide“. 

Balada „Cucul şi turturica“: 

Dragă turturică, 

Pasere dălbică... 

Să se observe că alb îşi asociază 
tote sufixurile cu -c: albac, albuc 
şi albic. 

v. Alb.—-ie. 

Albiciăs, -6să, adj.; blanchâtre. Si- 
nonim cu albuiu sai albii și cu 
alburiu, arătând că ce-va este aprâpe 
alb, dar fără nuanță deminutivală ca 
în albişor, albineţ etc. 

Cantemir, Ist. Ieroglif. (Mss. în Acad. 
Rom. p. 232): „...ca soarele de lu-
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Minos, ca, luna de arătos şi ca omătul 
de albitos iaste,. 

A. Odobescu, Dâmna Chiajna p. 86: 
.. sosi în sfirşit la malul dorit, toc- 

mai când luna scăpăta, gonită de lu- 
câfărul albicios al dimineţei...“ 

Ibid. p. 8: ,. 
tosă, socul mirositor, alunii mlădioşi, 
arțarii cu pojghiţe roşii, carpenii stu- 
foşi, salba-mâle şi teii cresc ameste- 
caț cu falnici jugastri, cu plopi nalţi 
şi subţiri, cu anini uşurei, cu ulmi 
albicioşi . . 

Aa, „Bradul“: 

Sus pe culme bradul verde 
Sub zăpada albicidsă 

Pintre negură, se perde... 

O doină muntenescă ; 

P6iă nâgră de rogos! 

Mult eşti, plopule, fălos; 

Mult eşti nalt şi azbicios, 

Dar n'aduci nici un folos... 

(6. D. Teodorescu, Poes. pop. 354), 

v. Alb.— -căos. 

Albiciune, s. f.: blancheur. Sinonim 
cu alb6ţă, cu albime şi cu sub- 
Stantivul alb. E rar, şi nu e tocmai 
de trebuinţă. 

Biblia Şerban-vodă 1688 (Levit. XIII, 
4, 17, 20): 

„iară de va fi 
Şi stricăciune al- 

„Si autem et 

lucidus albus erit 

„„acolo salciea, ple- 

bă; în piial€ tru- 

pului lui, Şi a- 

fundă nu va îi 

vedâr€ ei din pi- 

iale şi păruli lui 

nu. Sau preme- 

nitii în albiciune, 

ce aste elii ne- 

gru.   

in cute carnis e- 

jus, et humilis 

non fuerit aspec- 

tus ejus a cute, 

et pilus ejus non 

mutavit pilum' 

album, ipse au- 

tem est obscu- 

TUS.:. 

Cantemir, Ist. leroglif. (Mss. în Acad. 
Rom. p. 209): „...corbul bătrân în 
alb de sar văpsi, cu o ploae sau şi 
cu 0 roaă să să spele poate, şi ce supt 

22,083, 
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albicăune din fire imăciune au avut în 

curândă vr6me îş va arăta...“ 

v. Alb. — -chume. 

Albiă (plur. albă s. db), s. f., mai, 
jatte, auge; lit dune riviăre; berceau. 
Vine din latinul alveus, vulgar alveum 
(Du Cange), prin pluralul alvea. Ital. 
alveo, în dialecte albi (Azzolini) ; 
span. şi port. alveo; franc. auge. 

Cu sensul de trunchiu de formă lungu- 
sţă, scobit în întru pentru a se păstra 
ce-va, a se spăla sai a se scălda, a se 
adăpa vite ori dobitâce, albiă are mai 
mulță sinonimi: copae, căpistere, 
covată, postavă,trâcă,mulaă... 

„Albia saii copaea în care se ţine 
mălaiul, se chiamă căpistere“ (D. 
Negoescu, Dimboviţa, c. Pietroşiţa). 

„Albiea în care se spală, cămeşile, se 
dice covată“ (C. Ciurânu, Vasluiu, 
c. Zăpodenii). 

p.. Copaea se dice postavă; 
albiă este o postavă mai mare pen- 
tru câmeşi, adecă pentru rufe“ (D. Cer- 
bulescu, Mehedinţi, c. Rudina). 
pu.brâcă sai troc, albie, mul- 

dă, covată=alveus“ (L. B.) 
Cu sensul de fund al unei ape cur- 

gătore, adecă „albia gârlei“ (Dr. Po- 
lysu), se maj dice matcă (Costine- 

scu), câte o dată prund. 

„Pe la noi locul dintre malurile unui 

rii nu se dice albie, ci prunâ....“ 
(B. Ionescu, Dimboviţa, €. Săcueni), 

Vorba însă cea maj respândită cu 

acest sens, remâne albiă. 

Capul Turcului săria 

Şi de-a dura se ducea 

In albia Nistrului 

Lingă pâtra Corbului... 

(Pompiliă, Sibiii, 24, 

Balada bănăţână „Iovan Iorgovan“: 

Inestă, încstă, 

Cerna mea curată, 

24
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Că'ţi votu arunca 

In albia ta 

Şiți voiu da ei ţie 

Mrână argintie... 

(Pamilia, 1874 p. 24). 

„A eşi din albiă == 6border, inon- 
der“ (Pontbriant). 

Albiă este şi fundul unei vâi închise 
între rădicături. 

„Dâlmă se chiamă lungul unui dsl 

fără pădure pe el; văgăună este locul 

mai jos dintre do& dâlme, adecă albiea 

dintre dâlme...“ (N. Vuga, Vasluiu, 

c. Bodesci). 

v. Căpistere. — Copae. — Covată. — 

Muldă. — Postavă. — Prund. — 'Trocă... 

Se rostesce după, localități : albie, 
alghie, albghie, albgie; peste Carpaţi 
se aude şi aie: " 

Şaşa cântă cu căldură 
De stă Oltul şi nu cură,., 

— "Taci, cuce, nu mai cânta, 

Că tu'mi opresci alia... 

(Jarnik-Bărsanu, 106). 

„Poporul crede că dacă cine-va bagă 

argint-vii în fântâni, le strică isvorul, 

sai întrun rîu strică aluia, căci el 

tot merei sapă“ (A. Bunea, Transil- 
vania, Făgăraş, c. Vaidarecea). 

v.  Argint-viii. 

In cas oblic poporul rostesce adesea 
ălbii = albiei, după cum scrie şi A. 

Odobescu, Dâmna Chiajna p. 85: „cur- 

sul riului furase luntrea şi o *mpinsese 
cu repediciune pină la gura acelei strim- 
tori, prin care apele ălbi celei mari 
se revarsă cu volbură,..“ 

Locuţiunea proverbială „a face pe 

cine-va albiă de porci“ sai „altă 
de câni“, adecă un vas din care 

mănâncă porcii sai cânii, însemnâză 

a înjura, a batjocori, a arunca cu 
noroiu. 

Anton Pann, Prov. III, 115: 
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... Da 'njurat, m'a necinstit, 

Ca p'o albie porcâscă m'a făcut şi 

m'a gonit... 

Alexandri, Sandu Napoilă: „dacă nu 
vrei să iei câmpii pe urma lor, te fac 
albie de câni...& 

Lexicon Budan p. 724: „fac pre ci- 

ne-va trâcă de porci saii albie de câne 

= quempiam maxima ignominia af. 
ficio €, 

Pontbriant: „a face pe cine-va albiă 
de porci = accabler quelqwun 4'i- 
gnominie“. 

Sătenii l&gănă pe prunci în albiă. De 

aci expresiunea,: „din albiă = din cea, 
mai fragedă vristă *, 

Jipescu, Opincaru p. 21: „Cât malu 
m'aş face, ăii hine, că mare je dăă, 
dă mi-ar şiui pă la urechie vestea că 
dăla fiţa, din albie, dăla copilandri 
şi codânele pîn la unchieşi betegi şi 
babili iertate, toţi cu toţii cu mic cu 
mare şi-au îndulciv inima, şi s'aii otă- 
rit bucuroși să facă “ndreptare _reli- 

lor..“; şi mai jos, p. 65: „ăla albie 
pină la cosciug să domnisscă cuvintu 
dreptului... & 

I. Crângă, Amintiri (Conv. lit. 1881 
p. 11): p...copil de ţiţă în albie, pe 
lângă alţi vr'o şase, care aşteptaii să 
le facă de mâncare...“ 

Tot aci vine albia în care se scaldă, 
copiii. 

Doina „Blăstemul“ din Dimboviţa : 

Că tu, maică, când mai fapt, 

In albiă m'ai scăldat, 

In scutece m'ai făşat, 

Scutecele că mi-ai strîns, 

De durere e am plins... 

(G. D. Teodorescu, Poes. pop. 438). 

Fabricaţiunea, albiilor era o special- 

tate a Tiganilor Rudari, pe cari 

pină astădi în unele locuri poporul îi 

nu:nesce de aceia albieri sai ăl- 

bieri (C. Corbânu, Olt, ce. Alima- 
nesci).
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Deminutivii din albă sînt albiuţă, 
(Conv. lit. 1877 p. 32) şi albidră. 

v. Albiră. —- Rudar. 

Albier, s. m.; Bohâmien fabricant 

dWustensiles en bois.—v. Albiă, 

Albime, s. f.; blancheur. Sinonim cu 
alb6ţă, dar însemnând o faţă albă 
mai întinsă saii mai adâncă. 

Alexanâri, „Portret“: 

Nici marmura cioplită albimea ta nu 

'ntrece. 

Ca luna ?n miegul ernei, frumâsă eşti 

: şi—rece.., 

v. 12 Alb. — Albeţă. 

” Albin, s. m.; abeille-măre. — v. 
Albină,. 

* Albin, adj.; blanchâtre. —v. Albineţ. 

Albina, n. pr. loc. f. arțic.—v. Albină: 

Albinăr, subst. et adj.; apiculteur, 
celui qui el&ve des abeilles. 

v. Albină. — Albinărel. 

Albinării, n. pr. loc. m. plur. artic. 
— v. Albină. 

Albină (plur. albine), s. f.; abeille, 

O gângă de felul celor hymenoptere, 

care produce miere şi câră, trăind în 

cete compuse fie-care din câte o' sin- 
gură ulbină femeiă şi din mai multe 

albine lucrăt6re şi nelucrătâre, aceste 

din urmă bărbaţi, cele de'ntâiu neutre. 

Omul dumesticesce, îmbunătăţesce 

şi întrebuinţeză, pentru folosul seii pe 

albina, care altfel ar fi remas numai 
în stare selbatecă, 

Un text din secolul XVII (Cod. Mss. 

miscell. al Bis. Sf. Nicolae din Braşov, 
p. 280): „...miiar6 sălbatecâ, zic, car6   

fac albinele sălbateci, car6 se află în 
lsmne şi în pietri...“ 

O frumâsă descriere poporană a 

dumesticirii albinei, la I. Crângă, Po- 
vestea lui Harap-alb (Conv. lit. 1877 
p. 186): „ŞI mai merge el cât merge, 
şi numai €ca, se aude o băzăitură înă- 
duşită. Se uită el în drâpta, nu vede 
nimica ; se uită în stânga, nică atâta; 
şi când se uită în sus, ce să vadă? 
Un roiu de albine se învirtia în sbor 
pe deasupra capului sei şi umblau 
bezmetice de colo pînă colo, neavând 
loe unde să se aşede. Harap-alb ve- 
dendu-le aşa, i se face milă de dinsele, 
şi luându'și pălăria din cap, o pune 
pe srbă la pămint, cu gura 'n sus, Și 
apoi el se dă într'o parte. Atunci bu- 
curia, albinelor ; se lasă jos cu tâtele Şi 

se adună cioteă în pălăriă. Harap-alb 

aflându-se cu părere de bine despre 
asta, alergă în dr6pta şi în stânga, Şi 

nu se iasă pină ce găsesce un buşti- 
han putrigăios, îl scobesce cu ce pote 
şi “i face urdiniş; după aceia aşedă 
nişte țepuşi într'însul, îl frâcă pe di- 
năuntru cu cătuşnică, cu sulcină, cu 
mătăciune, cu p6la-sântă-Măriei Şi cu 
alte Duruene mirositore şi prielnice al- 

binelor, şi apoi luându'l pe umăr, se 
duce la roiu, restornă albinele fru- 
muşel din pălărie în buştihan, îl în- 
târce binişor cu gura în jos, îi pune 
deasupra niște căptălani ca, să nu res- 
bată srele şi plâia înlăuntru, şi apoi 
lăsându'l acolo pe câmp între flori, îşi 
caută de drum. Şi cum mergea el, 
mulţămit în sine pentru acâstă, facere 
de bine, numai scai se înfățişeză îna- 
inte crăâsa albinelor... & 

Din acest pasagiu se vede deja, 
că crescerea, albinelor are în popor 
o bogată terminologiă propriă, care 
câte-o-dată, se deosebesce după locali- 
tăți. Aşa: 

albina, în genere se chiamă muscă,
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şi când sporesce bine: „are multă, 
muscă“ (laşi), iar în Banat se dice: 
biză (com. Visagu) sai bâză (com. 
Bouţar) ; 

albina femeiă: matcă, pe a-locuri 

albină lucr6e (Brăila, c. Ccâru), 

împărătesă (Mehedinţi), albină 

împărătescă (LB); 

albina bărbat: trântor, iar figu- 

rat: lăutar, fiind-că nu face altă 

trebă decât bâzăe, cântă şi jocă (Iaşi); 

albina selbatecă—bânzar (Covur- 
luiu) sai bărzăun (Buzeii); 

vasul sai butucul găurit în care se 

adăpostesc albinele: uleiu, stup, 
ştubeiu sai ştiubeiu, matcă, 
coşniţă sai cuşniţă; 

bortecică în stup pe unde întră. Şi 
es albinele: urdiniş; 

ceia ce se pune pe stup ca să/l apere 
de ploiă saii de arşiţă: căptar, căp- 
tan, căptălan; 

“stratele unde se aş6qă, mierea, şi din 
cari se face csră: fagur, peste Car- 

paţi fagor, la Coresi 1577 ps. CXVII: 

« Încungurarâ- „+ circumdede- 

mâ ca albinele runt me sicut a- 

strediia... pes favum.... 

chilidrele în cari se reproduc albinele: 
bâtcă (Nemţ, Sucâva); 

țepuşele de lemn prin cari se susțin 

fagurii: trepce, în Oltenia preci 
(Mehedinţi) ; 

locul unde se ţin stupii vera: pri- 

sacă sai stupină oristuchină, 

(alomiţa), 6rna: temnic sai tevnic; 

păzitorul albinelor: stupar saii 
prisăcar; 

sc6terea mierii şi a cerei din stup: 
retezare sai retezat; 

exterminarea trântorilor: trânto- 
rit sai bătut; 

instrumentul cu care „se retâză“: 
custură; 

înmulţirea albinelor eşind pentru a 

  

  

căuta un noii locaş: roire, roit, 
pese musca“ (lași); 

stupul vechiu cu albine—roiu saii 

mateă ori părvac, 6r noul stup 

căpătat din cel vechiu—paroiu, de 

unde apoi verbil: roesce Şi pa: 

roesce sai roeşesce; 

stupul care mi roesce: buhaiu 

(laşi) ; 
un mic stup purtăreţ, în care se 

prinde noul roiu—roini ță; 

un mic roiu—sfirlac (Dorohoiu); 

oul saii puiul de albină—c ă țel, iar 

producerea lui: căţelit, căţe- 

lesce; E 

materia viscâsă din care se nutre- 
sce cățelul--păstură; 

“materia din care se formeză cățelul: 

plămadă; 

fagurul fiert, din care se scosese ce- 

ra—hoştină, jintiţă, băbaş 
(Tutova) ; 

apa prin care a trecut miere—mid 
saii niid (Nâmţ): 

Despre sonul pe care'] seâte albina, 

generalmente se dice: bâzăe, une- 

ori: bombânesce sai bombâ- 
esce (Transilv., Sibiu) ori bombâ- 

n6ză (Deva), zuzăe (Făgăraş, Hunia- 

dora), vijăesce (Banat), sbârnăe 
(Teleorman). 

Albina se resfaţă printre flori, pe al 
cărora suc îl preface în faguri. 

Coresi, Omiliar 1580, quatern. XVII 
p. 9: „Căţi amu tocmelei lu Dumne- 

zeu cu dragoste nevoescu-se, trudei 

c6ia draga a albinelor închipuescu-se, 

că cum zboară, ac6l6 pre cămpure şi 
dein toate erbile şi deîn toate florile 
aduna cars e cu frâmsâţe şi cu folos, 
aşa şi aceşte... “ 

Legenda Sf. Vineri, text din sec. 
XVI (Cod. Mss. miscell. al Bis. Sf. Ni- 

colae din Braşov, p. 71): „cao albină 

strâng€ dein toate florile primâvârie...“ 

In colinda „Plugul“:
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Unde sînt fete nebune 

Ce asvîrlă cu alune, 

Şi se l6gă de feciori 

Ca albinele de flori. 

(Alex. Poes. pop. 2.. 391) 

Donici (1840), 1, 1: 

Vulturul pe o albină 

Au zărit'o în grădină 

La răvărsatul ae zori 

Bizîind pe lingă flori... 

În proverbi şi locuţiuni proverbiale : 
„Ca albinele la fag sadună“ (Iorda- 

chi Golescu, Conv. lit. 1874 p. 73). 
„Albina în gură ţine mierea cea, mai 

dulce, şi în c6dă acul cel mai otrăvi- 
tor...“ (ibid. p. 69). 

Vine binele 

Ca albinele... 

(Pann, Prov. II, 21). 

„Albina vine încărcată de câră, şi 
miere pe picidre, pe spate, pe burtă; 
de aceia se dice despre un om strân- 
g&tor: vine încărcat a-casă ca o al- 
bină ...“ (Ş. Stănescu, Dimboviţa, e, 
Bilciurescil). 

„Aduce ca o albină, sai: încărcat 
ca 0 albină, se dice de omul care în- 
grijesce bine de casnicii sei, îndestu- 
lindu'i de nu le lipsesce nemic...* (D. 
Georgescu, Ialomiţa, c Coşereni). 

p... harnic ca albina, strîngător ca 
furnica...“ (8. Negoescu, Rimnic-Să- 
rat, c. Bogza; Gr. Gheorghiiă, Botoșani, 
6, Călinesci). 

„Unui om ce umblă de colo?n colo, i 
se dice: ce umbii, mă, ca un roiu fără, 
matcă?“ Unui leneş: „mă trântore, 
ce nu te apuci de tiehă?...“ (S. Tacu, 
Covurluiu, c. Braniştea). 

O înjurătură cătră cai la Alexandri, 
Surugiul: „Perire-ar albinele care or 
stringe câra de făcut luminare celui ce 
vă are!“ 

In cosmogonia poporană română, al- 
bina şi ariciul jcă un rol forte in- 
teresant, care ne aduce a-minte cn 

  

  

mitologia elenică albinele, utiurrau, sînt 

dădacele lui Zeus, 6r după Virgiliu: 

Esse apibus partem divinae mentis... 

Iată o naraţiune în graiul din Vâlcea: 

„La început când a zidit D-dău lu- 

mea, a făcut măi întâi ceriu şi pă urmă 

pămiîntu. Dar când a făcut pămîntu a 

avut de ajutori pă arici. D-dău a desfă- 

şiurat după un ghem aţă cât erea 
țancu ceriului şi pă urmă a dat ghemu 

ariciului. Ariciu şiret, vrînd să facă pă 

D-dău să greşească, când vedea că D-dău 

să apropie de el cu zidirea pămintului 

desfaşura câte puţin câte puţân aţă după 

ghem; aşa că tomnai la urmă când 

D-dău a vădut că pămîntu ieste măi 

mare decât ceriu, a priceput că ari- 

ciu i-a stricat ţancu. Atunci ariciu a 
fugit și s'a pitulat în iarbă. D-Aău după 

ce s'a gândit, şi răsgândit şi n'a aflat 
nici un mijloc ca să facă pămintu să 

nu fie măi mare decât ceriu, a trimes 

albina ca să caute pă arici şi sa'l în- 
trebe. Albina găsind pă arici Pa între- 
bat, dar el a dis că ştie şi nu vrea să, 
spună. Albina, şi ea şireată, s'a, prefă- 

cut că pleacă. Ea însă depărtându-să 

puţin s'a ascuns într'o flâre. Ariciu ere- 

dend că e singur, a dis: „Hei! nu să 
pricepe D-Qău atâta lucru! Să ia pă- 

mintu în mâini de margini, să'l strîngă, 

şi aşa o să să facă munţi, văi şi dea- 
luară Cum aude albina lucru, sbâră din 

flore, şi ariciu audind'o i-a dis: Eii...! 
aci ai fost, hâţo! mânca-ț-ar ce nu să 

mănâncă cin'te-a trimes!-— Şi de atunce 
albina face miere în loc de alt-ceva...« 
(L. Nisipenu, c. Nisipi)). 

Tot aşa se povestesce dencâce de Olt 
(P. Diaconescu, Muscel, c. Godeni; D. 

Basilescu, Prahova, c. Drajna de sus; 

P. Michăescu, Brăila, e. Câcâru). 

In acest mod poporul îşi explică, 

pentru ce numai la albine se mănâncă 
„6eia ce nu se mănâncă“, fiind-că blă-
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stemul ariciului silia tocmai pe Dumne- 
dei vr6na-nevr6nd s'o mănânce. 

V. Ariciu. — Broscă, 

Fiind că se pitulsză atât de mâlcom 
într'o flore şi apoi sbâră băzâină nu- 
mai după ce o supsese bine, albina ca- 
racteriseză adesea, în legendele popo- 
rane pe iscâdă, 

Basmul „Ţugulea “ (Ispirescu, Le- 
gende p. 315), „...priponi caii, apoi 
dându-se de trei ori peste cap, se făcu 
o albină şi plecă înspre medă-n6pte 
încotro şedea Smedica pămîntului. După 
ce ajunse acolo, sbârn! în sus, sbârn! 
în jos, întră în casa Smedicei şi ascultă, 
ce vorbia cu Smeii...& 

Pe lingă numele seii de iscâdă, al- 
bina mai are şi pe acela de o gângână 
reutăcidsă, 

Se scie că albinele cele lucrătore în- 
ghimpă f6rte dureros cu aşa numitul 
ac, pe care'l are şi matca, deşi ea nu'] 
întrebuinţeză nici o dată, astfel că po- 
porul crede că dînsa nu'l are. 

„O legendă, din Ardăl: 
„Când a făcut, Dumnedeii tâte vie- 

tăţile, a întrebat pre fie-care ca ce pu: 
tere voesce să, aibă. Albina a respuns 
că: pre cine voiu împunge cu acul 
meă, să şi mâră. Atunci Dumnedeii 
a dis: mai bine să mori tu! Şi aşa 
se vede pină în dioa de astădi, că în- 
dată ce înghimpă cu acul sei albina 
pre cine-va, m6re ea-insăşi,..“ (G. Do- 
brin, S. Gila, I. Muntânu, Făgăraş şi 
Huniad6ra). 

De asemenea se povestesce în Moldova 
(V. Mircea, Iaşi, c. Copoii; Dumbravă, 
Nemţ, c. Uscaţii) şi "n Ţ6ra-Românâscă 
(P. Georgescu, Prahova, c. Provița; N. 
Călinescu, Brăila). 

Şi totuşi pe acestă reutăci6să isc6dă, 
poporul o privesce ca sfântă. 

„Dracul se pâte preface în ori-ce fâră 
sai dobitoc, numai în 6iă Şi 'n albină 
ba“ (L. Iancu, Banat, c. Visagu; [. Vi- 

  

  

şoianv, Muscel, c. Măţaii; 1. Bădescu, 
Muscel, e. Botenii ete:). 

„Albina e privită, ca sfântă, căci ea 
face câră pentru luminări de dus la 
biserică. Poporul crede că este păcat 
a da cu câră pen case, la podâlă sai 
ceruit, după cum unii din boieri au 
obiceiu... “ (Stareţ G. Theodorescu, 
Galaţi, Mavromolu; M. Rădulescu, Dîm- 
boviţa, c. Finta; Cărare, Iaşi, c. Cucu- 
teni; P. Pintea, Banat, c. Nevrincea etc.). 

O rugăciune poporană, din Banat : 

Sânta, Vineri a avut un fecior, 

Ca un mândru domnişor; 

Din ochi lacrămi îi mergea, 

Din inimă sânge" curia, 

Nimen lume nu sciea, 

Făr de Lină 

Magdalină 

Şi surorile lui Lazar, 

Cari se duseră pe câmpul lui Iordan, 
Culegând flori de amin, 

Şi deteră cu picioru ?n spin; 

Ci acela nu fu spin, 

Ci fu altin, 
Din albini se făcu mierea, 

Mierea făcu câră, 

Cera s'a aprins, 

Raiul s'a deschis... 

(5. Liuba, Banat, c. Maidan). 

Din Transilvania : 

Am plecat pe-o călicea, 

Mă 'ntâlnii c'o alghinea, 

Alghina a făcut ceră, 

Câra s'a făcut lumină, 

Lumina s'a aprins, 

Raiul s'a deschis, 

Pomete 

Înflurete, 
Dumnedei sânt să ne ierte... 

” (1. Floca, Sibiu, c. Sinay 

Din Dobrogea: 

Albina face miere, 

Mierea, se face câră, 

Câra se face făcliă, 

Făclia s'aprinde, 

Raiul se deschide, 
Maica Domnului pe toţi în braţe ns coprinde... 

(N. Ludovic, c, Niculiţel,



149 ALBINA 750 

In Occident se dice că'n n6ptea Cră- 

căunului albinele cântă o minunată, co- 

lindă despre nascerea Mântuitorului, şi 

că ele nu înghimpă cu acul lor decât 

numai pe Gmeni desfrinaţi şi pe femei 
perdute (Rolland, Faune pop. III, 268); 

se mai dice că patria albinelor e para. 

disul, şi alte legende anal6ge (Guber- 

natis, Zoologie. Mythol. II, 218); dar 

numai la Români, printir'o imagine de 

cea, mai înaltă poesiă, poporul ne asi- 

gură că: 

„Albina este făcută din lacrămile 

Maicei-Domnului...* (Dumbravă, Nemţ, 

0. Uscaţii). 

De aceia e mierâsă, dar şi te dâre 
tot-o-dată,. 

În fine, nu lipsesce o legendă co- 
Mică : 

„Poporul dice că la început albina 

a fost a Țiganilor, şi Gmenii aii făcut, 

schimb cu dînşii, dându-le în loc nisce 

bărzăuni mari, cari trăesc sălbateci şi 
de cari sai bucurat Tiganii, credân- 

du-se câştigaţi, căci albina e mult mai 
mică... (Buzeii, com. Boziorul). 

v. Tigan. 

Cuvîntul s'a păstrat în tâte dialec- 

tele române: macedo-român alghină, 
istriano-român albiră, la noi după 10- 

calităță: albină, alghină, albghină, şi 
chiar albăină (Năsăud). Este latinul: 

musca alvina, literalmente „mouche 

de ruche“, de unde pe deo parte sim- 

plul muscă „abeille“, după cum se 

aude adesea pe la ţâră, pe de alta—al- 
bină, substantivându-se adjectivul ca 

în: „fântână = [aqua] fontana“, „arma 

sariu = [equus] admissarius“, „6rnă = 
[tempus] hibernum“ etc., saii precum 

în latina, lui Plaut se dicea bună-oră,: 

„melina =[crumena] melina“. Aşa dară 
albină este în cea mai strînsă înru. 

dire cu albiă (—lat. alveum), după 

cum se numia dentru'ntâiu stupul sai 

ştubeiul (Cihac). Masculinul aJbin în   

poesia poporană din Banat ar puts să 
ne amintâscă că la vechii Romani toc- 

mai albina-femeiă era, privită ca băr- 

bat: „rex“ sai „regulus“ (Virgil., Varr. 

etc.), astfel că albin ar fi „lrexlalvi- 

nus“, „regele stupului“; e mai pro- 
babil totuşi că, după ce cuvintul al- 

bină fusese deja format, poporul Va, 
apropiat apoi printr'o asociaţiune de 

idei de adjectivul albin=lat. albinus, 

nu cu sensul de „blanc“, ci cu acela de 

„candide“. Prin aceiaşi asociaţiune de 
idei s'a născut forma femeâscă albi- 

niţă în loc de albin6ţă într'o 
doină din Ardel: 

Tot mă mir, m& mir drăguță, 

Cum poţi fi aşa mândruţă ? 

Nu sciti cum poţi fi, leliţă, 

Chiar aşa de albiniţă? 

şi mai jos: 

Frunguliţă dalbiniţă... 

(Familia, 1886 p. 227), 

ca şi când ar fi deminutivul albiniţă 
din albină. 

Cu mult înainte de colonisarea ro- 

mană, Dacia era vestită prin albine- 

tul sei, căcă deja pe timpul lui Ero- 
dot Tracii spuneai cu emfasă Greci: 
lor că pe aci nu-poţă străbate de mul- 

ţimea, albinelor : „cc 98 Boţixss Atyovot, 

utitocai xarigovoi ra 7rtgiv zoă'I0rgov, 

x U770 Tovrov 0ux sivat Visidsiv 10 

zeovwrtow...“ (Herod. V, 10; cfr. Ae- 

lian. de nat. anim. II. 7). Sub domina. 

țiunea, Romei acâstă .industriă ma în- 

cetat. de a se desvolta. Pe lîngă albină, 
termenii miere, ceră, fagur, 

păstură, căţel etc. dovedesc te- 
"melia latină a apicultuiei române. Peste 

acestă temeliă însă, fără a pute s'o 

ascundă, sa aşedat în vâcul de mijloc 

un gros element slavic: stup, uleiu, 

prisacă, matcă, trântor şial: 

tele. Causa, este că vecinii nostri Slavi, 
mai ales acei din Polonia, s'aii îndelet-
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nicit tot-da-una, mai mult decât not cu 
crescerea, albinelor (Hehn, Kulturpfl.*, 
516). E interesantă în acestă privinţă 
legenda, poporană, despre descălecarea 
Moldovei, povestită de Evstratie Lo- 
gof&tul, Letop. I, Apend. 5: „ [Mara- 
murăşănii], mirosindu-le fum de foc Şi 
fiind locul despre apă, cu pădure mă- 
runtă, s'a pogorit pre mirodeniea fu- 
mului unde este acum mănăstirea kt 
canii ; acolo pre acelaş loc ai găsit o 
prisacă cu stupi şi un moşneg 
bătrăn prisacariu, de seminţie ai 
fost Rus şi Lai chiemat, laţco; între- 
bându'l acei feciori de Domni, ce fel 
de omu'i şi den ce țară”i, el ai spus 
că este din ţara, leş6scă...“ 

Doă judeţe, Vasluiu în Moldova şi 
Mehedinţi în Muntenia, privindu-se cu 
drept saii cu nedrept ca, cele mai bo- 
gate în stupi, pârtă imaginea albinei 
în chiar marca, districtuală ; dar nu nu- 
mai ele, ci România întrâgă avusese 
altă dată un nume european sub ra- 
portul albinăritului. Cel mai bun 
cunoscător al ţerilor nâstre din seco- 
lul trecut qicea: „Una, delle pi pre- 
gevoli e ricche produzioni delle que 
Provincie sono le Api, perchă la cera, 
che danno & senza dubbio la pi bella 
e ricercata, di tutta l'Europa...* (Rai- 
cevich, Osservazioni 1788, p. 87). 

V. Ceră.— Miere. 
Din albină se formâză cinci deminu- 

tivi. leromonah Macarie, 1778, Dicţio- 
nar slavo-român (Mss. în Bibl. Centrală 
din Buc., v. nmena): „albin uţa or 
albiniţa, albinica, albinioa.- 
ra...“, afară de cari mai este albi. 
nea, ca într'o rugăciune poporană de 
mai sus. Augmentativ nu există, ci 
numai colectivul „albinet, eine Menge 
Bienen, lauter Bienen“ (Budai-Delenu, 
Dicţ. Mss. în Muz. istor. din Bucur), 
„0 mulţime de albine“, căruia core- 
spunde albiniş „ein Ort voll Bie- 

  

    

nen“ (ibid.), „loc plin de albine“. Cel 
ce trăesce din crescerea albinelor este 
albinar, 6âr însăşi îndeletnicirea, al- 
binăriă (Budai-Del6nu), saii mai bine 
albinărit (Pontbriant). 

Mai multe localităţi în România se 
chiamă Albină: un munte în Argeş, 
un sat în Tutova, vio trei insule în 
Dunăre (Prundescu, Dicţ. top. 4). Satul 
Albinesci în Argeş presupune un 
nume personal A!bind. Numele cătu- 
nului Albinarii în Buze ne spune 
că locuitorii lui vor fi fost dedaţi 6re- 
când cu crescerea. albinelor. 

v. Albinărel. 

Albinărăl (plur, albinărei), s. m.; 
ţ. de Zool.: Merops apiaster, guâpier. 
In Moldova şi Muntenia, numele mai 
cunoscut al acestei păserele este Pri.- 
g6re sai Prig6ră. 

S. F. Marian, Ornit. 1, 61: » Albină- 
relul e una dintre păsărelele cele mai 

" frumâse de prin ţerile locuite de Ro- 
mâni; el întrunesce pe penele sale mai 
tâte colorile, precum albe, roşii, gal- 
bene, albastre, castanii, negre şi verdi. 
Nutreţul de frunte al albinăreluhui sînt 
tot felul de musce, apoi strechii, 16- 
custe, bondari, cărăbuşi şi gărgăuni, 
însă mai ales albine şi tot felul de 
vespi, de unde se vede că-i vin la po- 
porul român şi numirile de albinărel, 
vespar şi vespariţă. Ba! Ro- 
mânii din unele sate ale Bucovinei, 
precum bună-oră din Frătăuţii-vechi şi 
din Crasna, mi-ai spus că albinărelul 
mănâncă cu mare plăcere şi furnici. 
De-aici apoi Vaii numit locuitorii ace- 
stor sate şi furnicariu. Ainăre- 
iul se află mai pretutindene în Europa. 
EI îşi face cuibul de comun prin borţă 
adânci din ţermurii apelor. Umblă în 
cete şi strigă, mai cu samă înaintea 
unei ploi, fârte tare. De-aicea, vine apoi 
credinţa Românilor, atât a celor din
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Bucovina cât şi a celor din România, 

că aibinărelul e nu numai un anun- 

ţător forte bun de plâie, ci şi că el, 

măcar că petrece mai mult în apro- 
pierea apelor, nici când de altă dată 
nu b6 apă, ci numai când plouă,“ 

Tot după numele „albinei“ se chiamă 

acestă păserică în mai multe alte limbi 
romanice: span. abejaruco, franc. dial. 

bâiola, provenţ. dial. abellerola, sard. 
abiolu şi apiolo etc.; cfr. germ. Bie- 

nenfresser, engl. bee-eater şi altele. 

Etimologicesce, albinărel este demi- 

nutiv din albinar cu sufixul -ar adaus 

la albină, hrana obicinuită a ace- 

stei păsărele, sufix ce ne întimpină cu 

aceiaşi funcţiune în numele păserelei 

„alunar“ care se nutresce cu „alune“. 

Literalmente, albinărel = „petit api- 
culteur “. 

v. Albinar. — Prigore. 

Albinăriă , 
ua | v. Albină, 

1: Albinărit | 

2 Albinărit, s, n.; „impât sur les 

abeilles“. —v. Deselină. 

Albineă. —v. Albină. 

Albinet, s. n. collect.; beaucoup d'a- 

beilles. — v. Albină. 

Albinâţ,-6tă, adj.; blanchâtre, pâle, 

Derivă prin sufixul deminutival -eț din 

albin = lat. albinus, de unde 

printrun alt sufiz sinonimul albi- 
ni i. Se dice şi albeţ, din alb cu 

acelaş sufix -eţ. Prin sens puţin diferă 

de albior, albişor, albii, al- 

buiu etc., în cari nuanţa deminuti- 

vală este totuşi mai pronunţată. 

Dosofteiu, Synaxar 1683, ghen. 20, 

descrierea sântului Eutimie: „era la 

chip di-afirelia, năravul prostacă, la 
peliţă albeneță, la, stat sprinteni... “   

Acelaşi, 30 ghen., vorbind despre Sf. 

loan Crisostom: „era scundii, mare la 
capii, supţâre la trupii forte, plecatii 

nasulii cu nări mare, plăvâi-al- 
beneț .. .“ 

Cuvîntul cireulâză forte mult în Mol- 

dova şi peste Carpaţi. 
Din Bucovina: 

Că”i la faţă albinei 
Iar la păr negru şi creţ, 

La obraz ca rujile 

Şi la ochi ca murile... 

(Marian, II, 198) 

Din Ardăl: 

M8 miram cemi place mie! 

M&rul roşu din tipsie, 

Badea nalt cu pălărie; 

M&rul roşu pădureţ, 

Badea nalt şi albineţ!... 

(Jarnik-Bărsanu, 41) 

sai 

Ochii tei cei negrişori 

Umple'mi trupul de fiori, 

Fruntea ia cea albineţiă 

Umple'mi sînul de dulesță... 

Ubid. 31 

sail 

Dela puica'mi albeneță 
Ca şi dalba diminâţă... 

Ubid. 322) 

saii 

Măi leliţă albincță, 
Ce te ţii aşa marâţă? 

Că şi ei îs aJbinel, 

Nu m ţiu aşa măreț... 

(Fămilia, 1886 p. 43). 

Din Moldova: 

Pe badea de ii veds, 

Tu să mil cunosci aşea 

Că” la faţă albineţ 

Şi la păr negru şi creţ.., 

(Conv. Lit. 1886 p. 182) 

Forma albeneț în loc de organicul al- 
binej se datoreză asimilaţiunii vocalice 
regresive. 

v. Albinez. — Albinii.
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Albinăz (albinat, albinare), vb.; ren- 
dre blanchâtre. In Dicţionarul Bănăţân 
Mss. circa 1670 (Col. 1. Tr. 1883 p. 
442): „albinăde“, dar fără explicaţiune. 

v. Albineţ. 

Albinică, l , 
Albiniţă | v. Albină, 

Albiniș (plur. albinişur), s. n.; en- 
droit riche en abeilles ou plein q'a- 
beilles. — v. Albină, 

Albiniă, -ie, adj.; blanchâtre. Se în- 
trebuințeză în Bucovina, (Marian, Chro- 
matica p. 50). Derivă din albin=lat, 
al binus prin sufixul -i ui, care for- 
m6ză sinonimul albii W'a-dreptul din 
alb. Între albinii şi albii este ace- 
laşi raport morfologic ca între »albi- 
neţ“ şi „albeţi. 

v. Albineţ. — 

Albior, -6ră, adj.; 10: blanchâtre ; 
2% sorte de raisin. Cel maj poetic din- 
tre numerâsele forme deminutivale din 
alb, pâte tocmai pentru că e puţin 
întrebuințat. 

Alexanâri, „Flori de nufăr“: 

„de-o dată, rotungi şi albiori, 
Apar la foc de sâre doi nufări plu- 

titori.., 

Jipescu, Opincaru p. 53, înşirând di- 
feritele numiri de struguri întrebuin- 
ţate la Vălenii-de-munte : p- +. Sască, 
romostin, olog, aurel, berbecel, vînăt, 
vînos, ruginit, albior...& 

Y. Alb. —t Albişor. — -ior, 

Albioră. — Albiă, 

""Albigor, -6ră, adj.; blanchâtre. Si. 
nonim cu albior, dar mai puțin ele- 
gant, deşi cu mult mai des în circu- 
laţiune. 

O colindă, din Bucuresci: 

  
  

    

Şi m& pârtă bine, 

Cum mi se cuvine: 

Iiă nisipiă, 

Roche de cutniă, 

Ciorapi albişori, | 

Pantoti gălbiori... 

(G. D, Teodorescu, Poes. pop. 81) 

Into doină tot de acolo: 

Cu scrobâlă, albişoră, 

De pe alba'mi feţişoră,... 

(Ibid. 308) 

Din Ardsl: 

Şi la faţă's albişdre, 
Albişdre, roşidre, 
Ca şi nişte merişore... 

(Jamik-Bărsanu, 28) 

Fetişdră albiscră, 
La, cosiţă gălbidră 
Și la mijloc subţirică, 
La, picidre mititică .., 

(Ibia. 241. 

In „cărăitura“ saii argoţul hoţilor ro- 
mâni, albişor şi albitură însemn6- 
ză ban de argint (Baronzi, Limba p. 
149). Tot aşa la hoţii din Veneţia. : 
albume (Boerio). 

»Boilor albi pe la noi se dice al- 
bişor, ca nume proprii... (Dolj, e. 
Risipiţi). 

V. Alb. — Albior. — Alboniu. — -şor. 

?Albişăr s. albişoră, s. m. et f.; 
t. de Zool.: ablette, Cyprinus albur- 
nus. Un pesce de rii de culâre albă 
argintiă, fârte des în apele din regiu- 
nea dunărână a României. Numele fran- 
ces „ablette“ este o metatesă din al- 
bette, italienesce albo sai al. 
burno. 

p... In elăştău nostru să găseşte 
numa crachi şi caracude; da în âl 
dila Oghileşti en tot felu de peşte : 
somn, ştiucă, alghişioră, platică, ghi- 
ban şi ţipar...* (Th. Theodorescu, Ia- 
iomița, c. Lupş6nu). 

Porma feminină albişdră se aude maj
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mult în Brăila, (c. Tătarii şi Filipescii), 

în "Teleorman (c. Budescii), în Ialomiţa 

se mai întrebuințeză pe a-locuri şi 

metateticul abiișcră (6. Grindu), care 

ne amintesce pe francesul „ablette = 

albette“. Forma masculină albişor e 

mai respândită în Oltenia (Dolj, c. Ga: 

liciuică şi Risipiţii). Tot din alb, dar 

prin alte sufixuri, se chiamă acest pe- 

sce în Covurluiu albiţă sai alghi- 

ţă (N. Ţărcuş, c. Piscu), iar în Banat 

alboniu ($. Liuba, c. Maidan). 

In Dobrogea albişoră se aplică în ge- 

nere la toță „pescii mici albi“ (G. 

Eftuşescu, c. Ciobanu), ca şi franţuse- 

sce: „blanchailie, menu poisson blanc“ 

(Littre). 

Se dice şi simplu: pesce-ab (L.B.). 

v. 1 5% Albişor. 

% Albişor, s. m.; t. de Botan.: sorte 

de champignon. Un fel de ciupercă. 

„Negrişori şi albişori se chiamă, ne- 
sce bureță, cei dentâia negri, cei-Valţi 

albi; se fac unii şi alţii tomna pe 

copaci căduţi; muntenii îi întrebuin- 

ţeză la hrană, fripță, gătiţi şi muraţă 

în vase“ (S. Poppescu, Buzeii, com. 

Chiojdu). 

v. 12: Albigor. 

Albire 
| | v. Albesc. — Nălbesc. 

Albit | 

Albităr, -re, adj.; blanchissant, ayant 

la propriât6 de rendre blanc. Mai ade- 

sea se dice nălbitor. 

Doină din Arâsl: 

Te scaldi sâra 'n riurâle 

Şi te svintă vinturăle ? 

Ori te bate vint cu bre, 
Vînt cu bâre albitore?... 

(Familia, 1886 p. 227). 
v. Nălbitor. 

Albitâre.—v. Albitor. — Nălbităre. 

Albitoriă. —v. Nălbitoriă.   

Albitură (pl. albiturd), s. f.; blanchis- 

sage, blanchissure; au pluriel: linge 

blanc (Cihac). Se întrebuințeză mai ales 

la plural ca sinonim cu albe, cu acea 

deosebire că nu însemneză, nică o dată 

haine, ci numai cămeşi saii cele ce se 

spală, ba, şi acestea, înainte de a fi îm- 
brăcate. Se dice: m'am îmbrăcat în 

albe, fie pânză, postav, cojoc; dar: 

am multe albituri. 

In graiul hoţesc albitură vrea să 

dică bani de argint (Baronzi, Limba, 

p. 149). 

v. Alb. —"Albişor. — ură. 

"Albiţă. —v. 2 Albișor. 

2 Albiţă (pl. albițe), s. fi; t. de Botan.: 

drave, Alyssum incanum. Spaniolesce: 

„aliso blanquecino*. Poporul a 
moştenit din vechime credinţa, că albița 
vindecă de  muşcătura cânelui turbat 

(Sava Bărcianu), ceia ce făcuse deja pe 

Greci s'o numâscă &Avooov, dela nega 

tivul « şi 4dooa „turbare“. 
v. %Albiţă. 

3% Albiţă, n. pr. loc. f.; nom de village. 

Aşa se chiamă un sat în districtul 

Fălciiului (Buciumul Român, I, 36). 

v. 2 Albiţă. — -iţă. 

Albiăţă, s. f.; diminutif d'albiă: 

petite auge, petite jatie. 

v. Albiă. 

Albii, -iă, adj.; blanchâtre. Sinonim 

cu albuiu, albicios, albineţ 
etc., având acelaşi sufix ca în al- 
burii şi albiniă. 

E des la Alexandri. 

„lâna“ : 

Tot e alb pe câmp, pe dsluri, impre- 

giur, în depărtare 

Ca fantasme albe plopii înşiraţă se 

perd în zare,
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Şi pentinderea pustie, fără urme, fără 
drum, 

Se văd satele perdute sub clăbuci alhii 
de fum... 

» Tunetul“ : 

E umbra unor nomi albii, uşor, mă. 
nunţi 

Ce lunecă sub sore, clădind un lanţ 

de munţi... 

„Calea robilor“: 

Pe cerul nalt lucesce un rîu albii de 
stele... 

» Vînători“ : 

Pe gâna câmpului albii, 
“Se vede-un codru mare 
Lucind sub sârele gălbii, 
Şun sat perdut în zare... 

V, Albiniăă. — Alburică, 

”'Albâniu = albăiu, adj. et subst. ; 
d'une couleur tres-blanche, mais seule- 
ment en parlant des animaux dome- 
stiques. 

„Porcii albibălani se dic alboni...« 
(P. Muntânu, Banat, c. Vermeş). 

„Porc cu pete — caciur, pore alb — 
alboniu ...“ (M. Dragalină, Banat, c. 
Borlova). 

»Cânele cu p&rul alb pe lingă gru- 
maqi se dice griveiu; cânele alb ca 
n6ua —alboiu...« (p. Oltânu, Tran- 
silv., Haţeg). 

Este o formaţiune românescă, din 
alb prin sufixul augmentativ -oiu 
=—oniu. 

V. 2 Alboniu, —2 Albetu. — -0ău. 

Z:Albâniu = albăiu, s. m.; î. de 
Zool. : ablette, Cyprinus alburnus. Si- 
nonim bănăţen pentru albişor sai 
albişoră, 
VL About. — 2 Albişor. 

Albore.—v. Aburi. 

Alboreă. — v. * Alba, 

  
  

TAlbotă, n. pr. pers. m. Format din 
alb. prin acelaşi sufix ca în vechile 
numiri proprie: Câlotă, Răcotă, Pă.- 
lotă, Drăgotă, Bâlctă, Micotă, Ar- 
notă, etc, 

La 1535, marele postelnic moldove- 
nesc sub Petru Rareş: „pan Albotâ“ 
(Zapiski Odesskago Obstestva Istorii, 
II, 563). 

Un alt Albotă în Pomelnicul mănă- 
stirii Bistriţa, din Moldova (Mss. în Acad. 
Rom. p. 99). 

De aci colectivul Albotesci ca 
nume proprii topografic. 

Intr'un crisov slavo-român dela Şte- 
fan cel Mare din 1489 (A.L.R.1. 155): 
„PSKaTH BEMAĂAH OT XOTapa AxBorenu- 

aopu 

Albotesci, sat în districtul Bră- 
ilei (Frundescu, Dicţ. top. 4; cfr. Bu- 
ciumul român, I, 36). 

v. 2Albotă. — -otă. 

2: Albotă, n. pr. 106. Acelaşi cu- 
vint cu cel precedinte, dar aplicat, la 
localităţi. Frundescu (Dicţ. top. 4) in- 
dică vr'o şse sate numite Albotă, în 
districtele Argeş şi Iaşi, precum şi ?n 
Basarabia, unde se mai află şi păriul 
Albotă. 

v. tAlbotă, 

Albotesci. — v. 1: Albotă,. 

Albu. —v. "Albul, 

Albic. — v. Albucescă, 

Albucăsei, n. pr. loc. plur. m. Nu- 
mele unui sat din regiunea Brăilei 
(Frundescu, Dicţ. top. 4), care presu- 
pune un nume proprii personal Al- 
buc, format din alb prin sufixul de- 
minutival -u.c. 

V. A. — -uc.
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Albugine, s. f.; t. de Mâd.: albugo, 

cataracte. In glosarul slavo-român Mss. 

circa 1600 (Cuv. 6. bătr. 1, 268) ne în- 

timpină, de doă ori: »nopaom: anas- 
« 2 +1» 

gume + E fârte remarcabilă conserva. 

rea poporană la Români a terminului 

medical latin albuginem, pe care. 

Francesii Paii căpătat numai în timpii 

moderni pe calea sciinţifică, măntin6n- 

du" forma nominativă „albugo“ şi ne- 
sciind de ce gen să'l facă, masculin ori 
feminin (Littr6). Italienesce, întocmai 

ca şi la no, albăgine. 
v. 3 4 Albeţă, 

1-Ălbul s. Albu, n. pr. pers. m. artic, 
Nume bărbătesc corespundetor feme- 

iescului Alba. Altă dată era forte 

poporan la Români. 

Albu (Aaes) stolnic, întrun document 
muntenesc din 1490 (A. |.R.1[.1,6). 

In pomelnicul mănăstirii Bistriţa din 

Moldova (Mss. în Acad. Rom. p. 39, 

40, 49, 57, 60, 62, 67, 68, 70 etc.) de 

o mulţime de oră: Albul (Masoyas) şi 

Albu (Ăasoy)- 
Intrun act muntenesc din 1531 (Ve- 

nelin, Vlacho-bolg. gramaty p. 151) ta: 

tăl se chiamă Albii, iar fiul Albul, ca 
şi când -ul War fi articlu, ci un sufix 

deminutival. 
V. “ul. 

Intrun alt act din 1551 (Cuv. d. 

pătr. 1, 243): „Gon6, Albul, Bâlciu.. “, 
unde Belciu este acelaşi nume tra- 
dus slavonesce. | 

Intvun act din 1573 (Cuv. d. bătr. 

1, 252): Albu. 
Intrun act din 1620 (A. L. R. I[, 139) 

doi: „Albul de Nucşor“ şi „Albul de 
Gănești“. 

Fruntaşii satului Golescii la 1650 
(A. Î. 8. ], 1 p. 26): „... Nedeleo On- 

cescul judec i Radul Bechescul post i 

Albul sin Stanciul judec...€ 

Una din lucrările cele mai populare 

  

  

dale lui Anton Pann este întitulată: 

_„O şedătore la ţară sau povestea lui 

moş Albu“ (Buc. 1851-—2). 

Albul este în antitesă cu Negrul, 

un alt; nume personal de asemenea 

forte întrebuințat altă dată, dar că- 
rula nu'i corespundea o formă femi- 

nină N6gra, căci „negrâţa“ ar fi fost 
o bătae de joc pentru o femee. 

Une-ori acelaşi -individ se dicea Al- 
"bul şi Negrul, cu un nume de botez 

şi cela-lalt ca poreclă. La 1510, doi 
boieri, Stoica logofăt şi Albul Negrul, 

ai dăruit mănăstirii TPurana satul Mo- 
goşescii (Arch. Stat., M-rea Radu-vodă, 

No. 19). 

Câte-o-dată doi membri din același 
familiă erai unul Albul, altul Negrul. 
Filu al lui Radu-Negrul (Col. |. Tr. 

1871 p. 138), Mircea cel Mare era cu- 

noscut în tinereţele sale ca „Banoveţ 

Albul“ (Windek ap. Engel, Gesch. d. 

Wal. 167). In dilele nâstre au fost doi 

veri Golesci forte populari ca: „Gole- 

scu Albul“ şi „Golescu Arăpilă“. 
In Roma numele ereditar de Albus, 

mai în urmă Albinus, purtau toţi 

pogoritorii din ilustra familiă Postu- 

mia (Fabretti, Gloss. ital. ad voc.). 

y. 2 Alba. — Negrul. 

Albul, s. m. artic.; t. de Mythol. 

pop.: un gânie bienveillant. In poveşti, 

Albu-împărat în oposiţiune cu Negru.- 

împărat, cu Rogu--împărat, cu Pe- 

n e şimpărat etc. 

Alexandri, Legenda, Ciocărliei : 

Venit'aii Roşul, craiul înaltelor lungi 

plaiuri, 
Şi Albul ce domnesce pe doă-deci de 

raiuri, 

Şi Peneş-împăratul, arcaş cu ochiul ţinteş, 

Ce are?'n tolbă fulgeri gin grajdiu pe ca- 

lul Vinteş... 

Alături cu Albu, legendele poporane
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ne vorbesc de „dine albe“ în oposi- 
țiune cu cele „negre“, cărora li se în- 
chină drept prinos „Săine albe“ şi 
cari îşi ai o reşedinţă la „apele albe 
ete. (Col. 1. Tr. 1876 p. 8359-61). 

v. Dînă. — Negrul. 

“Albul, s. m. artic.; î. de Zool.: 
espece de vermisseau. Un fel de vierme 
numit după culdrea lui, ca şi verde. 
țul saii verdetele. 

„Dintre vermi, poporul de aci cu- 
nosce: rîma; moletele, un verme mic 
galben ; verdeţul, care se ascunde în 
pămînt lingă rădăcina, curechiului ŞUl 
rode; albul, care trăesce din sucul lem- 
nelor tăiate şi al legumelor Şi strică 
crumpii...“ (D. Recânu, Banat, com. 
Bucova). 

V. Verdete, 

Albulăsci, n. pr. loc. plur. m. Aşa 
se chiamă mai multe sate, prin plu- 
ralul dela Albulese = „fiul lui 
Albul“, 

La 1647 jupânâsa Paraschiva a lui 
Necule peharnic din Ugrumi vinde lui 
Mateiu-vodă Basarab „toi satul Albu- 
leștii ot sudstvo Meh den cămpu şi 
den pădure şi den apă şi den şăzutul 
satului de peste tot hotarul şi cu tot 
venitul şi cu viile Şi cu rumănii...& 
(Arch. Stat., M-rea Strihaia No. 8). 

V. "Albul. — Albescă. — Albotescă. 

Albulese.—v. Albulescă. 

Alburese (alburit, alburire), vb.; blan- 
chir, rendre blanchâtre, recouvrir de 
blanc. Literalmente: a face alburiă, 

Jipescu, Opincaru, p. 75: „M& mir 
că nu vă topiţi, voi țărani, dă ger, 
când văd în puterea, ierni, că pă chieptu 
vostru dăsfăcut să răsfaţă ninsore, frigu 
şi pl6iea, Şi cum nu “nţepeniţă, când 
78 zăresc sculați din car diminâţa bru- 
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maţă ori alburiți, dă păreţi că, sînteți 
d'o sută dă ani... 

V. Alburiă. 

Alburii, -iă, adj; blanchâtre, pâle. 
Sinonim cu albii, albuiu, albi- 
cios etc. Este o veche formaţiune 
românscă din substantivul abstract 
dispărut albâre = lat, alborem, 
fără a fi necesar de a admite un pro- 
totip latin rustic „alborivus“ (Cihac). 
Sufixul nostru ii, deşi corespunde 
latinului -ivus, totuşi a căpătat la 
Români o funcţiune propriă post-latină 
în terminologia chromatică : verdiii, ne- 
griu, albăstriă, gălbii, vişiniii, porto- 
calii, alunii, fistichiti etc., ast-fel că 
alburiă, adecă albur-iii, latin prin am- 
bele sale elemente constitutive albor 
ii vu ss, este totuşi curat românesc prin 
composiţiune. 

A. Odobescu, Pseudokyn. p. 218: 
„Flăcăraje alburii eşiai pe acolo: din 
pămînt şi sburai d'asupra, tainiţei, 
unde stătură ascunse, atâta mare de 
vreme, comorile cele dela Petrâsa...« 

„Vinurile pe la noi sînt TOŞiI, per- 
săcii şi albură...* (C. Barbulescu, Dolj, 
e. Calapăr). 

p«..arnăut este un fel de grâi cu 
bobul mare şi alburiă...“ (. Adame- 
scu, Dolj, c. Găesci). 

De la Vrancea (B. Stefiinescu), Sul- 
tănica p. 18: „Focul pâlpâia în gura 
sobei; muşcelele alburiy se zăriai, prin 
g6muri, topite într'o câmpiă întinsă,„.& 

V. Albinii. — «dai, 

Albuş (plur. albuguri), s. n.; 10, blane 
d'oeuf; 2%. blanc de Poeil. Sinonim cu 
substantivul alb. 

„Abuşul ochiulu i=albugo oculi; 
albușul oului =albumen ovi“ (L.B.), 

In graiu circulâză mai mult despre 
oi; în poesia poporană — despre 
ochiu:



Ochii mei sînt cu albuș, 
Te strig n6ptea din culcuş; 

Ochii mei sînt cu lumină, 
Te săgstă la inimă... 

(Familia, 1883 p. 9) 

sait : 

Ochii tei cei cu albus 
M8 sedlă de pe culcuş... 

(Ibiă. 1882 p. 602) 

saii : 

Ochii ei cei cu lumină 

Mult mă strigă dela cină, 

Ochii ei cei cu albuş 
Mult, m& chiamă din culcuş... 

(Jarnik-Bărsanu, Transilv., 33) 

v. 2 Alb. — Ochău. — Oră. — -uş. 

Albâte, n. pr. loc. plur. f. Aşa se 

chiamă un sat în Muscel, care formeză 

o singură comună cu satul Beleţi= 

o traducere slavică a aceluiaşi nume, 

cu satul Negresci = o antitesă a 

celor Valte doă, şi cu satul Sgripţesci. 
în Albute, feminin plural dela albut, 

figureză, interesantul sulix deminutival 

-ut ca în „micutei“, „Grec-ot-eiu“, 
„Serb-ot-eiu“, „puţin-t-el“ etc. 

v. "Alb. — -ut. 

Albă, -ă, adj.; blanchâtre. Sinonim 

cu albineţ, albuiu etc., 6r mai 

ales cu albişor. 

ÎI, des în poesia poporană. 

O doină din Ardel: 

M'a mînat maica la vie 

Să&'mi culeg măghiran mie, 

Măghiran de cel albuţ ! 

Să fac până la drăguţ... 

(Jarmik-Bărsanu, 315) 

Balada „Gruia lui Novac“: 

” Apoi, Dâmne, faţa lui 

Ca şi spuma laptelui; 

E albui, cam roşcovan, 

Şi s6mân' a căpitan ... 

(Reteganu, Poes. pop. 62) 

Bocet din Dobrogea:   

ALCA . 766 

Ochişorii ei 

Ca nişte scăntei, 

Dalbele mânuţe 

Ca, florile-albuţe. .. 

(Burada, Inmormînt,, 126). 

Un alt bocet tot de acolo: 

Din ai tei dragi ochişori 

Au să crâscă alte flori, 

Din guriţă, 

Tămâiţă, 

Din mânuţe 

Plori albute. .. 

(hid. 136; cfr. 111) 

Din Bucovina: 

Pe cel d6l, pe cea costiță, 

Este-o floricea albuţă, 
Yam dis lui Tâder să vie 

Să i-o pun în pălărie... 

(Aurora română, 1881 p, 15) 

v. Alb. —" Albişor. — -uf, 

""Alcă (plur. alcale), s. f.; „crampon, 

crochet“ (Pontbriant). „Alcă, sc6bă saii 
legătură, de fer la muri şi alte construc: 

țiuni“ (|. M.). Cuvînt de aceiaşi ori- 

gine cu cel următor. 

v. 2*Alca. 

2 Alcă s. halcă (artic. alcaoa, plur. al- 

cale), s. f.; espăce de tournoi oriental, 

jeu de bagues. Intre secolii XVI-XVIII 

jocul alealei şi cuvintul, ambele împru- 
mutate din Orient, par a fi fost respân- 

dite la Români. 

Moxa, 1620, p. 389: „jucaşi bine 
astăzi şi vrătejişi bine calul la alcâ...“ 

Glosar slavo-român circa 1600 (Cuv. 

d. bătr. 1, 268): „rpnannnze, loc larg sau 
unde alârgă la ala...“ 

Balada Sirb-sărac : 

Trecea mercuri, venia joi, 

Turcii mergea câte doi 

Ca să giâce la halca 

Sus în Haidar-paşa, 

Şi de-odată toti pleca,
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La fugă se arunca, 
Pe câmp luciti se mşira..., 

unde Alexandri (Poes. pop, 109) ob- 
servă: „Halca e cuvînt turcesc ce în- 
semnză verigă. Giocul halcalei trebue - 
să fi fost acelaşi carele pârtă la Fran- 
cesi numele de: jeu de bagues. După 
înțelesul baladei, giocul consista întru 
a, se repedi călare în partea unde se 
găsia halcaoa spîndurată, şi a svirli 
djeridul astfel încât să, trecă prin cer- 
cul ei...“ | 

Un martur ocular, Gheorgachi Logo- 
fătul din Moldova, Letop. III, 314, de- 
scrie aicava după cum se mai juca 
încă în secolul trecut: „A tria zi după 
Paşti vin toți Egumenii Greci de se 
închină Domnului cu Sfânta Inviere, 
aducănd şi pocloane căte un miel ; Şi 
tot într'acestă zi, saii a patra zi, aă 
fost obiceiu vechiu de eşia Domnul 
afară cu tot, alaiul de slujitorime, şi cu 
toată boierim6 mari şi mică, la Palca, 
ori în şăsul Bahluiului, ori la Copoi, 
scoţindu-se toţi caii Domneşti; şi Şe- 
zănd Domnul la saivant şi boierii pe 
scaune, pe cine din boieri rănduia Dom- 
nul încăleca pe cal Domnesc Şi se 
slobozia cu sulița asupra 
haicalei — care sulițe sânt aduse din 
ţara Ungurâscă, acolo se fac întiadine 
pentru acâstă trâbă — cu zicături de 
mehterhan6; şi care lua halcaca în 
repegiuns calului, venia de se 
închina Domnului Şi săruta măna şi 
poala; şi celor mai mari boieri li se 
dăruia, de cătră Domn căte o lastră 
sait canavaţă, cu fir şi un postav, ce- 
lor mai de gios postaji Şi atlaze.... 

Din acele petreceri de altă-dată, a 
mai remas în popor numai d6ră locu- 
țiunea proverbială: „bate alcaou = 
perde timpul în deşert“ (L. M.). 

Este turcul halgă, djagataic alkă 
(Şain6nu, Elem. ture. p. 50) „ânneau, 
bague“, care nare a face nici cu gre- 

  

  

    

  

cul xaâxdg, nică cu românul „0 halcă 
de pâine“ (Cihac, II, 584). 

V. "Alca.— Halca. —13- Halcă, 

Alcăm (plur. alcamuri), s. n. ; ruse, 
pioge, guet-apens, savoir-faire. Cuvin- 
tul se aude în Transilvania. Lexiconul 
Budan, vrând cu ori-ce preţ să'l apro- 
pie de latinul „arcanumt, îi sucesce 
forma şi sensul tot-o-dată: »Alcamu 
vel arcamu: 10. taină, lucru ascuns, 
arcanum, mysterium, res occulta, 
2%. vicleniă, ars, techna. Alţii ai mai 
confundat cu alcam pe arcan „fune 
cu ochiu la capăt“ (L. M.), o vorbă cu- 
rai tătărâscă. Numai forma aleam şi 
sensul „vicleniă “ sint poporane şi 
istorice, 

Cuvîntul ne întimpină de trei ori la 
Coresi, Omiliar 1580: 

Quatern. XI p. 8: „...ne-amiă cu- 
fundatii şi ne chinuimi în năpăştile 
vrăjmaşului şi în alcâmurile lui... & 

quai. XVI p. 14: p-.. Chinuiţii de 
ale vrăjmaşului năpăşti şi de “alca- 
muri-i 

quat. XXVI p. 1: ,.... atastă 
dumnezeiască, sămâinţă să ne nevoimii 
să o priimimiă, ca să nu fie călcată sau 
răsipită de dracii văzduhului ; aşijdere 
să o răsâdim întradănci, să ne ne- 
voimi ca să se înrâdăcineze, ca să nu 
de alcâmurile năpăştilor să, se usuce...“ 

Alcam nu e turcesc, nici slavic.. El 
n'are a face cu latinul „arcanumt, că. 
ruia i-ar corespunde românesce pareân“ 
ori „arcâm“ sai: „arcâi“, nici o dată 
alcam. Prin sens şi prin formă, este 
curat maghiarul alkalm „meşteşug, 
îndemânare“: alkalmas „babile, adroit,, 
alkalmassâg „adresse, savoir-faire « , 
alkalmazekony „expâditif“, alkolmaz- 
kodni  „S'accomoder, S'arranger“ ete. 
Din alkalm — aleam prin dissimila- 
ţiunea, unuia, din cei doi 7, 

v. Arcan. — Hatalm. — Meşteşug.
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Alcazi (pl. Alcăzesă), n. pr. m.; nom 
dune famille noble moldave. Astăqi 
se dice mai des Alcaz. Acestă familiă 
e cunoscută în Moldova din prima ju- 
mătate a secolului XVIII, locuind a- 
tunci în districtul Nâmţului şi fiind 
încuscrită cu vechiul n&m boieresc 
Bantăş. Intr'un act al moşiei Al- 
deni (Arch. Stat. din Buc.) din 1767 
se menţion6ză mai de multe ori Ior- 
dache Alcazi (Ănazi), cumnat cu Nico- 
lae Lipan şi fiiu al sulgerului Constan- 
tin dintro fiică a lui Ursache Bantăş. 
Sub vechea formă Alcazi, de unde 
mai tărdiu sa mutat tonul în Aicdzi 
şapoi s'a perdut finalul -i, acest nume 
este de tot turcesc saii tătăresc: Al- 
kazy sai Al-qazi. 

2: Arap.— Bantăş.—!: Pure. — Turcul. 

Al-câtele, a-câta, adj. num.; quan- 
tiome. Forma, bărbățâscă, îşi acaţă, mai 
adesea pe emfaticul -a (v. 5): al-câ- 
telea. Servă ca întrebare pentru a afla 
locul sai rîndul pe care'l ține ce-va, 
sai cine-va între mai multe unităţi 
omogene, având drept respuns: al-doi- 
lea, al-treilea, sai: a doua, a treia; 
de ex.: al-câtelea ai vorbit în adunare ? 
— al-şâptelea; a-câta casă ? — a-treia, 
Nici o dată nu se întrebuinţeză fără 
articlu posesiv al. Simplul câtele 
p'are în graiu o existință individuală, 
ci numai ca, element constitutiv în ad- 
jectivul al-câtele şi'n adverbul a*ncâ- 
tele. Formele flexionare gi-câţă, ale 
câtele, indicate de Cihac (1, 47), 'sînt 
numai teoretice, dar nu se aud în 
popor. 

v. A'ncâtele. — Cât. 

Alcătuâse (alcătuire, alcătuit), vb. ; 
cr6er, produire, former; composer, ar- 
ranger. Deşi, fără îndoslă, cuvintul vine 
dWa-dreptul din maghiarul alkotni 
perser“, totuşi derivaţiunea din cât, 

22,038 
  

propusă de Lexiconul Budan, e fârte 
ingeni6să, răd&mându-se pe analogia, ve- 
chiului italian „quotare = compo- 
nere, ordinare“, și nu este fără o brumă 
de adevăr. Dintrwntâiu alcătuese = a l- 
kotni trebuia să fi însemnând numai 
por6er“, adecă „scot la ivâlă ce-va noii 
privit ca o unitate, nu ca o adunaret, 
de exemplu: 

Lui Adam Va sa zidire Dumnedei i-a dăruit 
A fi stăpân preste tote ce el le-ati alcătuit... 

(Zilot, Cron. p. 3) 

şi deja mai tărdiu, pe terenul româ- 
nesc, se va fi născut sensul de „com- 
poser, arrangert, „aşed împreună mai 
multe una câte una“, pe care nul 
are prototipul unguresc şi care pare 
a se datori anume etimologiei popo- 

rane dela al-cât, înlesnită prin u- 
nele construcţiuni ca: 

Milă îţi era de ţeră so vegi cum o bântuia, 
Iscodiri n'ajunge 'n minte pe câte alcătuăa... 

(Beldiman, 'Tragod, v. 2497) 

In ulcătuire, după cum sa încetățe- 
nit la noi prin etimologia poporană, 
fie-care din elementele constitutive ale 
totului este al-câtele faţă, cu cele- 
Valte, adecă alcătuesce cutare propor- 
ţiune numerică ; bună 6ră la Alexan- 
dri, laşii în 1844: „(&ranii, cari, slavă, 
Domnului ! alcătuesc cel mai mare n u- 
m&r, nu şi-aii părăsit nici o dată obi- 
ceiurile, nici limba, nici portul. ..“, unde 
alcătuesc este ca şi când am întreba: 
pal-câtele este ţeranul între cei-Valţi 
Români ?* 

I. Ca verb activ, alcătuesc se pote 
traduce mai tot-d'a-una franţusesce prin 
„composer“ şi „arranger. 

a) Alcătuesc „composer“, fie în sens 
fisic, fie în cel intelectual, sinonim cu 
întocmesc. 

A. Odobescu, Mihnea-vodă p. 37, vor- 
bind despre mazilia acestui principe 

25
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în Ardel: „Toţi grofii şi nemeşii din 

Sibilu şi de prin pregiur alcăbuiaii o 

curte, care se bucura de bilşugul şi 

de traiul Domnesc al Voevodului ma- 
zi, .€ 

Costache Negruzzi, Zoe, L: „EI purta 

un antereii de suvaia alb, era încins 

cu un şal roşu cu flori, din care o 

p6lă i se slobozia pe câpsa stângă, iar 

capetele alcătuind un fiong dinainte, că- 

deaii apoi peste papucii lui cei gal- 

beni. ..« | 

Zilot, Cron. p. 2: „Acum vădând iar 
în patria mea primejdie mare şi înțele- 

g6ndu-o pre dînsa tocmai stirv în mij- 

loc la atâtea hiare, mai alcătui şi a. 
câstă scurtă scrisore,..* 

La Cantemir, Ist. ierogl. (Mss. în A- 

cad. Rom. p. 29): „...cămila nepăsă- 

rită şi paser6 necămilită, căriia, unii al- 

cătuindu-i numele Strutocamilă îi azic ; 

acasta precum hirişă cămilă să nu fie, 

peneie o vădesc, şi iarăşi hirişă pasire 
să nu fie, nezburare în aer o pâr6şte...“ 

— alcătuesc se referă, la numele c o m - 
pus: oroovYo-xaumios. 

d) Alcătuesc „arranger“, sinonim cu 
tocmesc: 

Ioan din Vinţi, 1689, f. 179 a: „Prii- 

meşte dară, Biruitoriule, ruga şi ru- 

găciunia, noastră şi odihn6şte — toate 
sufletele carele s'au pristăvitii mai îna- 

inte întru năd6jd6 învierii şi a vieţii 
cei de veci, şi le alcătuiaște numele lor 
în cart vieţii...“ 

O predică a Sf. Ioan Crisostom, sec. 
XVII (Cod. Msş. miscell. al Bis. Sf. 

Nicolae din Braşov, p. 492): „aşa cu 

adevârii să crâdeţi, că pre noi toc- 

mitu-ne-au Domnul şi ne-au alcâ- 
tuâtui,. 

II. Ca verb reciproc, a se alcătui, 

sinonim cu „a se învoi“, însemnâză 
„convenir“. 

: Beldiman, 'Tragod, v. 43: 

  

  

Pun soroc, hotărăsc diua, între ei s'alcătuesc, 

Şi o grabnică ispravă cu toţii nădejduesc... 

sau la Donici, Leul la vina: 

Leu, lupu, vulpea şi cânele o dat: 

Ca nişte buni vecini s'aii fost alcrituit : 

Cu toţii întrunit 

Să umble la vinat... 

il. Ca verb reflexiv, m& alcătuese 

are în limba veche înţelesul de: a'şi 
strînge tote părţile corpului într'o gră- 

madă, a se ghemui, a se sgârci, 

„se ratatiner, se ramasser, se pelo- 

tonner“. 
Aşa la Coresi, Omiliar 1580, quatern. 

XXĂI p. 7: „iaste cămileei mai lesne 

preîn urechile acului a se ahicâtui de- 

căti bogatulii a se spăsi...“, unde al 

cătuire însemn6ză a se face de tot mic 
(Luc. XVIII, 25). 

De asemenea la Cantemir, Ist. iero- 

glif. (Mss. în Acad. Rom. p. 59); ,... 

supt gardul din afară bine aproape să 

lipi şi acol6 ca mortul să trânti; a- 

cesta, aş6 alcătuindu-să şi mulcomiş la 

pământ ascundzindu-să, celalalt cât ce 

put6 ciriteele scutura, şi cu picidrele 

uscatele frundze tropşind-stropşind le 
suna,...% 

Pe lingă substantivul verbal alc ă- 

tuire şi adjectivul verbala lcătu it, 

din alcătuesc saii format alcătu6lă 

sau alcătuinţă „composition“ şi 

alcătuitor „compositeur“. 

v. Rânduesc.-- Tocmesc. 

Aleătuslă (pl. alcătuzli).— v. Alcătu- 

înţă. 

Alcătuinţă (pl. alcâtuințe) , s. f.; 
formation, composition, arrangement, 

structure. Din alcătuesc prin sufi- 

xul -inţă, represintând ca substantiv 

abstract tâte sensurile verbului. După 

Lexiconul Budan (p. 15), e mai între- 

buinţat decât infinitivalul alcătuire, 

care exprimă aceiaşi noţiune. Prin
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sufixul -6lă se formâză sinonimul a ]- 
cătuelă (Budai-Del6nu). 

V. Alcătuesc.—12 -6lă. — -inţă, 

Alcătuire (pl. alcătuiră), s. f.; Pinfi- 
nitif substantive d'alcătuesc: tor- 
mation, composition, arrangement, Si- 
nonim Gu alcătusâlă şi alcătu- 
inţă. 

Critil şi Andronius (aşi, 1794, p. 
23) descriind universul : „Aşa toti 
este rânduitii de uni chipi, câtit ni- 
mică nu lipsește înti'aăastă mare al- 
cătuire pentru toate zidirile : -apa are 
trebuinţă de pământii pentru a o spri- 
jini, pământulii are trebuință de apă 
pentru a să face roditoriu, aerulii să 
adaoge din apă şi foculi să hraneşte 
din aeră, şi aşa totii este rânduiti 
de unii chipi câtii fieşte-care lucru are 
trebuință, de cela-Palţii pentru a sa, ți 
nere, şi toate înpreună alcătuesci 
şi fini lume...“ 

v. Alcătuesc. — Alcătuinţă. 

Alcătuit, -ă; adj.; part. pass6 d'a|- 
cătuesc: form6, compos6, arrangâ 
etc. Represintă ca adjectiv tâte sensu- 
rile verbului din care derivă. 

Alexandri, Rămășagul, sc. I: „Spi- 
ritul femeesc este alcătuit de trei părţi 
din Iad şi una, din Raju...* 

Zilot, Cron. p. 107: „Domnia lui 
Ion-vodă Caragea, alcătuită întâiu pre 
scurt în stihuri greceşti...4 

Cuvîntul e forte des la Cantemir, cu 
diferite nuanţe de înţeles. Aşa, de e- 
xemplu, în Istoria, ieroglifică (Mss. în 
Acad. Rom.): 

p. 22: „a unui organ de muzică toate 
coardele de odată lovindu-să o răzsu- 
nare oare-caria dau, însă vre o melo- 
die tocmită şi după pravilele mu- 
zicăi alcătuită nice cum nu să aude...“ 

p. 267: „... de demult întemeiatului 
Şi în vâci alcătuitului nostru prieteşug 

  

  

( 

acmu roada în vr6me a-ş da şi drago- 
stea viptul a-ş arăta, precum mi se 
pare, s'ar cuveni Şi Sar căd6,..« 

p. 169: „... pietrile scumpe frumos | 
cu aur alcătuite era...“ 

La, negativ, ibid. p. 48: „pre cât 
greu bucatele vârtoasă stomabhului slab 
aduc, pre atâta nesufferire aduce şi 
cuvântul ne-alcătuit la urâchia bine 
ascultătoare...* 

V. Alcătuesc. 

Alcătuitor. — v. Alcătuese. 

Alciu, s. m.; t. de Zool.: P6lan. 
Cuvint adus numai de Budai-Delânu 
(Dic. Mss. în Muz. istor. din Bucur.), 
care'l traduce prin: „Elen, Elenthier“, 
adecă, latinul alce = gr. dx, Popo- 
ran să fie? 

v. Helge. 

Aldân s. haldân, s. m.; t. de Botan.:: 
chanvre femelle, Cannabis femina. 

In Muntenia, se întrebuinţeză forma 
neaspirată aldan: 

„La cânepa-de-sămînţă, după 
ce se uscă, în unele sate se dice câ- 
nepă, în altele aldan...“ (T. Sebeşan, 
Dimboviţa, 6. Poiana-de-sus). 

In Moldova, se dice cu aspiraţiune : 
haidan, : 

]. Ionescu, Calendar 1845, p. 61—62: 
„O dată cu sămînţa de popuşolu să 
aruncă şi cânipă pentru haldani de 

sămânță şi bostani pentru porci...“; 
dar eminnetul agronom rostindu-se mai 
jos contia acestui obicelu, adaogă: 
ptotuşi aş zice ca să să samine deo- 
sebi faldamii...* 

Dr, D. Brândză ne împărtăşesce ur- 

măt6rea notiţă : „In Moldova se dă nu- 

mele de haldan individului femeiesc de 

Cannabis sativa, adecă cânepei 
femele, care produce sămînţa şi care 

în Transilvania se dice Cânepă-de- 
25%
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ti6mnă, pe când planta masculină se 

dice Cânepă-de-vară. Imi aduc aminte 

de când eram copil, că tâmna se adu- 

nai toţi haldanii şi se făcea glugă, 

din ei (precum se făcea, şi din strujă- 

nil de popuşoiu) pentru ca maj în urmă, 

să se bată de pe ei sămința de câ. 

nepă. ..“ 

In forma moldovenscă haldan față, 

cu muntenescul aldan, iniţialul h este 

0 aspiraţiune inorganică, întocmai ca, 

in harmasariu, după cum se dice 

în Moldova pentru armasar (= lat. 

admissarius). Pe a-locuri se aude o for- 

mă, şi mai degenerată : flandan (Baican, 

Despre cânepa şi in, Giurgiu, 1882 p. 

5-6) în care, pe lingă inorganicul 7, ne 

mai întimpină propaginaţiunea, lui 2, 

din causa căriia s'a produs apoi me- 
tatesa hla=hal. O vorbă românâscă o 
dată nasalisată nu mai perde pe na- 

sala : din „cănunt = lat. canutus“ se 

pâte face prin rotacism „cărunt“, dar 

nu se mai întorce la „cănut“. Forma, 

hlandan este dară învederat terțiară, 

forma haldan secundară, forma aldan 
primară, 

Chiar dacă forma, aldan mar fi cea 

primară, totuşi etimologia propusă de 

Cihac (II, 121): „haldan pour hlav an, 

glavan“ din slavicul glava „tâte“, e 
foneticesce peste putinţă, presupunând 

o nepilduită trecere a, lui o în d. Să se 

mai observe că bohemul „hlawaii“, 

pe care '] aduce în paralelă Cihac 

dându'i sensul de „chanvre femelle“, 

nu are „nică o dată acest înțeles, ci 

numai pe acela de „entâtâ“, „Dickkopf“ 
(Jungmann, I, 683), iar „chanvre fe- 

melle“ se chiamă bohemesce „hlavaţ“ 
şi „hlawatka“, de unde pînă la aldan 
e şi mai departe. 

Dar de unde vine cuvintul? 

Pe de o parte, întrebuinţarea, sa ex- 

clusiv rustică, atât în Moldova cât Şi 
în Ţera-Românescă; pe de alta, impo- 

  
  

sibilitatea de ai găsi vr'o sorginte sla- 
vică, ba, nici turcă sai maghiară; to- 

tul dovedesce că aldan este o veche 

vorbă indigenă, care începe deja a se 

perde chiar din graiul ţeranului. Nu 

cum-va, dară, ca 'şi alți termeni bota- 

nici românesci fârte poporani, despre 

cari s'a vorbit mai sus şi vom mai 

vorbi adesea, să fie un archaism ele- 

nic, trecut prin Daci la Români ? 

Aci se presintă do5 ipotese, de o 
potrivă ademenitâre la prima. vedere, 

din cari însă numai una se susţine pînă 

'n capăt. 

I. Adan = "A1Saia. 

Finalul -an este un sufix posterior, 

adaos la forma primitivă aldu, care 

cu un alt sufix posterior s'a mai pă- 

strat pînă astădi în popor ca nume 

personal bărbătese Alde, format ca, 

„Petre“ din „Petru“ şi nu mai puţin 

respândit decât numile personale băr- 

bătesci analge: Flore, Trandafir, Că: 

lin etc., tote de proveninţă botanică. 

Ca, şi „Petre“, Alde este masculin cu 

flexiunea femesscă, articulându-se A- 
dea, nu „Aldele“; la genitivo-dativ 

Aldii, nu „Aldelui“. Alde este un 

deminutiv din Aldu, iar aldan e un 

augmentativ , întocmai ca „baietan “ 

din „băiât“, „boldan“ din „bol“, „şoi- 

man“ din „şoim“ ete. Prototipul lui 

aldan este dară masculinul aldu, care 

totuşi, după cum ne vom încredința, 

îndată, se trage dintro formă femi- 

nină despărută: aldă. O plântă fârte 

asemănată cu cânepa şi care cresce în 

tâtă România „pe marginea pădurilor 

şi prin tufişuri“ (Dr. Brândză, Prodrom 

p. 169)este „Althaeacannabina“, 

în vechea spanidlă „caiiamera“ , portu- 
gesesce „cafiametra“, adecă „cânepă“ 
sai „cânepâsă“ (Nemnich, 1, 206), 

franţusesce „guimauve ă feuilles de 

chanvre“, astfel că trecerea poporană 

a numelui dela acâstă „A lthaea“ la
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„Cannabis femina“ e de tot firescă. Fo- 
neţicesce românul aldă, corespunde 
perfect grecului &49y, de unde apoi 
didaia pe acelaşi cale ca în alți 
termeni botanică, de ex. xoxaia din 

xigx. Pe când în numele personal 

Alde genul masculin este asigurat 
prin aplicarea” exclusivă la bărbaţi, în 

privința, plântei termenul a.1d &=&494 

era feminin numai pînă ce a trecut la 

cânepă. Acâstă schimbare a genului, 

care a necesitat acăţarea unor sufixe 

curat masculine, se justifică prin a- 
ceia, că Românii consideră ca bărbă- 
tâscă pe „chanvre femelle*, întoc- 
mai după cum o fac şi alte popre: 

„die deutschen Benennungen des mănn- 
lichen und weiblichen Hanfes, Fimmel 
und Mâschel, sind lateinischen oder 
italienischen Ursprungs, Fimmel = fe- 

mella, Măschel =— masculus, freilich 
mit umgekehrter Anwendung, 

denn der Fimmel ist gerade der mânn- 
liche Hanf, der aber weil er kiirzer 
und schwăcher ist, in der Vorstellung 
des Volkes als der weibliche erschien“ 
(Hehn, Kulturpfl.%, 169). Intre româ- 
nul aldan şi grecul aidaia este dară 
acelaşi raport de gen ca între ger- 
mânul „der Fimmel“ şi latinul „fe- 
mella“ (cfr. Grimm's Wrtb. III, 1638). 

Să mai adăugâm acum că grecului 
9 (= sanser. dh) e corelativ d aprâpe 
în tâte limbile ario-europee numai în- 

tru cât cuvintele sînt congenere, căci 

în cele împrumutate Românul îl pre- 

face în î ca Italienii (eften — si9qvd6) 

saii în f ca Slavii (logofăt=—10yoYtrqs), 
de unde resultă că între aldan, adecă, 
aldă, şi între cidaia = 49y trebuia, 

să fi fost la mijloc, pentru ca, să potă, 
fi împrumutată, o formă grâcă cu € 

=vY, şi o găsim în adevăr tocmai în   

vechiul dialect elenic din Macedonia, în 

care se rostia: 2240w=—29440, ddvos= 
Sdvaros, 'adocuu — alSpia, dopat — 
Yugat, Zavios — Bav9indg (Sturz, De 

dial. Macedonica p. 31; Benfey's Ori- 

-ent, II, 721), iar prin urmare: &49y= 

&19q, Dela Grecii din Macedonia, ter- 

menul a trecut ca împrumut la veci: 
nii Traci, şi de aci apoi ca moştenire 

prin Daci la Români, unde din aldă 

„Althaea cannabina“ sa născut al- 
dan „Cannabis femina“. 

II. Aldan = Ladanum. 

Aprâpe tâte varietățile din genul plân- 
tei „Galeopsis“ oferă 6re-cari aseme- 

nări cu cânepa. De aceia la Germani 

ele pârtă în genere numelede „Han f- 

nessel “, literalmente „c â n ep ă-urgică“, 

iar varietatea „Galeopsis tetrahit“ în 

specie se chiamă franțusesce chan - 

vrin sai chavre-bâtard. Una din- 

tre varietăţi, forte comună în Româ, 

nia (Dr. Brândză, Prodr. 394), este „Ga. 

leopsis ladanu m“, numită în vechea, 
terminologiă botanică „Ladanum 

segetum“ (Nemnich), unguresce „Ken- 

derike* adecă „cânepidră“. Din 

Ladanum sar face românesce aldan 

prin aceiaşi metatesă iniţială ca în al 

nostru „altiţă“ din serbul „latiţa“. Dar 

acestă derivaţiune, atât de simplă în 

aparință, se isbesce de o mare dificul- 

tate fonetică : dacă finalul -an nu este 

un adaos posterior românesc, ci un ve- 
chiu sufix moştenit împreună cu cu- 

vîntul întreg, atunci el trebuia neapă- 

rat să trecă la Români ca -ân sai ca 

-4 i, astfel că din Ladanum am avâ 

aldân sau aldăti, nici o dată aldan, 

după cum din „Romanus“ avem „Ro- 

mân“ și din „granum“ — „grăi“. 

Remâne dară în picidre numai prima, 

ipotesă ; adecă :
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  gr. ă49n (4487) trac. aldă „guimauve“ 
] | 

"arata rom. aldă (aldu) 
| 

— 

lat. althaea aldan. Alde 

„chanvre-femelle“ n. pr. 

| 
haldan 

  

i 

hlandan 

V. Aglică, — Alac. — 1 Alde. — -an. — 
Cânepă. — Ldor.., 

Aldăş, s. n.; ben6diction, f6licita- 
tion. Este întocmai maghiarul âldâs. 

Se întrebuinţeză numai la Românii 

din părţile Ungariei (Lex. Bud.). 
v. Alduese. 

Al-dătă, adv.; autrefois. Contrac- 
țiune poporană din altă-dată. 

Jipescu, Opincaru p. 26: „Aldată 
nu le iera ruşine Domnilor noştri a 
umbla pă jos pîntre braslili poporului, 
ca să afle păsu şi nevoile Rumânului...“ 

De la Vrancea (B. Ştefănescu) Sul- 

tanica p. 220: „...s6rta a făcut să se 
ridice în locul bisericuţei, plină al-dată 
de credincioşi la sărbători, biserică 
mare şi falnică, dar g6lă...“ 

v. Alț. — Dată. 

Aldămâș s. adalmâş (pl. adalmaşuri, 
aldămaşuri), s. n.; 10. vin bu comme 
arrhes ă la conclusion d'un marchs; 
20%. pourboire. Cu sensul al doilea, se 
aude numai peste Carpaţi: 

Dicţionar Mss. Bănăţen circa 1670 
(Col. |. Tr. 1883 p. 423): „Aldemash. 
Donum.“ 

Lexicon Budan: „Aldămaş, das Trink- 
geld. 

Cu primul. sens, având o accepţiune 
juridică, cuvîntul e forte poporan. „A 
da aldămaş“ şi „a b6 aldămaş“ înso- 
ţesce la ţerani şi la orășenimea, de jos 
ori-ce vîndare sai cumpărare, Şi chiar 

    

tot felul de învoeli între oi sai mai 
mulţi. 

„Aldămaş se numesce hiritisirea ce 
se face în urma tocmelei Şi care con- 
stă din următârele: părţile se duc şi 
cer băutură spirtâsă, vin sai rachii; 
se dă întâiii de cătră cumpărător, care 
cinstesce pe vîndător, şi acela "1 feli- 
citeză qicendu-i: dea, D-deii să ai parte 
de... (obiectul cumpărat), atât d-ta cât 
şi urmaşii de urmaşii d-tale, şi să fii 
sănătos să'l stăpânescă! apoi dă şi 
vindătorul tot atâta băutură, şi ci n- 
stind pe cumpărător, acesta *] felici- 
teză: şi d-ta să dea D-dei să ai parte 
de bani, unde vei pune un ban să 
scoţi o mie, spor şi isvor să dea, 
D-deii!“ (|. Curpăn, Bacâi, ce. Nadişa). 

„Aldămaşul se face la vîndără şi 
cumpărări. Se mai numesce şi cin- 
ste. Se dă de vîndător doă părță şi 
de cumpărător o parte“ (IL. Georgescu, 
Prahova, e. Călinescj). 

„La aldămaş vindătorul plătesce doă 
părți, iar cumpărătorul numai una“ 
(P. Ştefănescu, Dolj, c. Simnic). 

In unele localităţi aldămașul prive- 
sce numai pe vindător. 

A. Pann, Prov. Il. 136: 

Ai mers să peţescă, obicetu cum este; 

Priviră, v&dură, vorbiră de fată, 

Şi se învoiră cu mumă, cu tată. 

Acuma remase să b6 aldămaşul... 

Jipescu, Opincaru p. 145, descriind 
pe ţeranul venit la „jupân“ în prâ- 
văliă pentru a'şi cumpăra „cădreci“ : 
„=, daca je aşa, nici cum dici 

dumnsta, nici cum dic iei, hile cu 
cinsprece lei! 

„— Adu mâna 'ncoa! Ai noroc! 
Portă'i sănătoşiel! 

p— Să dea Dumnedei! 

„ — Acu aldămaşu cade pe dumnâta 
să'l dai, logofete! 

» — Aşa, neică Pârvule! Adu băiete
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câte un şapte-şi-cinci (adică 75 dra- 
muri de ghin). 

» — Să'ţi trăiescă cocâna şi mititei!..& 

„Cu ţeranii din Basarabia, — dice 

călătorul Dr. Zucker  (Bessarabien, 

Frankf. 1834 p. 19) — anevoe se pote 

face o învoslă de ori-ce fel fără a o 
încheia în cârşmă prin aşa numitul 
aldamaş...“ 

Alexandri, Arvinte şi Pepelea, sc. 4: 

„Pepelea: Bună tocmală!.. Dar ce-va, 
adalmaş? 

„Arvinte: O baniţă de nuci uscate... 

hai; trâcă dela mine; unde-o mers 
miia, mârgă şi suta... 

„Pepelea: Bunătatea d-tale!.. însă 

un lucru strică... 

„Arvinte: Care? 

„Pepelea: Nu'mi plac nucile... 

„Arvinte: Nu fii prost, măi! O ba- 
niță de nuci vechi, de şâse ani... Nu 

scăpa chilipiriu din mână. 

„Pepelea: Ba nu aşa, giupâne!... 

Almintire... Dâ'mi pe Măndica odal- 

maș... Vrei ?..« 
Act din Tîrgovişte, 1636 (A.L.R.1, 

16): „au cumpărat o vie dela Stancul 

şoimarul de Tărgovişti, însă viia în 

feţe în delul Tărgoviştie, de lată deîn 

Nica luzibaşa] păn în diiaconul Tudor 

Muce, şi cu pometul şi cu tot locul 

căt se va, alege în prejurul şi în lun- 

sul acei vii, dereptu ughi 110 bani 

gata; şi am cheltuitu la aldămag 

ughi...“, apoi e lăsat gol locul pentru 

cifră, fiind-că — pe semne — „petre- 

cerea nu se isprăvise încă pe deplin 
la facerea, actului. 

Fără noţiune juridică, ori-ce beţiă 

saii petrecere, în aşteptarea unei is- 

bânde sau la urmă, se pâte dice al- 

dămag. 

„Când se seste pentru întăia dată 

un plug noi, este obiceiu de a be 

aldămașu plugului...“ (G. Secărânu, 

Dâmboviţa, c. Runcul).   

A. Odobescu, Mihnea-vodă p. 24: 
„Când m'oiu veds scăpat și de odrasla, 

asta de Olteni blestemaţi, o să mi se 
mai veselâscă inima în mine. Acum 

chiamă pe pivniceri şi să le bem al- 
dămaşul. Noroc bun, măre Bădiţă!..“ 

In acest sens, un om care a făcut 

o isbândă şi care de bucuriă ar trebui 

să cinstâscă pe ai sei, se dice: 
„bun de aldămaş* (L. M.). 

Cei ce ieaii parte la aldămaş, vese- 

lindu-se împreună ca un fel de mar: 

tură la încheiarea tocmelei, se chiamă 

aldămăşari. 

Lexicon Budan: „Aldămăşsriu, 

praesens mercipotui, combibens e mer- 
cipotu“. 

In 'Ţera-Românescă mai cu s6mă, 

aldămaşul era un obiceiu-atât de juri- 
die, încât în actele domnesci de întă- 

rirea cumpărăturelor se arată anume 

aldămăşarii. Astfel întrun cri- 

sov din 1631 scris slavonesce (Vene- 
lin, 298), Pârvul din Urlaţă cump& 

rându'și mai multe vii, Domnul spe- 

cifică pe toţi aldămăgşarii (angn- 

mbiuăpa) câți ai asistat, adecă aii băut 

cu prilejul fie-cării cumperăture în - 
parte. 

Act rustic din Prahova, 1596 (Cuv. 

d. bătr. 1, 67): „atasta moşia vân- 
dut'am cu ştire megiiaşilor deîn sus 

şi de jos, fostau şi aldămăşarii 

care să vor iscăli mai jos...“ 

Act din Ilfov, 1608 (Cuv. d. bătr.], 

169): „au cumpărat oeină, în Berileşti 

dela Mariia fata Vladului 2 funi de- 

reptu aspri 9000 şă cu u rumăn 

anume Şărb; au văndut de a lor 

bună voe, şă aldămăşari anume: 

Avram postelnic i Şteful postelnic i 

Costantin fratele lu Dănişor logofăt 

de Buzău i Bălan i Mihăil i Duţei 

Dragomir îi Vladul de acolo de sat de 

Berileşti...“ 
In vâcul de mijloc mai ales, acest obi-
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ceiu juridic era forte respânâit pretutin- 
denea. Intr'un text din Francia citat de 
Du Cange (Gloss. lat. v. Poticula): » Ven- 
didimus Druvallono presbitero dimi- 
dium cujusdam campi, et accepimus 
pretium in quo nobis complacuit, hoc 
est, in argento solidos XVIII, et ad 
poticulas quas simul bibimus 
denarios XVIII“. D, Bogisic, pe de altă 
parte, în tractatul sei despre „Obi- 
ceiele juridice la Slavi“, constată, ace- 
Jaşi datină la Serbi, la Bulgari, la 
Poloni, la Ruşi etc., unde ea se nu- 
mesce „mohoryez“, „litki“, „litkupt, 
plikovo“ şi altele (Pravni obitaji u 
Slovena, Zagreb 1867, p. 85, 183). La 
Români dară instituţiunea în sine'şi nu 
e de loc ungurâscă, însă curat ungu- 
resc este numele: aldămaş = â1qo- 
mn 4 s „pot-de-vin, toast, bn6diction“, 
dela aldani „bânir“. 'Tot dela Un- 
guri ai luat cuvîntul şi Serbii: a|- 
dumas, întrebuințându'l întocmai 
ca la noi (Bogisi€, Zbornik pravnih 
obitaja, Zagreb 1874, p. 494, 465, 466). 
Prin etimologiă poporană dela „a da 
[vin ori rachiit]“ s'a născut apoi forma 
românescă metatetică adălmaş sait a- 
dalmag, cea mai întrebuințată în graiu 
şi pe care dela Moldoveni ai împru- 
mutat'o Rutenii: odomas,. 

După cum am vădut mai sus, la 
țerani aldămaş e sinonim cu cin: 
ste, cuvint slavic anterior întrodu- 
cerii termenului unguresc şi carele la 
rîndul sei traduce pe latinul vulgar h o- 
nor cu acelaşi sens, de exemplu în- 
tun text medieval: „domini consules 
faciendo honores villae dede- 
runt dictis communitatibus unum vas 
vino plenum...“, adecă: „ai făcut 
cinste cu un butoiu de vin“, de unde 
şi franţusesce „faire les honneurst, 
ca întrun act din 1363: „commenca, 
ledit Perrin ă dire que de !'honneur 
ou du disner dessusdit il ne paieroit 

  

  

    

aucune chose“ (Du Cange, v. Honor). 
In acest mod ne aparla Români trei 
straturi: de'ntâiu latinul hono T, pe care 
apoi slavicul cinste îl înlocuesce în 
tote accepţiunile sale şi astfel îl go- 
nesce din grau, în fine maghiarul aldă- 
maş Ssuprapunându-se vorbei slavice 
numai în sensul cel juridic. 

V. Aldaş. — Alduesc. — Cinste. 

Aldămăşăr, — v. Aldămaş. — Moho- 
riciu, 

vAlde (artic. Aldea, gen.-dat. Aldii, 
voc. Aldeo), n. pr. pers. m. Un nume 
bărbătesc fârte poporan la, toţi sătenii 
din Dacia lui Traian, deşi rar pe la 
oraşe, Cată să fi existat şi o formă 
Aldu, de unde Alde ca deminutiv, 6r 
aldan ca augmentativ, şi de unde 
vine şi numele de familiă Aldul6nu. 
Alde se referă la Aldu ca „Petre“ la 
„Petru“. 

Jipescu, Opincaru p. 156, înşirând 
numile mai obicinuite pe la țeranii din 
Prahova: „Sceâte'ţi bani, vere, că, tri- 
buie la boieri! Înjugă-te Stoico, fă-te 
luntre şi punte, Frâncule ; părpălieşte- 
te, S6re; frigi-te, Aldeo!.. 

In vechiul Pomelnic al mănăstirii 
Bistriţa din Moldova (Mss. în Acaq. 
Rom. p. 68): „Bana, Cronma, Xa As. 
şi tot acolo (p. 56) numele bărbătesc 
Aldomir, formatdin Alde sai din Aldu 
după analogia numilor bărbătesci slavice 
ca „Dragomir“, fiind-că slavică era pe a- 
tuncă la Români moda timpului, deşi 
în onomasticul proprii slavic nu există 
de loc Alde, fie simplu sai în compo- 
siţiune, ba nică elementele acestui nume 
(cfr. Morotkin, Slavianskii imenoslov, 
Ptrb. 1867 p. 2). 

Lîngă laşi un sat se chiamă Ră- 
diul-Aldă, adecă „păduricea lui Ade“, 
Un sat în Buzei şi altul în N6mţ, se 
dice A ldeni. 0 mulţime de sate portă
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numele de Aldesci, în Moldova, în 
Muntenia şi peste Carpaţi. Aldenii 
indică pe Gmeni veniță dintro locali- 
tate Alde, iar Aldescii însemneză 
pe pogoritori dintr'un strămoş Alde. 

In ţ&ra Făgăraşului acest nume băr- 
bătesc a, fost Gre-când atât, de respân- 
dit, încât întrun singur act din 1556 

ne întimpină şâse Români de acolo 
numiţi Alde (N. Densuşianu, Monum. 

1885 p. 10—19). 

Cihac (Îl, 475) explică pe Alde prin 
maghiarul 41 dani „bânir“, ca şi când 
ar fi o traducere a numelui creştin 
Benedictus. Dar Ungurii din „Be- 

nedictus “ fac „Benedek“, „Bencze“, 
„Bene“, „Benke“ sai „Benk5“, „Ben- 
de“, „Benes“, „Bank“, „Bend“ (Czu- 
czor-Fogarasi, Sz6t. v. Bened6k), şi nici 
o dată nu'l traduc prin vrun derivat, 

-din âldani. Ce-va mai mult; tri- 

bunalelor maghiare din Ard6l acest 
nume, pe care! audiai mereii la Ro- 

mâni, li se părea tot-d'a-una atât de 

neunguresc, încât în acte oficiale ele 

nu scieaui cum să/l transcrie: Algya, 

Algye, Algja, Alde, Aldgie, Alge, Alga, 
Alda, Aldgya etc. (N. Densuşianu, op. 
cit. passim). 

Nici slavie, nici maghiar, Alde sar 

păr6 la prima vedere a nu diferi de 

numele personal italian Aldo, Al- 
dino, frances Audin, care e însă 

pe acolo de o importaţiune germană 
medievală (Pott, Personennamen, 495-6). 

Resultă dară că al nostru Alde e 
ce-va curat românesc, şi încă numai 

ţerănesc. De aceiaşi origine cu aldan 

„chanvre femelle“, el face parte din 

cercul numilor personale aşa, dicend 

botanice, ca Plâre, Trandafir, 

Calomfir, Călin, Bujor etc. La 

Serbi Konoplia, adecă „Cânepă“, este 

un nume personal femeiesc forte obici- 
nuit (Karadzic). 

v. Aldan,.   

2-Alde, adj. invar.; certain, quelqu'un 

des nâtres; m6me; pareil, semblable. 
Un idiotism românesc, fârte anevoe de 
tradus în ori-ce altă limbă şi care, 

deşi tot ce pâte fi mai poporan, a fost 

însă pînă acum uitat aprâpe de tot 

în dicţionare. 

In unele localităţi, poporul rostesce 
ande în loc de alde. 

„Pe la noi, în comunele Rucăr Şi 
Sâmbăta-de-sus şi cea de jos, nu se 
dice nică o dată: mă duc pînă la nă- 

naşul, mă duc la, judele, şi alte frase 
anal6ge; ci tot-d'a-una după preposi- 
țiune se pune cuvîntul ande: mă duc 
pin” la ande nănaşul, la ande judele 

etc.“ (G. Pop, Făgăraş, c. Lisa). 

Jipescu, Opincaru p. 14: „budulaca 

mea vorbire cu ande hinu miei Mo- 

țăilă...“%; ibid. p. 16: „pe rînd tot pe 
dVande noi ne poftişi...“; apoi p. 21: 

„ande lea, Calohira, Il6na, leica, Ilinca....%; 
dar pe acelaşi pagină 23 alde şi ande: 

„rude cu dande noi, bieţi rumânaşi 
d'acolo, căci sînt năcăjiţi în vac de 
veciie, supuşi, răriţi dă noi şi robiță 

la n6mţ, la ungur, la rus, la turc, 

nu le dă pas alde ahăia să ghile 'n- 

câce...“ 
Ca, ande = alde, tot astfel la Macedo- 

români se aude an-doile pentru al- 

doile. In ambele casuri este efectul 

acomodaţiunii fonetice, dentalul n fiind 

mai apropiat lui d decât licuidul 7. 

I. Fără preposiţiune de, alde circu- 

lsză în graiu: 

a) Mai ales când e vorba de rude 

sait n6muri, fiind urmat de substanti- 

vul post-articulat : alde tata, mama, 
nenea saii nea etc. 

„Când se întâlnesc doi săteni şi se 
întrebă, între dinşii : 

„— Unde te duci, l6ne? 

„— Mă duc la alde frate-mio, sai la, 

alde tata, sai la alde naşga etc. .
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„—Cu cine ai pus în plug? 
»—Am pus cu alde cumătru Ilie...* 

(P. Bourânu, Covurluiu, c. Tirgu-Bujor). 

„Pe la noi la mamă se dice: muică, 
la mamă mare: alde -bătârna... 
(Domnica Gheorghe, Dolj, e. Măceş-de- 
j08). 

Dintr'un lung şir de exemple despre 
graiul ţerănese din Ialomiţa, iată câte- 
va: „Aldi nea Ivan a vinit aci... P& 
urmă s'a dus l'azdi moş Manea... Aldi 
nea Coman, ăştiia sînt nişte Gmeni dă 
ispravă... Ei acum ghiu dila, plug, 
Shine gal văru Stoica, Şi "ni pare co 
să ghie cu dinşii şaldi moş Iorga... 
Adi a vinit aldi mama la noi cu aldi 
nenea...“ (T. Theodorescu, com. Lup- 
Ş6nu). 

De la Vrancea (B. Ştefănescu), Sul- 
tanica p. 216, pune pe o țerancă să 
întrebe pe un sătân drumeţ, dacă nu 
cum-va v&duse în călătoriă pe bărbatul 
ei: „Nea Mitrane, ai întâlnit pe ale 
drumuri pe alde dumnialui 2“ — şi să. 
t6nul sciind că „alde dumnialui“ 
nu pote fi decât bărbatul, îi respunde : 
„Da cumetriţă, dăscarcă la Olteniţa“. 

Boliac, „Ocna“ : 

Cât vru să 6s afară fetiţa, rumesră, 
Eu saiu ş'o iati în braţe şi par'că fu a mea. 
O string şi ea 'mi respunde. O iai la subţidră 
Și fug, căci era mică, ca pana de uş6ră, 
Bătea subt ţiţă”i peptul şi gura îi ardea. 
Ajung cu ea a-casă ş'o bag la alde iata ; 
Aci o vădui bine, şi tare îmi plăcu. 
Ei mi-am găsit nevestă... 

In casuri ca cele de mai Sus, rare- 
ori de'naintea lui alde se pune de, ŞI 
atunci nu ca element preposiţional, ci 
numai ca o amplificare fonetică sai un 
fel de emfasă, cuvintul remănând la 
nominativ, de exemplu: 

Ai mers să peţâscă, obiceiu cum este ; 
Priviră, v&gură, vorbiră de fată, 
Şi se învoiră cu mumă, cu tată. 

  

  

Acuma remase să b6 aldamaşul 

D'alde cuscru, socrul şi de alde naşul... 

, (Pann, Prov. II, 136) 

b) Fără noţiune de înrudire, dar de- 

spre cine-va f6rte cunoscut vorbitorului 

şi ascultătorilor ; precum în „Sburăto- 
rul“ de Heliade: 

Ori aide l'alde baba Comana... 

Şi mai jos: 

Tot smei a fost, surato. Veguşi împeliţatu. ! 
Că țintă Palde Florea în clipă străbătu... 

Basmul ,Aleodor-împărat“ (Ispirescu, 
Leg. 48): „... luă de soțiă pe fata lui 
Verdeşîmpărat şi se întârse la împ&- 
răția lui. Când îl vedură alde glâtele 
venind tâfăr...“, unde „alde glâtele = 
împărăţia lui“. 

In acestă întrebuințare, vedem deja 

la Dosofteiu, 1680, f. 293 b, cu con- 
textul slavic : 

«. Jată îngerul 

Domnului să pu- 

goră îndată, la cei 

cu alde (Ange) A- 
zariia în cupto- 

riu.., 
Acelaşi pasagiu la Coresi, 1577: „e 
îngerul Domnului deştinse depreună cu 
Azaria-feăorii în cuptoriu ...“, iar la, 
Silvestru, 1651: „iară îngerulă Dom- 
nului înpreună, cu soții Azariei pogoră, 
în cuptoriu.,,* 

Tot cu sensul de „cine-va bine cu- 
noscut“, figurâză alde în gramatica, ba- 
sarabiană a lui Doncev, care ne spune: 
„Pentru a arăta numirile familice în 
„numărul plural, se întrebuințeză pre- 
„posiţia alde sai finalele -escii, -ule- 
„scii: alde Cazimir=Cazimirescii, alde 

„Catargi = Catargiescii, alde Ghica = 
„Ghiculescii ete. De ex: Pre alde Ca- 
„Zimir şi alde Alexandri, ca şi pre Do- 

„nicescii şi Bălşescii...“ (Cursul, Chişi- 
nâi, 1865, II p. 23). 

Tot aci vine: 

. aggelii ze 

gospoâni siinide 

kupno kit ize sii 

Azariemi vi 
pese...
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„Un om de nemic sait fără căpătâiu 
se dice: alde -încurcă-negară“ (St. 
Voinea, Dobrogea, c. Somova). 

A. Odobescu (Rev. Rom. 1862 p. 
364 :) „... nu scie să'mparţă paiă la 

doi măgari,—ia, alde nea Vlad, alde 
nea Vlăduţă...“ 

c) Fără preposiţiunea de, dar pre-. 

ces de un adjectiv şi urmat de un nume 
sait mai ales de pronumele personal 

în cas oblic: săracul de mine = săracu 

alde mine, păcătosul de el= pă&cătosu 

alde el etc. 

Coresi, Omiliar : 1580, quatern. II p. 

2: pjăluiaşte amu amărâtuli de 
omi să se sature...“ 

Cumcă în tâte aceste casuri - de 

este o simplă contracţiune din alde, 

probă femininul ' „săracan de mine !“ 
unde -nde ar fi peste putinţă a se 

. explica altfel decât prin poporanul ande 

=—alde. 

110. Când lui alde îi precede prepo- 
siţiunea de, şi anume : 

a) Partitivul de= „dintre: 

Gr. Alexandrescu , Satira duhului 
mei : 

Invaţă danţul, vistul şi multe d'alde alea; 

lar de vrei să faci versuri, ia pildă dela 
Pralea... 

E forte des la Anton Pann: 

Dicând dalde aste, plâcă către Mare, 

Cu ciubucu'n mână ca în preumblare... 

(Prov. III, 184) 

Finul, vorbe d'alde aste şi altele îndrugând, 

Şi cu naşul împreună la casa sa ajungând, 

Cu destulă bucuriă pe 6spet ai priimit... 

(Ibid, III, 83) 

Aşa, cinstite părinte, p&catu'mi mărturisesc : 

Şi or-cum scii, rinduesce'mi canon să mă mân- 

tuesc; 

De alde sărbători iarăşi nu sciă de le-oiu fi 

păzit... 

Ubid. 1, 138).   

- PW'alde aceste şi alte 

Înşiră cu glasuri nalte... 

Ă (bid. LL, 156), 

D'alde. aste g'alte multe 

Şi mai mari şi mai mărunte... 

(bid. 111, 40 

0) Mai rar genitivalul de=—,„despre“: 
Alexandri, Barbu Lăutariul:: „De! 

unde se mai pomenesce de-alde-astea 

prin oraşe! Numai pe la eră dacă se 
mai trec...“ 

„A. Pann, Moş-Albu, I, 25: 

Ci îi cer ca să le cânte d'alde vitezul Mihaiu, 

Tragând din arcuş o dată să dică gece din 

graiu,.. 

Intrun vechiu text ne intimpină 

alde întrebuințat pentru a exprime ra- 

portul genitival fără preposițiunea d e, 

şi anume: 

Gheorghie Ştefan-vodă, 1656 (A. 1. 
R. III, 230): „dămu-ţi ştire pentru o. 

pără ce avură înnaint6 domniei msle 

boiarinul nostru Pelin vistiiarnicul şi 

Gherman şi Simion de Şileşeu, cu toţi 
Murgeştii, pentru sat pentru Mihaltu 
ce iaste aproape de tărgul Cernăuţi- 

lor, zicăndu boiarinul nostru Pelin vis- 

tiiarnicul şi cu Gherman şi cu Simion de 

Şileşeu, cum acela sat Mihaltul le iaste 
lor drept de moşie şi! ţin Murgeştii 

cu înpresurătură, şi ni-au arâtat şi un 
zapis dela Constantin-vodâ, făcut pre 

multe ocine a lor, şi "'nti'acel zapis 
serie şi satul Mihaltul, şi aşe scrie cum 

acel sat Mihaltul Pau fost cumpărat 

Gavril Moţocel, moşul vistiiarnicului 
Pelin şi alde Gherman, dela 16 va- 

măşul...“, unde contextul ne arată că 
alde figureză pentru „al lui“. 

III0. Originea. 

a) În privinţa, semasiologică, cată să 

plecâm dela forma cea mai simplă: 

alde fără preposiţionalul de. Alde 

tata , alde mama, alde Florica, alde 

baba Comana, alde Cazimir etc. însem- 

n6ză peo ființă forte cunoscută
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no8. În „amăritul de om=amărit alde 
om“, „păcătosul de el = păcătos alde 
el“, „sărăca?nde mine =săraca ande 
mine“, alde întăresce noţiunea indi- 
vidualităţii, ce-va ca şi cândam dice: 
amarit însuşi omul, păcătos chiar 
el, săracă însă'mi; adecă revine tot 
la cunoscut. In: de-alde astea, 
de alde serbători, de-alde alea, alde 
are sensul de asemene, ceia ce 
Srăşi nu se depărteză de noțiunea cu- 
noscutului, de ră ce se înteme- 
iază pe o comparaţiune. In scurt, în- 
țelesul fundamental al lui alde este 
cunoscut sai fârie cunoscut, 
„certus“, şi dacă în unele casuri el 
trece la acela, de 6re-care, de pildă în 
versul lui Anton Pann (Prov. 1, 22): 
Că d'alde alte bucate cred că aici nu găsim... 

apoi întocmai aşa francesul „certain“ 
"a trecut şi el dela înţelesul fundamen- 
tal de cunoscut: „but; certain, sci- 
ence certaine, coup certain“, la acela, 
de Gre-care: „certaines gens, cer- 
tain conte, certain âge“. Regula ac- 
tuală a gramaticei francese de a pune 
pe „certain=cunoscut“ după substan- 
tiv, 6r pe „certain = 6re-care“ înainte, 
n'a existat încă în vechea francesă şi 
nu era pe deplin admisă nici chiar în 
secolul XVI. 

b) Sub raportul morfologic, alde se 
compune din pronominalul al ca în 
„al-meii“, „al-doile“ etc. şi din prepo- 
siţiunea de, pe care al şi-a atras”o, 
dar care în principii e independinte, 
având în regim pe numele sait pronu- 
mele ce'i urmeză, după cum acâsta 
lesne se recunâsce mai ales în con- 
Strucţiunea : „amăritu'l de om“, unde 
de funcţioneză în acelaşi mod ca în: 
„Vai de cutare“. Acestă natură pre- 
posiţională a lui de ne apare nu mai 
puţin bine în: 

Ha vedi, ast cântec îmi place, 
Asta pentru mine face, 

    

  

Dar nu d'alde-pierde-vară, 

Fire-ai cu el de ocară,.,. 

(Pann, Prov. 1, %). 

unde „de-pierde-vară“ este în fond 
aceiaşi construcţiune ca „de cari“. 
Funcțiunea lui al, ca articlu posesiv, 
este de a arăta intimitatea, fără însă 
o specificare mai de aprope ca în „al 
mei“, „al tei“, unde pronumele in- 
dică în specie felul intimităţii, pe când 
simplul al în alde exprimă un raport 
posesiv atât de general, încât nu ad- 
mite nici măcar distincţiunea, sexuală, 

ce-va, ca, lătinesce în „nostras“, dicân- 

du-se „alde tata“ întocmai ca şi „alde 
mama“ „alde Mihaiu“ ca, şi „alde Co- 
mana, 

Românul alde n'are nici o analogiă 

în cele-lalte limbi romanice. 
v. SA, 

Ald&ni l :: Ad 
„— V, tr Alde. Aldăsci | 

Al-doile, a-doua, adj. num.; second, 

deuxieme.—y. %A. 

Aldomir, n. pr. m.—v. t'Alde. 

Aldu.— v. Aldan. 

Alduăse (alduit, alduire), vb. ; bânir, 
feliciter, souhaiter du bonheur. Este 
maghiarul âldani. Se întrebuinţeză 
numai peste Carpaţi. 

Lexicon Budan : „Alduesc=norocese, 
fericesc; alduesc pre cine-va la diua 

sa, la anul noii, pentru dobândirea că. 
rii-va, norociri sai vrednicie“. 

Dicţionar Mss. Bănăţen circa 1670 
(Col. 1. Tr. 1883 p. 423): 

„Alduiesk. Benedico. 
„Alduit, -ă. Benedictus, -a. 
„Alduitură. Benedictio“. 
Furdulu, Versu Kotranci, Abrud 

1818, începe cu:
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Oh, baie Vercheşenâscă, 

Dumnezeu te alduiască... 

v. Aldaş.— Aldămaș.— Aldatit. 

Alduire.—v. Alduesc. 

Alduit, -ă, adj.; beni. Participiii tre- 

cut din alduesc. Circulză în Ba- 

nat şi'n Ard6l. Lexicon Budan : „4ldu- 

it =norocos, fericit; bun, cuvios“. 
„In Făget se dice: boul este alduit 

pentru că au fost de faţă la nascerea 
Domnului; despre s6rele şi luna se 

aude: sântul sre şi alduita lună...“ 
(D. Păscuţ,). 

v. Alduesc. 

Aldulenu.—y. !:Alde, 

Alduitiră.—v, Alduesc. 

1-2-3: Ale, pluriel fâminin pour le: 10. 

pronom dâmonstratif al (41); 20. ar- 

ticle prâpositif adjectival al (& 1); 80. 

article possessif al. Funcţiunile cele 
normale şi originile acestor trei forme 

feminine plurale aii fost deja desbă- 

tute cu ocasiunea singularului lor şi 
a formelor masculine. 

V, 6-78: 4, —9 45, 1254], 
Aci vom indica dară numai acei i- 

diotismi, în cari femininul plural ca: 

petă o individualitate aşa qicând inde- 
pendinte, ca şi când ar fi un cuvint 

a-parte, ba chiar une-ori nu funcţion6ză 

ca feminin, ci pe deplin ca un neutru. 

10. Demonstrativul ale „celles, cel- 

les-lă“: a) tâte alea=,toute sorte de 
choses“ ; 0) alte alea—,paralysie“. 

a) Acăţându'şi pe emfaticul -a (v. 54) 

şi întrebuințat într'un mod absolut; în 

construcţiune cu t6ie, ale însemnză 

în graiul familiar: „fel de fel delucruri“. 

Basmul l6na Simdiana, (Ispirescu, 

Leg. 16): „Fata împăratului, cum audi 

acesta, puse t6te alea la cale pentru 
drum...“ 

ALE 
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Jipescu, Opincaru p. 46: „La noi să 
cumpără mai t 6 te alea dăla, streini...“ 

Aprâpe acelaşi sens are în construc- 

țiune cu multe, şi chiarcu multe 
d'alde: 

Invaţă danţul, vistul şi multe d'alde a- 

lea ; 

Îar de vrei să faci versuri, ia pildă dela 

Pralea... 

(Gr. Alexandrescu, Satira duhului meu) 

Intrun înţeles mai restrîns se con- 

struesce cu partitivul de, ca în ura- 
ţia din Transilvania : 

„....0 Mahramă 

Mult mândră şi frumâsă, 

Să ne-o daţi dumnâvâstră; |. 

Fie şi de in, 

S'o şterge mirele de vin; 

Fie şi de bumbac, 

No& şi d'alea ne plac... 

(G. D. Teodorescu, Poes. pop. 181) 

v- 2: Alde.— Tot. 

Acolo pe unde nu se obicinuesce 

forma, ă |, bună Gră în Moldova, în loc 

de „t6âte alea“ se dice cu acelaşi 
sens „tote celea“ saii „tâte cele“; 

de asemenea: „multe cele“, „mul: 
te d'alde cele“ etc. 

v. 1*Cele. 

b) Cu emfaticul a şi construindu-se 

cu alte, demonstrativul ale devine un 

nume eufimistic al „paralisiei“. 

De la Vrancea (B. Ştefănescu), Sul- 

tanica p. 29: „O sudâre rece îi bro- 

bonă fruntea, şi în genuchi cum era, 

îşi acoperi fața cu amîndoă mânele. 

Alte alea i-ai luat luminele; o câţă 

întunecâsă îi împăejenesce ochii...“; a. 

poi mai jos p. 52: „apucată ca de 

alte alea, fără să deschidă gura, o 

rupse la picior...“ (cfr. p. 281). 

„Jipescu, Opincaru p. 79: „Țineţă hi- 

rea, hine, să nu te dea în alte alea 
Watâta înălțare !..“ 

Intrun alt pasagiu, p. 57, Jipescu 

pune pe „alte halea, în loc de „tâte
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alea“: „... dai la copii meraz alte 
halea : oi, casă, lăpteturi, velințe.. .“, 
înțelegând aci numai lucrurile mate- 
iale în oposiţiune cu o moştenire mai 
înaltă : „limba şi legea“; dar o ase- 
menea întrebuințare nu e tocmai po- 
porană. 

Pe când pluralul alte-alea însem- 
n6ză „paralisiă“, singularul altă-afa 
se iea în popor cu înţeles cu „mons- 
tru, dihaniă, arătare“, bună-6ră la, Is- 
pirescu, Unchiaşul sfătos p. 35: „dar 
se minună ca de at ă-aia, când vădu 
că în locul capetelor tăiate cresc al- 
tele la loc îndoite...“, sati mai jos p. 
66: „fugiai de dinsul ca de altăaia 
şi se ascundeai,..« 

V. AH, 

II. Adjectivalul ale, formă familiară 
în loc de cele „les [belles]“: a) de ale 
= „des plus—, d'entre les plus —, d'im- 
portance“; b) ale-sfinte, ale-fru- 
m 0 se= „fâest. 

a) Preces de un substantiv feminin 
la singular şi urmat de un adjectiv la 
plura!, compusul „de ale“ sai „dale“ 
exprimă cu mai multă, energiă, aprope 
iperbolic, noţiunea coprinsă, în epitet, 
bună-6ră: „o di dW'ale mari“ este ca şi 
când am qice: „o di forte mare“ sai 
„mare de toti, 

Cântecul Pandurilor din 1821: 

Să trag brazda dracului 
-La uşa spureatului, 
O brăzduţă d'ale sfinte 
Să țiie ciocoiul minte... 

(G. D. Teodorescu, Poes, pop. 484). 

Când vorbitorul, fiind pr6-mişcat, nu 
găsesce în grabă un adjectiv destul de 
puternic, ajunge substantivul cu „d'a- 
le...“, de pildă: „o sortă, dale...“ „o 
bătae d'ale...“, „0 păcăldlă dW'ale...*, 
Sai: „d'ale, scii 1%, sub-înţelegendu-se 
la urmă un calificaiiv cu atât mai e- 

- nergic cu cât nu se află un cuvint ca, 
să'l exprime. 
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In Moldova şi pe aiuri se întrebuin- 
țeză cu acelaşi sens: „de ce le—t, 

Forma, emfatică alea se însoțesce 
mai adesea în graiul poporan din Tera. 
Românâscă cu post-articularea, adjec- 
tivului: 

„ps: avem 0 grămad” dă gâşte, rațe, 
găini şi porumbei ; ţi-e mai mare mân- 
dreţea, când le vezi pe bătătură, dă 
nu le-ar hi dă dăochiu; aldi jupân Ghe- 
orghe cârciumaru cea-că să le vinâem 
şi lor v'o câte-va, d'alea mai frumoa- 
sile...“ (T. Teodorescu, Ialomiţa, c. 
Lupş6nu) 

v. 2-Cele. 
d) În mitologia poporană, între nu- 

merdsele epitete eufemistice ale Îele- 
lor la Olteni figureză: alesfinte şi 
alefrumbse. 

„lelele sînt un fel de dine numite de 
popor şi alefru m 6 se, cari umblă în 
aer sburând Şi cântând, însoţite de un 
cimpoier. Ele jocă câte o dată pe pă- 
mint făcând horă, apoi dacă vre-un 
om din întâmplare şâde după aceia în 
vatra jocului, se bolnăvesce, Şi atunci 
se dice că Vaii lovit din tele, că a căl- 
cat în masa alor-frumâse...% 
(Preut R. Popescu, Mehedinţi, e. Is- 
verna). 

„lelele sai Dinsele se chiamă Şi ale- 
sfinte...“ (D. Constantinescu, Dolj, 
0. Negoescii). 

Pe aiuri se dice Ielelor Sfintele 
şi Prumbsele (cfr. Şain6nu, Ielele 
p. 24 sqq). 

1110. Posesivul ale „les [miennes]“: 
a) redus la monosilabă; b) de ale— 
„de ce qui concerne“. 

a) În graiu, ale se reduce forte des 
la a; une-ori şi'n texturi, 

Costache Conachi, p. 218: 

Cartea ce te învățasem, ah! cartea cea în- 

focată, 
La care ei uceniţă fi-am fost ţie 'ntăiaşi 

dată,
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Cetind?o, amare lacrămi pe obrazul mei se 

varsă, 

Căci cetesc a tale stihuri cu inima de foc 

arsă... 

Arsenie din Bisericani, circa, 1650 

(Mss. în Acad. Rom. p. 205), ps. 

LXXXVIII: „a tale săntii cerurele şi 

al tău aste pământul...“ 

Dosofteiu, 1673, f. 14 b: 

Dzâcâ cât le place ceia ce n'au minte 

De vor sa mă sparie cu a lor cuvinte... 

Une-ori ca mijloc de variaţiune, de 

ex. la Constantin Brâncovan, 1695 

(Cond. Mss, în Arch. Stat. p. 75);,... 

acestă, casă, cu locul şi cu prăvăliia, ce 
scrie mai sus fost'au ale lui Dumi- 
traşco şi a fraţilor lui...“ 

Printr'o altfel de reducţiune, ale se 

aglutinâză cu substantivul nearticu- 

lat ce'i precede, formând în aparință, 

o post-articulare : 

Catechismul transilvan circa 1560 
(Cuv. d. bătr. II, 100, 101), de trei 

ori: „dâde Domnezeu zâce cuvintele 
sale = cuvinte ale sale...“ 

Nu rare-ori însă, în vechile texturi, 
chiar în cele rustice din Moldova, unde 

astădi se aude aprâpe numai a, se pă» 

streză întreg ale ; de exemplu : 

Act moldovenesc 1687 (A. [L.R.], 

62): „... casa cu pimniţa cu heleşteul 
să fie ale Ancuţii, iar jumătate de vie 

să rămăe în parte me, iar în urmă să 

fie iar ale Ancuţii... 

b) Cu partitivul de şi urmat de un 

genitiv, ale formâză idiotismul „d e ale 

gurei“ sai „de ale mâncării = „quel- 

que chose ă manger“ şi alte câte-va 

locuţiuni înrudite, în cari nu funcţio- 

n6ză, de loc ca feminin, ci ca, un plu: 

ra] neutru. 

„A face ce-va rost de ale gurei= a 
găti bucate“ (Ş$. Popescu, Buzei, c. 

Chiojdu). 
A, Pann, Prov. I, 153: 

ALE 
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Mai multa lui vreme era petrecută, 

Făr” de nici un lucru şi'n deşert pierdută: 

Ce lua, 'n trei gile dintr'o s&ptâmână 

Da pe d'ale gurei, odihnind p'o rână... 

Cu reducerea lui ale la a: 

I. Crângă, Capra cu trei iedi (Conv. 

lit. 1875 p. 339): „eii mă duc în pă- 
dure, ca să mai aduc ce-va de-a mân- 

cării. ..* 

Tot aci vine „de ale=—quelque chose 

appartenant â“, de exemplu la Con- 

stantin Brâncovan (Cond. Mss. în Arch. 

Stat.) : 
p. 86: „ce vor pute găsi de ale 

slujitorilor celor fugiţi, ori moşii ver 

bucate, măcar ver-ce de ale lor, să le 

vănză. ..“; 
p. 140: „ceau rămas de ale tătăne- 

său, moşii, Rumăni, Ţigani şi alt mult 

puţin. ..“ 
O funcţiune anal6gă, cu preposiţiu- 

nea în: 
Jipescu, Opincaru p. Lil: „Dacă a 

hâia lucreză în ali negoţului gali me- 

serii, da, noi, pitulicili, să şedem ?...“ 

Dar se dice şi mai bine: „de ale ne- 

goţului“, „de ale miseriei“, „de ale gos- 

podăriei“ etc., sai: „în de ale nego- 

țului“... 
Alt ce-va, este construcţiunea ordi- 

nară cu partitivul d e—,„dintre“, unde 

ale nu este neutru, ci curat feminin, 

ca în: 
Coresi, Omiliar 1580, quatern. XXăI 

p. î: „vre ofunede ale corabiei ce au 

în corabiia câia mar6 mai groasâ,.. 

Grigorie din Măhaciu, 1600 (Cuv. d. 

bătr. 11, 45): „neceo dzisă de-ale mâle 

nu fecetu...“ | 
Doină din Ard6l: 

Câtă apă pe vălcele, 

Sînt tot lacrimi de-ale mele... 

(Jarnik-Bărsanu, Transily. 218). 

De asemenea alt ce-va este construe- 

țiunea, lui ale ca feminin, nu ca neutru, 

cu genitivalul de, bună-6ră:
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Coresi, Omil. 1580 quatern. XXXIV 
p. 16: „nu iaste năemnică, ce stăpână, 
Şi ale sale "i săntii oile şi ca de ale sale 
“Şi socoteşte şi se grijaşte d'insele...« 

4Ale, forme employe exceptionel- 
lement au lieu du simple a comme ar- 
ticle possessif f&minin au singulier. 

Chiar pe titlul Bibliei lui Şerban- 
vodă dela 1688 se citesce: „Bibliia adecâ, 
dumnezeiasca, scriptură ale cei vechi 
Şi ale cei noao l6ge“, unde „ale cei“ 
este învederaţ pentru: „a celei“, 
print”o metatesă fârte curi6să, dar de 
tot poporană, a silabei -le-, care sare 
din „celei“, lăsând numai „cei“, şi se 
aglutin6ză pe deplin cu articlul pose- 
siv feminin singular a, dându-i aspec. 
tul pluralului aze, 

Anal6gă, deşi nu identică, este for- 
maţiunea ai în poporanul „dise ai 
sale neveste = „dise nevestei sale“, de- 
spre care noi am vorbit într'un alt loc. 

y. 19 Aj, 

4Ăle.—v. 3Ală. 

1-2: Alea, pluriel feminin pour le: 10 
pronom demonstratif ala (ăla); 20, 
article prâpositif adjectival ala, (la). 

V, BTA, —1:2 3 Ale. 

Alăcu.-—y. Alexandru, 

Aledărssei, n. pr. loc. —v. Aleodor. 

Alefiă (L. B.).—v. Ahfiă. 

Ale-frumose, s. f. pl.; t. de Mythol.: 
sorte de nymphes vu de fâes, 

v. 2 Ale.— Prumosele, 

Aldg (ales, alegere), vb.; 10. a) 6lire, 
choisir, d'oă: 8) prâf6rer, opter ; c) fa. 
voriser, 6tre partial; 20. q) discerner, 
distinguer, do: d) decider, trancher ; 
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c) d6limiter, d6terminer ; 30. a) ressor- 
tir, rester aprăs, d'oă: b) paraitre inopi- 
n6ment, surgir; c) taguiner, importuner. 
A alege estea lua o parte din mai multe, 
cele-l'alte fiind înlăturate, ceia, ce pre- 
Supune de *'ntâiu o judecată a minţii 
pe cât timp se face alegere, apoi sc6- 
terea la ivâlă a lucrului celui ales. De 
aci cele trei sensuri fundamentale : 
p6lire = discerner = ressortir“, cari se 
împleticesc împreună şi din cari se des- 
făş6ră numer6se accepţiuni secundare. 

10. a) aleg = „6lire, choisirt. 
Moxa, 1620, p. 350: „ei răspunserâ: 

nice tu nu veri domni de acum, şi-şi 
aleseră pre o slugă a lui Solomoniă 
pre nume lerovoamii de şi-l puserâ, 
domnii. .* 

Neculce, Letop. II p. 212: peşind bo- 
Jerii înaint6 Vezirului, se ținea cela de 
cela să'i alegă de Domnie...“ 

Dosofteiu, 1673, f. 79 b: 

Direpţâi să vor aliage 
Dintre cei fără de liage... 

Beldiman, Tragod. v. 247: 

Şi băeții de prin dughene acei ce marfă purta, 
Eteria, nici pe unul n'alegea nici depărtia ; 
Tuturor le daii cocarde, pe toţi îi împodobesc: 
Uniforma Bteriei dându-le, stai devi privese,.. 

Zilot, Cron. p. 3: „de voiu av6 gre- 
şeli, d-vâstră iertând, alegeți ce este 
bun, şi ce eşte reii îndreptaţ...“ 

Î. Văcarescu, p. 120: 

Cu vină, fără vină, 

Cerul acum n'alege : 

Tulbure colcăesce, 
Arde şi prăpădesce... 

O doină, în care se cuprinde o ciu- 
dată „electivitate a magistraturei“: 

Lăsa-m/'oiu de rezeşie 
Să apuc în hatducie, 
Ca să'mi fac sfinta dreptate 
Cu cea ghiâgă de pe spate, 
S&mi aleg giudecători 
Cei stejari nestrâmbători ... 

(Alex. Poes. pop.2., 27
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Proverbi şi locuţiuni proverbiale : 
„Oile grămadă merg, iar caprele se 

aleg“ (Pann, II, 28); adecă: cei buni 
toță, iar din cei rei numai cine e mai 
puțin deochiat. 

Şi pentru alegere cată să scim a o: 
face la timp, căci: 

Mălura din grâu 

S'alege Ja rii... 
(Ibid.) 

„Alege pînă, culege“ însemnsză a se 
păcăli din lăcomiă de a apuca ce-va 
pr6-bun sai din despreţ pentru cele ce 
se pot lua mai cu uşurinţă. 

I. Crângă, Stan Păţitul (Conv. lit, 
1877 p. 29): „Apoi dă, măi Chirică; 
în dioa de ai, nu sciă dei care a mai 
fi cu crucea ?n sîn, cum cauţi tu. Ei 
gândesc că tot om alege, om alege, 
pin'om culege...“ 

„Multe fetiţe or aleg pînă culeg, or 
stau pînă le-alege moşu ăl din grâpă...“ 
(Jipescu, 128). 

Figurat, „vintul alege = le vent 
emporte“, când se spulberă numai o 
parte din ce-va. 

Balada „Marcu Vitezul“: 

Ose ce mai remânea, 
El în piuă le pisa, 

Şi în vînt că le sufla: 

— Na, alege vîntule, 

Ingraş-te pămiîntule, 

Că din ce n'alege vîntul 

Mi se îngraşă pămîntul... 
(G. D. Teodorescu, Poes. pop. 669) 

Pentru idiotismul: aleg pe sprîn- 
cenă, 

v. *: Ales, 

10. b) aleg == „prâfârer, opter“. 
Costachi Negruzzi, Aprodul Purice: 

4 

Nădejde de măntuire de nicăiuri aşteptând 
Şi decât traiu cu ruşine, mârte mai bine-ale- 

gând... 

19. c) aleg faţa = „fuvoriser, 6tre 
partial“. 

Noul Testament din Bălgrad, 1648, 
Luc. XX, 21: 

22,038 

  

. Scimus quia, 

recte dicis et do- 

ces, et non ac- 

„.. Ştimă că 

derept zi Și în- 

veţ, şi nu alegi 

faţa, ce întra. cipis perso- 
devări calia lui nam, sed viam 
Dumnezău în - Dei in veritate 
veţi... doces... 

unde în contextul slavic: i ne na 
litze zărizi. 

Tot acolo, Paul la Rom. II, 11: 
„nu iaste la „Don est a c- 

Dumnezău alege- ceptio perso- 
re de faţă... narum apud 

Deum... 

unde grecesce: moocoroinyia. 
Pentru idiotismul: aleg din res- 

boiu, aleg cu flori etc, 

v. 2 Ales. —2 Alesttură, 

[I0. a) aleg = „discerner, distinguer“, 
Lexicon Budan: „aleg ce-va price, a- 

decă desfac, aşed, ausmachen“. 
Dosofteiu, 1680, ps. XLII: 

Giudecă-mă , Judica me, Deus, 
Dumnădzăule, şi et discerne 
aliage pâra, mia... causam meam... 
unde în contextul slavic: razsadi, 
în cel grec: dixavov, 

Ureche, Letop. I, 9: „L&topiseţul 
nostru cel moldovinesc aşa, scrie de pe 
scurt, că nice de viața Domnilor care 
au fost toată cârma nu alege, necum 
lucrurile den lăuntru să alegă. ..& 

Glosar slavo-român circa, 1600 (Cuv. 
d. bătr. 1, 268, 301): „aleg cu cugetul, 
semuesc, judec, socotesc...“ 

Moxa, 1620, p. 364: „adună, săborii 
în Nichei de alese l6ge creştinâscâ,. ..“ 

I. Văcărescu, p. 280: 

Ale muerii voind salegă, 
Ce duh, ce fire să le 'nţelâgă ? 
Subţire forte e a lor minte 
Şi pe om lesne femeia minte... 

Descântec bucovinân de „Spălarea 
urei“ : 

26



803 

Să mă alegi âintre tâte cele-Valte fete, 

Cum se alege păunul din pene 

Şi busuiocul din buruiene... 

(Col. 1. 'Tr. 1882 p. 331) 

Jipescu, Opincaru p. 151: .„Puicana, 

a audit cu urechili iei dăla un boier 

bătrân, că parte din ghisuri sînt adă- 

verate, parte nu, ca şi vorbili: unili 

seci, altili pline. Dumnedeii s'alegă!..“ 

In Moldova „Dumnedeii“ e înlocuit 
printr'o fiinţă mitologică Bălanul. 

Aşa la 1. Crângă, Stan Păţitul (Conv. lit. 

1877 p. 25): „Balan săţi alegă din 

gură ce spui, dacă nu vorbesci deslu- 
Şit...% 
Proverb: „Nu se alege câştigul din 

pagubă“ (Pann, II, 85), când folosul e 

cu îndoglă. 

II0. d) aleg = „decider, trancher“. 

O veche dicătore: „la t6te urma a- 

lege“ (Pann, II, 87) =,finis coronat 
opust. 

Dr. Polysu: „a se alege la un fel, 

întrun fel = ein Ende nehmen“. 

Nu ne putem înţelege, 

Un fel nu ni se alege... 

(Pann, II, 158) 

sai: 

Voiu prin judecată ca or ei or el, 

Să ni se alegă dreptul la un fel... 

(bi. 1, 124). 

pa. Tarii bolnav seracu;, hai să 

chemâm nişte pochi să'i facă nişte 

masle, că pe urmă ori s'a indrepta, 

ori a muri, încalea să i se alegă din 

doă una...“ (N. Corciovă, Tecuciu, c. 

Răchit6sa). 

O doină : 

Arde-mi-te-ai, codri des! 

Văd bine că s'au ales 

Din tine să nu mai es!.. 

(Alex. Poes. pop. 2., 252). 

Donici, Lupul la peire: 

Lupul cinchit întrun colţ 

Cu ochi crunţi, cu păr pe dos, clănțăia din 

dinți la toţi; 
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Dar vădând că nu'i de şagă, că peire'i s'au 

ales: 
— Omeni buni! le zisă, staţi! 
Şi voi câini, ce 'mi sînteţi fraţi... 

Pravila Moldov, 1646, f. 86: „cândi 

să va înpărţi muiaria de bărbatu'ş 

pentru frica vrâjmâșşie-lui, cade-să, giu- 

dețului să întărescă acesti lucru nu 

numai cu zapisii sau cu chizeşi, ce 
încâ, trebue să o pue la un loci ca 

acela cu credinţă, să şadză acolo cu 

cheltuiala bărbatului, pănâ să va alege 

ce cum va fi...“ 

Cantemir, Ist. Ieroglif. (Mss. în A. 

cad. Rom. p. 26): „Cu toţii priimiră 

mărturia, brebului, şi cu toţii întrun 
sfat alasără, ca vidra dintr'amândoă 

Monarhiile afară să se gonâscă...“ 
Ibid. p. 138: „şi aşa or-ce au po- 

runcit şi au ales, bine au poruncit şi 

înţelepțâşte au ales...“ 

Constantin Brâncovan, 1695 (Cond. 

Mss. în Arch. Stat. p. 113): „det ju- 

decata şi Divanul aşa sau ales: ră- 

măind el platnic, au dat satul Sălcuţa, 

la, măna fe&orilor Mantii Vistier...“ 

II0. c) aleg = „dâsigner, dâlimiter“. 

A alege în scris=— „prâciser, dâter- 

miner“, de ex. în Pravila Moldov. 1646, 

f. 33: „de vor lăsa cui-va drepti su- 

fleti, nu va putia el săngurii cu voia 

sa să ia, ce trebuiaşte ispravă dela 
gludeţii, alegăndi acelă lucru au lă- 

satu drepti sufletă: iaste învăţătura, 

să facă, besgricâ, sau bolniţă, sau os- 

pătârie ce se dzice casă de streini, sau 

grobiinicii, sau altă asâmenia acestora? 

pentru că atunce poate să ia săngurii 

cu voia sa şi nu-i trebue nice unii 
giudeţi, şi încâ poate să ia săngurii 

căndu-i va alege stăpănulu în zapisi; 

iară de va fi într'alt chipi etc.“ 

E mai cu s6mă des în vechile pro- 

cese teritoriale: „a alege partea cui-va“ 

sai „a alege moşia“, fie după o hotăr- 

niciă de mai "nainte, fie după mărtu-
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ria, vecinilor sai prin operațiunea, geo- 
metrică la, fața, locului, fără care pă- 

„ mîntul remâne „ne-ale st, 
Act muntenesc din 1606 (Cuv. d. bătr, 

I, 155): „parte lu Streze cătă, se va 
«lege de peste tot, hotarul... 

Moise-vodă Movilă, 1634 (A.L.R. 
I, 79): „cățe părţi să vor alege pre 
zapise în satu Săpoteni...% 

Act muntenesc din 1638 (A. I.R. 
I. 23): pd6lniţa lui, cătă să va alege 
parte lui, den cămpu, den pădure, den 
apă...£ | 

Act moldovenesc din 1675 (A. LR. 
III, 250): „să, msrgeţ, acolo la acel loe 
Şi să socotiţ, cu oameni buni dinpre- 
gur precum va hi cu dreptate, pre 
cătă va av6 dumnslui parte de ocină 
acol6 într'acel sat, săi alegej din tot 
locul cu tot venitul...& 

Inventarul mănăstirii Cotroceni 1681 
(Mss. Arch. Stat.) f. 13: „au luat din 
Divan 24 de boiari pre Tăvaşe dom- 
eşti şi cu om domnescu înpreună, de 
au mersu toţi la acest sat, Pietrile de 
au ales toată parts Doamnii Elinii şi 
o au hotărăt dă cătră Nica slugiiariul 
de Grădişte...“ 

Antioh Cantemir, 1706 (A. 1. R. III, 
210): „să aibă Lupaşco a'ş ține mo- 
şie cu bună pace despre ginerii Stro- 
estului, pănă or veni la Divan, şi a- 
tunci precum va alege Divanul aşa va 
hi. ..€ 

[II%. A se alege = „ressortir, surgir, 
importuner“. 

Mai nici o dată nu se întrebuințeză 
sub forma activă, afară numai de „lăp- 
turi“ sait „brândeturi“, când aleg are 
sensul causativ de „faire ressortir“ : 
aleg unt, aleg zăr, aleg ură etc. 

Ille. a) „ressortir, rester aprăs. 
Dr. Polysu: „a se alege cu ce:va = 

einem etwas tbrig bleibent, . | 
Lexicon Budan: „se alege= se a-   
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rată, se vede, de ex.: la, sfirşit se va 
alege = in fine adparebiti, 

A. Pann, Prov. II, 115: 

Unde vede vr'o figură, vr'o tînără, vun 
pantof, 

Stă, se uită, cască gura, şi se alege cu of! 

Jipescu, Opincaru p. 143: „Rumânu 
cu ce portă şi cu ce bagă 'n gură, cu 
aia, s'alege pă lumea, asta... 

Doină muntenescă : 

Firicel de iarbă n6gră; 
Dintr'atâta lume largă 
M'alesei c'o puică dragă... 

(G, D. Teodorescu, Poes. pop, 825) 

Act moldovenesc din secolul XVII 
(A. IL. R. 1, 105): „acasta el o au văn- 
dut dumisale lui Drăgan din Filipeşti 
fetorul Nechitei dereptu cinci-zăci ta- 
leri bătuţ bani gata, ca să-i fie lui qi- 
râptă ocină şi cumpărătură în viaci, 
lui şi cuconilor săi şi a, tot rodul său 
cine să va alege,..« 

Zilot, Cron. p. 103: „Aşa dar fu să- 
Virşirea acestei răsmiriţe a Rosilor cu 
Turcii, care ţinu 5 ani şi 10 luni; şi 
din t6tă ostenâla, vărsarea de sânge şi 
prăpădenia, se alese Rosii cu 5 judeţe 
din ţâra Moldovei pînă la Prut şi cu 
Basarabia, far Ţera Românâscă, săraca, 
[se alese] cu titlul Domnului ei ca să 
fie de aici şi cu primirea Rosiei...* 

1. Crângă, Moş Nichifor Coţeariul 
(Conv. lit. 1877 p. 378): „... ei sciti 
ce sciii ei: degâba mai baţi apa 'n 
chiuă să, s'alegă unt, că nu s'alege nică 
o dată... 

„Zărul să ferbe şi s8 alege din el 
urdă dulce ; din acâsta, băgată în bă- 
dâi sai hurdoiu, să alege untul ; din 
zărul ce rămâne după alegerea untului, 
se face urdă bătută...“ (R. Simu, Tran- 
silv., e. Orlat). 

Intr'un descântec -bucovinân de lin- 
g6re: 

26*
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Lungâre de no8 feliuri, 

Tumg6re de noă n6muri, 

Alegete, 

Culege-te 

Din crierii capului, 

Din faţa obrazului, 

Din auzu urechilor, 

Din virfu degetelor, 

Din inimă, 

De sub inimă, 

Din t6te ciolănelele, 

Din tâte ?ncheieturelele ; 

Alege-te, 
Culege-te, 

Că eti nu te-oiu alege, 

Nici nu te-ociu culege, 

Ci cu secerea, te-oiu secera... 

(Nanian, Descântece p. 148) 

unde „a se alege şi a se culege“ în- 
semrieză,: „ressortir et disparaitre Pun 

apres lautre jusqu'au dernier“. 

E f6rte poporană mai cu s6mă lo- 

cuţiunea proverbială : „nu s'a ales ne- 

mic“, „s'a ales praf“ şi o mulţime de 
alte varianturi. 

„Când din întâmplare va întra n6p- 
tea în casă o brâscă, atunci femeia 

Saii alt cine-va degrabă o caută la 
gură şi la partea de dinapoi, ca să vadă, 

dacă nu e cusută, căci se crede că br6- 

scele- se prind de fermecători şi, după 

ce le c6să gura, şi partea de dinapoi, 

apoi le menesce şi le trimite la cine 
are ciudă pentru a'i face de urit; deci 

găsindu-se brâsca cusută, o arde în foc, 

şi cenuşa o asvirle în vint qicând: cum 
nu se alege nimica, de acestă cenuşă, 

aşa să nu se alegă nimica de cel ce 
te-a trimes...“ (Vasluiu, c. Laza). 

Basmul „Inşir'te-margarite“ (Ispire- 
scu, Leg. 71): „Apoi legă pe Ţigancă 

de codele cailor împreună cu un sac 

de nucă şi le dete drumul să se ducă 
"n lume, şi unde cădea nuca, cădea, şi 

bucăţica, pînă ce nu se mai alese nici 
praful de dinsa,..* 

Jipescu, Opincaru p. 25: „pă unde 
răsbiea stea streină, nici praf, pâr- 

jol şi cenuşă nu s'alegea...“   

Zilot, Cron. p.7: 

Precum curat se arată înti”al țerei hronograf, 

Că de toţi Domnii aceştia nu s'aii ales stur 

şi praf... 

Alexandri, Haimana : „... regia tu- 

tunului, din care s'a ales numai fum 

şi scrum...“ 
INI0. 5) „paraître inopinâment, sur- 

giră. 

Dosofteiu, 1678, f. 23 a: 

Cu pr6 cuviosul cuvios îi'i face, 

Cu nevinovatul ţ' va fi viaţa 'n pace, 

lară cu aleşii bun te vei aliage... 

Dr. Polysu: „Tocmai tu te-ai ales 
să,...=— gerade du vrillst...* 

In graiul ţeranului din Prahova: „Păi 

cum nu, tu ieşti măi brâză! Te-aleseși 
nai moţată,?..“ (Jipescu, Opincaru p. 43). 

III0. c) „taquiner, importuner“. 

In Muntenia, se aude adesea: „te a- 
legi de mine“ sai „te alegi de cutare“ 
cu sensul de „superi pe cine-va“. 

Intre înjurăturile din Moldova: „A- 

legă-se Balanu de capul lui!“ (laşi, 

c. Șipotele). 

IVo. Originea şi formele. 

Paralelismul între aleg=lat. ligo şi 

„culăg“ = lat. „câlligo“ înlătură, ori-ce 
îndoslă asupra derivaţiunii celui den- 

tâiu, în ambele casuri accentul latin 

suferind de o potrivă o scădere, ca 
şi'n „înţelăg = intelligo (intâllăgo)“. A- 
celași paralelism ne explică tot-o-dată 

netrecerea latinului -- între vocale în 

-r-, după norma, foneticei române. In- 

rudirea, ambelor cuvinte remănând bine 

simțită de cătră, popor, acţiunea legii 

fonetice asupra unuia singur din ele 

era împedecată, căci ea nu putea să 

se întinqă şi asupra celuia-T'alt, în care 

grupul latin -lli- trebuia să trâcă la 

Români în -le-. E curi6să, în ori-ce cas, 

coincidinţa românului alâg cu grecul 
&ityo, cu -care se 'ntălnesce şi'n unele 

accepţiuni.
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Perfectul organic pentru aleg este 
aleşi = lat. vulg. el&xi (class. elăgi), 
alesemu =elăximus (elegimus), iar 
participiul : alept = lat. electum, în 
loc de actualele forme analogice: alesej, 
aleserăm şi ales. Perfectul alîși ne 
mai întimpină une-ori în vechile tex- 
turi, de ex. la Coresi, Omiliar 1580, 
quatern. XXXIII p. 13: „care e a 
cesta, derep-ce căce'mi sinteţi soţi? 
derep-ce că aşa, aleşă (ancu) pre voi...“ 
Radu din Mănicesci, 1574 (Mss. Harl. 
6311 B. British Museum) în alăturare 

cu Noul Testament din 1648: 
Io. XV, 16: eu eu a mu alesii 

aleşi (încmu). voi pre voi şi amii 
Şi puşi voi... rănduită pre voi.. 

Macedo-românesce se dice alepșu, lati- 
nul z fiind tratat nu ca în „eşire = 

exire“, ci ca în „copsă = coxa“. La 

plural, în Codicele Voroneţian circa 1550 

(Mss. în Acad. Rom. p. 84): „abia ale- 

semu mMargir6 — pol re raga js 

y9uevor...“ Participiul alept se mai con- 

servă numai la Macedo-români, cari die 

de asemenea aleptor=lat. elec.- 
tor în loc formațiunile daco-române a. 

nalogice: alegător şi alesător. 
v. 1? Ales. — Culeg. — Cules... 

Alegând, adv.; sauf, except. Ar- 
caism, pe care graiul de astăqi îl în- 

locuesce prin afară-de, une-ori prin 
fără, Verbul aleg însemnând „dis- 

tinguo“, participiul sei ales a deve- 

nit adverb cu sensul de „notamment 

= eo distincto“, iar gerundiul dlegând 

s'a adverbialisat cu înţelesul de „ex- 

cepte=eo distinguendo“. 
Coresi, Omiliar 1580, quatern. IV p. 

1: „să nu zicâcine-va că are folos de- 

la avuţie, nici să se laude cu ia, ale- 
gândi folosii va avs cela ce'şi va da 

avuţie în mâna, săracilor...“ 
Pravila muntensscă 1640, f. 19: „Preo- 

tulii de va fi meşteri a lucra, în ce:   

tate şi va cerca să se boerâscă, şi va 
umbla cu nuşii şi va mârge în săborii 
cu oameni proşti sau cu bolari, ale- 
gândi fără de o nevoe mare oare-carâ 
de-i va fi lui, unii ca aceia ori să se 
scoaţă, ori să se lase de unele ca ac€- 
la... 

Varlam, 1643, 1] f. 87 b: „să va ze- 
misli şi să va naşte Dumnedzău cu 
trup omenescii, alegăndă fără de pâ- 
cate... 

Ibid. f. 97 b: „fu omii deplinii ca, şi 
noi, alegăndă numai fârâ, de pâcate...“ 

Pravila Moldov. 1646, f. 23: „de-are 
şi &ura, nime nu'l va crâde, alegând 
de-are avia înpreunâ cu &urămăntul şi 
niscare marturi sau niscare sâmne...« 

Ibid, f. 57: „cela ce va, fi săngurii 
curvariu şi va avia şi alte mueri, acela 
nu va puiia ucide pre curvariul ce va 
curvi cu muiaria lui, alegăndă de-i va 
fi dzăsi mai de-ainte să nu vorovascâ 
cu muiaria lui, pentru că atunce de-i 

va, găsi, poate să-i ucigâ,.,“ 
Ibid. f. 121: „nu va putia fie-ce fiali 

de mestecătoriu de sânge să şuvâlască 

înnaintia giudeţului cum n'au ştiuții 
mestecaria, de sânge, alegând de va fi 

ţărani di cei neînțelegători...“ 
v. Aleg.—"* Ales, 

Alegere (pl. alegerd), s. f.; Pinfinitif 

substantiv6 d'aleg: 6lection, choix, 

discernement etc. Represintă, ca sub- 
stantiv abstract, aprope tâte sensurile 

verbului ale g. Sinonim cu aleg&- 
tură şi cu substantivul ales. 

Constantin Brâncovan, 1695 (Cona. 
Mss. în Arch. Stat. p. 100): „am venit 

la scaunul stremoşilor noştri a Dom- 

nii Ţărăi Rumăneşti, dentru alegere şi 

voinţa a toată boerimă ţărăi...“ 

Cantemir, Ist. leroglif. (Mss. în Acad. 

Rom. p. 46): „Nime în lume atâta de 

ascuţit la minte şi iute la giudecată
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a afla să poate, carile în toată alege- 
re negreşit şi nesmintit să fie...& 

V. Aleg. — Alegătură.-— 6 Ales, 

Alegător, -6re, adj. et subst.; 6lec- 
teur, celui qui choisit, discerne ete. In 
graiul vechiu se dicea şi alesă&tor, 
dar cu un sens mai restrîns. Macedo- 
românesce, forma, organică aleptor 
lat. elector. 

v. Aleg. — Alesttor. 

Alegătără (pl. alegătur?), .s. f.; choix. 
Sinonim cu alegere, rar întrebuin- 
țat şi având o nuanţă pejorativă. Când 
dicem : „se face alegerea“, presu- 
punem că se va lua din mulţime tot ce'i 
mai bun; când dicem: „se face alegi. 
tură“, arătâm mai de “nainte nencre- 
derea, nâstră în resultatul alegerii. 

v. Alegere. — 5 Ales. — * Alesătură,. 

„Al! s, alelăi! s, alelelă! interj.; eri 
d'invocation, soit pour dsfier, soit pour 
encourager ou pour compatir. O inter- 
jecţiune propriă poesiei poporane, mai 
ales celei eroice, şi cu totul străină 
gralului de tote qilele, care o înlocuesce 
prin mă, bre, măre etc. Ea nu este 
nici o dată subiectivă : ca interjecţiu- 
nea, de durere aleii, ambele diferind 
forte mult prin funcțiuni, deşi sub ra- 
portul material le desparte numai vo- 
cala finală. Tot pe atâta se deosebesce 
de interjecţiunea i alei, care exprimă 
un fel de mirare ca în „cum se pâtel!“ 
sau „ce mai spui!“, bună 6ră la Ale- 
xandri, Craiu-noii, se. 2: 

„Corbu. O furat fata, ca mai bine. 
„Dochia. Ealei!..“ 

In acest mod, quasi-identice în for- 
mă, cele trei interjecţiuni: ali, alei 
şi alei: exprimă fie-care o altfel de 
emoţiune. Faţă cu simplul al, redu- 
plicatul alele şi triplicatul alelele re- 
presintă gradaţiunea aceleiaşi mişcări 

  

  

sufletesci, probând încă o dată extrema 
bogăţiă a repertoriului emoţional al 
limbei române (v. Aaoleo!). 

Balada „Holera“ : . 

Alei! iazmă călătore, 

B6lă rea şucigbtore!.. 

Balada „Toma Alimoşt“ : 

Alelei, fecior de lele, 

Căci răpişi gilele mele! 

De te-aş prinde 'n mâna mea, 

Dile tu nai mai ave... 

Şi mai jos : 

Alelei, murguleţ, mic ! 

Alei, Gragul mei voinic! 

De-ai put6 la bătrâneţe 

Cum puteai la, tinereţe... 

Balada „Marcu şi 'Tureul“ : 

Alei slugă, fâtul mei, 

De ce musci tu aşă rei..? 

(Pompilii, Sibiiu, 23) 

Balada „Feciorul şi majcă-sa“ : 

Alelei, soţia mea, 

Cu ce maica te ţinea 

De te-ai veştedit agea ?., 

(bid. 54 

Balada „Nevâsta fugită“: 

Despre Nistru cătră Prut, 

Alelei ce drum bătut!.. 

(Marian, Bucov. 1, 123. 

O doină Qin Ardel: 

Alelele, Domne sfinte, 

Dâmne sfinte şi părinte!.. 

Mai aş6dă'mi gândurile 

Să'mi isprăvesc rindurile ... 

(Jarnik-Bărsanu, 125) 

O baladă tot de acolo: 

Alelele, Domne sfinte, 

Domne sfinte şi părinte! 

De măncare ce săi dai ?.. 

(Pompiliii, 51). 

Cu poeticul d ca în „dalb=alb“, se 
face dali=—alei, dalelei =alelei : 

Balada „Rescumpărare“ : 

Dali, dragă păsărea, 

Doră eşti din țara mea?.. 
(Pompiliii, Sibiiu, 81).
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Balada „Voina şi mândra“ : 

Dali bade, dragul mei, 

Unde găţi tu murgul teui?.. 

(bid. 75) 

Balada „Stanciu şi Vochiţa“ : 

Ra din graiu aşa grăia: 

— Dati, frate Stanciule! 

Şoimule, voinicule!. . 

dbid. 68) 

Balada „Nevasta fugită“: 

Peste-Abrud, peste Aiud, 

Dalelei ce drum bătut! 

Dar de cine e bătut? 

De-o nevastă pribegită, 

De bărbatu-sei fugită ... 

(Ibid, 24) 

Numai pentru trebuinţa rimei, în- 

trun mod de tot excepţional, în loc 

de alelei figurâză alelei în balada bu- 

covin6nă „loviţă şi fata Cadiului“ : 

Aleleii, 

Toviţal meu! 

Ce stai nici bând, 

Nici mâncând?,.. 

(Marian, I, 143) 

Ca şi cele mai multe interjecţiuni, 

alei este de o natură antropologică, nu 

etnică. Grupul fonetic al e- are o func- 

țiune anal6gă în graiurile cele mai ete- 

rogene. Ajunge a pune alături pe gre- 
cul alai (2isisi, tieleisi) cu selba- 

tecul alelele în limba Ewe de pe 

câstele Africei (Pott, Doppeluug, 24). 

v. Jalea 1— Valeii ! 

i? alelă! | se a 
Alelelă! | 

-Alelăia s. aliluiia, s. m. indecl.; 

alleluiah. Cuvint ebraic, care însem- 

nsză „lăudaţi pe Dumnedei“ şi prin 

care se încep o s6mă de psalmi, bună- 

6ră psalmul CĂXLV şi următorii. 
„Coresi, 1577, ps. CĂXLVIII: „Aliluia 

lu Aggheu şi Zahariu. Lă udaţi Dorm-   

nulii de ceriu, lăudaţi elii în cei 

de sus, lăudaţi eli toţi îngerii lui...“ 

Dosofteiu, 1680, f. 184 b: „Aliluia a, 
lui Anghei şi a Zaharii. Laudă, su- 

fletule al mieu, pre Domnul...“ 
Ca şi pe grecul &yios (v. Aghios), po- 

porul păstreză pe ebraicul aleluia nu- 

mai într'un sens comic. 

Nu rar îl audi pină şin gura copii- 

lor, de exemplu la I. Crângă, Amintiri 

din copilăriă (Conv. lit, 1881 p.3): 
„stropşitul de Ion, cu talanca dela oi, 

cu cleştele şi cu vatrarul, face o ho- 
dorogelă şi un tărăboiu de'ţi ie auqul; 

apoi işi pun câte-o ţ6lă în spate şi 

câte-un coif de hărtiă în cap şi cântă: 
alibiiiu şi Domne miluesce, popa prinde 

pesce. ..* 

Ca o satiră asupra preuţilor : „popa 

or călugăru aduce tâte tot pă alilu- 

dea...“ (Jipescu, Opincaru p. 119). 

Ca un ingenios joc de cuvinte, în 

„Vicleem“ după variantul din Bucu- 
resci : 

Popa: 

Pămintul al Domnului 

Şi mortul al dracului! 

Dascălul : 

Aleluă, alelui, alelui 7... 

Popa ; 

Ce-or fi ale lui... 

(G. D. Teodorescu, Poes, pop, 131). 

Acâstă glumă se întemei6ză pe aceia 

că după biserica resăritână, altă dată 

şi ?n Occident (Martigny, Dict. d'antiqu. 
chrât., 26), aleluia se întrebuinţeză nu 

numai în liturgiă, dar se cântă şi la 
înmormîntări. 

Din aleluăa se formâză verbul ale- 

luiesc, care însemnsză „a cânta a- 
lehhat. 

v. Chirileisa. 

*-Aleluia, s. f.; t. de Botan. : Al6- 

luia, Pain de coucou, Oxalis acceto-
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sella. Se află la Pontbriant şi la Co- 
stinescu. Pare a fi un neologism, şi 
încă de prisos, pentru o mică plântă 
cunoscută, tuturor Românilor sub nu- 
mele de măcrişor sai macriş- 
-jepuresc. 

v. Măcrişor. 

1: Aleluiăge. —v. 1: Alehia, 

*Aleluiăse, vb.; attribuer quelqgue 
chose ă autrui. Ne întimpină numai în 
Dicţionarul bănăţân Mss. circa 1670 
(Col. 1. Tr. 1883 p. 423): p Aleluiăsk, 
Alterius rem esse dicot. O composi- 
țiune verbală din ale lui [sînt lueru- 
rile], anal6gă cu alstuesc din al] 
sei. 

v. Alsăuesc. 

*-Alăm (plur, alemuri), s. n.; crois- 
sant, ou 6toile placee sur une mosquce. 
Turcul 'ale m, de origine arabă (Şai- 
n6nu, Elem. ture. No. 30). Se întrebu- 
ința la Români numai când era vorbă 
de musulmani. | 

Enache Cogălnicenu, Letop. III p. 
286: „La o minare a unei gemii, în 
mijlocul alemului, Sai arătat o cruce 
de ai văzut'o lume...“ 

v. Giamiă. — Minare. 

2-Alâm.—vy. Alâm. 

Alemăse (alenuit, alemire), vb. ; t. de 
fauconnerie : dânicher les faucons. O 
interesantă remăşiţă din vechiul graiu 
vinătoresc al Românilor, păstrată nu- 
mai în poesia, poporană, fără a mai fi 
înţel6să. 

Intro colindă muntenâscă : 

Câte-trei sînt meşteri mari : 
Unul sulițe 'mi strujesce, 
Altul cai buni îmi hrănesce, 
Altul şoimi îmi alemesce 
Şi berbeci îmi îngrijesce, . . 

(G. D. Teodorescu, Poes. pop. 86) 

  

  

Intro altă colindă: 

Cel mai mare “ comis mare, 
Cela-Valt mai mijlocit 
Alemesce limbi de şoim, 
Limbi de şoim şi graşi berbeci,.. 

(Tbid, 29) 

unde editorul explică pe alemesce prin 
„prepară, îngrijesce, se ocupă, 

„him bile de şoim“, ca şi cele de 
vultur sai de gae, n'a fost nici o dată 
de ale mâncării, ba nici altfel — întru 
cât scim noi — ele mai servit nicăiri 
la vre-un Popor sai în vre-o epocă 
pentru vre-un fel de „preparaţiune, în- 
grijire, ocupaţiune“. Prin urmare, „a- 
lemesce limbi de şoim“ însemnâză 
alt 6re-ce. Pentru a o înţelege, cată să 
aflăm mai întâiu câte ce-va despre ve- 
chea şoimăriă românescă, pe care as- 
tădi abia şi-o mai amintesc fiii şi ne- 
poţii şoimarilor de altă dată. Vorbind 
despre satul Pondrele din Mehedinţi, d. 
Ion Ionescu (Meh., 96-7) dice: „Lîngă 
acest sat se află o stâncă mare de pe- 
tră, renumită din vechime pentru cul- 
cuşul şoimilor ce se află în fundul ei 
la o adâncime considerabilă. In acest 
culcuş şoimii făceaii puii lor, iar moș: 
nenii din Pondre îi scoteau şii adu- 
ceaii la Domnia, care pentru acest, ser- 
viciu îi apăra de tote dările. Vinarea 
puilor de şoim era pericul6să. Omul 
trebuia să se bage în fundul stâncei, 
legat de o fune ce o ţineau alţi 6meni, 
cari coborait şi rădicai pe îndrăzneţul 
vinător. Dar pentru ca să se ducă o- 
mul la culcuşul şoimilor, trebuia să 
pândescă timpul când şolmii cei mari 
eraii afară duşi după mâncare, căci de 
cum-va îi găsia omul în fundul stân- 
cei, nu mai scăpa de dînşii cu viaţa : 
îl bătea cu aripele şi "1 omorai cu 
ghiarele şi cu pliscurile..., Insuşi nu- 
mele satului şoimăresc Pondre în- 
semneză „găuri sub pămînt“, dela sla- 
vicul ponori „locus ubi fluvius sub
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terram absconditur“ (Miklosich). Ase- 
meni găuri sub pămînt în latina vul- 
gară se chiăma lame: „lama est lo- 
cus voraginosus“ (Ugutio); „lamae 
sunt confractiones viarum, quae fieri 
solent pluvia interveniente“ (Papias) ; 
deja în latina archaică la Enniă : „la- 
tebras lamasque lutosas“, far în- 
tun text italian din vâcul de mijloc: 
„fossata, quae vadunt et sunt juxta, 
stratam Ganaceti, serrentur et serrata 

„teneantur, ita quod aqua. discurrat in 
lamam“ (Du Cange, v. Lama). Forma 
amplificată la mi na însemnâză în ve- 
chile texturi italiene : „cripta, locus 
subterraneus“ (idem, v. Lamina). Din 
latinul lâma se nasce românul 14 m ă, 
ca din „lâna“ — lânăt. O „lâmă de 
şoim“, „lâmi de şoim“, sint tocmai 
acele găuri sub pămînt, acele pondre 
în cari Mehedinţenii arătaii d-lui Ion 
Ionescu vechile culcuşuri d'ale şomi- 
lor. Când şoimăritul s'a, stins, nică cu- 
vintul lâmă nu se mai înţelegea, ast- 
fel că din „lâmi de şoim“ poesia, po- 
porană a făcut „limbi de şoim“, şi 
nici aci nu s'a oprit desfigurarea suc- 
cesivă a cuvîntului, căci în variantul 
din Dobrogea, al celor doă colinde mun- 
tenesci ne întimpină,: 

Trei feţi mari îmi are, 

Cu toţii aii stare, 
Şi câte trii 
Cu meserii : 

Unui lin-umblă 
Ce berbeci primblă ... 

(Burada, Călăt, 72-3) 

adecă, printr'o nouă etimologiă popo- 

rană, după ce din lâmă se născuse 
limbă, din limbă sa făcut Lin- 

umblă, literalmente „marche douce- 
ment“. 

Mai remâne o întrebare: un Şoi- 

mar ceare el a face cu berbecii? 
In prima, colindă : 

Altul goimi îmi alemesce 

Şi berbeci îmi îngrijesce...; 
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în a doua: 

Alemesce lâmi de şoim, 

Lâmi de şoim şi graşi berbeci..; 

în a treia: 

Unu îi Lin-umblă 

Ce berbeci primblă... 

În vechiul graiu, sinonim cu „ber- 
bec“ era arete (=lat. arietem), forte 
des în texturi şi despre care vom vorbi 
pe larg mai jos. Dar tot arete, cu 
formele colaterale erete şi herete, 
se chiamă în popor un fel de şoim, 
pastur palumbarius* (Marian, Ornito- 
logia I, 123), care vîn6ză porumbei Şi 
potârnichi, făcând altă dată şi el parte 
din specialitatea şoimarului (Rolland, 
Faune 'VI, 198). In prototipul celor trei 
colinde era dară: 

Lâmi de şoim îmi alemesce 

Şi areţi îmi îngrijesce..... 

de unde apoi, perind şoimăritul şi a- 
„jung6nd a se uita de tot vechia'i ter- 
minologiă, după cum din „lâmi“ sa 

făcut „limbi“, tot aşa, din „areţi = au- 
tours“ prin omonimicul „areţi = mou- 
tons“ s'a făcut: 

Şi berbeci îmi îngrijesce... 

 Alemesc este un verb compus din 
a d şi lama întocmai ea „ademenese“ 
din „ad“ şi „manus“, cu singura deo- 

sebire că, după norma foneticei ro- 

mâne, ad se asimileză cu următorul 

[, pe când de 'naintea unei labiale el 
mai adesea se amplifică în „ade-“ (v. 
Ademenesc): a alemi pe şoim, este a 

străbate în lâma lui; a alemi lâmi 

de goimi, este o locuţiune pleonastică 
ca „a zidi zidiri“, „a găuri găuri“, „som- 
niare somnium“, 20cirqud ri d0wră etc. 

v. *%Arele. — Lâmă. — Lămaş. — 
Șobm.— Vinătore... 

Al6n (plur. alânuri), s. n.; 19. con- 
trari6te, adversit6, envie; 2%. mâlan-
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colie. În primul sens figureză în ve- 
chile texturi, mai ales în construcţiu- 
nea „în alenul cui-va =pour contrarier 
quelcuni, corespunqând pe deplin ma- 
ghiarului ellen „contre“, ellene- 
lenni „6tre contraire“, ellen6re etc; 
în sensul al doilea s'a păstrat în viul 
grain şi a devenit un cuvint forte în- 
rădăcinat, mai cu s6mă în poesia po- 
porană. N'are a face cu adjectivul pa. 
leo-slavic alin (Cihac), nici cu lati- 
nul alienus (L. B.). Din derivatele 
maghiarului ellen, mal găsim în Dic- 
ţionarul Mss. Bănăţân circa 1670 (Col, 
l. Tr. 1883 p. 499): 

„Alensig. Inimicitia“ (—ellen- 
s €g). 

„Alenish. Inimicus (=ellene s). 
„Alenzuiăsk. Contradico (=el: 

lenezni). 

„Alenzuitur&. Contradictiot. 
Al6ne ş figureză deja în Palia dela 

Orăştia din 1582 (Cipariu, Anal. p. 73). 

Despre originea maghiară a cuvin- 
tului nu mai pâte fi dară cea mai 
mică îndoslă, 

Ca, termen poetic, el va remân6 în 
limbă. 

19. Alen ca archaism: 

Codicele Voroneţian circa 1550 (Mss. 
în Acad. Rom.) Act. Apost.: 

atunci pr6 de curând întrodus în graiu, 

neajungând încă a se împăminteni. 

Fragment biblic oltenesc circa 1560 
(Cuv. d. bătr. 1, 6—12): 

Levit. XXVI, 

17: voiu întorce 

fața me în alenul 

vostru... 

Ib. 27—8: să 

iară nici cu acs- 

st6 nu vă veţi 

învăţa, ce veţi 

înbla în alânul 

mieu, eu încă 

voiu înbla în a- 

lenul vostru...   

. obfirmabo 

faciem meam in 

vos... ” 

„Si autem in 

his non obedieri- 

tis mihi, et am- 

bulaveritis erga 

me obliqui, et 

ipse  ambulabo 

vobiscum in fu: 

rore obliquo... 

Noul 'Testament; din 1648, Math. V, 
23: 

„.. fratele tău 

are ce-va alen 

spre tine... 

„.„. frater tuus 

habet aliquid ad: 

versum ie... 

Ibid., Paul ad Gal. V, 20: 

«.. pizmele, sfa,- 

dele, alenurele , 

măniile... 

«.. inimicitiae, 

contentiones, a e- 

mulationes, 
irae... 

Ib., Paul ad Col., II, 14: 

„+ Ştergăndu 

care ne era în- 

protivă scrisoar6 

obitaiurelor care 

ne era întra a- 

IER... 

„... delens quod 

adversus nos e- 

ratchirographum 

decreti, quod e- 

rat contra- 

rium nobis... 

XXXVI, 9: mul- „. Multa 6 o.n- 
te înti'alenu se traria agere... 
facu... 

XAVII, 4: de- „.. Quod essent 
rep-ce era văntul venti contra- 
întralenu. .. rii... 

XĂVIII, 17: „„Dihilad ver: 
nemică într'alg- sus plebem fa. 
nu feciu oameri- ciens... 
loru...   

Fiindcă Codicele Voroneţian preface 

sistematic pe n între vocale în r, for- 

ma, nerotacistică alenu în loc de aleru 

dovedesce că acest maghiarism era, pe   O predică a Sf. Ioan Crisostom, sec. 
XVII (Cod. Mss. miscell. al Bis. Sf. 
Nicolae din Braşov p. 518): „Aşa ca- 
de-se a goni pre toţi aiavâ, pre carii 
cugetă în alenu...& 

]I0. Alen în viul graiu: 

Alexandri, Barbu Lăutarul: „Când se 
întimpla de se îndrăgia vre-un cuco- 

naş de o cuconiţă şi vrea săi spuie 
alenu sufletului, socotiți că'i scriea ră- 

văşele franţuzesci ?..“ 

„Cântecelor triste li se dice: de a-
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len, de jale, de aht, de dor, de recorâlă...« 
(laşi, V. Mircea, e. Copoi; V. Lohan, 
3, Buciumii). 

Balada „Tudor Vladimirescu“ : 

Spune, maică, ce te dore, 

Că, mvoiu face vrăjitore, 

De alen să te descânt, 

Să calci vesel pe pămînt... 

(Alex., Poes. pop. 2., 216) 

„Doină voinicâscă“ : 

Când eram de do&-deci, 

M8 legam de Turci, de Greci, 

Şi de capete “i scurtam 

Şi alenu 'mi uşuram... 

(lbid. 254. 

Balada, „Bogatul şi săracul“ : 

Tu ai galbeni la chimir, 

Eu am un sel€f cu fir, 

Şi 'n sel6f un 6tagan 

Ce mă scapă de al&n... 

(Ibid. 43) 

Balada „Giurgiu“ : 

Eu nu cânt în butul tei, 

Ci horesc de-alenul mei : 

M8 tănguesc prunilor 

De jelea părinţilor, 

Şi mă vaier bradilor 

De bănatul fraţilor... 

(Pompiliii, Sibiiu, 4 

O doină din Argd: 

Câte *s dela noi la dsl, 

Tâte ţin pa mine-alen ; 

Câte *s dela noi la vale, 

Tâte stai să m& omore... 

(Jarnik-Bărsanu, 66). 

O doină din Bucovina : 

Să nu cânţi sara pe lună, 

Ca mea inimă nui bună, ,| 

Că i încinsă cu curele 

Mâncată de multe rele, 

Şi i încinsă cu colan 
Mult oftâză de alen.... 

(Marian, II, 74) 

O doină din Basarabia: 

Şi să stai, să m'odihnesc, 

Să plâng şi să m& jelesc 

Şi de bune şi de rele, 
De alenul vieţei mele... 

(Alex., Poes. pop 2. 410) .   

Alen e mult mai frumos decât neo- 
logismul melancoliă şi va remânâ 
în graiu, mai ales ca termen poetice 

alături cu sinonimul mai figurat, dar 

mai puţin energic: inimă-alba- 

stră, 

v. Albastru. — Bul. 

A-l9ne, aâv.; nonchalamment. Din 
lene „paresse“, prin preposiţiunea, a 
(=—lat. ad), 

Basmul „Brosca țestosi“ (Ispirescu, 
Leg. 33): „Mişca şi el picidrele a-lene 

unul după altul înaintea lui, numai să, 
dică că umblă...“ 

De la Vrancea (B. Stefânescu), Sul- 

tanica p. 195: „Spicele răscâpte şi ţe- 

pose, încărcate cu bob mare şi grei, 

să clătenaii a lene, încovăindu-se în vâi 

şi deluri de aur ruginit...“ : 

A. Odobescu, Dâmna Chiajna p. 81, 
întrebuinţeză, cu multă eleganță pe a- 

lene ca adjectiv: „In r&paosul nopţii 

se audia numai clătirea undelor ce 

se isbiai încetişor de mal şi susurul 
alene al viîntuleţului de vară...“ 

v. Lene. — Tembel, 

Alâneş | 

lensi , 
Ale La —. v. Alen, 
Alenzuăse 

Alenzuitură 

Aleăd! interj. ; exclamation de dâsap- 

pointement. O nuanţă a interjecţiunii 

aleiîi. Cu poeticul d se face daleo. 
O doină din Ard: 

Pentr'un pic de sărutat 

“Tâtă n6ptea-am tremurat ; 

Când a fost la sărutat, 

Bună palm” am căpătat ; 

Daleo, Domne, ce păcaţ!.. 

(Jarnik-Bărsanu, 377) 

Balada „Corbea Haiducul“ : 

Aleo ! maică, maica mea, 

Nu sta, maică, de şes,
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Că'mi r&pune viața 

Și'mi stinge tinereţea... 

şi mai jos: 

Aleo! maică măiculiță, 
Pâle lungi şi minte scurtă, 
Femee nepricepută !.. 

(fara nouă 1885, p. 490, 492). 

V. Oleoleo ! — Vale! 

12 Aleodor; 10. n.pr. m: Hsliodore; 
20. t. de Myth. pop.: nom dun hâros 
fabuleux. 

1%. Ca nume de botez, Aleodor co- 
respunde formei latine împrumutate 
Heliodorus, nu formei grece ori- 
ginale A416dogo s, din care se face 
românesce Iliodor. In adever, nu 
Aleodor, ci „lliodor“ se chiamă un fai- 
mos romanţ, grecesc, întroduș la Ro- 
mâni în secolul trecut (Dr. Gaster, 
Lit. popul. 128). Grecul trece la noi 
tot-d'a-una în s: îfos= yo, igumen 
= 1jyoupevos , iroi = îjgos etc., care 
î nici o dată nu se face a, după cum 
se pote face a din e: aleg = eligo, ari- 
ciu = hericius, argat = 2o0yarqg. Aşa 
dară Aleodor =Heliodorus indică 
o proveninţă directă latină, fiind gre- 
cesc numai într'un mod indirect. Sub 
variantul ulterior Aledar, același nume 
ne întimpină în Aledăresci adecă 
pdescendinţii lui Aledar“, un sat din 
Moldova, care in secolul XVII aparţi- 
nuse cronicarului Miron Costin (A. |. 
R. III, 231). 

Biserica resăritână serbâză vr'o trei 
'sfință cu numele de “//A:ddwgos ; cel mai 
vestit însă a fost sântul „Heliodorus“ 
din Dalmația, celebrat de biserica, apu- 
senă, născut în secolul IV, compatriot 
şi amic al sântului Ieronim şi care, 
după mai multe călătorie prin Tracia şi 
prin Asia-mică, a murit ca episcop de 
Altino în Italia (Migne, Dict. hagiogr. 
1, 1310). Proveninţa latină, nu grâcă 
saii slavică, a românului Aleodor ne 

  

    

face a bănui în el anume pe sântul 
Eliodor Dalmatinul, al căruia cult se 
va fi întrodus în Dacia prin propaganda 
occidentală înainte de despărţirea, ce- 
lor doă rituri. Forma, Aleodor în loc de 
„Alodor“, adecă cu I nemuiat, pare a 
indica aceiaşi epocă în care, pintre alți 
termeni specifici creştini, întrase în 
limba, română „Rusalii“ (lat. Rosa- 
lia) în loc de „Rusâi“, 

V. Argeş. — Duminică. — Iliodor.— Ru. 
salii. — Septemână. — Serbez. .. 

Il. Ca termen mitologie poporan, 
întrun basm muntenesc publicat de 
Ispirescu (Legende p. 41 —8), vedem pe 
„Aleodor-impărat“ în luptă cu mon- 
strul „Jumătate-de-om-pe-jumătăte-de- 
jepure-şchiop“, care biruesce Şi] tri 
mite a'i aduce pe fâta lui „Verdeş- 
împărat“, dar el scapă de ispită şi ese 
învingător cu ajutorul unor animale 
ce'i datoriai recunoscinţă, făcându-se 
dentâiu un puiu de pesce pe fundul 

Mării, apoi un corbuleţ, urcat pînă la 
vîntul turbat, în sfirşit o lindine. 

Basmuri anal6ge din așa numitul 
ciclu al „animalelor recunoscătore“ (Ben- 
fey, Pantschatantra, I, 192-222) ame- 
stecat cu ciclul „metamorfoselor“ (Cuv. 

Q. bătr. II, 550-553) se află la mai tâte 

popârele. O variantă românâscă este 

şi „Povestea, lui Harap-alb“ (Conv. lit. 

1877 p. 172-96). Grecii moderni posedă 
de asemenea basmuri paralele (Hahn, 
Griech. Mârchen, I, 109, 223; II, 202, 

243). Povestea românescă totuşi se deo- 
sebesce într'un mod esenţial prin nu- 

mele Aleodor, pe care nw'l găsim în bas- 

muri străine. Acestă particularitate ne a- 

mintesce pe fabulosul fărmecător Ei o- 

doro din Sicilia, despre care poporul 
de acolo povestesce pînă astădi minuni 

şi care „fascinait ceux qui voulaient 
Varrâter en prenant une figure et des 

formes qui n'âtaient pas les siennes“ 
(Collin de Plancy, Dict. infernal, v. He-
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liodore; cfr. Dunlop, Gesch. d. Prosa- 
dichtungen ed. Liebrecht p. 482). Se 
crede că el trăia cam în secolul V pe 
timpul papei St. Leon. Dar legenda, si- 
ciliană cea cu metamorfosele lui Aleo- 
dor cum re şi când anume putut'a 
ea străbate pînă la Români, pentru a 
se împletici la noi cu un basm deo 
altă natură ?.. 

V. Acide.— Adamască. — Alamă.... 

Alăr, s. m.; t. de Myth. popul.: nom 
invoqu6 comme refrain dans certaines 
chansons. Aler este una, din numer6- 
sele forme poporane ale acestui nume 
mitic, pe care o găsim la Cantemir, 
Chron. I, 292: „de este să putem a- 
mesteca cuvintele prostimei între do- 
v6dele istoricilor, ce ne-au povestit un 
voinic, Preda Stambol din ţara Mun- 
tenâscă, carele apoi din mila împără- 
tâscă şi sotnic la târgul Harcovului 
au stătut, acesta, dară ne spun;, pre- 

cum în ara Român6scă aproape de 

Dunăre pe malul Oltului să să fie vă- 
zând nişte temelii ca de cetate, cărora 
țăranii de pre acolo lăcuitoră, din bă- 

trânii lor apucând, le zic Curțile lui 

Ler-împărat, precum şi în Colin- 
dele anului nou şi astăz au luat de 
pomenesc: Ler, Aler Domnul, care 

nume sună: Avrelie, Avrelian,..* A- 

cest Aler să fie Aurelianus, saii 
mai curând Valerianus? să fieel 
slavicul Lel „Cupidon“ (Cihac), ori şi 

alt ce-va ? o vom desbate pe larg a- 
iuria,, 

v. Ler. 

Alărg (alergare, alergat), vb.; courir, 

recourir; a se al-rga, surpasser Pun 

Pautre, concourir. Dintre verbi de miş 

care: merg, umblu, fug, păşesc, 

tr6pă&d, urdin, alerge sinonim mai 

ales cu primii doi, unit fie-care cu cel 

al treilea, adecă ca şi când am dice:   

pinerg-fug“- sai „umblu-fug“, însem.- 
Hând o mişcare momentană iute sait 
o mişcare frecuentativă iute, mai cu 
deosebire însă, pe acâstă din urmă. 

Coresi, Omiliar 1580, quatern. XVI 
p. 15: „derepta-ne-va a înbla, şi spre 
cărârile lui câl& nelunecoasele şi nea- 
junsei înpărâţiei lui pre noi va întări 
a alerga. ,.& 

Doina, Oltenâscă : 

Am um blat, am alergat, 

Mam milcuit, m'am rugat 

De sărac şi de bogat; 

Nici că *n s6mă m'ati băgat... 

(Alex., Poes. pop. 2., 285) 

Anton Pann, Povestea, vorbei I, 149: 

La praznice şi dumineci la biserică s'alergi, 
Dacă nu te iartă lucrul şi n alte dile să 

mergi... 

Locuţiunile pleonastice: „a alerga în 
fugă“ şi „a alerga în fuga maret 
exprimă, Gre-cum gradul comparativ şi 
gradul superlativ al alergără. 

Doina „Nevasta harnică“ : 

Ea alergă m tuga mare, 
Seceră ord de prândare 

ŞI usucă ?ntr'o căldare, .. 

(Alex. Poes, pop?., 353), 

De asemenea: a alerga într'un 
suflet. 

Basmul „Fiiul Vînătorului“ (Col. 1. 
Tr. 1876 p. 87): „într'un suflet 
alergară şi spuseră înp&ratului cele ce 
audiră. ..“ 

Cu acelaşi sens: a alergu pe ca- 

pete (= medio-lat. per capita), dar nu- 

mai atunci când mai mulţi se "ntre a 
ajunge la o ţintă. 

Ispirescu, Unchiaşul sfătos p. 51: 

„Când audiră muiereturile despre una 
ca asta, se adunară numai într'o cli- 
pâlă, ca. frunda şi ca isrba, alergând 
pe capete, care de care să ajungă 
la Mare mai curând...“ 

v. Cap.
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dlerg corespunde francesului „cou- 

tir“, vechiu „courre“, pentru care se 
dicea, altă dată şi românesce „acu ră“ 
lat. currere, 

Dosofteiu, 1680, ps. XLIX: 

De vediai fu- Si videbas fu- 

rulii, alergai cu rem, currebas 

dânsul... cum €0... 

unde la Coresi, 1577: „să vedăi furuli, 
curai cu nusă...“, pe când la Sil 
vestru, 1651, deşi pune în text: „să 

vedei furulii, curai cu el, totuşi la 

margine explică pe „curai“ prin „aler- 

gai“; iar la Arsenie din Bisericani, 
circa, 1650 (Mss. în Acad. Rom.), se a- 
fă alături ambii sinonimi: 

„. de vedzi fu- „.„ de vedzi fu- 

rul, tu curicu rul, tu alergi cu 

nus... nus... 

In acelaşi mod în-psalmul CXLVII, 
acolo unde latinesce: „currit ver: 
bum ejus“, la Coresi: „curând a- 
lergă cuvăntuli lui“, la Silvestru: „de 
grabi curâ cuvăntulii lui“ cu scolia, 
marginală : „aliargă“, la Arsenie: „de 
srăgi curâ“ alături cu „de srăgiă a- 
hargâ“, iar la Dosofteiu numai: „de 
sârgi curâ“. | 

Ca, paralelism cu francesul „courir“, 
în proverbi : 

Cine alergă du- 

pă doi iepuri, nici 

unul nu prinde 

(Pann, II, 86). 

La copaciul că- 

dut toţă alergă est tomb6, tout 

să taie crengi le monâe court 

(ibid. II, 87). | aux branches. 

„ talienesce : „Come Palbero 8 caduto, 

ognun vi corre colla secure...“ 

Qui court 

deux li&vres, n'en 

“prendra aucun. 

Quand Varbre 

I0. alerg „courir“. 

Varlam, 1643, II f. 45 a: „să ne 

oprimii ochii de-a prâvir6. lucruri de 

curvie, urechile de-a ascultar căntece 

lumeşti de iuboste, mănule de-a apu- 

    

  

caria şi de-a prâdaria, pitoarele de-a 
alergaria în ucideri şi în vărsâri de 
singe... 

Dosofteiu, 1680, f. 87 a: „&lergaţii 
de "li apucaţ, că nu iaste cine'l i7- 
băvi,,.& 

Zilot, Cron. p. 73: 

Scii ce suna aşa? aprope e de minte: 
Alergă care 'ntâiu să fugă maj nainte... 

A. Pann, Prov. 1], 19: 

Câte basne firoseoşii 

Unde-va spunea n vileg, 

Şi eu ca năbâdăioşii 

Alergam ascult cu drag... 

Des în proverbi Şi locuţiuni prover- 
biale : 

„Scumpul mai mult păgubesce şi le 
neşul mai mult alergă“ (Pann, III, 78). 

„Omul la re alergă cu armăsarul 
şi la bine merge cu carul“ (ibid. II, 21). 

Cantemir, Ist. Ieroglif. (Mss, în A- 
cad. Rom. p. 66): „gura desfrânată 
inai tare ahargă decât piatra din Qial 
răsturnată, pre car6 un nebun cu pi- 
dorul poate a o prăvăli, Şi o mie de 
înţelepţi a opri nu o pot...“ 

Balada „Român Grue Grozovanul“: 

Negrişor fugia, fugia, 

Cum se fuge nu fugia, 

Ci săria tot epuresce 
Șalerga tot ogăresce, 

Nechezând tot voinicesce.., 

A. Odobescu, Dâmna Chiajna p. 52: 
p«.. iscoditori de desbinări, ce priviţă 
de subt obială păsul ţerei şi alergaţi 
ca dulăii la pradă...“ 

Figurat : gândul alergă, ochii alergă, 
dorul alergă ete. 

Doină din Moldova: 

Frungă verde 6hă nâgră! 
Gândul meii pe unde-alergă, 
Nu'i pasere să'l întrâcă.., 

(Conv, lit. 1886 p. 183) 

Alerg e un termen tecnic în privința 
cailor puşi la întrecere.
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Costachi Negruzzi, O alergare de cai, 
I: „numai armăsari şi iepe sînt; prii- 
miţi să alerge. ..& 

Sub forma, reciprocă, se dice: „caii 
se alergă = se întrec la fugă. 

De aci, generalisându-se noţiunea de 
„întrecere“, vine : 

II0. a se alerga „concourir, se sur- 
passer Pun Pautre&. 

Aşa se alergă ouăle dela Pasci, când 
le ciocnim pentru a vede care se 
sparge cel întâiu: 

Ca doă 6ă când s'alergă 

Şi a se ciocni apucă, 

Un” din ei o să se spargă 
Și trebue să se ducă... 

(Pann, II, 83). 

In acelaşi mod se pâte dice despre 
Gmeni că se alergă, când se silesc a 
se întrece care pe care. 

O predică din sec. XVII (Cod. Mss. 
miscell. al Bis. Sf. Nicolae din Braşov, 
p. 621): „luna se va schimba spre 

sănge, ceriul se va strănge ca o trăm- 

bă, căndi vom ved6 agghelii tremiş şi 

se vor alerga de pripă de vorii strănge 

robii lui Dumnedzău.. .* 

Tot dela fuga cailor, se nasce cau: 
sativul alerg în idiotismul: 

MI, îmi alerg calul „faire courir 
le cheval“, 

Doină din Ardl : 

De ţi 's dragă, bade, dragă; 

De nu, iată lumea-i largă, 

la'ţi murgul şi ţi'l alergă 

De'ţi cată alta mai dragă... 

(Jarnik-Bărsanu) 282) 

Moxa, 1620, p. 388: „prinse calul 
de frău şi'l şi încălecă şi alergă câturi 
fu voia...“ 

Proverb : „Cu mai marele teii calul 

nu'ţi alerga“ (Pann, II, 55), adecă fe- 

resce-te de a te pune la întrecere cu 

cei puternici; spaniolesce: „no poder 

hacer carrera con alguno“. 

Locuţiune proverbială:' „Lasă sşi |   

alerge calul cât o vr6“ (ibid. II, 100), 
care însemneză: a sburda fără firii, 
ce-va ca italienesce în: „fare cor- 
rere la cavallina“, franţusesce : 
„donner libre carriăre îi. 

O poveste din Ardâl: „Drept că nui 
„rec nici când pe dinainte, că'mi este 
stăpân şi mai mare, dar mă are hăt 
bine la inimă, şi mă lasă une-ori de 
"mi alerg caii cum am poftă şi plă- 
cere...“ (Foişâra din Sibilu 1836 p. 11). 

Figurat: „a 'și alerga ochii =faire 
courir ses yeux“, o admirabilă meta- 
foră care ne amintesce că, în epoca 
primordială a familiei ario-europee, nu- 
mele calului akva şi numele ochiu: 
lui aka se formară din aceiaşi răd&- 
cină a k cu sensul de „repediciune“. 

Balada Mogoş Vornicul: 

Pe drum ochi'şi alerga 

Şi cu glas dogit striga... 

1VO. alerg „recourir“, 
Nic. Muste, Letop. III p. 39: „A- 

giuns'aii dară la Turc cu nădejde de 

ajutor să se poată desbate de supt 

stăpănia Nemţului, cum  fieş-cine că- 
zănd în primejdie şi nenorocire alergă 
la, prietinii săi.. .& 

„Beldiman, Tragod. v. 9: 

Sate, oraşe, ţinuturi, mai tâte pustii le vedi; 

Şun norod în îngrijire, atâta încât nu credi: 

Povăţuitor nu crede, n'ascultă mângâitor, 

Altrgă, ne-sciindă unde, vor liman, cer agiu- 

tor... 

Donici, Grierul şi furnica : 

La vecina sa furnică 
Alergând cu lacrămi pică 

Şi se râgă să'i ajute... 

A. Pann, Prov, III, 45: 

Sătenii toți cum aflară, 

Cu mari cu mici alergară 

Să se plângă fie-care, 

Spuind păsul sei cel are... 

Gr. Alexandrescu, Candela : 

Voiu alerga la tine în dureri şi necazuri, - 

De 6meni şi de s6rtă când voiu fi apăsat:



831 
  

Astfel corăbierul când Marea e 'n talazuri 
Alergă la limanul ce-adesea Pa scăpat... 

A. Odobescu, Mihnea-vodă p. 10: „La 
Măria-Ta alergă toţi cu nădejdea, ca 
puii la cloşcă...« 

VO. Originea. 
Nici vorbă nu pâte fi despre vre-o 

înrudire între alerg şi maghiarul n yar- 
galni „galopper“ (Cihac, II, 475)! 
Dar nică cu italianul allegro (L.B.) 
n'are a face. Etimologia, cea seri6să s'a, 
dat de Laurian-Maxim : „alergare, verb 
format din ad şi larg, ca şi alun- 
gare din ad şi lung“. Alerg şia.- 
lung figureză une-ori chiar ca sino- 
nimi, buni Gră în ghicitârea despre 
„râtele“, în care se dice de o potrivă, 
bine: „am patru surori, una pe alta 
sealungă...“ şi: „am patru surori, 
una pe alta se alergă...“ (G. D. Teo- 
dorescu, Poes. pop. 242). Macedo-ro- 
mânesce există simplul alăgu = a- 
lărgu „courir“ (Dr. Obedenaru) alături 
cu compusul „dai de a-l agă=daii de 
a-largă“ cu acelaşi sens (Miklosich, 
Rum. Unters., II, 21). La Bojadschi 
159: „acolo şă da cu dialagă un 
liepure =dort lău ft ein Haase“. La 
Istriano-români, întocmai ca la noi, 
se dice: alerg, alergat „rennen“ (1. Ma. 
iorescu). In forma daco-română, şi is- 
triano-română, finalul -arg trece în 
-erg prin analogiă cu sinonimul me 1 g 
(= lat. mergo). 

In latina vulgară „ad largum va- 
dere“ însemna, „aller qa et lă“: „cum 
sit res mali exempli, quod homo ac- 
cusatus de morte duorum hominum, 
ita vadat ad largum“ (Du Cange, 
v. Largus). In dialecte italiene, al- 
largu = „fugi încolo !“ (Traina). In- 
trun text frances din sec. XV: „les- 
sent les dettours aler alarge a 
lour volunt6“ (Godefroy). Fie din latina, 
rustică, fie dela Români, Albanesii aii 
imprumutat pe largă „loin“, lăr- 
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guem „6loigner“, dar nu cu sensul 
de alerg. 

Noţiunea fundamentală de „aller ă, 
large“ se învederză pină astădi în 
unele asociaţiuni ale lui alerg, bună- 
0ră: 

Dosofteiu, 1673, f. 78 b: 

Căi deprins pre cale largă 
Cătră perire de-alergă. .. 

Mai cu s6mă însă în stereotipul „a- 
lerg câmpul“ din ghicitori. 

Cimilitura, despre „Ochiu“ : 

Tărtăcuţă n6gră 

Peste câmp alergă... 

"Revista populară 1884, p. 47) 

Cimilitura despre „Cosă“: 

Căteluşă n6gră 

Tot câmpul alergă... 

(bid. p. 67). 

O variantă din Bucovina: „Coteicuţă 
nâgră tot câmpul alergă şi tot urdă 
face“ (Sbiera, Poveşti, 320). 

Cimilitura despre „Seceret : 

Mititel şi strâmb 
Alergă pe câmp... 

(Sbiera, 1. e.) 

Cimilitura despre „Cidră&: 

Am o ţarcă 

Bulârgă 

Tot câmpul alergă... 

(Băltenu, Lumina 18% p. 149) 

Balada „Mioriţa“ : 

Mâicuţă bătrână 

„Cu brâul de lână, 

Din ochi lăcrimâna, 

Pe câmpi alergând... 

Și mai bine reese noţiunea, de „aller 
ă-large“ într'o doină din Ardsl: 

Hai, mândră, să te sărut, 

Că îndată, plec Ia plug 
Să alerg în lat şi?n lung... 

(Jarnik-Bărsanu, 381) 

Alerg şi-a format în graiu o întinsă 
familii : pe de o parte, substantivii 
abstracţi alergare, alergat şi a-
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lergătură, având câte un sens bine 
determinat ; pe de alta, substantivii de 
agent alergaciu şi alergâii cu 
adjectivul substantival a1e rgător, 
vepresintând fie-care câte o nuanţă pro- 
priă ; în fine, doi termini tecnici deo- 
sebiţi: alergă tre, fără a mai vorbi 
de adverbul pe-alergate şi de epi- 
tetul archaic alârgă-cale, despre 
cari tote vedi mai jos. 

V. * Cur. — Merg. — * Mei... 

Alergăciu. —v. Alergâă. 

Alergăre (pl. alergăr?), s. f.; Pinfiui- 
tif substantiv d'aler g: .course; fa- 
tigue ; action de courir ou de se fati- 
guer. Sinonim cu substantivul aler- 
gat şi cu alergătură, de cari însă 
diferă întru cât-va ; aşa bună-6ră : „cal 
de alergare“ insemnâză pe cel menit 
a fi trimis la, întrecere cu alţi cai, „cal 
de alergat“, pe cel gătit sai gata 
să alerge cu călăreţul; „cal de aler- 
sătură“, pecel întrebuințat fără cru- 
ţare la, ori-ce nevoe. 

Ca termen tecnic, nu tocmai vechiu 
în limba română, după cum nică insti- 
tuţiunea nu e veche, alergare este „une 
course de chevauz, le turf“, pun6ndu- 
se la, încercare răpediciunea mai mul- 
tor cai şi resplătindu-se stăpânul ace- 
luia care ajunge la țintă, înainte de 
ceă-Valţă. 

In Dicţionarul slavo-român circa 
1670 (Mss. al Societăţii Archealogice 
din Moscva, f. 83 b): „EINOApOHT, LOC 
unde al6rgă caii“, 

O fvumâsă nuvelă de Costachi Ne- 
gruzzi este intitulată : „O alergare de 
cal“. 

Cu un sens figurat, alergare e: sino- 
nim cu oboss6lă, chiar când nu este 
vorbă, de picădre. . 

Zilot, Cron. p. 115: „Aşa remâind 
Brâncovânul odihnit, Toma spătar în- 
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dată aii pornit planul către marele Pe- 
tru, carele v&dând un vina, aşa plă- 
cut căl căştigă fără alergare, îndată, 
şi plecă cu oştiri în ţâra Moldovei...“ 

Cu acelaşi sens, despre obossla 
postului : 

Ioan din Vinţi, 1689, f. 198 b: „spo- 
dobâşte pre toţi în curăţie a trâce a. 
lergaria postului... ; 6&r la, Dosofteiu, 
Liturgiar 1683,.f. 45 a: „Devoința, ce 
bună, să nevoimă, alergătura po- 
stului să obrăşimă,.,« 

v. Alerg. — 2 Alergat. — Alergătură. 

"Alergat, -ă, adj. — v. Alerg. — 24 
lergat. 

2-Alergăt, s. n.; course. Participiul 
trecut din ale rg, întrebuințat ca sub- 
stantiv abstract şi care fârte rar fun- 
cţion6ză ca, adjectiv. Sinonim cu aler- 
gare şi alergătură. 

Dicţionar Mss. Bănăţân circa, 1670 
(Col. 1. Tr. 1883 p. 429): „ dlergatul. 
Cursus“. 

Cantemir, Ist. Ieroglif. (Mss. în A- 
cad. Rom. p. 150): „... toată pasirea, 
lute la, zburat, toată jigania repede la 
alergat, şi toată dihania, ascuţită la a. 
dulmecat, pururea gata Şi fără preget, 
să fie... ! 

Zilot, Cron. p. 78: 

"Dar acest alergat ce-ati trebuit al face 
De parte-ne ai fost de iad puţin încâce, 
Incât ne-aii dogorit a iadului văpaie : 
Prâ-puţin ai lipsit s'ardem ca nişte paie... 

Proverb. 

Câine surd dus la, vinat, | 

Cal şchiop pus la alergat, . | 

(Pann, Î, 104) 

Uraţia de nuntă: 

Mici de stat, 

Dar buni de sfat, 
Cari avem cai de-alergat... 

(G. D. Teodorescu, Poes. pop. 163) 

v, Alerg. — Alergare. — Alexgătură. 
27
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Alergăte (pe-, în-, într), adv.; bon 
train, vite, promptement,. 

Costinescu : „Pe alergate, în alergute 
= cu fuga, în fugă“, 

Dosofteiu, 1678, f. 227 b: 

Bojarii eşirâ în tr? alergate 

In deşert făcându'mi răutate... 

v. Alerg. — Alergat. 

Al6rgă-cale, subst. invar.; t. post: 
grand marcheur, grand coureur. O in- 
teresantă composiţiune nominală , pe 
care o găsim în Psaltirile române din 
secolul XVI pentru slavicul „testi pati“ 
= ad currendam viam == dgaust “0d0v, 
şi care prin urmare nu corespunde nică 
unui context. 

Psaltirea Şcheiană circa 1550 (Mss. în 
Acad. Rom.), ps. VIII, 6: „Bucură-se 
că, uriaşul Alergă-cale. ..* 

Coresi, 1577, diferă numai prin or- 
tografiă : „bucurâ-se ca uriiaşulii A- 
lergâ-cale. . 
„Uriaşul Alărgă-cale“ este o com- 

posiţiune românsscă curat poporană, 
întocmai ca epitetele celor-Valţi uriaşi 
din basmele nostre: „Sfarmă-petrăk 
Şi „Strimbă-lemne“. 

Alexandri, „Resbunarea lui Statu- 
palmă“ : 

Urieşul Strimbă-lomne cu-al sei ge- 
min Sfarmă-pâtră 

Ai vegut cădând potopul Şaii trecut poto- 

pumn not. 
De când sînt poveşti în lume şi se spun pe 

lîngă vatră, 
Ei duc gile cu piticul Statu-palmă-barba-cot,.. 

Coresi şi predecesorii sei compus'aii ei 
pe Alergă-cale după analogia, epitetelor 
poporane ? ori nu cum-va îl vor fi luat 
da-dreptul Gin vre-un basm românesc ? 

De aceiaşi natură, sînt; termenii com- 
puşi ca: târae-brâi, vîntură.- 
țeră, încurcă-negară, papă- 
lapte, frige-vacă ete. 

In ori-ce cas, Alergă-cale are în sine 

  

  

ce-va epic, care ar trebui să/l mânţină 
în limba poetică a Românului, 

v. Alerg.— Cale. — Strâmbă-lemne. — 
Sfarmă-pâră. — Uriaş. .. 

1: Alergător, -Sre, subst. et adj.; cou- 
eur, courant, celui qui court. Care 
umblă iute saii merge iute, 
care se mişcă mult. 

Cantemir, Ist. Ieroglif. (Mss. în Acad. 
Rom. p. 152): „... prin luminatele 
noastre scrisori şi decât vântul mai 
r&pezii noştri alegători, tuturor celora 
ce a şti li să căd în ştire am dat şi 
prin straşnica noastră poruncă i-ara 
chemat. ..“ 

Costachi Conachi, Poes, p. 251: 

Cu cât meşteşug albina pe câmpii alergătgre 
Se vede din zori de gioă comorilor strîngă- 

târe 
Şi cu cătă iscusinţă singură a scâte scie 
Dintun must plin de otravă coa mai bună 

doftorie! ... 

Ca termen tecnic de teologiă, „în a- 
inte-alergător“ este Sântul Ion Bo- 
tezătorul: „Prae-cursor“, slavonesce 
„Pred-teca. In vechile texturi figu- 
r6ză une-ori cuvîntul slavic alături cu 
cel românesc. 

Text omiletic din sec. XVII (Cod. 
Mss. miscell. al Bis. Sf. Nicolae âin 
Braşov, p. 274): „adevării predtece, 
Şi cu naştere şi cu propovâdaniia, Și 
cu deştinger6 întru ad întrecut'au pre 
Hristos, dereptii acâia nu numai gla- 
sul cuvăntului ch6mâ-se, ce şi prooroc 
şi înain t e-alergâtoriu, şi se ch6mă 
şi sveştnicul lumineei. ..« 

Ioan din Vinţi, 1689, f. 85 b: „slă- | 
vitului prooroci înai n t e-alergătoriu 
şi botedzătoriului Ioannii. ..* 

Astăqi se dice mai des: înainte.- 
mergător. 

La nunțile țerănesci, alergători se 
chiamă pe alocuri întrun mod gene- 
Tic toţi aceia cari, bărbaţi şi femei,
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daii vre-o mână de. ajutor în casă, fac 
cumpărături din tîrg, adue speţă şi 
altele. 

„La noi pe aceia ce ieaii parte la 
facerea unei căsătorie, poporul îi nu- 
mesce alergători...* (P. Roşculescu, 
Dolj, e. Căpreni; N. Andriescu, Dobro- 
gea, Constanţa, c. Beilic). 

Alergător de nâpte= „coureur de 
files“ : 

Omiliar dela Govora, 1640, p. 8%, 
88: „destul au alergat alergătorii de 
noapte după păşun6 păcatelor.,.&; 
şi maj jos: „alergătorii de noa, pte 
Şi curvarii.,.* 

V. Alerg. 

'"Alergătâre. — v. Alergător. 

* Alergătore (pur. alergători) 8. ft. 
de moulage : meule de moulin, surtout 
meule courante. 

„In m6ră sînt trei-patru alergători ; 
fie-care alergătore se compune din doă 
petre, una d'asupra şi alta de-desupt ; 
dasupra fie-cării alergători este câte 
un coş în care se pun b6bele de mă- 
cinat ; în acest coş este câte un ti- 
tirez care face a căd6 bâbele în 
moră...“ (Preut D. Nisipescu, Vâlcea, 
€. Nisipii). 

Mai în speciă, pâtră .- alergătore se 
chiamă la toţi Românii numai pâtra, 
cea de sus, care se mişcă, în oposi- 
ţiune cu acea de jos, nemişcăt6re, care 
se dice: stătătâresai zăcătore 
ori şedătâre. 

„Părţile deosebite ale morei se nu- 
mesc: r6ta-de-apă şi r6ta-cu- 
-mă sele, al cărora butuc la ambe 
capetele are câte un fus de oțel, care 
se învirte în tigâile tot de oţel, a- 
şedate pe nesce bârne tari de stejariu. 
Rota-cu-măsele învirte prisnelul ; 
care e înţepenit în pâtra- alergătore, 
încongiurată de o veşcă de lemn. 

  

  
    

Sub pâtra-alergătore este pâtra- 
stătătbre, 6r asupra se mişcă 
coreţul în care vin bucatele din 
Coş...“ (G. D. Păltinânu, Braşov, com. 
Ţinţari). 

„Ptr a-alergătore se află, W'asupra 
petreişedătore sai zăcătâre, 
şi împreună amîndoă petrele sînt aşe- 
date întrun cerc de lemn numit ve g 
că...“ (A. Minculescu, Putna, com. I- 
vesci). 

In Biblia Şerban-vodă din 1688, p&- 
tr a-alergătore se chiamă pârpăriţă: 

Deuter. XXIV, Non pignorabis 
6: să nu zălo- molam , neque 
jeşti moara nici superiorem 
pârpăriţa mo- lapidem mo- 
rii, căci suflet a.- lae, quia animam 
cesta, zălojaşte... iste pignorat... 

V. Alerg. — Moră. — Pârpăriţă... 

3 Alergătore s, lergătore (plut. aler- 
gători s. lergători), s. f.; t. d'Industr. 
pop.: sorte de bobinoir ou de bobineuse. 

O unsltă de tot primitivă, naltă cam 
de un metru, ce-va mai puţin în lă- 
ţime, compusă din cinci bețe şi care 
servă femeilor dela, ț6ră pentru a 
urdi sculurile de țesut. In Ilfov, după 
exemplarul pe care ni Pa procurat, d-na 
Paulina, Zaharescu, alergătărea sati ler- 
găiorea are forma următore : 

  

ab: cele do& laturi verticale cu găuri, în 
cari se petrece câte o şvâră cu câte un mo- 
sor cu fire de urgit,. 

27%
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„cd; cele doă Jaturi orizontale, din cari în 
cea de sus e petrecut piciorub mişcător. 

mn: şvârele pe cari sînt înşirate mossrele, 
astiel că se învîrtesc cu înlesnire lăsând a 
“să desfăşura firele. - 

st: piciorul mişcător numit rădămătâre. 
bbt: cele trei picidre pe cari stă unâlta, 
f: firele ce se desfăşoră câte unul de pe 

fie-care mosor şi cu cari, ţiindu-le întar”o mâ- 
nă, al6rgă ţesătorea de urdesce. 

„SS. E. Marian, Cânepa (Familia 1885 
p. 342): „Româncele din unele părți 
ale Ungariei şi Banatului nu urdesc 
pânzele ca Româncele din Bucovina, pe 
urditâre, cieleo ordesc pe parii 
unui gard şaii după nesce pomi; pun 
adică mosdrele, cu tortul depinat pe 
dinsele, întrun instrument mic numit 
lergătore sah alergătore, şi prin ajuto- 
rul acesteia, apoi le urdesc după pa- 
rii unui gard sai după nesce pomi. 
De-aice vine că firele astfel urdite 
capetă numirea de corqă...t 

„Alergătore este o unâltă, pe care 
țeranca aş6dă mosdrele ş'astfel cu dînsa, 
în mână alergi de urdesce pânza 
împregiurul casei, sai pe nisce pari 
socotiți a fi în depărtare unul de al- 
tul după câţă coţi voesce a țese; iar 
urditore este oaltă unsltă, pe care 
asemenea urdesce, întinq6nd firele pen- 
tru pândă în loc de a alerga împre- 
giurul casei saii parilor...“ (G. Voicu, 
Tecuciu, c. Stănişesci). 

„Auxiliarele re sb oiului sînt: 
rişehitoriul, vatalele, vîr- 
telniţa sai r6ta, mosdrele Şi 
alergătorea sai lergătorea ...“ (Buzei, 
e. Glod-Siliştea). 

„In alergătore se pun mossrele la 
urdela pândei, dela 2 pînă la 24 Şi 
chiar mai multe mosre...“ (N. P. Gu- 
ran, Craiova). | 

In unele locuri, ţeranca înfige aer. 
gătorea în pămînt prin cele trei pi- 
di6re destul de ascuţite în virf, şi a- 
poi al6rgă ea singură cu firele ce se   

desfăşoră, de pe mosre; mai adesea, 
însă, îşi atîrnă, alergătorea de braţul 
stâng prin laturea orizontală superi6ră, 
şi astfel ţin6nd”o şi mănuind tot-o-dată 
firele pintre degetele ambelor mâni, a- 
l6rgă cu unâlta din par în par, ur- 
dind cu multă, iuţelă şi cu o mare în- 
demânare. 

Acest mod de urdire pealergate 
trebui să/l vâdă, archeologul, dacă vo- 
esce să inţelâgă țesetoria cea primor- 
dială a familiei ario-europee şi să pri- 
"vescă, aşa dicând viuă pe Calypso a 
lui Homer: îorov 27 ocgoputvm (0- 
dyss. V, 68), sai la Ovidii: „Radio 
stantis percurrens stamina telae“ 
(Metamorph. IV, 275). 

V. Alerg. — Resbotu. — Stativil. — Tese- 
tură. — Urditore... 

Alergătără (pl. alergături), s. f.; 
course ; fatigue. Sinonim cu alergare 
şi alergat. 

Dicţionar Mss. Bănăţân circa, 1670 
(Col. 1. Tr. 1888 p. 492): „Alergături. 
Cursus. 

Coresi, Omiliar 1580, quatern. XXIII 
p. 6: „nui e cu iscodire trebuinţa,. 
nici cu multă alergâtură, nici a şutili 
alţii. ..* 

Cantemir, Ist. leroglif. (Mss. în A- 
cad. Rom. p. 17): „de alergăburile iu- 
ților olăcari şi trâpotele picidrelor a . 
neobosiţilora ler gă tori toată pul- 
ber6 de pre toată cal€ în ceriu să ri- 
dica, ..“ | 

Costachi Stamati, Muza [, 157: 

Sprinten la alergătură, ca calul cel mai sbur- 

datec; 
La trup puternic şi jute,-la luptă nebiruit,.. 

v. Alerg. — Alergare, — * Alergat. 

Alergâi (plur. alergâ), s. m.; coui- 
rier. 

Lexicon Budan: „Alergâii = alergă- 
toriu, cursor, der Renner“,
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Costinescu, 1, 31, pune cu acelaşi 
sens: „alergaciu = alergătoriu , 
serv călăreţi, 

Ambele derivate din aler 8, unul 
prin sufixul -âi, cel-Valt prin sufixul 
-aciu, sînt de o potrivă poporane 
(Cihac) şi exprimă noţiunea, de „cour: 
rier“ mai bine decât sinonimul 'a 1 e r- 
gător, care funcţionsză mai mult 
că „coureur, celui qui court“. Un alţ 
sinonim este vechiul o lă cari u, care 
însă însemna mai în specie pe „cour- 
rier de PEtat. 

v. Alerg. — -aciu. — -âi. — Olăcarbu. 

"Altă, -6să, adj.; part. pass6 d'a- 
„leg pris adjectivement: 10, choisi, 6lu, 
d'elite ; 20. dâlimite, precis, positif; 80. 
notoire, de notoriât6. Ca adjectiv, re- 
presintă, tâte sensurile verbului din care 
derivă. 

10. ales =ce-va, sati cine-va luat din 
mai mulţi saii din mai multe ca, cel 
mai bun; de unde apoi: ce-va sai ci- 
ne-va atât de bun încât dela sine'şi se 
deosebesce din mulţime. 

Balada „Petrea Bradului“ : 

Dar acum la înturnat, 

Eu, măicuţă, am aflat; 

Tâte holdele cu lose, 

Tâte mândrele alese... 

(Familia, 1836 p. 332) 

Despre cai: 

Balada, „Oprişanul“ : 

Dos, trei, cinci mii de epe, | 

Tot alese şi sirepe, 

Pintenâge la picidre, 

Cu cergi atbe pe spinare... 

Nic. Muste, Letop. III p. 59: ,... ve- 

nit'aii poroncă împărătescă la Nicolai- 

Vodă de ai dat cinci sute de cai de 

oaste de pre la boieri şi de la mazili, 
tot cai aleşi...“ 

Despre grâu: 

„Grâii frumos ca jarul, gândesci căi   

ales pe masă“ (R Simu; 'Transilv. 
c. Orlat). 

v. Colivă, _ 

Cântec poporan din Bucovina : 

Ba, eii geii nu te-oiu lua, 

Deşi tata nvar lăsa, 

Că viţa mea nui ca ta: 

Viţa mea/'i de. grâii de vară, 

A ta, lele, de săcară; | 
Vita mea'i de grâti ales, 

A ta, lele, de ovă&s... 

Ubiă., 11, 216). 

Despre boieri: 

Mare masă e întinsă, . 

De boieri alesi coprinsă. .. 

(Marian, 1, 60) 

Pravila Moldov. 1646 p. 158: „ruda 
cia alesă ce să dzice boeriia...“ 

Zilot, Cron. p. 109: „După venirea 

în Scaun a lui Caragea, fiind că ţsra 

după răzmiriţă avea, trebuinţă, de în- 

dreptare, şi Vodă de o cam dată pur- 

tând chip părintesc până să'şi întoc- 

mâscă ficlenele lui mişcări, alese de 
Vistier mare pe Banul Grigorie Brân- 

cov6nu, ca pe unul ce pe acea vreme 
era cel mai numit şi ales boier al 

patriei despre tâte, adică împodobit cu 

înaltă învăţătură, firesce blajin şi tic- 

nit, bogat fârte şi după n6m mai slă- 

vit decât toţi...“ | 
Despre femei: 

Un bâcet din Bucovina: 

Să bată mirosu ?n casă, 

Căci a fost o flre-alesă... 

(Masian, 1, 9) 

- Balada „Fata Radului“ : 

Îară, sluşnica, gicea : | 
— Draga mea, stăpâna mea, 

Inălţată *mpărătâsă, 

Dâmnă mândră şi alâă.,, 

(Pompiliă, Sibiiu, 40). 

Balada „Doncilă“ : 

Îți aduc altă mirâsă, 
Mai frumâsă, mai alesă...
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Doină din Ardgl : 

Vecină, mândrut alesă, 
De bădiţu mei te lasă... 

(Jarnik-Bărsanu, 278) 

Idiotismul „puică alesă“ exprimă, 
curat românesce pe francesul » CO- 
quette“. 

Balada „Badiul“ : 

'De vestita Bădiul6să, 
Cu ochii de puic ” alesă, 
Cu chipul de jupăn6să, 
Ca ea nime de frumâsă!,. 

(Marian, I, 128) 

Balada „Codrânul“ : 
La Şanta, la crismăresă 
Cu ochi mari de puic'alesă, 
Bea, Codrân, se veselesce, 
Cu Şanta se drăgostesce,., 

„Voinic ales = homme d'61it e“ în 
cimilitura despre „Carte“ - 

Rădăcină 
*Mpleticină, 

Ales voinic o desbină,.. 
(Ispirescu, Ghicitori, p. 28) 

„0. ales = despărţit de tot ce'l în- 
cungidră sai cu care sar pute ame- 
steca, precum un pămînt ales din alte 
pămiînturi, o casă alesă dintre alte case, 
0 datoriă alesă dintre alte datorie ete., 
de unde apoi: ce-va saii cine-va lămu- 
rit, limpede, neamestecaţ, 

Act moldovenesc din 1687 (A. I.R, 
I, 62): „Viile afară dintru ale mănă- 
stirii, care sânt alese, câle den Val6- 
Popei. ..* 

Pravila Moldov. 1646, f. 31: cela 
ce va avia datorie Şi să va fi tocmit 
cu. voia sa să .ia vre un lucru în preții, 
acesta larâş nu poate lua fără de giu- 
deţii numai Săngurii cu voia sa, de 
vreme ce datoriia nu va alââ să să 
ştie... « 

Ibid. f. 33: „mai vrătosă cănd va 
fi zapisuli ales şi înţelegănâi, dză. 
căndii fără de multe cuvinte şi fără 
nice 0 găltavă, ..« 
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Uraţia de nuntă: 

Să ne spunem cuvintul 

Cu adevărul, 
Că de multe ce sînt şi dese 
Nu le putem spune alese... 

(G. D. Teoâorescu, Poes. pop. 174; 

Mai cu s6mă în construcţiune cu 
lucru. 

Doină din Ard! : 

Bade strucişor de rouă, 
Nu ţin6 calea la dâuă: 
Decât la d6vă şi rar 
Şi să umbli înzădar, 
Mai bine la una des: 

Să se scie lucru.- ales 

(Familia, 1884 p. 203) 

Porte des în Pravila lui Vasile Lupul : 
f. 71: „să maibă, voe nice putere să | 

să mai mărite după al doile bărbati, 
de-are aştepta căţi ai de mulţi, daca nu 
va putia alesă lucru să înţelegă de 
bărbatuşi : viu-i au mortii ; numai 
cândi va înțelege foarte cu adevărații, 
atunce-i slobodâ, ,.& 

f. 75: „de vrâme ce nu să va ară. 
ta un lucru alesi pentru atastă pre 
curvie, bărbatuli nu va lua nemică den 
dzestrele muerii-şii.. 

f. 79: „de păndză, sau fie ce alta să 
fie Lucru alesi de acâia trâba,..« 

Tot aci vine proverbul: 

Socotla, desă 

O frăţiă alesă... 

(Pann, II, 81) 

III. ales, ca. resultână din cele doă 
sensuri de mai sus = ce-va sait cine-va, 
neobicinuit şi fără soţ, fie în bine sait 
în reii, 

Pontbriant : „ales în felul seii=uni- 
que en son genre“, 

Constantin Brâncovan, 1696 (Cona. 
Mss. în Arch. Stat. p. 80): „pentru 
rugaciunile aceluia luatu-s'au izbăvire 
căt toţi s'au minunat de spăimata m i- 
nune alesă,..& 

O predică circa 1600 (Cuv. 4. bătr. 
II, 227): „acolo în lăunitru întru adi
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întunsrecul ales fi-va, chin cum- 
pliti şi durere nespusâ...“ 

Fragment omiletic din sec. XVII 
(Cod. Mss, miscell. al Bis. Sf. Nicolae 
din Braşov, p. 3083): „focul nestinsii şi 
întunârecul ales şi în toate mun- 
cile c6l6 juţile...“ 

Pravila Moldov. 1646, f. 36: „de va fi 
om vestitii şi alesă de ombuni...“ 

Dar tot aşa: „tălhar ales=bri- 
gand fieff6 (Pontbriant), sai : 

Bădiul6so mult frumâsă, 

Cu ochii de cur v"alâsă, 
Unde" Badiul ? — Nu'i acasă... 

(Caranfil, Valea Prutului, 77). 

In sens bun ca şin cel reii, se dice 
ales pe sprinc6nă sai depe 

sprîncân ă=—cel de 'ntâiu sait cel mai 

vedut dintre toţi, ce-va ca grecesce 
Ogpovders sai 0yQuwoue. 

Basmul „Fiiul vinătorului“ (Col, 1. 
Tr. 1876 p. 88): „Daca se adunară, a- 
le se din ei fiiul vinătorului vro doă 

sute de meşteri, tot pă sprîncână, 

scii !, .& 

Filimon, Ciocoii vechi p. 104: „sc6se 
pe sofragii şi pe siolnic, sub cuvînt 
de mâncătoriă, şi puse în locul lor pe 

alţii, aleşi de dînsul dupe sprin- 
c6nă...* 

I. Caragiale (Conv. lit. 1880 p. 410): 
„Leonida: Dar, da întrebă-mă să'ţi 

spun ce fel de 6meni sînt, 
„Cocâna: Ce-va tot unul şi unul. 

„Leonida: Ăi mai prima, domnule, 
aleşi pe sprincână, care mai de 

care, dă-cu-puşea'n-Dumnedeii, volintiră 
mă rog...% 

În graiu, la plural feminin se aude 
adesea, alesă sat alesă în loc de alese: 

Câte stele 's mai alesă, 

Tâte vin lă noi a-casă, .. 
(Foiş6ra din Sibiiu, 1886 p. 10) 

Critil şi Andronius (laşi, 1794) p. 78: 
„una din cele mai alesă veselii. .. 

v: Aleg. —3% Ales.   
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2-Alâs, -6să, adj. ; î. V'Industr. pop.: 

fagonne [tissu], brod6 en couleurs, or- 

nament6 en parlant d'âtoffes. Ca verb, 

se dice: a alege cu pui, cu flori, cu 

rîuri; ca substantiv: alesătură, şi 
mai cu s6mă la plural: alesături; 

ca participii trecut; adjectivat: o ţe- 

setură, alesă, când e chitită cu figure 

colorate, în oposiţiune cu țesetură, 
sadă, „6toffe unie“, adecă fără îi- 
gure sai fără culori. 

De la Vrancea (B. Stefânescu), Sul: 

tanica, p. 8: „Pe patul de scânduri e 
aşternută o scârţă, alesă în fel de fel 
de migălituri... “ 

$. F. Marian, Chromatica p. 49: 

„Traiste şi trăistuţe de serbători, cari 

sint forte frumos alese şi ţesute, şi 

traiste simple, cari sînt numai câte 

cu doă feluri de virste ţesute...“ 

„Ştergare cu cari țerancele împodo- 

besc casele atirnându-le de cuie în în- 
trul pe lingă păreţi, le fac de obici- 

nuit alese frumos saii învărgate cu di- 
ferite culori, ca roşu, verde, negru etc.“ 

(|. Stefan, Buzeii, c. Zernesci-Călnâiă). 

„Covor se qice cel lucrat cu igliţa ; 

chilim, cel ales, adică țesut cu flori...« 
(P. Bădescu, Dolj, c. Filiaş). 

me cămăşi subţiri de borangic alese 

şi cu fluturi; bete alese, cu mărgele 

şi cu fluturi...“ (A. Iliescu, Dimboviţa, - 
c. Sărdanu). 

„Scorţele se fac în doă iţe şi ori-cât; 

de grâse, cu puişori aleşi de deo- 
sebite culori...“ (N. Teodorescu, laşi, 
c. Sinescii). 

In acelaşi sens: „mâsă alesă“, „fotă, 

alesă“, „lână altsă“ şi aşa, înainte. 
v. Aleg.—2. Alesttură. 

*Alds, adv.; prâcisâment, d6cide- 

ment, notamment. Sinonim cu: de 

bună s6emă. La comparativ se dice : 

mai ales=—mai cu s6mă „surtout, 

principalement“. Diferă cu totul -prin
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sens de locuţiunea adverbială „intra. 
les“, care însemnâză numai „au choix*. 

Dicţionar Mss. Bănătân circa 1670 
(Col. |. Pr. 1883 p. 422): „4lăs. Pun- 
ctatim&. 

Codicele Voroneţian circa 1550 (Mss, 
în Acad. Rom.): 

Act. Ap. XXI, 

34: jară alţii al- 

tu ce-va striga 
în gloată cum nu 
putia înţelege 

alesu dereptu vo. 
rova... 

XXV, 26: de 
elu alesu ce se 
scriu n'amu dom. 
nu-miu.,.   

«. alii autem a- 
liud clamabant; în 

turba; et quum 

non posset cer- 

tu m cognoscere 

prae. tumultu... 

„... de quo quid 
certum sci- 

bam domino non 

habeo...   
Pravila Moldov. 1646, f. 56: „cela 

ce va ucide pre cela ce-i înblă cu mu- 
iaria, şi şi pre muiare, alesi căndii să 
va prileji să fie boiarint săngurii mai 
marele lui, sau altii gludeţii cine-va, 
acesta nice o certare să nu aibâ,..4 

Ibid. f. 60: „unii om de va fi în. 
cinsi cu arme şi de va da cui-va op 
palmă numai, ucide-! va de toti cela 
cu palma şi nu să va certa, alesi, de'l 
va fi suduit şi"! va fi ocărăt mainte 
de palmă. ..& 

Nic. Muste, Letop. III p. 77: „In a- 
nul acesta iară ai scos Mihai- Vodă de- 
setina de stupi să 6 toţi; neplăcut 
lucru era, ales boierimei şi mănăstiri- 
lor acest obiceiu...& 

I. Văcarescu, p. 383: 

Ş'ăl vis căn Bucuresci stă ?n seaun Bucuria ! 
Aevea ce să văd? Ales Neomenia, 
Stă: inimă şi duh boldesce cătră fală : 
Toţi în minciună crea, înşă! şi se înşală, 

Anton Pann, Prov. II, 11; 

Deci ei cum 's'0 fi 'nţeles, 
Nu pociu să vă spuiu ales, 
Că cu toţii au plecat 
Sai mers la zapeii în sat 

"Săi împace la un fel... 

  

Doină oltenâscă : 

Din baltag să'mi fac eu plug, 
Pistolele să le mjug 
Ca să brăzauesc ale: 
Unde-a fi crângul mai des,.. 

(Alex. Poes pop. 2. 285) 

Ca adverb, simplul qles se întrebu- 
ințeză astădi rar; forte des însă com. 
parativul: mai ales. 

Nicolae Costin, Letop. II p. 9%: 
„IMavrocordat] era, grabnit la mânio, 
şi mai ales asupra acelora ce'i cuno- 
ştea că mânca banii Visteriei. ,„« 

Zilot, Cron. p. 32: „Şi pentru acâsta 
mai vîrtos Paii trimis Pazvantoglu pe 
dinsul, fiind-că era umblat prin târă, 
mai ales peste Olt... 

V, Aleg. —": Ales. 

4-Al&s, al&ă, s. în. et f.; un 6tre 
lu, quelgu'un d'âlite. Acelaşi cuvînt 
cu cele precedinţi, dar întrebuințat ca, 
substantiv despre ființele presupuse a 
fi cele mai bune, fie întrun sens co- 
mun, fie în cel teologic, fie în cel ju- 
ridic, 

I*. În sens comun, 
Doină din Arasl: 

M8 dusei pe sat în jos 
Să'mi aleg drăguţ frumos ; 
Amar de a/esul mes, 
Cum mi-am ales eu de seu! 

Warnik-Bărsanu, 140, 

Din Bucovina : 

Mărită-te sănâtâsă ! 
Mi-oiu găsi şi eri alâsă 
„Alta *n lume mai frumâsă, |. 

(Marian, 11, 173; 

II”. In sens teologic, mai cu sâmă 
la plural: aleşii =,les 6lust, 

Călătoria Maicei Domnului la Iad , 
„circa 1550 (Cuv. d. bătr. 11, 364): „eu 
merşu la iadul, vrăjumaşul călcaiu Şi 
aleşii mei învişu.. .“ 

[]l0. In sens juridic. 
Nic. Muste, Letop. III p. î: „Nu-
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mai chemând pre boieri la Poartă, cum 
Sai dis mai sus, au tocmit trebile Cu- 
parul, să nu se facă vre o împărechere 
între boieri pentru alesul dintre dănşii 
la Domnie...“ 

v. Aleg.—"':55 Ales, 

5Al8s (plur. aleşi), s. ms; î. YAdmi- 
nistr.: notable de village. Archaism. 
Aleşii formaii altă dată un fel de con- 

sili comunal al satului, numindu se 

astfel mai cu s6mă în 'Ţ6ra-Românescă. 
Dr. Polysu: „Aleșiă satului, die Dorf- 

gewăhlten“. 
Boliac, Sila : 

Şi mama e bătrână, şi n'avem nici gătâjă,; 

Pe nenea, de trei dile de când Pai dat de 

strâjă; 
Aleşii Pau luat... 

şi mai jos: 

Pe frate-seu îl dase aleşii la oştire, 
Şi singură orfana plângea în zăpăcire 

Şi părul îşi smulgea,.. 

Astăqi numai bătrânii dela ţeră îşi 
mai aduc câte ce-va a-minte despre 

vremea, aleşilor. 

„Bătrânii spun că satul se cărmuia 
de patru aleși, având în capul lor 

pe logofăt. Acesta din urmă purta 

pecetea, satului şi făcea ori-ce'i plăcea. 
Părcălabul era şi el.dintre săteni, 

având pe sâmă cisla satului, la fa- 
cerea, căriia, îl ajutau aleşi...“ (G. Con- 

stantinescu, Gorj, c. Ionescii). 
„Vătatfii, ca vătăşeii de acum, a- 

lergai prin sat pe la 6meni după tre- 

bile sătesc, trimişi de cătră aleși sa 

tului, pe lîngă cariera părcălabul 
ca, stringător de bani şi logofătul 
care sciea carte...“ (IL. Rădulescu, Ro- 
manaţă, c. Balşu). 

„Fie-care sat, adecă ceia ce se chia- 

mă astădi cătun, avea câte un logo- 

făt, lîngă care se alegea, ca subordi- 

naţi ai lui, trei Gmeni numiţi ju- 

raţi, mai în urmă aleşă satului. A-   

ceştiia, fie-care câte o septămână pe 
rînd, judecaii pricinele mai mici ce se 

iviai între săteni, iar la pricine mai 

mari se întruniau tus-trei cu logofătul 

Şi osândiaii pe cel vinovat : sai îl băgaii 
la jug, ori îl ţineaii noă dile închis, ori 

îl băteai cu nuiele, ori îl globiaii...* (G. 
Verlan, Mehedinţi, c. Glogova). 

Pe a-locuri uleşilor i se dicea paus- 
nici (L. Chiru, Putna, ce. Păuneseij); 

ba încă şi dipotaţi (|. Stefan, Bu- 
zei, c. Zernescii).- 

v. Aleg.—!'t Ales. — Cisla,. — Părcălab. 
Pasnie. — Vătav.— Vataman... 

S' Ales (plur. alesuri şi alese), s. n.; 

part. pass6 d'aleg pris substantive 

ment : 10. choix; 20. prefârance; 50. d6- 

limitation ; 40. râsultat. In primele doă 
sensuri se întrebuinţeză numai asociat 

„cu preposiţiunile de, pe, întru, cari îi 

daiu o funcţiune adverbială. Prin acesta 

şi prin cele-V'alte do8 sensuri forte re- 

strînse diferă de sinonimii alegere, 

alegătură, alesătură. 

I0. ales „ehoix“. 

Act ţerănesc moldovenesc din sec. 

XVIII (A. [. R. III, 278): „neavăndi 

bani .să'm de, au zis să'm de 60 de 

prăjini de păpuşoi să'm aleg din 300 

de prăjini care m'e plăce mie, dar să 

mii prăşescu eu; și am aşăzat age; 

dar cându au fostu vreme prăşitului 

am vinit şi am plătit câte o para pe 

prăgină, dar el au pus pricină că nu 
m'e da, într'ales...* 

Donici, Lupul şi Lupuşorul : 

Cole subt, 461 se pasc mulţime de oi grasă; 

Putem întru ales vre una să luâm 

Și să mâncâm... 

Tot aşa se dice: pe ales, saii la plu- 

ral: pe. alese, într” alese. Negativul: 
„pe ne- ales=pâle-mâle“ (Pontbriant). 

110. ales „preferance“, 

Caragea , Pravila 1818 p. 9%: „La 

tocmâlele câle cu îndoială căutăm mai
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mult la Voința celor ce să tocemese 
decât, la vorbă, şi mai mult la cela ce 
să face decăt la cela ce să zice, pen- 
tru că mai de ales şi mai cu putsre 
iaste înțeleger6 decât vorbele, ..* 

1110. ales „delimitationt, 
Inventariul Cotrocenilor 1681 (Mss, 

Arch. Stat) f. 10: »l carte a lu Dra: 
gotă, judeţul pentru alesul acei pră[vă]- 
lii...“; şi mai jos: „IL carte a lu Dra- 
gotă judeţul pentru alesul acestor 2 
prăvălii, .& 

Constantin Brâncovan, 1697 (Cona. 
Mss. în Arch. Stat, p. 231): „precum 
am văzut Domnia, mâ Şi cart6 acestor 
12 boiari de alesul şi de hotărniciia 
aceştii moşii dela Godâni...& 

Acelaşi, 1692 (ibia. p. 14): „şi cart 
Gherghini judeţul cu părgarii şi cu 
oroşanii de alesul acestui loc al sfintii 
mănăstiri, . .& 

IV, ales „râsultate, 
Nic. Muste, Letop. III p. 51: „Di 

mitraşco Vodă grabnic la Domnie ne- 
schimbată, precum este obiceiul la, cre- 
ştini, n'a aşteptat alesul oştirilor în- 
tre Impărați să vază cum îşi vor a- 
lege, ce agiungăndu-se cu unul din 
sfetnicii împăratului, anume Sinior 
Sava, dăndu'i Şi căţi-va bani, ai stă- 
tut pre lăngă Impăratul. ..« 

V. Aleg. —1:2:34-5- Aleg, 

T-Al8s (plur. alesuri), s. n; vendange. 
Formă, bănăţână pentru cules ul 
[vielor]. 

Dicţionar Mss. Bănăţân circa 1670 
(Col. 1. Tr. 1883 p. 422): „Alăsul vi- 
nyilori, 

V. 2:Cules, 

%Alăs, s. m. sing.; t. de bergerie: 
triage de brebis dont on s6pare les 
agneaux; sorte de fâte populaire “qui 
accompagne cette opsration. Numele 

  

  

      

şi obiceiul există la toţă Românii, mai 
cu s6mă însă în Banat. 
»Alesul = când se ale g oile; tot în 

diua de Ales dreg vacile ca să dee lapte 
mult şi bun şi să nw'l potă lua stri- 
goii. Locuţiunea: pînă la, timpul Alesuluă 
te aştept, însemnâză : după Pasci...« 
(Livii Iancu, Banat, c. Visagu). 

A. M. Marienescu (Familia 1873 p. 
287): „Alesul e o serbitore a păcura- 
rilor români, Şi se serbeză, tot-4'a-una 
în 22 aprile vechiu, cu pregătire în 
21 şi încheiare în 23 aprile ce e diua 
de Sân-Georgiu. Alesul e timpul când 
poporul 6să afară la câmp şi începe 
viaţa păstorâscă, când se fac strun- 
gele şi colibele pentru anul acesta, A. 
cuma €, în înțeles strîns, începutul eco- 
nomiei cu oile, întâia mulsore a lor, 
întâiul ale s al mieilor dintre ei, şi 
serbăt6rea, dela acest ales şi-a căpă&- 
tat numele. ..& 

S. Mangiucă, Călindar 1882: 22 A- 
prile, Joi, Alesul Iui Sân-George. Pre 
diua acesta cad şi următârele serbă.- 
tori, datine şi credinţe : 10. Suflarea 
bucinului pentru curățirea, locuinţelor, 
staulilor şi a aerului = lat. tubilu.- 
strium; 20, Curăţirea, vitelor, oilor şi 
a p&curarilor prin foe şi apă=lat. lu- 
stratio per ignem et aqguam; 
30. Facerea unturei pentru ungerea. vi- 
telor; 40. Punerea oilor la, măsură, (după 
alţi şi numărarea, oilor); 50. Descânta. 
rea leuştânului, pelinului Şi bozului, 

„cari astfel descântate în sera spre Sân- 
George se pun în staul la picidrele vi- 
telor şi a oilor, ca să nu li se iea lap- 
tele şi să nu se întâmple rele; 60. In 
diua Alesuluă lui Sân-George, după a- 

„miadi, se s&mănă tâte florile: bosiocul 
(după alţii în diua de Sân-George), cu- 
cumerele, s&mînța de vardă sai cu- 
rechiu etc.“ 

V. Aleg. —9 Ales.-—Coban. — Cujit. — 
Nunta-berbecilor. — Sarea-oilor. ..
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  Ma grai, Fymologican, 

Ţeseturi țerănesci din colecţiunea inedită- 

a M. 5. Resinei Elisaveta.
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%Alăs, interj.; t. de bergerie: sorte 
d'exclamation invariable, signifiant quel- 
que chose comme: s6parez-vous ! triez- 
vous! 

„Căobanii când aleg oile, strigă : băr 
Giă, ales 6iă, ales la strungă,! Şi ele 

se aleg...“ (C. Ionescu Iconom, Iaşi, 
c. Sinescii). 

„Ca să deosebescă oile una de alta, 
ciobanii le daii numiri: ales bela, ales 

bucălaea, buzata, 6cheşa...“ (N. Ludo- 
vie, Tulcea, c. Niculiţel). 

v. 5 Ales. 

Ales&tor (pl. alesttori), s. m.; agri- 
menseur, arpenteur, quelqu'un prâpos€ 

ă la d6limitation des terres. Cuvînt des- 

părut din graiu, şi care totuşi nu pâte 

fi înlocuit prin alt ce-va mai bun. 

Urechea, Letop. 1. 104: „Logofăt 
mare, giudecător şi alesător de o- 

cin i...“, ceia ce Picot (Chronique de 
Moldavie p. 648) explică, necorect prin: 
„arbitre“. 

v. Aleg. -— 15: Ales. 

i-Alesătură, s. f.; 10. 6lection; 20. 

s6paration des cheveux, raie. Formă 

veche pentru alegătură şi sinonim 
cu alegere. 

Dicţionar Mss. Bănăţân circa 1670 

(Col. |. Tr, 1888 p. 422); „Alăsătură. 
Electio“. 

Dosofteiu 1680, f. 148 a, în titlul 

psalmului CXII pune: „a noului po- 

por alesăturâ“, unde în contextul .sla- 

vic: „novych liudii izbraniet. 
La Costinescu (|, 31): „Alesură, 

alegătură, alesttură = alegerea 
părului în cărări, în codițe.“ 

v. Aleg. — Alegere. 

2 Alesătură (plur. alestturi), s. f.; t. 
dW'Industr. popul. : fleurs ou desseins 

tissus, broderie, faconnage dune âtoffe, 

ornamentation. Cuvint uitat în dicţio-   

nare, deşi circul6ză în tâte qilele în în- 
trâga Daciă, 

Un călător engles, vorbind despre 
industria țerancelor române din Ardsl, 

dice : „Cov6rele alese (woven) pe a- 
locuri de cătră femei mai dibace sint 
atât de frumâse, încât ar fi privite ca 
0 pod6bă în ori-ce salon din London 

sai din Paris. Gustul, cu care ele.a- 
leg şi potrivesc culorile e admirabil, 

şi desemnurile, deşi orientale. în fond, 

sînt totuşi curat românescă. E nemăr- 

ginită varietatea isvâdelor prin îmbi- 

narea, văpselelor şi a linielor, tâte a- 

ceste mosaicuri fiind născocite şi apoi 

țesute cu o de o potrivă uşurinţă...“ 

(Boner, Transylvania 1865, p. 241). 

lată ce se chiamă alesttură, sati mai 

bine alestturi, căci cuvintul se între- 

buinţeză mai mult la plural. Se pot 

alege însă nu numai covâre, ei oil- 

ce fel de țesătură, şi nu numai ţese- 
tură, adecă alestturi din resboiu, 

dar une-ori şi cusuturile cele figurate 

se chiamă alesttură de mână. 

„Alestturile închipuese un meşteşug 
a-parte “(D. Huţu, 'Tecuciu, c. Nărte- 
sii). Dibăcia în a, alege este o ade- 

vărată fală pentru o fată dela ţeră, 

Intun bocet din Dobrogea : 

Aleseturile ei 

Mare cu drag le privei... 

(Burada, Inmormiînt,., 126) 

unde să se observe construcţiunea cu- 
rat latină: „magno cum amore“, 

Ca, meşteşug a-parte, alestturile îşi 
ai o bogată terminologiă propriă: ele 
se fac în flori, în rîuri, în pui- 
Şori, în costiţe, în fluturi eţe. 

„Ţeseturile în patru iţe, când aii nu- 
mai o faţă, se chiamă:în scripete; 
țeseturile cu desemne din urdslă, sai 
nevedelă se chiamă: cu speteze; 
dacă aii flori în ţesetură se dice: ale- 

sături, iar la covâre foiţe. Alesătu-
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rile în pânză aii diferite numiri: br 6- 
sca, brâdurile,omida,păpuşi, 
porumbeii, virfu-cuţitului, 
IOŞcova, şărâmpoiul, butu.- 
cel...“ (G. Eftuşeşcu, Dobrogea, Con- 
stanţa, 6. Ciobanu). 

Ce pâte fi mai desgustător şi mai 
monoton ca o omidă? Şi totuşi în 
aleseturile românescă o mila, un ti- 
par cunoscut tuturor țesetoreselor dela 
țeră, capătă o figură, din cele maj gra.- 
țiose. Iată-o, bună-6ră, de pe o bro- 
bâdă a Societăţii „Furnica“, cu fire 
albe pe pânză ca vişina putredă : 

  

Sub raportul culorilor, cari -- (ice 
poporul —se muşcă când nu se po- 
trivesc una cu alta, jar când se potri- 
vesc atunci te prinde sai te a.- 
pucă de ochi (Marian, Chrom. 49), 
țerancele nâstre rîvnesc a reproduce 
mai cu s6mă armoni6sa coloraţiune a, 
salamandrei. 

„Şulumândrița este un fel de şopârlă, 
forte frumos înpestriţată : nâgră cu pi- 
cături galbene, albe, Toşii, iverdi. De 
aceia. o caută mult fetele mici, puin- 
du'şi mâinele în calea ei ca să trecă 
peste dinsele, căci cred că apoi se în- 
vaţă uşor la flori sai rîuri de că- 
măşi şi f6te...“ (IL. Aldoiu, e. Voinesci; 
G. 'Tuţuianu, c. Valea-inare). 

O admirabilă, reproducere în culori, 
cu aur şi cu argint, de alesături româ- 
nesci din Banat şi Ard6l, se află la 
Pulszky şi PFischbach, Ornements de 
I'Industrie domestique “de la Hongrie, 
Pesth, 1878. 

V. Aleg. —" Ales. — Brădişor. — Butu- 
cel. — Pir- — Resboiu, ,. 

"2 Aldse. — v. 1:2:/lălesc. 

  

    

  

Alestincă, s. f.; 6toffe de coton, in- 
dienne ordinaire. 

O doină din Moldova.: 

Cum te plâng surorile 
Pe tâte cărările ! 

Cum te plânge cea mai mare 
Cu păr galb&n pe spinare, 
Cu lacrămi pină ?n paftale! 
Te plânge cea mijlociă 
Cu rochiţa, vişiniă, 
Cu lacrimi pînă ?n bărbiă, 
Se despică frunda?n viă! 
Cum te plânge cea mai mică 
Cu rochiţa, de-alestâncă. .. 

Alexandri, Seara, mâţei, sc. 4: „Am 
să cumpăr o rochie de halastincă Flo- 
ricăi ; da, scii! cole ghiurghiulie, să'ţi 
jee ochii cale de-o poştă... 

E cuvintul rusesc holstinka 
„Suingan“, literalmente „toile de Hol. 
stei n“ (Cihac), după cum şi francesul 
„Suingan“ însemnâză literalmente „toile 
de Guingamp“, orăşel în Bretania cu 
fabrice de țeseturi (Littr6). 

La Români cuvîntul e noi ȘI circu- 
l6ză numai în. Moldova. 

V. Americă. — Anglhiă. 

Alesără. —v. !: Alesctură,. 

-A-l0ş, adv.; insidieusement, de guet.- 
apens. Pândind dintrascuns, întindând 
cui-va o cursă. Ca adverb, se găsesce 
numai în vechile texturi. 

Pravila Moldov. 1646, f. 172: „cela, 
ce'ş va zăloja casa sa la omi ucigâ- 
toriu, pentru să se pue a-leş (astm) a- 
colo să paziascâ, pre vrăjmaşulă său 
cândi va trâce să iasă, înainte'i săli 
ucigă, acesta să va certa ca şi uni 
ucigătoriu. . „& 

Din preposiţiunea a — lat. aq şi din 
leş = ung. les „embâche, aguetst. 

V. ?Aleş. — Aleşuesc.. — Pândesc. 

? Alăg (plur. aleşuri), s. p.; embiăche, 
pi6ge. Acelaşi cuvînt cu cel precedinte,
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dar trecând la un sens de tot substan- 
tival. 

Lex. Bud.: „Aleșu, die Nachstellung, 
das Iauern, der Hinterhalt“. 

v. VA-leg. 

Al&şii, n. pr. loc. m. plur. Frundescu 
(Dict. top. 5) aduce trei localităţi nu- 
mite Aleșă, literalmente „les 6lus“, 
câte-trele în districtul Iifov. 

v. Ales, 

Aleşuâse (aleşuit, aleşuire), vb.; dres- 
ser des embâches, tendre des pi6ges. 
Sinonim cu pândesc. Se întrebuin- 

ț6ză şi forma, leşuesc, fără preposiţio- 
nalul «. Astăqi se aude mai mult nu- 
mai peste Carpaţi. 

Dosofteiu, Paremiar 1683, f..11 a, 

ca sinonim cu pândesc: 

Genes III, 15: 

ia te-a aleşui la 

capu şi tu o vei 

pândi la căl- 

câ... 

„ &uroc cou 

1008. xega- 
x 4 N 7 

Amy x Gu Tu 01- 

Gerg airoi A'teg- 

Pop... 

dar în Psaltirea, 1680, f. 10 a, forma 
leșuesc : 

ps. LX: şiade 

în leşuituri 
cu bogaţii înta'a- 

scunderi a ucide 
pre nevinovatul; 

ochii lui spre mia. 
serul prăvăscii, 

leşuiaşte într'as- 
cunderi...   

„sedet in in- 

sidiis cum diviti- 

bus in occultis, 

ut interficiat in- 

nocentem ; oculi 

ejus in pauperem 

respiciunt; in si- 

diatur în oc- 

culto... * 

şi tot aşa la Silvestru, 1651, pe când 

la Cantemir (A.1.R. II, 125): „pre 

sărac să apuce aleșuiaşte...& | 
v. 1 A-leş. — Pândesc. 

Aleşuire 

Aleşuitor | v. Aleşuese. 

Al8ă ! interj. — v.. 4ieo!— Vale   

Alur, s.m,;t. de Botan.—v, Alior. 

Alevâş (pl. aleveşuri), s. n.; „piquetite- 
mauvais vin“ (Pontbriant). Din maghia, 

rul lev6s „jus, potage“ (Cihac). Cu- 

vint abia cunoscut în popor. 

v. Lăurcă, 

Alexa. —v. Alexie, 

Alexândra, n. pr. f.; Alexanărine, 
Forma femeâscă corespundătre lui A- 
lexandru. Rar se întrebuinţeză în 
popor. 

Constantin Brâncovan, 1693 (Cond. 
Mss. în Arch. Stat. p. 30): „au fostu 
văndut atastă jumătate de sat den Ro- 

şul ce scrie mai sus surorilor lui, ju- 

pânâsii Alezandrii şi jupănesii Gher- 
ghinii,..€ 

Formă mai poporană este Sanda, 

cunoscută şi. la Serbi. O variantă aa- 

celujaşi nume, la Serbi şi la Români, 

este Rosanda sai Roxanda ori 
Roxandra. 

v. Alexandru. — Rozanda. 

Alexandria, ș. f.; t. de Litt. pop.: 

Alexanârâide, le Pseudo- -Callisthene , 

histoire fabuleuse d Alexandre le Grand. 

Un fel de roman eroic, alcătuit de 

vre-un Grec din Egipt. cam în secolul 

IV şi care în Vecul de mijloc reuşise a 

se respândi, în traduceri şi 'n imita- 

țiuni, în proză şi 'n versuri, la mai 

t6te poporele. Primul studii serios a- 

supra, acestui apocrif este de Berger 

de Xivrey în Notices des manuserits 

t. XIII (1838) part. II p. 162—305, 

iar prima ediţiune critică a textului 

grecesc sa făcut de K. Măler în Bi- 
blioth&qgue des auteurs grecs a lui Fir- 

min Didot (1846). Cfr. Zavher, Pseudo- 
callisthenes, Halle 1867. La Români Ale- 
xandria a străbătut prin Slavi pela ju- 

mătatea, secolului XVI gat: ajuns a fi 
cea, maj lăţită; din tote cărţile poporane.
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Gr. Alexandrescu, Sâtira duhului 
mei : 

Nu mai eşti tu acela care 'n copilărie 
Scieai pe din afară vestit” Alexandrie. .. 

Costachi Stamati, Muza I], 479, pu: 
n6nd pe o cucână din secolul trecut 
să vorbsscă cu un dascăl despre edu- 
caţiunea, fiiului ei: „să faci aşa ma» 
rafet, ca el făr de multă ostenslă să 
scie pe de rost câte-va întâmplări Gin 
Alexandria lui Machedon, prevum de 
căpcâni şi de furnicile cele mari cât 
omul. ..& 

In secolul XVII Alezandria era deja 
atăt de lăţită între Români, încât 
cronicarii noştri se cred datori s*0 în- 
frunte. 

Miron Costin, Letop. 1, 256: „Serie 
Plutarh, vestit istoric, la viaţa, lui A- 
le xandru Machedon, carele aii scris 
Alezăndrita cea adevărată, nu basne 
cum scrie o Alezăndrie din 
grecie ori dintr'alte limbi scoasă pre 
limba romănâscă, plină de basne Şi 
scornituri, ..% 

Nicolae Costin, Letop. 1, 59: „nu a- 
cea Alezandrie minciundsă ce” 
pre limba românescă, plină de basne...* 

Alexandria la Români se clasifică, în: 
10. Scrisă slavonesce, după care s'a, 

tradus apoi în limba română. In Bi- 
blioteca, Imperială dela Petersburg se 
află un prețios manuscript de acâstă, 
natură, executat la 1562 în Moldova 
din ordinul mitropolitului Grigorie, care 
La dăruit mănăstirii Nemţul : „nate se 
i Siivrăsi sia kniga rekomaa Alezan- 
dria povelsniemii i daanemii preosve- 
stennago mitropolita kyr Grigoria Su- 
cavskago...“ (Jagic în Starine, V, 26; 
cfr. Jiretek, Gesch. d. Bulg. 440). 

110, Redacţiuni românescă manuscrip- 
te, dintre cari cele mai vechi cuno- 
scute sînt : 

a) Un codice, depus actualmente la 

  

  

Academia Română, şi scris la 1620 în 
Transilvania de cătră un popă Ion din 
Sim-Petru : „Cu mila lu Dumnezeu sfră- 
şilu eu Popa Ion diîn Sim-Pietru a- 
tastă carte ce se camă, Alezandrie; me- 
seţii Cireşeriu să începu în 15 zile Şi 
să sfrăşi în luna lu Agust 4 zile, vă let 
7128, în zilele lu Betlian Gabor Craiu...& 
(Bianu în Col. 1. Tr. 1883 p. 8324). 

b) Un codice, depus la Archiva Sta. 
tului din Bucurescă şin care se află 
(f. 137 b) următârea interesantă no- 
tiţă : „Acastă carte ce se chiamă A4i- 
Tăndrie o am scris eu Bucur Grămă- 
ticul din Sămbăta.de-sus, nepotul lui 
Man Barbu, şi o am scris în oraş în 
Bucureşti cănd învăţam eu cântări la 
dascalul Coman, domnesc era, acel das- 
cal şi mă dedâse măriia sa vodă la 
acel dascal, în zilele prâ-luminatului şi 
înnălţatului şi de Dumnezău iubitor lo 
Costandin voevod a toată, Ţara Rumă- 
n6scă Domni ; şi mă pus6se pe mine 
dascalul vătaf peste şcoala lui, peste 
50 de copii, şi îmbla vălâtul atunci 
7212 (1714) martie 18 zile“. 

II. Tipărituri, nu înse înainte de 
1700. Intre cărţile tipărite, pe cari le-a 
găsit Italianul Del Chiaro (1718) în Ro- 
mănia pe la începutul secolului trecut, 
figureză şi o ediţiune a Alexandriei: 
„Alexandrie, o sia Storia Qi Alessandro 
„il Macedone, stampata in Lingua Va- 
placa; ma detta Storia & veramente 
„curiosa per le molte favole che in 
pessa vedonsi frammischiate“, Nu nu- 
mai acea ediţiune, dar nică una pînă 
la cea sc6să în Sibilu la 1794, nu se 
mai pote găsi nicăiri, necunoscându-li- 
se nică măcar anul publicațiunii, tâte 
fiind de-demult exterminate prin desă 
întrebuințare. In ediţiunile Alexandriei, 
pe câte le cunâscem noi, se adauge 
tot-d'a-una, la, sfîrşit, ca un fel de apen- 
dice: „Vrednica, de însemnare întîmplare 
a patru corăbieri rusesci, cari ai fost
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strîmtoraţi de iarnă în ostrovul Spitz- 
berg“. Un om nedeprins cu apucătu- 
rile acestei ramure a, literaturei pOpo- 
rane, sar întreba neapărat : ce are a 
face marinarul rusesc Şarapov cu su- 
blimul eroii al Alexandriei ? 

Despre manuscripte şi ediţiuni mai 
noue, se găsesce la, Dr. Gaster, Lit. po- 
pul. 14 sgq., unde se resumă şi cu- 
prinsul Alexandria. 

v. Lele. — Ivan-împărat. — Machedon... 

Alexăndru, n. pr. m.; Alexandre, 
"Alttavâoos. Formele curat poporane 
ale acestui nume de botez sînt: San- 
du cu patronimicul Săndulescu şi 
topicul Săndulesciă; mai rar Li- 
sandru; în oraşe: Alecu. Ca de- 
minutivi: Sandulachi, Aleca.- 
chi, Sănduţ, Alecuţ etc. In o: 
nomastica, veche : Şendre cu deriva. 
tele topice Şendreni, Şenâresci, 
Şendriceni. Forma organică Ale- 
xandru, tot-%a-una, rar întrebuințată, 
la Români, era privită altă dată ca 
de pi6ză bună la Domni, dintre cari 
cei mai de frunte fuseseră Alexandru 
Basarab şi Alemandru cel Bun. Astfel 
la urcare pe tron se putea schimba 
numele în Alerandru. Urechia, Letop. 
I, 176: „ai rădicat Domn pre Petr 
Stolnicul şii schimbară numele 
de'i zicea Alexandru vodă, pre carele 
lau poreclit Lăpuşnânul. ..« 

v. Radu. — Alexie, 

Alexandru-Machedon, — v. Alezan- 
driă. — Machedon,. 

Alâxie, n. pr. m.; Alexis. O formă 
poporană, împrumutată dela Slavii me- 
ridionali, este Le ca, une-ori şi pentru 
„Alexandru“. Patronul acestui nume 
este Sf. Alexie Omul-lui-Dum- 
nedeii (Homo Dei), născut la Roma 
în secolul IV, una din figurele cele 

  

  

mai romantice ale patrologiei creştine 
şi a căruia legendă, în proză Şin ver- 
suri, devenise o adevărată, carte po- 
porană în vâcul de mijloc. E mai ales 
remarcabilă poema francesă despre dîn- 
sul, scrisă în secolul XI (Gaston Paris, 
Vie de St. Alexis, 1872). Acestă le- 
gendă a circulat şi la Români, dar nu 
sa vulgarisat înainte de 1700. Dr. Gas- 
ter a găsit'o întrun codice de pe la 
1750 (Tocilescu, Revista III, 342), de 
unde 6ca un pasagiu: 

„Văzi pre neşte coconi tineri ca, a- 
ceia, fetori de boeri mari şi de împă- 
raţi călcândi bogăţiia, cinste şi şi alte 
patimi pământeşti şi trupeşti, încă şi 
pre iubiţi lor părință şi, ce este lucru 
mai minunai, şi pre iubita sa, soție, 
pentru dragoste făcătorului şi mântui- 
torului nostru. Atastă osăbire de bună 
voe ai răbdat mulţi robi ai lui Hs. 
cerescul împărat, şi s'aii lipsăt de tote 
dulceţurile trupeştă, cinstindi mai în- 
nainte dulcâţa, c€ dumnezăâscă. Care 
mai mult decăt alţi ai îndreptat a- 
tasta cel sărac cu trupul şi bogat 
cu sufletu Alecsăe, omul lui Dumnezăii 
şi rob adevărat al lui Hs., carele au 
petrecut atăţa ani în casa părinţilor 
săi necunoscut şi de robi lui bajoco- 
rit. Acestă tote le-ai răbdat vitâzul ne- 
voitorul, cugetândiă pururs în plata c6 
bogată şi la cununa câ de mult preţ, 
care vr6 să i o d6 în rai Hs. împăra- 
tuli slavei. Pentru aceia sai lepădat 
cu totul de omul cel din afară şi lu- 
undă cruc6 măntuitorului c6 cu scărbe, 
au urmat stăpănului bucarăndu-să, ..« 

După calendarul poporan : 
„Primăvara se'ncepe, pre- 

cum spun unii, cu întâia, di a lunei 
lui Martie, iar după alţii când se sfir- 
şesc dilele Babei Dochiei, şi anume 
dela Alexi Boji, omul lui 
D-qei, 17 Martie, şi ţine pînă la Sf. 
Onofreiu, 12 Iunii. Iarna incepe mai
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"nainte de Sf. Nicolai şi ține pînă spre 
Alexi Boj i...“ (Albina Carpaţilor, 1879 
p. 27). 

Epitetul „Boji“ al Sf. Alexie vine 
din slavicul „bozii = divinus*. 

In mitologia n6stră poporană sf. „- 
lexie este unul din obrazele cele mai 
cu v6dă. 

„Sf. Alexa e privit ca mai mare peste 
şerpi...* (N. Bălăuţ, Vasluiu, c. Ivă- 
nesci; preut N. Ionescu, laşi, c. Pri- 
sacani). 

„Sf. Alexe omul lui Dum nedei, 
feritorul de cumpene pe ape...“ (N. 
Andriescu, Iaşi, c. Hermeziii). 

In Banat şi pe aiuri diua Sf-lui A- 
lexie, 17 Martiă, se chiamă la plural 
Aleriile. | 

S. Mangiucă, Călindariu 1882: „Ale. 
zile, când se afumă moşiile, grădinele 
Şi casele“. 

Tâte credințele despre caracterul cel. 
apărător al Sf. Alezie, fie contra veni- 
nului şerpilor, fie contra furtunei sai 
bolelor, se datoresc etimologiei po: 

- porane grecesci, numele "/Azoc în- 
semnând „prâservateur“, şi n'aii a face 
întru nemic cu legenda cea medievală. 
Sf. Alexie din mitologia, poporană, ro- 
mână este Ercule 6 alszixaenoc al ve- 
chilor: Greci, iar pluralul bănăţenesc 
Aleziile represintă şi mai iînvederat pe 
colectivul oi cistizexor, spiritele cele 
bune din panteismul elenic. 

v. Foca, 

Alexâni, s. m. plur.; n. pr. loc. Mai 
multe sate în România, după numele 
personal Alexie, se chiamă Alezenă 
(Gorj, Ialomiţa), altele Alexesci 
(Vasluiu, Buzeii). 

Alex&sci. — v. Alexeni. 

Alexiile. — v. Alexie. 

„Alfa, s. fi; d, dâge, nom de la pre- 

  

    

miere lettre de Yalphabet grec ; fig. : 
le premier, le principal. 

Noul 'Testament 1648, Apocal. 1,8: 
Eu sânt Alfu | Ey ein 70 A 

şi Omega, ce să ! sai 70 2, coxi 
zice începutul şi xai rîioc... 
sfărşițul... 

Chiar înainte de epoca Fanarioţilor, 
acestă locuţiune biblică trecuse în gra- 
iul comun cu sensul de „cel de cape: 
teniă“ sai „stăpân peste tote“. 

Neculce, Letop. II p. 252: »Toderaşc 
Visternicul, feciorul lui Iordachi Can- 
tacuzino celui bătrăn, fiind văr pritare 
cu Dumitraşco-Vodă, era în mare cinste 
la Dumitraşco-Vodă ; el era 'alfa şi o- 
mega atunce în țara, Moldovii...« 

V. Omega. 

Alfavita, s. f.; 0-4, dâya-fira, al- 
phabet. Sinonim cu Azbucâvnade 
altă dată, pe când cuvintul grecesc 
se întrebuința alături cu cel slavic. 

Lex. Bud.: „Alfavita, abecedarium. 
Est etiam guidam liber asceticus, qui 
Vocatur Alfavita“. 

Cartea, ascetică despre care vorbesce 
Lexiconul Budan, este: „Alfavita su - 
flet6scă“, tradusă din grecesce Şi 
tipărită în Sibiiu la 1803, apoi a doua 
6ră la 1839 in-4. 

Cantemir, Ist. leroglif. (Mss. în Acad. 
Rom. p. 275): piarăş afavita di'nce- 
put a citi şi buchele din capăt a 
prociti începură. ..“ 

Costachi Negruzzi, Cum am învăţat 
românesce : „D-ta, vrei să mă batjocu- 
resci, să mă pui la Alfavita, pre mine 
care sciii grecesce mai mult decât ori- 
care tinăr de vrista mea...“ 

Alexandri, Covrigarul, în stilul din 
epoca fanariotică : 

Eşti evghenistă cât Afrodita, 
lar eu din pricina dumitale 
Am uitat chiar şi alfa-vita : 
Ah! te iubesc şi cânt de jale... 

v. Azbuchu,
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AIA. — Altfel. 

Alfidr. — Alor. 

Ali! interj. — v. Alei! — Dali! 

Alibii. — v, Arbi. 

W"Alie s. alică s. aliciu (plur. alice s. 
alicăuri), s. n. ; grenaille, menu plomb, 
dragee. „Plumb mărunt pentru vînat. 
A încărca o puşcă cu alice = charger 
un fusil de menu plomb, avec de la 
grenaille. Acâstă puşcă respândesce a- 
licele = ce fusil 6carte la dragee“ (Co- 
stinescu). „Alică, grăunţ mic de plumb, 
cu care vinătorii încarcă puşea când 
ai să dea în animali mai mici. Sînt 
alice mici, franțuzesce : cenăree, Şi 
alice mari : chevrotines“ (IL. M.). 

Se întrebuințâză şi forma, aspirată: 
halic, haliciu. 

Alexanari, Istoria unui galben: , Ti-am 
spus că el iubia viînatul. Acâstă pa- 
timă se desvălise în inima lui cu a- 
tât mai straşnic că era forte reii chi- 
taş şi, în urmare, mai tote paserile 
îi trecea pe la nas. În zadar el le a- 

lunga cu haiiciurile prin văzduh... 
De la Vrancea (B. Ştefănescu), Sul- 

tanica p. 113: „Suspinele ei erai su- 
grumate, dese, repedi, şi tote isbiaii 
sigur şi adânc, ca nişte alice, în inima 
bietului Moroiu.. .* 

Doină din Bucovina: 

Dor nu's femee cu fes, 
La potire să nu es; 

Da's voinie cu comanac, 

Seciu potirii ce săi fac! 

Prav cu chivra oiu lua, 

Şi haliciuri cu mâna, 
Şi de-alung otu împuşea,: 
Potiraşii or pica... 

(Aurora română, 1881 p. 14). 

„Halic, alic, haliciu = n6ogr. yalina 
caillou, vgr. peâit“ (Cihac). 

22,088 
  

2 Alie. — v. Alicese, 

Alicăse (aliciţ, alicire), vb. ; a se q- 
lici = paraitre confus6ment, luire in- 
distinctement. Un termen forte inte- 
resant, păstrat astădi — pare-ni-se —nu- 
mai în Oltenia, 

Basmul din Mehedinţi „Copiii vădu- 
vului“ (Ispirescu, Legende p. 336): „Nu 
vEd nimic decât, uite, în partea asta, 
încoa drept înainte mi se alicesce al- 
bind ce-va, dară nu sciii ce este, că nu 
mi s'alege fiind prâ-departe. ..* 

Impersonalul „se alicesce“ însem- 
n6ză dară „abia se zăresce“, fără, a se 
pute „alege“, adecă „distinge“. Ca şin 
„zare“, în alicesc noţiunea, fundamen- 
tală este acea de „lumină“, cuprindend 
acelaşi rădăcină lie=luc pe care o 
vedem în licur sai licuresc „lu- 
ire, 6tinceler“ şi în licuriciu „vers 
luisant, feu follet“, ambele acestea fară 
nici o legătură cu grecul Aaurrougida 
(Cihac), ci formate prin sufixul verbal 

„ deminutival -ur (lat. -ulo) ca în „tre- 

mur“, „scutur“, „ajutur“ şi „ajuturesc“ 

saii „ajuturez“ etc. Oltânul alicesce este 
latinul allucescit din „alluceo“ în- 
tocmai ca „lucescit“ din „luceo“. „Lu- 

cescit, ailucescit“ însemnză: „în- 
cepe a se lumina, abia, cât-va se lumi- 
n6ză“, ca în grecul „vit dugpiivafe, 

unde 4 vxq aparţine aceleiaşi rădăcine 
dux = ue. Trecerea lui lu (4) în ţi: 
„licurese“, „licuricău“, „alicesce“, ală- 
turi cu conservarea “i în „lucesc“, „lu- 
ciu“, „lucâfăr“, „luc6re“, pare a indica, 
un fonetism latin rustic şovăitor, ca, 
în „limbric = lat. lumbricus“ faţă, cu 
„luntre = lat. linter“, şi chiar în latina 
clasică: „libet“ din „lubete. 

Daco-românul alicese nu pâte av6 
nică o legătură cu macedo-românul 
ali c, care însemnâză „ponce, 6car- 
late“ şi este identic cu neo-grecul pro- 
vincial &inxog, bună-6ră: 1445 uov 

28
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xogvogiilu ue yaiditio ov uuridut 
(Passow, 239), din turcul 41 „stacogiii“ 
(cfr. Şain6nu, Elem. turc. p. 116). 

In acest mod, alicese merită, a "Şi 
relua locul în graiul nostru comun, ca 
sinonim cu „se zăresce“, 

v. Zicur.— Lucită. — Nălucă. — Zăresc. 

Alifiă (pl. alifă), s. f.; onguent, pom- 

made. Grecul disgi, dâorg (Cihac). 
Ori-ceunsdre, întrebuințată cu scop 

medicinal pentru bube, rane etc. sai 

numai ca mijloc cosmetic. 

Cuvîntul e cu mult mai vechiu la 

noi decât epoca Fanarioţilor şi e fârte 
respândit de'nc6ce şi dincolo de Car- 
paţi, cela ce pâte să nu fie fără, în- 
semnătate pentru istoria medicinei gre- 
cescă la Români. 

Dicţionar slavo-românesc circa, 1670 
(Mss. în Bibliot. Societăţii archeologice 
din Moscva, f. 128 a): naaereipr, legă- 

tură, pâtecul, alifie car6 o l6gă dohto- 
rii la rană, 

Un specimen de alifiă poporană, la 
Pl6rea Copilul, Insemnare pentru căte 
doftorii, 1788 (Mss. în Arch. Stat. p. 
10): „Cănd se umflă măinile de-asupra 
de ori-ce boală, şi la unii coc şi la al- 
ţii fac bube pă măini, să facă alifiă: 
să ia unt-de-lemn şi câră albă, Şi tă- 
măe albă şi să le amestice toate să le 
fiarbă să să ungă pă măini de 3-4 ori...« 

A. Pann, Prov. 1, 172: 

Vegi tu astă alifie 

Şi acel clondir lucios ? 

Cei mai urite stafie 

| Li Qă aer drăgăstos.., 

I. Crengă, Moş Nichifor Coţeariul 
(Conv. lit. 1877 p. 376): „jupân Strul 
din Tirgul Neâmţului, negustor de bă- 
can, iruri, ghil6lă, suliminglă, botă de 
păr, ciclazuri, pâtră-vinătă, pâtra su.. 
limanului saii pâtră bună pentru fă-. 
cut alifie de obraz, salcie, fumuri Şi 
alte otrăvuri...& 

  

    

Generalmente, chiar în Moldova, se 
rostesce alifiă, nu alihiă (D. Albotânu, 
Covurluiu, c. Mastacani). In unele lo- 
curi însă s'a operat deja trecerea lui 
fi în hi; bună-6ră în Dimboviţa (com. 
Băleni-S&rbi, D. Poppescu) şi în Buzei 
(€. Stilpu, 1. Teodorescu) poporul dice: 

hidea — fidea, stahidă = stafidă, alihie 
pentru atifie. 

Jipescu, Opincaru p. 132: „dă cuo- 

chi dă dinsili şi spuni-le dăla mine 

multă sănătate şi arată-le să mai lase 

focului frundişâra şi alihiia dă pă faţă, 

că parcă's nişte paparude 'mbreză- 

iete...“ | 

Peste Carpaţi se aude şi alefie (L. B.). 

In timpul Fanarioţilor, alături cu 

alifiă începuse a se întroduce cu ace- 

laşi sens turcul mehlem. Aşa în 
Cartea de medicină poporană de pe la 

finea secolului trecut (Mss. în Arch. 
Stat.): „Ahifie bună de vindecat la 

răni: trementin, samoladon, sacăz şi 

ceră albă, acssts topite amestecăndu-le 
şi făcănd mehlem, să ungi...“ 

V. Mehlem. — Unsore. 

Alifina, n. pr. f.; Aliphine. Ne întim- 

pină în vechiul Pomelnic al mănăsti- 
rii Bistriţa din Moldova (Mss. în Acad. 

Rom. p. 80): »Cranpuniv u noxpexiia ero 

Anngiusi... Nu pare a fi fost vre. 
o dată poporan. 

Alignese (alignit, alignire), vb.; de- 
venir maigre, tomber en defaillance. 

Se dice mai mult lignesc şi mai ales 
lihnesc, fără proteticul a-. Deși 
cuvintul e numai din epoca fanario- 
tică, derivat din neo-grecul Ayvaivo 

„devenir maigre“ (Cihac), şi deşi în 
principii grupul consonantic -gn- e con- 
trariu foneticei române, care *] preface 
în -mn-, totuşi Costachi Negruzzi în- 
trebuințeză pe reflexivul „mă alignesc“ 
ca sinonim cu leşin în „Potopul“:
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Edvin sprijinia în braţe p'a lui scumpă amo- 

reză 
Ce de silnica, suflare a furtunei s'alignăa ; 
Căuta, nenorocitul ca să o îmbărbăteză, 
Săi astimpere durerea, şi acestea, îi dicea,... 

v. Lihnesc. — Lihn6lă. — Sagnă. 

Alimăn ; s. m; 10. n. pr. âthn.: Al- 
lemand; 20. n. pr. pers.; 30. figur.: o- 
gre, monstre vorace, insatiable. Archa- 
ism în câte-trele sensuri. Prin cel de 
'ntâiu, e sinonim cu N6m ţ. In Critil 
şi Andronius (laşi, 1794, p. 73): „s'au 
arătatii unulu ce grăia cu gura închisă, 
pre care îli socotiia de unii adevăratii 
Alimană. ..“, pare a fi o simplă repro- 
ducere a francesului „Allemand&; 
este însă nu maj puţin adevărat că, 
acest termen a fost o dată poporan la 
Români, astfel că ciobanii îl păstrâză 
pînă astădi în nomenclatura cea etnică 
a cânilor. 

„Numirile cânilor căobănesci: Roşca, 
Corbea, Griveiu, Balan, Codrea, Mur- 
gea, Aliman, Golea, Cazacu, Lupu, Mo- 
zoc, Frunda, N 6 m țu, Ungurânu, Tur- 
cu...“ (IL. Stănescu, Teleorman, c. 0- 
daia), unde Aliman este un nume de 
aceiaşi natură ca : Nemţu, Cazacu, Un- 
gurânu şi Turcu. 

Afară de acesta, Aliman existase 
Gre-când la noi ca nume personal băr- 
bătesc, bună Gră, în Muscel „Alimanu 
(Ausuans) vătah cu fiii sei Gand6 şi 
Negoe“ întrun crisov dela Radu-vodă 
din 24 octobre 1536 (Arch. Stat., M-rea 
Valea), 6r de aci, prin patronimicul A- 
lămănescu, sai format numile to- 
pice ale satelor Alămănesci, de 
exemplu în Olt şi'n Argeş, cari astădi 
se chiamă Alimănesci (Prundescu, 
ad voc.), cu aceiaşi scădere vocalică ca 
în Aliman = Alăman. 

Peste Carpaţi, în acte din secoliă 
XV-XVI, ne întimpină nu o dată A- 
lăman, şi tot-d'a-una ca nume româ- 

  

  
i 

nesc, nici o dată săsesc saii unguresc, 
pe care Saşii şi Ungurii nu scieati să'l 
scrie din causa vocalei obscure, ro- 
stindu'l Alhuman sat Alhuman. 

Aşa în Registrele municipale dela Si- 
bilu (Rechnungen aus dem Archiv, Her- 
mannstadt 1880, t. 1): 

Sub anul 1504 (p. 415): „Misso Al- 
lumano k ne sio versus Volachiam aâ 
banum et; Radul spatayerium... (cfr. 
ibid. p. 428); 

Sub anul 1507 (p. 467): „In festo 
beati Viti certis Volachis robustis, qui 
ordinati sunt ad persequendos male- 
factores et semitas alpium custoaien- 
das sub strictissimo iuramento, quo- 
rum antecessores Demetrius et Alw- 
man fuerunt designati...“ (cfr. p. 479, 
525); 

Sub acelaşi an (p. 469): „Allumun 
Wolacho et suis collegis...* (cfr. ibid. 
p. 470, 479). 

Astădl : 
„Numele Aliman împregiurul Sibiiu- 

lui este obicinuit la Români, şi ca nu- 
me de botez, şi ca nume de familiă, 
Astfel este în Sibilu un judecător A- 
lăman, iar în Răşinar un preot Ald- 
man Cioran şi un fost primar Alăman 
Dancăş“ (L. Slavici). 

Intorcându-ne la 'Țera-Românscă, e 
interesantă istoria unui Alăman din 
satul Alămănesci sai Alimă- 
nesci în 'Teleorman, al căruia unice 

nepot, pe la începutul secolului XVII, 
cădend rob peste Dunăre şi fiind tur- 
cit, s'a întors apoi în ţeră şi sa cre- 
ştinat din noii, dar totuşi a remas cu- 
noscut sub numele de Cerkezu. 
Iată, în acestă, privinţă un crisov dela, 
Radu-vodă Tomşa din 1668 (Arch. 
Stat., Bis. Obedânu): „lu Cerkezu 
care au fostu peic la răposatul Mateiu 
voevod, otAlămăneştiot sud Te. 
lorm, şi cu fetorii lui ce-i va da Dum- 
nezeu, ca săi fie lui ocină în sat în - 

28%
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Alămăneşti toată part moşu-său 
lu Alăman, den cămpu, den pădure şi 
den apă şi den şăzutul satului şi de 
preste tot hotarul: oare-căt să va a- 
lege, pentru căce căndu au fostu în 
zilele răposatulni Mateiu voevod, iar 
stăpănii acestor moşii, ei fiindu nişte 
oameni răi şi ficlâni, n'au vrut să şază, 
la moşiile lor să'ş plătâscă birul şi ce 
au fostu haratul cinstitului înpărat, ce 
au fugit de şau năpustit moşiile şi 
Şau lăsat birul în spinar6 lu Aliman 
moşul lu Cerkez de au plătit toi 
dela casa, lui ; iar după moartâ lu Ală- 
man moşul lu Cerkez rămasau a- 
cestă moşie pustie şi fâr de Dir, det 
au căzut a fi pre s6ma domnsscă, pân” 
au scos Dumnezeu pre Cerkez den 
robie şi au venit aice în țară la _cre- 

- ştinătate, de& răposatul Mateiu voevod, 
ca un domnu milostiv, Pau botezat Şi 
lau făcut peic şi au slujit atăta vreme 
în paicie etc.“ 

V. Cerchez. 
La Serbi Alaman sa conservat 

numai în vechile balade ca „sablja 
Alamanka = sabii Alămancăe : 

On poteze sablju Alamanku, 
Udara ga po svilenu pasu... 

(Karadzic, Pjesme III, 389); 

apoi în numele personal femeiesc La. 
menka, la Bulgari Alamanka: 

Zgodila st Alamanka devojka, 
Sopasala svilen pojas ot sebe... 

(Miladinovtzi, Bălgarski păsni, 32); 

şi 'n fine, în locuţiunea: „kao Ala.- 
mani navalit, kao Alamani poja- 
dote“=,aii năvălit ca nesce Alămany, 
ca nesce Aliman a mâncat“, adecă, 
„gierig, avidă“ (Karadzic, Lex. ad voc.). 

In legătură cu acest sens este la Ol- 
teni participialul alimănit : 

„Ca ocară, se dice alimânitule !“ 
(R. Michail6nu , Mehedinţi, c. Vînju- 
-mare). 

  

    

„Blăstem de mamă : firar alimănit 
să fie!“ (G. Bobocescu, Dolj şi Mehe- 
dinţi). 

Cihac (II, 633) citâză locuţiunea: „am 
ajuns la aliman“, pe care o traduce 
prin „je suis ă l'extremit6“, derivând 
pe aliman din interjecţiunea, iloiuovov 
„hâlas, ahi, malheur“. Acest aliman 
nu se pote despărţi de oltânul ali- 
mănit şi nare de loc a face cu vorba 
neo-grecă, cu care nici prin accent nu 
se împacă, nică prin vocalism, ba nici 
măcar prin funcţiune, de Gră ce sin- 
gurul sens al lui i4oiuovov este acela 
de „aoleo“ la începutul unei proposi- 
ţiuni, de ex.: 

Aoleo, măi hoţ de dor, 

N'am topor să te omor... 

(Jarnik.-Bărsanu, 93) 

față cu: 

Alioiuovov div Splozera: se “Povuelq 

leuovi 
Ne uoă ră Bipouv vă 70 zid, vă pod deafoiv 

oi 2gvou... 

(Passow, 487) 

ceia, ce, negreşit, e cam departe de a- 
liman. 

Nu mai puţin cu arabul el-emân 
„Sâret6“ şi cu liman port“ (Şai- 
n6nu, Elem. ture. p. 9; românul aă- 
man nu se înrudesce: 

V. Aman. — Iiman. 
„Am ajuns la aliman“ însemneză,: 

„am ajuns la dracu= nu mai e chip de 
scăpare“; ocara „alimănitule“ ex- 
primă aceiaşi noţiune ca „îndrăcitule“ 
oră „drăcosule“ saii „om al dracului“; în 
sfîrşit, blăstemul „firar alimănitt 
vrea să dică: „fire-ar al dracului“ ; în 
tote aceste casuri aliman implică no: 
ţiunea unei ființe infernale, a unui de- 
mon sai monstru. 

Românii și Serbii, întrebuințând pe 
Aliman, nu mai scit că aşa se chiăma, 
una din cele mai resboinice triburi ger- 
mane de pe la începutul vâcului de
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mijloc, aceia despre care Sidonii A pol- 
linare dicea : 

Romano exierat populato trux Alaman: 

nus.., 

sau : 

Rhenumque ferox Alamanne bibebas 
Romanis ripis ...; 

dar însuşi numele şi groza, acestui nume 
dateză tocmai din acea epocă. Sub Au- 
relian, însăşi Italia fusese năpăstuită, 
de cătră Alămană: „cujus urbes Al- 
lamannorum vexationibus affli- 
gebantur“ (Aurel. Vict. de Caesar.) 

In limba românescă Aliman, vechiu 
Alăman, precede slavicului N 6 mţ, 
prin care a fost înlăturat din graiu, 
nu însă nimicit fără urmă. Serbii nai 
putut să capete pe latinul Alaman- 
nus decât numai dâră prin Români, 
la cari finalul -annus (Allamannus, 
Almannus) trece regulat în -an, ca în 
pân = annus“, nu în -ân, după cum 
ar fi trecut simplul -anus. Afară de a. 
cesta, dacă vorba ar fi venit Romă 
nilor dela Serbi, ea ar suna Ală- 
mân, după cum din serbul „zupant 
noi am făcut „jupân“. 

Nici cu românul Aliman, nică cu ser- 
bul Alaman, nici cu latinul Ala.- 
mannus, n'are a face turcul osman- 
lii alaman „brigand“ (Miklosich, 
Tirk. Elem. 1 p. 9), a căruia formă 
organică s'a păstrat în dialectul dja.- 
gataic al Turcilor orientali : alaqman 
„cavalerie, bande de brigands“ dela, a- 
lagmak „renverser, culbuter, de- 
truire“ (Vambery, tagataische Sprach- 
stud. p. 212). 

v. Căpcân. — Hantătar. — Nâmţ.... 

Alimăn&sci. | 

Alimănescu. ! v. Aliman 

Alimănit. | 

Alime.—y. 8: 4fă.   

Alimon, s. m.; t. de Botan.: Citro- 
nelle, Artemisia abrotanum. Se între- 
buinţeză numai în regiunea, dunărână, 
mai ales în Dobrogea, şi'n Ialomiţa. 

„Alimon se qice la Lemnul-Dom- 
nului şi este la foi ca mărariul“ (G. 
Eftuşescu, Constanţa, c. Ciobanu; &. 
Stefănescu, ce. Satu-noi). 

„Alimon se resădesce în grădină. El 
nu cresce mai mare decât, pînă la înăl- 
țime de 35—40 cntm. Are mai multe 
răd&cine de cari se țin o mulțime de 
fibre, şi stă verde pînă dă zăpada. 
Face un fel de flâre galbenă ca, florea 
pelinului, mică ca gămălia de bold. La 
foi se as6mănă cu mărariul. Are un 
miros fârte plăcut. Femeile îl întrebu- 
inţeză mai mult pentru împodobirea 
morţilor, iar fetele îl pun la cap, şi 
când se gătesc cu alimon, încep a 
cânta, : 

Foiă verde alimon, 

In grădină la Ion... 

(P. Teodorescu, Ialomiţa, e. Şocariciu) 

v. 3 Alion. 

Intro doină din Dobrogea. : 

F6iă verde alimon, 

Se pun murgul la pripon, 

Să'mi aştern jos bănciluţa 
Şi la căpătâiu şeluța... 

(Burada, Călăt, p, 41), 

unde editorul din erdre explică pe ali- 
mon, prin ală&mâ&e€. Negreşit, alimon şi 
alămâe formeză un dublet etimolo- 
gic, derivând ambele din neo-grecul 
ienow, dar fie-care a căpătat un alt 
înțeles. Sub raportul sensului, alimon 
se referă, cătră alămâe întocmai ca 
francesul citronelle „Artemisia a- 
brotanum“ cătră citron „citrus me- 
dica“, 

v. * Alămâe. —2"% Alămăiţă. — Lemnu- 
Domnului. 

Alimori, s. m. pl.; t. de Mythol.: 
nom d'une fâte populaire, le jour des
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Brandons, la Valentine. O remăşiţă forte 
interesantă, din vechiul cult roman, pă- 
trată mai cu sâmă în Banat. 

D. Mangiucă, Călindar 1882, indică, 
la Românii Bănăţeni mai multe dile 
cu Alimori: 

19. „30 Ianuarii, Sâmbăta. Alimoră 
5. ROta-de-foc, pre alocuria cade du- 
minica la începutul păresimilor; 

2%. „6 Februarii, Sâmbăta. Alimori, 
pre alocuria sâmbăta înaintea lăsatului 
de carne; 

30. „25 Martii, Joi. Alimori, pre a- 
locuria în duminica, lăsatului de brân- 
dă...% 

D. 8. Liuba ne împărtăşesce urmă- 
torele amânunte asupra Alimorilor : 

„La zăpostitul de Pască sai la, lăsa- 
tul de brânqă se face în unul sai 
mai multe locuri foc, fie-care părtaş 
aducând partea, sa de lemne, paiă etc, 
Acolo cântă, strigă, jâcă, şi ur6dă sai 
chiue poporul adunat din tineri şi bă- 
trâni. Acest foc se numesce prive- 
ghiu. În intervalul petrecerii jeat ti- 
nerii din focul priveghiului tăciuni a- 
prinşi în mâni şi'i întorc pre lîngă sai 
în jurul corpului, formându-se din tă- 
ciune saii paiele legate şi aprinse pe 
tăciune un cerc de foc. La întârce- 
rea cercului în lugoş se strigă: Ali- 
mori! Alimori! pină cât îl întârce. In 
alte locuri fac din nuiele o rOtă, saii 
chiar ieaii o râtă de car ori de plug, 
o învălue cu paie legate, pajele le a- 
prind şi aşa lasă r6ta de pe un asl 
pre costă la vale, strigând: Alimori!? 
La priveghiurile acestea povestesc bă- 
trânii despre timpurile bune din trecut; 
lar tinerii în unele locuri se adună la 
astfel de priveghiuri “pentru a, ride de 
fetele mari ce ai remas nemăritate. 
La noi în Maidan în loc de Alimori se 
dice: hai la mbră!...« 

„Hai la mâră“ este o ingeni6să eti- 
mologiă poporană, prin care Românul 

| 
| 

  

  
  

caută să'şi explice pe enigmaticul A- 
limori, pe care altfel, deşi “1 păstreză, 
din v6c în vec, totuşi nul mai înţe- 
lege. Din Alimori se putea. închipui 
commentativul „hai la mâră“; din „hai 
la moră“, din contra, nu se putea 
nasce Alimori, de 6ră ce p'are nică un 
înţeles în grau. Este aşa dicând o pe- 
trificaţiune din archaicul nume latin: 
Lemures, în care ambele prime si- 
labe fiind scurte, românesce cuvîntul 
trece în lemori, cu le=lat. l& ca în 
„legumă =lăgumen“ şi cu -o-=lat, -u- 
ca în „noră=niirus“, „m6re=miiria“, 
proib=riubeus“ ete. Iniţialul a- ar pu- 
t6 să fie o simplă protesă de 'naintea, 
lui î (v. Aldmâe); mai probabil însă 
este preposiţionalul a, de 6ră ce Alimori 
se întrebuinţeză numai ca invocaţiune : 
Ad-Lemures! 

Lătinesce Lemures însemna sufle- 
tele cele rele ale morţilor deveniți 
strigoi, în oposiţiune cu „lares“ cari 
erau morţii cei buni, pe când „manes“ 
se dicea despre reposaţii cei de mij- 
loc, nică buni, nici rei. Romanii aveai 
groză de Lemures. Trei dile în şir 
pe la începutul lunei lui Maiu se ser- 
bai „Lemuria“ sai „Lemuralia“ pen- 
tru imblândirea acestor suflete ne'm- 
păcate, despre cari se credea că ele 
ese atunci din morminte şi umblă 
noptea pe la n6muri. Pentru a“ goni, 
Romanul îi ameninţa cu degetul, făcea 
sgomot cu aramă, arunca îndărit cu 
b6be de fasole: „fabam iactant noctu 
ac dicunt se Lemures domo extra 
ianuam eiicere“ (Vair.). Rta-de-foc 
dela Alimori este un fel de alungare 
de aceiaşi natură, dar mai energică. 
Prin cercul de flacări împregiurul cor- 
pului Românul se apără pe sine'şi, 
iar prin cercul rostogolit la vale pră- 
vălesce pe duşmanul cel închipuit, în 
care insă recundsce pe un moş sai 
strămoş al sei, şi tocmai de aceia îi
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face tot-o-dată priveghiu (=lat. per- 
vigilium), şi acâsta, mai ales într'o i 
de Sâmbătă, consacrată la noi anume 
cultului morților. 

Alimorii ne presintă do& trăsuri ca- 
racteristice, prin cari ei se deosebesc 
cu desăvirşire de focuri festivale, une- 
ori chiar sub forma de râtă-de-foc, la 
popore germanice şi slavice: 

19. Particularitatea de a fi un pri- 
veghiu, adecă „excubiae juxta ca- 
daver mortui“ (Lex. Bud. 551), un fel 
de m oşi, o solemnitate pentru sufle- 
tele străbunilor ; 

20. Particularitatea de a îndemna pe 
cei tineri la căsătoriă, la înmulţirea, 
n6mului, la înlocuirea generaţiunilor 
dispărute prin alte generaţiuni viitore, 
şi acesta ridând de fetele nemiăritate. 

Una din cele doă trăsure caracte- 
ristice, însoţită de usemenea de for- - 
malitatea focului, se regăsesce la Neo- 
latinii din Occident, mai ales în Franţa, 
şi tot pe la începutul primăverei, 
în Februarii şin Marti, dar abia, 
mai păstrând, forte întunecată, urma 
numelui archaic Alimoră = A d-Le- 
mures. 

In partea, italiană a Tirolului tinerii 
se adună sâra pe un d6l sai o mo- 
vilă, aprind un foc, şi încep apoi a 

striga măritişurile, de exemplu: 

In questo Marzo chi & la piă bella 

Tra le putte da maritar? 
La piu bella 8 N. N. 

A chi la vogliomo dar? 

A chi non la vogliomo dar ? ! 

Diamola a N. N. che l'8 un bel par!... 

şi la fie-care strigăt se face sgomot 
cu cornuri, fâre şi altele. 

In Franţa se strigă : „Qui done ? Qui 
done ? Je done! Je dâne! — Qui ma: 

ie? Qui marie? Je marie! Je marie! 

— Monsieur NN. avec Mademoiselle 
NN.“ Dar tot o dată în munţii Vo- 
gesi se străvestesce un cioban Şi, ur- 

  

când o stâncă, povestesce de acolo cu 
o v6ce schimbată tâte scandalurile cele 

intime ale satului. In alte localităţi se 
cântă : 

Brandons brulez 

Pour les filles ă marier... 

adăogându-se apoi satiric: 

Mais les vieilles n'en auront pas... 

Pe a-locuri mirii astfel îmbinaţă se 
chiamă „fâchenots“ şi „fâchenotites“, 
şi Conciliul provincial din Toul, la 
1663, se creduse dator a stigmatisa 

pe calea, bisericâscă pe aceia cari „font 

des jeux dits Fassenottes, esquels ils 

designent ă hauts cris des âpoux et 

&pouses ă tous les fils et filles du vil- 
lage... 

In departamentul Orne serbătârea 

focului se face nu numai pentru mă- 

ritişuri, dar şi pentru a apăra pomii 

cei roditori, mai cu s6mă perii şi me- 
rii, căntându-se : 

Taupes et mulots, sortez de mon en- 

clos, 

Ou je vous brulerai la barbe et les os... 

unde se străvăd deja pe deplin latinii 

Lemures, dar scăduţi la mures 

= ptaupes et mulois“, o etimologiă 

poporană adusă dela sine'şi prin stin- 

gerea paganismului pe de o parte, iar 

pe de alta prin aceia că în mitologia, 

ario-europeă şorecii sînt priviţi ca, su- 
fletele cele rele sat resbunătâre ale re- 

posaţilor (Gubernatis, Zoolog. Myth. 
II, 67). 

Din Franţa, de'mpreună cu cucerirea 

normandă, obiceiul străbătuse în An- 

glia, unde e forte poporan sub numele 
de „Valentine“, fiind-că se serbeză la 
14 februarii în diua de Sântul Valen: 

tin, când tot-o-dată — printr”o asocia. 
ţiune de idei propriă credințelor popo- 
rane —se dice că se căsătoresc Şi pă- 

serile.
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Alte amărunte se pot vede la Mann- 
hardt, Der Baumkultus p. 455 sqq. 

Prin alăturarea datinei române cu 
datinele francese Şi italiene, întregin- 
du-se întrun mod metodic unele prin 
altele, se reconstitui, astfel o străve- 
che serbare rustică latină, în privinţa, 
căriia, clasicitatea remâne apr6pe mută, 

Intr'un alt ioc vom urmări acestă 
datină afară din Banat. 

v. Silitamore. 

Alimăş 8. Alimos, n. pr.; personnage 
l&gendaire. 'Toma, Alimoș, eroul uneia 
din cele mai frumâse balade poporane 
moldovenesci din colecţiunea lui Ale- 
xandri : 

Şedea Toma, Alimnoş, 
Boer din ţâra de jos, 
Şedea 'Toma cel vestit; 
Lîngă murguii priponit,.. 

unde Alexandri observă (p. 76) că: 
„unii din cântăreţi numesc pe Toma 
Alimoş Toma a lui Moş,“ 

In variantul muntenesc, publicat de 
G. D. Teodorescu (Poes. pop. 581—584): 

Şede Toma Alimoş, 
Haiduc din ţsra de jos, 

Nalt la stat, 

Mare la sfat 
Şi vitâz cum n'a mai stat.., 

Iatr'un alt variant muntenesc : 

Ş6de Toma Datimoş 
Co ploschiţă 

D”o vedriţă, 

Vadra Ţarigradului, 
M&sura, *mp&ratului.., 

(Băltânu, Lumina 1886 p. 375) 

Un al treilea variant muntenese 
despre Toma al lui Moş (Calendarul 
lui Ioanid, 1860 p. 149— 152), nare 
nică o valdre poporană. 

v. Săvaj. 
Un dublet al aceleiași balade, cuno- 

scut €răşi în mai multe varianturi, 
este acela cu „Aguş al lui Topală“ 

1-ALIN 
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sai „Aguşiţa lui Topală“, forte res- 
pândit în Banat şi'n Oltenia. 

» Lopal“ însemnsză turcesce „Şchiop“. 
Toma din Moldova pare a fi o eti- 
mologiă, poporană pentru To pal din 
Banat. Printr'o altă etimologiă po- 
porană, Alimoş şi mai cu s6mă „a 
lui Moş“ sai „al lui Moş“ repre- 
sintă un nume curat mahometan : 
Ali-Musă. Eroul dară ar fi un To- 
pal-Ali-Musă, Turc sai Tătar, 
agă după dubletul oltenesc. 

Adversarul lui Alimoş, care omâră 
prin trădare, este Manea, un nume 
de reii ogur în poesia poporană, ro- 
mână ca şi'n acea slavică meridională: 
la Serbi şi la Bulgari Manoilo Gre- 
cul este personificațiunea epică a, eru- 
dimii şi a perfidiei tot-o-dată (Bezso- 
nov, Bolgarskiia pâsni, 1, 83). 

Cu acest material onomastic în mâ- 
nă, ar fi interesant de a urmări cine- 
va mai departe originea, baladei române. 

V. Agug. — Manea. 

"Alin (alinare, alinat), vb.; calmer, 
apaiser, adoucir. Alin este etimologi- 
gesce paralel italianului alleno âin 
latinul vulgar adleno sai alleng. 
Sinonim cu înruditele liniştesc Şi 
alint, dar mai desmierdător decâţ 
cel de'ntâiu şi mai puţin desmierdă- 
tor decât cel al doilea, apropiându-se 
prin sens de mângâiu şi de adorm, 
bună 6ră: 

Costachi Stamate, Muza 1, 281: 
Iată se urcă luna în carul de lumină 
Pe albăstria boltă a cerului senin ; 
Ragele ei sînt blânde, lumina ei îi lină: 
Ea mângăe ş'alină a omului suspin... 

Gr. Alexandrescu, „Un ces“; 
A! dacă'n astă lume ce-va putea fi m stare 
S'aline, să adârmă un chin sfişiitor, 
O sciii, ar fi frăţia”ți acea mângâitâre... 

Şi chiar cu sensul material qe a- 
dormire în balada „Balaurul“:
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Ist copil chiar din pruncie 

Maica sa mi l'a, dat mie, 

Că ades îl blăstema 

Şi” gicea când îl culca: 

Culcă-te, alinâ-te, 

Ş6rpele sugă-mi-te !... 

sau : 

Câte păsărele sînt 

Trăesc bine pe pămînt: 

Tâte cină, 

Şi salină ; 

Numa, io 's pasere strină;: 

Nice cin, 

Nice m'alin... 

(Pompiliă, Sibiiu, 34) 

Se întrebuințâză adesea în loc de 
astimp&r sau potolesc. 

Cron. Zilot, p. 26: „deci cu acesta 
Sati astimpărat furtunele țărei, 
ai mai alinat durerile creştinilor...“ 

Doina „Turturica“ după variantul 
dela Abrud: 

Unde vede apa plină 

Tot cu năroiu şi cu tină, 

Merge şi setea'şi alină, 

Şi de soţul ei suspină... 

(Reteganu, Trandafiri p. 14) 

Doină din Ardâl: 

Străină 's, Dâmne, străină, 

De nici apa nu m'alină, 

De-ar ploua o săptămână... 

(Jarnik-Bărsanu, 207) 

Din Bucovina: 

Dacă şi mie mi'ţi aa 

Un păhar de vin pelin 

Gâtul să mil mai alin... 

(Marian, 1, 85) 

Alta : 

O vucă de vin pelin 

Setea ca să mi-o alin... 

(biă. 1, 138). 

Beldiman, Tragod. v. 4263: 

A Domniei începuturi, acele mor lumina, 
Voi cunâsce de sînt semne Ceriu! a se 

alina... 

Nic. Muste, Letop. III p. 76: „ŞI 
numai căt ai ars curţile domneşti, în- 
dată ai stătut văntul şi sai alinat...«   
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Costachi Conachi, Poes. p. 221: 

Şi dacă vremea salină, par'că mă mai ră- 

coresc, 
Ş'atuncea, printre suspinuri, îmi fur glasul 

şi răcnesc, 
Dicând : Pentru ce nu vine? ce face? ce Vaii 

oprit ?!,. 

Mai cu s6mă însă în loc de uşu- 
rez sau domolesc. 

I. Văcărescu p. 245: 

Nimie nu are putere 

A mea grâznică durere 

Un minut ami alina; 

Firea astăgi se silesce, 

Sărbătorea îşi gătesce, 

Mie 'mi gice-a suspina... 

Doina „Singur pe lume“: 

Frungdă verde mărăcine, 

Numai mie n'are cine 

Durerile să'mi aline... 

(G. D. Teodorescu, Poes. pop. 283) 

Doina „Mândra Liţa“ : 

Şi căn lume 's fete multe 

Cari ar vrâ să m& asculte 

Şi să facă tot ce vreii 

Ca s'aline dorul mei... 

(Alex. Poes. pop. 2., 308). 

Din Bucovina: 

B6-aş apă să tot beti 

Din pumni dela puiul meu, 

Să "mi alin chinul cel grei, 

Să alin suspinul met... 

(Marian, 1, 127 

Doina „Dis'aii badea“ : 

De-ai venit, bine-ai venit, 

Trandafirul mei iubit! 

Că cu tine m& mai iei 

Demi alin necazul grei... 

(Alex. Poes, pop.2., 360) 

Doina „Grâii mărunt“: 

Apă rece de fântână, 

Cine bea, de dor i-alină... 

(G. D. Teodorescu, Poes. pop. 319) 

unde „i-alină“ = îi alină pe ei“, iar 
nu: „îl alină lui“, după cum sar păr6 
la prima vedere. 

Alături cu alin, în popor circul6ză
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alinez, şi chiar forma, alinesc, prin care 
verbul trece din prima în a patra, con- 
jugaţiune. 

Ioan din Vinţi, 1689, f. 71 b: 
„Stănge într'ănsii para ta ardzătoare, 
alinedeâ'i chinurile, goneşte'i toată, du- 
T6r6 trupascâ,,..% 

Costachi Negruzzi, Cârlanii se. 21: 

Dacă bruâniea juniă 
Amor caută, viseză, 
Gingaşa prieteniă 
Patimile alineză... 

Basmul bucovinsn „Fata Ciuqej« 
(Sbiera, Poveşti p. 55) : „După prând 
n'aii vrut boieriul să se mai alinescă 
la cumnatu-seii, că tare”! era grei la 
inimă şi dor de soţiea şa...“, unde 
însă reflexivul m& alinesc se depăr- 
tâză de mă alin nu numai prin formă, 
ci şi prin sens, însemnând „m& odih- 
nesc“, „reposert, 

Alin îşi asociază foarte des pe maj 
cu înțeles de „un pen“. 

Dr. Polysu: „Durerile sai mai al. 
nat = die Schmerzen haben sich gelin- 
dert; vintul s'a mai alinat=—der Wind 
hat etwas nachgelassen“, 

C. Negruzzi, O alergare de cai, IV: 
„Lu îmi scrii să te însciințez ce face? 
cum sufere depărtarea ta? şi dacă qu- 
rerea'i sa mai alinat...« 

V. Alint. —1- Lin. — Liniștesc. 

2: Alin, adv; doucement, tranquille- 
ment. Cu o nuanță mai desmierdătore 
decât sinonimi încetigor sati că 
tin el, dar aprope fără nică o deosebire 
de adverbul lin, din care sa Şi for- 
mat prin prepositionalul q-. 

Alexanări, „Concertul în luncă“ : 
In a nopţii liniştire o divină melodiă 
Ca suflarea unui genii printre frundi alin 

adiă.., 

sait în „Vînătorul“ : 

Valuri limpede de aer, ca o Mare nevădută, 
Trec alin pe fața lumii şi din trâcăt o sărută... | 

ALIN 
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In vechiul graiu se întrebuința cu 
acelaşi sens câtelin. 

V. Căâtelin. — 2: Lin. 

Alinăre, s. f.; adoucissement, re- 
lâche. Se dice şi alinătură (Cihac). 

Costachi Negruzzi, Melancolia : 

Pie ca aceste versuri ce curînd vor fi uitate 
Să aducă alinare vrunor inimi întristate ... 

„Stihuirea, lui Ghica-Voevod“, circa 
1780 (Conv. lit. 1875 p. 462): 

De Duminecă&n desară 

— O ce câs şi di amară! — 
Au poroncit să gătâscă 

Careta sa cea domnâscă, 

Par'e'ar merge la primblare 
Vesel şi cu alinare... 

Zilot, Cron. p. 51: „şi cu un cu- 
vînt, toți lăcuitorii ţărei, care cu una, 
care cu alta, îşi căuta de agonisita 
lor, bucurându-se şi veselindu-se că s'au 
ivit primăvera şi le-ai sosit alinarea 
furtunilor, durerilor. ..& 

O doină din Bucovina: 

Câtă bâlă şi durere, 
Are l6 şi mângăere; 
Câtă bolă şi oftare, 

Are l6c şi alinare... 

(Marian, Bucov. II, 16. 

v. L- Alin, 

Alinăt,-ă. —v. Alin, 

Alinătăr,- ore, adj.; „calmant, ISnitif, 
adoueissant“ (Cihac).—v. Alin. 

Alinătără. —v, Abnare. 

Alinăsc | | 
| v. "Alin, 

Alinez 

Alinor.—v. 3: Alon, 

Alint (alintat, alintare), vb.; mi- 
gnarder, caresser, amadoner, dorioter. 
Format prin sufixul verbal -t- ca în
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„capto“ din „capio“, „jacto“ din „Jjacio“, 
„habito “ din „habeo“, „agito“ din 
„ago“ etc., alint este frequentativ din 
alin, însemnând literalmente „alin 
des“ sai „alin multi. De aceia 
noţiunea de plăcere este Şi mai ac- 
centată în ant decât în alin. E si- 
nonim cu desmierd, resfăţ, res- 
gâesc, măngâiu, cocolesc ete. 
Acest verb atât de frumos şi deriva- 
tele lui sai păstrat pe deplin numai 
în graiul din Moldova, pe aturi audin- 
du-se abia într'un mod sporadic. 

Costachi Conachi, Poes. p. 235: 

Abia somnul îmi închide genile cu lăcră- 

mare, 

Și amoriul mi sarată cu aripi dismeraă 

târe, 
Me alintă şi'mi sfetesce acele nopţi fericite, 
Ce petreceam într'o vreme, cu desfătări 

însoţite. ... 

Costachi Stamati, Muza 1, p. 277, 
„Luntrea“ : 

Senin de-asupra cerul, sub ea ca steclă mare, 
Ş'a florilor mirazmă, ş'a zefirilor boare 

Gingaş o dismerda; 
Incât părea că tote i se supun, se plâcă 

Şi vor ca a lor graţii numai decât să! placă, 
lar luntrea s'alinta,. .. 

Alexandri, Harţă Rezeşul, sc. 1: 

„Acum m'am retras la moşia mea, la 

Bursufleni, ca să respir aerul câmpiei, 
să visez, să mă alint şi să'mi caut 
amorul...“, unde în glosarul din tom. 

IV (Teatru, ed. Socec) p. 1753 alint 

e explicat prin „fasolesc“. 
Să se observe că precum alint n'are 

a face cu linte, tot aşa nici „faso- 

lesc“ cu „fasole“, dar nici cu germa- 
nul „faseln“ (Cihac, II, 107), ci este un 
neologism „fasonesc= faire trop de fa- 
gons, âtre faconnier“. 

v. Fasolesc. 
Costachi Negruzzi, Muza dela Bur- 

dujăni, sc. 2: „Când rea şi nesuferită, 
când sentimentală şi cochetă, s'aprinde 
şi se alintă ca o copilă brudnică...“ 

  

  

1. Crengă, Amintiri din copilăriă 

(Conv. lit. 1881 p. 9): „brațele ei m'aii 

legănat, când îi sugeam țiţa cea dulce 

şi m& alintam la sînui găngurind Şi 

uitându-m& în ochii cu drag...“ 

A. Vlăhuţă, Nuvele p. 49: „se a- 
şeda pe genunchii lui şi'] săruta, alin- 

tându'şi vorbele şi netedindu”i părul...“ 
In graiul vechiu abia există o deo- 

sebire de sens între alint şi alin. 
Dosofteiu, 1673, ps. LXXXVII: 

Tai pusuţ asupră'mi mânia ta sfântă, 

Preste mine valuri trec de nu salintă... 

Acelaşi în Paremiar 1683, f. 51 b: 

Jon. Î, 12: lua. | „„.. Tollite me 
țâ-mă şi mă a- et mittite me in 

runcaţii în Mare mare, et quie- 

şi va alinta Ma. scet mare a vo- 

ria de pre voi... bis... 

ar mai jos, f. 108: „adecâ suindii 

Hs, la muntele Fleonului la Văznese- 

nie, alintindu-le inema şi mângâin- 

du-i pre iubiţâi săi...“ 

De aceia şi la Budai-Delânu (Dicţ 
Mss. în Muzeul istoric din Bucuresci), 

„care cunoscea cuvîntul numai după ve- 

chile texturi, găsim: „alintezu = a li- 
nezu, lindern, mildern“. 

Vechiul frances 'alen ter are ace- 
laşi înţeles, bună-6ră la Ronsard : 

Mais la fievre d'amours 

Qui me tourmente 

Demeure en moy tousjours 

Et ne s'alente... 

sai : 

A ma douleur, qui jamais ne s'alente.. 

v. t*Alin.-— Mădăresc. 

Alintăre.—v. Alint. 

Alintăt, -ă, adj.; part. pass6 d'alint: 
dorlot6, cajol6, amadou6, 

Intrun mic glosar, Costachi Stamati, 

Muza 1 p. 532, explică pe alintat prin
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„cocolit, dismerâat, gingă.- 
git“, | 

Alexandri, Chiriţa în laşi, act 1 se. 
I, face pe Guliţă al cucânei Chiriţa să 
vorbescă „cepelâg şi alintat“, ceia, ce 
în glosarul din tom. IV (Peatru, ed. 
Socec) p. 1757 se explică prin: „pel- 
tic şi restăţati. 

Acelaşi, Concina sc. 2: „Gândesce-te 
la. dulcea, fericire do a te veds 'u- 
bit, dismierdat, alintat de o co- 
pilă ca Lina... 

A. Vlăhuţă, Nuvele p. 80: „privind 
duios îndărîţ Şi suridând, alintată Şi 
copilărâsă. ..“ 

V. Alimi. 

Alintătăr, -6re, adj. et subst.; cares- 
sant. —v. Alint, 

Alintătără (pl. alintături), s. f.; „ca- 
resse, mignardise:=ital. allentatura 
relâchement“ (Cihac). Alintăturile co- 
piilor=,lespetites fa con s desen- 
fants“. Cuvînt forte frumos, care ar pu- 
t6 să înlocuâscă adesea neologismul 
„Gochetăriă“, 

v. Alini. — Alintat. 

"-Alion, n. pr. pers. m.; Lâon, to, 
Formă poporană pentru Leon. 

Tocilescu, Documente inedite (Rev. 
II, -I, 235): „Intro poruncă a lui Con. 
stantin Brâncovânul din 1704, ce ni 
sa comunicat de d. St. Grecânul din 
archivul familiei d-sale,. ne întimpină 
chiar forma Alion Vodă în loc de 
Leon Vodă... 

„Și între numirile cânilor căobănesci 
este Alion“ (R. Michailânu, Mehedinţi, 
c. Vînju-mare). 

Acelaşi protetic a- şi acelaşi voca- 
lism ni se presintă în cuvintul ce ur- 
M6ză, 

2- Alidn, s. m; t. de Zool.: le pro- 

  

    

yer, Emberiza miliaria. O păseruică, din 
felul presurelor, numită în specie 
presură-sură sau presură-ma- 
re şi care numai în unele locuri de 
peste Olt pârtă numele de alion. 

»Alionul este o pasere de mărimea 
unei pitulici, cu câda scurtă şi ctocul 
Scurt cam gros, pe cap şi corp cu 
vergi mărunte albe, puţin cenuşii, ne- 
gre, galbene şi puţin cănăbii; trăesce 
cu perechia pe câmpiă, nutrindu-se cu 
semințe de boji, de ştir, lobodă, etc.; 
face cuibul jos prin crâng, ou&le sînt 
albe picate cu negru. Dela un timp 
încâce se arată pe la noi fârte rar... 
(R. Michailânu, Mehedinţi, c. Vînju- 
Mare). 

Din causa, traiului pe câmpii, alionul 
se chiamă fran țuzesce „proyer =prayer, 
pradier“ şi „allouette de pr6“; din 
causa formei ciocului, în unele dialecte 
i se dice „gros-bec“; din causa, vergi- 
lor pe corp se numesce în ornitologiă : 
„miliaria = cu bâbe de meiu“, iar ro- 
mânesce „presură := aspergâe“ ; în fine, 
din cause necunoscute noue, el pârtă 
în unele limbi numiri creştine din ca- 
lendar : în Pireneii orientali „Santa 
Catharina“ (Rolland, Faune II, 198), în 
Italia „Petrone“ sai „Petronello“ 
(Nemnich), iar la Olteni Alhon, adecă 
forma poporană a numelui „Leon“. 

V. 1-8 Alion, 

%Alidn, s. m.; terme botanique de 
Po6ș. popul.: une espăce de plante. 

In districtul Olt e fârte poporan cân- 
tecul Alion, care se începe așa : 

Frunguliţă alion, 

La livadea, lui Ion 

T6te paserile dorm, 

Numai una n'are somn, 
Şi sbâră din pom în pom, 
Strigând pe nume „Llon:. 

Nu e Ion, nui nimic: 

Ion s'a dus la iubit, 

Pii-ar lubitul de cap,
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Că cu ala m'a mâncat, 

M'a mâncat şi ma uscat 

Şi nu s'a mai săturat! 

Câte fete-aii fost în sat, 
Mică-mare n'a scăpat. .. 

(G. Popescu, com. Viiş6raMărunţei, Coli. Mss.) 

In Moldova se cântă aprope tot aşa, 
dar cu alior în loc de alion: 

Prungdă verde alior, 

La, fântâna lui Ton 

Tâte păsările dorm, 

Numai una n'are somn... 

1]. Mironescu, Nâmţ, c, Tobrenii) 

Se scie că alior este „Euphorbia“ 
Şi, după cum vom veds la locul seii, 
derivă, din £4448ogog (v. Alior), pe când 
în alion nasala finală este organică, de 
Gră ce "1 găsim şi sub forma aliom 
într'o doină din Transilvania : 

Prungă verde de-aliom, 

Te-am iubit şi n'ai fost om: 

Ai fost o gură căscată 

De ne-a sciut lumea totă,.. 
'Foişora din Sibiiu, 1886 p 10) 

Tot aşa numai prin confusiune în 
Ialomiţa, se aude: 

" F6iă verde alimon, 

In grădină la Ion... 

v. Alimon. 

Acelaşi termen botanic intrun cân- 
tec poporan din Bucovina: 

Frungă verde de-alinor, 

Plânge-mă mamă cu dor, 

Că ţi-am fost voinic fecior... 

(Marian, II, 114) 

Ambele forme : alion şi alinor, cu o- 
bicinuita. protesă a, lui a- de'naintea lui 
-l, resultă de o potrivă din prototipul 
leonurus, numele tecnic al plântei 
„agripaume“, de unde derivă normal: 
alionor, iar de aci apoi o formă scur- 
tată, alion şi o formă contrasă alinor. 

v. Alimori. —t Alion. 

Pe când alion şi alinor ne mai în- 
timpină astăqi numai în poesia popo- 
rană, care păstreză adesea archaismi 
de mult despăruţ din grau (v. Ale-   
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mesc), numirile românesci cele obici- 
nuite ale plântei „Leonurus cardiaca 
sint: talpa-gâscei şi cresta-co- 
coşului, apoi după dr. Brândză (Pro- 
drom p. 399): i6rba-flocsă, Şi 
cine. 

v. Cidne. — Leu, 

Alidr, s. m.; t. de Botan.: 6purge, 
Euphorbia ; alior mic = Euphorbia e- 
sula, alor de pădure — Euphorbia, 
sylvatica, alor de baltă = Euphor- 
bia, palustris. Se mai dice românesce : 
laptele-cucului, laptele-câ.- 
nelui, laptele-lupului, din cau- 
sa sucului otrăvicios, alb ca laptele, 
propriii tuturor varietăţilor acestei 
piânte, a cării flâre e galbenă. 

Doină din Moldova: 

Frungă verde alor, 

Cine are frăţior 

Are-un cuvint bunişor ! 

Păseruică pe harag 
Nu m& blăstema să zac... 

(Conv. lit. 1886 p. 90) 

Altă : 

Prungă verde alior, 

La fântâna cu isvor 

Sentâlnesce dor cu dor: 

Smarandica cu Ion! 

Este-un şerpe muşcător, 
M'o muşcat de cheptu gol... 

(1. Mironescu, Nâmţ, e. Dobreseii) 

Din Bucovina : 

Frungă verde de-alior, 

Ce vii bade tărgior? 

AU de mine nu ţii dor?.. 

(Aurora, română, 1881 p, 14) 

In industria poporană : | 
„Cu alior țerancele v&psesc ouăle 

galbene la Pasci...“ (D. Huţu, Te. 
cuciu, 6. Nărtescii; 1. Corciovă, Tu- 
tova, c. Docani). 

Despre modul cum se fac „gălbe- 
nele“ din alor, nu numai pentru ouă, 
dar şi pentru v&psirea, ţeseturelor țe-
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Tănesci, vedi S. F. Marian în Col. |. 
Tr. 1882 p. 263—4, 

In medicina poporană : 
p»Alior, cu apă caldă, se b6 ca pur- 

gativ, jar în hapuri cu făină de grâiă 
se iea pentru durere de stomah“ (|. 
Nour, Bărlad). 

Se dă şi la friguri, de unde'i vine nu- 
mele buruână-de-friguri Dr. 
Brândză). 

La bâle de vite: 
„Sucul de alior ţeranii îl întrebuin- 

ţeză la spălatul oilor de râiă“ (St. Ne- 
goescu, Rimnic-Sărat, c. Bogza), 

Acestă întrebuințare ciobănâscă a 
sucului de alor ca unsâre pare a fi 
dat nascere unei forme alfor= ali- 
fior, prin etimologiă poporană din a- 
li fiă, deşi ar fi nu mai puţin cu pu- 
tinţă o eiimologiă poporană dela fior 
„fiăvre“, de 6ră ce este „burusnă-de- 
friguri“ ; în ori-ce cas, vre-un fel de 
etimologiă poporană trebui să, fie, căcă 
pe calea istorică forma alfior nu se 
explică, 

“Doină din Ardsl: 

Frungă verde de-alfior, 

Mii bărbatul beutor, 

La tâtă crişma "i dator 

Şi la lucru n'are spor... 
(Familia, 1881 p. 240) 

Altă: 

Frungă verde de-alfior, 
Eu de slab ce sînt mai mor, 
Şi "ncă nime nu mă crede, 

Că pe picidre mă vede... 
(Amicul familiei 1879 p. 83) 

Doină in Bucovina: 

-G€ba puică mă măngâi 

Cu gutâi, cu alămâi, 

Că de mine tot remâi! 

G6ba bade m8 desmergi 
Cu-alfiori şi mere verdi, 

Că de-acum nu mă mai vegi... 
(Familia, 1873 p. 115). 

Fără etimologiă poporană, ci dintro 
simplă asemănare fonetică, alior se 
confundă adesea cu alor „Allium ur- 

  

    
  

Sinum“ (v, t-A%or); lar prin asimila- 
țiune regresivă între ambele liquide 
“Ir, din alior s'a născut variantul a- 
rior (Lex. Bud. 31). | 

Tipul organic al lui alior este aleur, 
care se şi păstreză în graiu în mai 
multe localităţi. 

„O plântă venin6să, naltă de 2—4 
decimetri şi cu flârea ca o umbrelă, 
se chiamă altur, şi se dice şi la p- 
tele cucului, fiind-că rumpând o 
foiă dă un suc alb...“ (. Popescu, 
Buzeii, c. Mărăcineni; D. Georgescu, 
Ialomiţa, e. Coşereni). 

Intre alior şi alu se află acelaşi 
raport de accent şi de vocalism ca în- 
tre românul fi dr şi latinul făbris, 
macedo-românesce hâvră =f6ură. 
De aci se limpedesce dela, sine obirşia 
cuvîntului, căci aleur nu pâte fi decât 
helleborus=gr. 44 £Bogos,ita- 
lienesce ellăboro, în dialectul sici- 
lian ellăbburu, în texturi medio- 
latineell8b ru m (Diefenbach, Novum 
gloss. 147), adică o plântă numită as- 
tădi românesce „spânz“ Şi „6rba-ne- 
bunilor“, la Olteni „cutcurigi“ şi „bo- 
joței“ (Dr. Brândză), dar al căriia nume 
primitiv era altur, trecut apoi asupra 
euforbiei, cu care se întălnesce prin 
aceia că ambele sînt de o potrivă otră- 
vit6re. 

V. %Alion. — Bojoţel. — Cutcurig. —- 
Laptele-cuculut- — Laur... 

Alipăse (alipit, alipire), vb. ; accoler, 
serrer contre. Din lipesc cu prepo- 
siționalul a (=lat. ad). 

De la Vrancea (B. Ştefănescu), Sul- 
tanica p. 16: „Se alipi de bătrână, o 
cuprinse pe după gât cu braţele ei ru- 
menite de dogdrea focului, şi mult timp 
privi... .« 

Macedo-românesce a lichesc se 
dice în loc de lipesc (Dr. Obedenaru). 

V. ÎApesc.
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Alipire | ai Li 
, esc. — Lipesc. Alipit j V 4pesc. 1PDeSC 

Alişveris (plur. alişverişuri), s. n.; 
ptrafic, vente, d6bit qui se fait dans 
le march6“ (Cihac), „literalmente luare: 
-dare, daravere, negoţ, vîndare, tîrgu- 
6lă, din turcul alys-veris com- 
merce“ (Şainânu, Elem. ture. 9). Cu- 
vînt întrodus în graiu abia de prin 
secolul trecut, dar devenit; necesar. 

Istoria de patima Galaţilor 1769: 

Că ori-cine ce ducea 

Tot alişveriş făcea, 
Că cu bun preţ le vindea 
Și nevoea, îşi prindea... 

şi mai jos: 

Vedeai un norod ferbână, 

Alişverişuri făcenă, 
Vedeai corăbii în vaa 

Sosite din Tarigrad 

Cu fel de fel de bucate; 
Intrai, cumpărai de tote... 

(Conv. lit. 1875 p. 326) 

Dionisie Eclesiarcul, Cron. (Papii, 
Tes. II, 166) sub anul 1775: „negu- 
ţătorii se lăţia, cu alişverişurile lor la, 
câştig, meşteşugareţii sporia în lucra- 
rea sa, ţăranii își lucra pămînturile 
lor. ..€ 

Ianachi Văcărescu, Ist. (ibid. 299) sub 
1790: „vindea cum vrea, feluri de lu- 
cruri, fin, lemne, zaherele de tot; felul, 
şi făcea alişveriș cu îndestulare...& 

Beldiman, Tragod., v. 3333: 

De te jăluiai de vr'unul, neputând mai mult 

răbda, 
Nu te mântuiai de dinsul, se fălia că, foc ţi-a 

da : 
Alişveriş era focul, căci prăda făţiş pe toţi, 
Câte în trei-patru locuri augiai în tâte nopţi... 

Filimon, Ciocoii vechi p. 238: „la 
spune-mi, cum mergi cu alişverigu- 
rile 2... 

v. Saftea. — 1" Turc, 

-alnie.—Y. -elnic. — nic. 

  

  

Alivâncă (plur. alivencă), s. Îi; t. de 
Cuisine populaire : ramequin, raton, 
sorte de gâteau de mais au fromage. 
Cuvîntul rare-ori se întrebuinţeză, la, 
singular. Se aude aprope numai în Mol- 
dova, ca, şi sinonimul ghi țumane 
sai ghismane. In unele locuri (Co- 
vurluiu, c. Jorăsci) se dice la singular 
alivenciu, şi atunci pluralul este aliven- 
cură. 

„Turte subţiri făcute din făină de 
popuşoiu cu chişlâc şi brânqă se nu- 
mesc alivenci“ (G. Siretânu, Botoşani, 
c. Ringhilesci). 

Alexanări, Rusaliile, sc. 13: 

Du-te ca gândul, te fă terancă, 
Şi te întorce vesel, gigât, 
Că'i găsi gata o alivancă, 
Care'ţi va merge cam grei pe gât... 

Ţeranul din Moldova privesce ali 
vencile ca ce-va atât de delicios, încât, 
se pâte pune la întrecere numai d6ră 
cu „purcel fripte. 

Intro doină din Covurluiu: 

” Ră&vaş puică, răvaş dragă, 

Răvaş dela, vornicu 
Că “ți vine ibovnicu ! 

— Las” să vie, 

Domnu 1 scie, 

Calea trandafir săi fie ! 

Că cămeşa i-am spalat, 
Cu busuioc o-am frecat, 
De mâncare i-am gătit 

Ahvenci s'on purcel fript... 

(iconomul G. Teodorescu, Galaţi, Mavromolu) 

Alexandri, Surugiul : „Măriuco fa, să 
mă aştepţi cu alivenci pe când mă 
voiu întârce, că ţi-oiu aduce un tul- 
pan noi...“ 

Acelaşi, Scara mâţei, sc. 6: „Mă 
rog, sori6ră, să'i poroncesci să'mi facă 
un borş cu perişâre şi alivence...“, unde 
editorul explică (t. IV p. 1747) că au: 
vencile sint „plăcinte mici de ţâră“, 

Costachi Negruzzi, Scrisorea IV: „Di. 
minsţa vom mănca cotlete şi vei b6 
un pahar de porter în loc de dicoct;
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la prânq, jambon, macarâne, alivenă, 
cu vin de Odobesci...“ 

Fără amestec de neologismi, la 1. 
Crângă, Capra cu trei iedi (Conv. lit. 
1875 p. 342): „Face-ea sarmale, face 
plachie, face alivenci, face pască cu 
smântână şi cu ouă şi fel de fel de 
bucate...* 

“Acelaşi, Amintiri (Conv, lit. 1881 p. 
10): „făcând mama un cuptior sdra- 
văn de alivencă şi plăcinte.. .* 

„Alivenă sai ghismane sînt un 
fel de plăcinte țerănesci, cari se fac 
din trei părţi făină, de popuşoiu cer- 
nută prin sită, dâsă, din o parte făină 
de grâii, din doă părţi brândă, de vacă 
prospetă, t6te amestecate împreună şi 
cu câte-va ouă, aşa ca aluatul să nu 
fie vîrtos; apoi se fac din acâsta mici 
mălăeşe puse pe frande de popuşoiu, 
de nuc, de hrân, cum se întâmplă, şi 
după ce se coc în cuptoriu, se scot, 
se ung încă ferbinţi cu unt sai cu 
smăntână, şi atunci să tot mănânci... 
(N. Bălăuţ, Vasluiu, c. Ivănesci), 

Cihac (II, 2) a indicat forte bine ori- 
ginea slavică a cuvîntului. Bohemesce 
liwanec saii l6wanec „orbicu- 
lus farinaceus fusus“ (Jungmann). Ne- 
greşit însă nu din bohemau dWa-dreptul 
vine românul alivancă, ci din vre-o for- 
mă, provincială pol6nă sai rutână, de 
unde Lai împrumutat Moldovenii, şi 
nu trebui identificat etimologicesce nici 
cu adverbul alivanta, nici cu ter- 
minul choreografic alivenci, despre 
cari mai jos. 

v. Ghismană. — Plăcintă. — Turtă. 

Alivănda s. alivânta, adv.; ă la cul: 
bute, en culbutant. „A da, a cd, a 
se duce alivanda = a căd6 în cap; a 
se- da alivanda=a se da peste cap; a 
da pe cine-va alivanda = a, ruina; a 
da aliandu == a căd6 din mărirea, sa, 
a, se ruina, a perde starea“ (L. M.). 

ALIVANDA . 

  
| 
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Cuvîntul se aude mai ales în Mol- 
dova şi peste Olt; în Transilvania pare 
a nu fi cunoscut. 

I. Crângă, Amintiri (Conv. lit. 1881 
p. 459): „lon însă, împiedecat cu pi- 
cidrele în mânicile contăşului, căduse 
alivanta la pămînt... 

Alexandri, Iorgu dela Sadagura, act 
lsc.!:: 

„Gângu: Să te păzesci, dragă cu- 
c6nă Gahiţă, pentru că la vîrsta n6- 

_stră cataroile sînt forte şugubeţe. 
„Gahiţa: Cine ţi-a spus d-tale că am 

cataroi ?.. 

„Gângu: Precum dică forte bine... 
ele de-o dată, nitam nisam, te trân- 
tesc alivanta plăcinta'n grâpă.. 

Acelaşi, P6tra din casă, sc. 9: „cine 
scie ? mâni, poimâni, pâte alivanta *n 
gr6pă... 

Acelaşi, Florin şi Florica, sc. 11: 
„(se împedecă în pâlele rochiei) Na! 
că era să daii alivanta peste cap...“ 

Acelaşi, Kera Nastasia : „Adi tare, 
mâne tare, poimâne pe spinare, adică 
alivanta. ..* 

In Oltenia : 
„Când se restârnă o trăsură, audi 

dicend : vădut'ai cum boterul şi cocâna 
ai venit alivanta peste cap? Intre 
copii, când se încurcă smeii: ţi lam 
dat alivanta ! A venit smeul alivanta !* 
(Chr. Cuţana, Craiova). 

Cihac (II, 2) crede că alivanta „cul- 
bute“ ar fi aceiaşi vorbă cu alivan- 
Că „gâteau“: „Pacception de culbute 

„est dâduite de la maniăre de faire ces 
petits gâteaux, que l'on roule“. Aso- 
ciaţiunea lui alivanta cu plăcinta 
S'ar păr€ la prima vedere a justifica, 
acestă derivaţiune ; în fond însă acea, 
asociațiune nu este alt ce-va decât toc- 
mai resultatul unei etimologie popo- 
rane. Faţă cu asemănarea materială a 
ambelor cuvinte, poporul-— ca şi Cihac 
— şi-a închipuit 'că ele trebui să fie în-
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rudite; apoi de aci, ca un fel de expli- 
cațiune la alivanta, s'a adaos plăcin- 
ta în: alvuntaplă cinta. Cihac ci- 
teză, locuţiunea : „a căd6 alivanta-p ă- 
cinta ca o brâscă=—faire une cul- 
bute comme une grenouille“. Mai ade- 
sea însă se dice: „alivanta în grâpăt, 
palivanta peste cap“, „alivanta pe 
spinare“. Alivaniaplă cinta se a 
ude numai în Moldova, nu şi la Ol- 
teni, în graiul cărora nu există ali- 
venci, şi prin urmare o asemenea 
etimologiă poporană nu avea cum să 
se nască. 

Finalul -cd din alivancă, fiindun 
sufix forte respândit în liinba română, 
nu putea să trâcă în -ta Şi -da din a- 
livanta saii alivanda, o terminaţiune 
de tot rară. Afară de acesta, sar fi 
dis: „a căd6 alivanceă“, după cum 
se dice întrun mod adverbial: „cade 
morman“, „curge gârlăt, „l6gă 
fedeleşș“ etc. (cfr. Jarnik, Rumâăn. 
Volksmăreh. 21), iar nu articulat: „a 
căd6 alivantat. In scurt, din tote 
puncturlle de vedere, alivanta nare a, 
face cu alivancă, 

Forma -anta sai -anda în loc de 
-ânta ori ânda dovedesce că vorba nu 
e veche la Români. Este terminul ita- 
Han de marină alla-banda (Tom. 
maseo, vv. alla-banda şi banda), cu un 
consonantism care indică trecerea” prin 
gura marinarilor bizantini, căci în me- 
dio-greca italianul banda se rostia, 
Baăvra (Du Cange, Gloss. graec, ad 
voc.). Italienesce „andare alla ban- 
da“ se dice despre corăbiile când se 
plecă pe o parte, şi de aci material- 
mente : „andare alla banda= ase 
poviîrni, a sta să cadă, a şovâi ca be- 
ţiviă“, iar figurat: „andare alla ban- 
da=a se ruina, a suferi o nenorocire 
Şi chiar a muri“, adecă într'un mod 
adverbial tâte accepţiunile românului 
alivanda sai alivanta. 

22,083 

  

  

Este încă una dintr'o s6mă de vor- 
be italiene străbătute la, noi dela Ma- 
rea-Nâgră prin comersiul venețian şi 
genoves de pe la finea vâcului de mijloc, 

V. Acioe. — Alamă. — Aleodor. 

Alivânt, s. m.; t. de Botan.: Lavan- 
dula, lavande. Se aude în Moldova (Vas- 
lulu, c. Muntenii-de-jos). In Ţera-Ro- 
mân6scă se dice levantă (Poenar- 
Aaron-Hill). Numele cel mai românesc, 
care merită a, fi generalisat, este a s- 
pic. O plântă de grădină, cultivată 
mai cu s6mă din causa plăcutului sei 
miros şi care a păstrat aprâpe în tâte 
țările numele 1 tecnic latin Lavan- 
dula: nemţesce Lavendel, rusesce 
lavendul, polonesce lew anda ete. 
Forma moldovenâscă alivant este 0 
apropiare prin etimologia poporană de 
alivanta, Cuvintul nu e vechiu la, 
Do). 

v. Ahvanta, — Aspic. — Levantă, 

"-Alivânci. — v. Alivamncă. 

2-Alivânei Ss. alivinci, s. f. plur,; t. 
de chorsogr. popul.: : ronde, danse en 
cercle, sorte de ballet. Un fel de horă, 
forte respândit în Moldova. Unii ai 
descris'o ca: „sorte de danse rustique, 
comme la hora, pendant laguelle hom- 
meset femmes se versent mutu- 
ellement ă boire“ (Cihac, II, 2), 
o particularitate de tot fantastica, nă- 
scocită numai şi numai pentru a, pute 
trage cuvintul din slavicul „liti=ver- 
ser“. Alivencile n'aii a, face cu nici un 
fel de beţiă sai băutură. | 

I. Crângă, Amintiri (Conv. lit. 1881 
p. 449): „... ne cânta din fluer: Doina 
care te umple de fiori, Corăbiasca, Mă- 
riuţa, Horodinca, Alivencile, Țiitura, Ca. 
-la-uga-cortului. . .“ 

Burada, Almanah musical 1877 p. 
63: „Alivencile. Acest joc se jâcă ca, 

29
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şi hora, femeile şi bărbaţii la un loc 
formâză un cerc, din când în când se 
despart în părechi şi bat în palme şi 
apoi 6răşi întră în cere...“ 

O descriere din districtul Iaşilor : 
» Alivencile sînt o horă din mai multe 

părechi de jucători, fie-care păreche un 
bărbat şi o femee, numai în lipsă de 
o femee doi bărbaţi. Toţi j6că cu paşi 
mărunți şi repede, saii înspre drâpta 
sait înspre stânga ; după ce sai învir- 
tit de 2—4 ori împregiur, se opresc, 
eşind în mijloc o singură păreche şi 
jucând amindoi, pe când cei-lalţi stai 
pe loc; apoi femeia din păreche îşi 
lasă pe bărbat şi începe dela un ca- 
pă&t al horei a lua la braţ câte o per- 
s6nă de o învirtesce, de aci mai iea la 
braţul drept şi pe bărbatul cu care 
j6că în păreche şi se învirtese împre- 
ună tus-trei o dată, la drâpta sait la 
stânga ; după aceia cei doi se lasă tre- 
când la loc, iar femeea, iea o altă per- 
s6nă din joc, făenă ca şi cu cea de 
“ntâiu, şi aşa pe rînd una câte una; 
apoi după ce isprăvise a juca, pe toți, 
atunci tâte părechile din horă se în- 
vîrtesc împreună, o dată la drâpta şi 
o dată la stânga, fie-care a-parte; în 
urmă se opresc, bat din palme Şi stri- 
gă: Joi sai Marţi! Deaci se aşsqă, 
hora la loc, şi ese din ea, o altă păre- 
che, jucând singură şi jucând pe cei- 
Valţă întocmai după cum făcuse cea, 
dentâiu, pînă ce es tâte părechile în 
mijloc saii pînă ce li se uresce...“ (|. 
Vasiliă, c, Gropniţa). 

O descriere din Covurluiu (D. Albo- 
tenu, c. Mastacani). „Este o horă din 
părechi : bărbat şi femee sai flecâii şi 
fată, prinşi de mâni, femeia la, drâpta 
bărbatului. După o mişcare cu toţii 
dela drepta spre stânga Şi înapoi, hora, 
se opresce, şi atunci bărbatul, care se 
crede ca mai însemnat între jucători, 
înainteză cu părechea sa în mijlocul 

  

  

  

horei jucând, se întârce înapoi, o în- 
virtesce o dată cu braţul drept, o lasă 
şi cu braţul stâng învîrtesce pe băr- 
batul care vine la drâpta părechii lui, 
îl lasă şi cu braţul drept învirtesce 
Grăşi pe părechea sa ca întâiu, apoi 
o lasă din noii şi cu braţul stâng în- 
virtesce pe părechea bărbatului pe ca- 
re ”] învirtise mai 'nainte, de aci 6răşi 
se duce la părechea, sa de o învir- 
tesce, pe urmă trece de jâcă pe păre- 
chea a treia, întâiu pe bărbat Şi apoi pe 
femee, şi urmâză tot așa, înainte, pînă 
ce isprăvesce de învîrtit la rînd pe 
toţi jucătorii, bărbaţi şi femei. După, 
aceia strigă: Alevinci ! şi toţă jucătorii 
se învirtesc a-parte cu părechile lor. 
Unii strigă în glumă: Alevincă pl â- 
cinte g6le! Incepe din noii jocul 
printr'o mişcare comună, şi apoi pă- 
rechea bărbatului ce jucase face în- 
tocmai după cum făcuse el. După a- 
ceia bărbatul din a doua păreche, apoi 
părechea lui, şi aşa înainte cu tâte 
părechile. Aria acestui joc este msle 
şi lină. Poporul nu! pr6 jâcă pe la noi, 
ci mai mult ciocoeşii saii surtucarii 
dela ţâră pe la petrecerile lor...“ 

Deşi jocul alivencă p'are nici o legă- 
tură cu turtele de acest nume şi cu 
onomastica, propriă, totuşi prin etimo- 
logiă poporană el se confundă cu am- 
bele : 

„Jocul Alivenă-p Lă cin te“ (G. Pop- 
povici, Iaşi, c. Golăesci). 

pAlivenciul se dice la noi hora lui 
Livente“ ([. Chirica, Tutova, e. Câr- 

-je6nid). 

v. Livente. — Plăcântă. 
Apoi poporul din Moldova privesce 

alivencile ca un joc ne-românesc.: 

„Alivencile este un fel de horă e- 
vre6scă...“ (G. Căderea, Nemţ, c. 
Bubalniţa). 

Originea străină a acestui joc, care 
n'a reuşit a se respândi afară din Mol-
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dova şi a remas abia pe jumătate îm- 
pămîntenit chiar acolo, ne explică, mul- 
ţimea etimologielor poporâne. 

Numele alivena, mai corect alevinci, 
vine din strigătul ce se scâte atunci 
când t o ţi jucătorii trebui să se în.- 
virtescă. Este germanul: Alle 
winden! Tot nemțesc trebui să fie 
şi strigătul cel-Valt: „Io isa Mar ți“ 
care nare nică un înțeles şi pare a fi 
o curi6să românisare assonantică din: 
„So man walzti, după cum se 
dice şi românesce : „aşa jocă pe la 
noi !“ In adevăr, în multe jocuri d'ale po- 
porului se pomenesc dilele sept&mânei. 
Aşa, de exemplu, la Alunel se strigă 
în Vâlcea (L. Stânescu, c. Recea) : 

Adi e luni şi mâine marţi, 
Alunelul să mi”! baţi! 
Adi e miercuri, mâine joi, 
Alunelut la bătâi.. ; 

dar nicăiri şi nici o dată „joi“ nu se 
pune înainte de „marţi“, ba; încă, fără 
trebuința, rimei. Nu pote fi decât re- 
sultatul unei etimologie poporane. 

Allegro. 

  

  

Alivencile este o horă nu evreâscă, 
precuin crede poporul din Moldova. fi- 
ind-că Evreii vorbesc acolo nemţesce, ci 
un fel de balet pe care?l vor fi întro 
dus la Români acelaşi musicanță am- 
bulanță din Germania, dela, cari noi am 
căpătat şi pe lăută, vechiu lâăută 
= germ. Laute, ba şi cuvîntul de- 
venit de tot poporan, maiales la nun- 
țile țerănescă: dan ţ=—germ, Tan ze. 
In Occident o mulţime de termeni cho- 
reografici sînt de asemenea de prove- 
nință germană, precum şi la Slavi. 

Din „alle winden“ alivencă sai ale 
vinci, pe alocuri la singular alevincă 
(C. Alexandrescu, N Smţ, c. Bistricădra), 
şi de aci apoi „hora lui Liven te“, 
astfel străvestesce poporul prin. pro- 
pria sa etimologiă tâte vorbele stră- 
ine fără familiă în eră, căutând să le 
găs6scă cu ori-ce preţ nesce n&muri 
pămîntene în fondul cel vechiu al 
graiului. 

Aria Alivencilor, aşa după cum sa 
cules în Moldova de căpitanul A. Mun- 
tenu (Vulpian, Jocuri de brâi, No. 13):    

  

v. Alăulă. — Danţ. — Horă. —1:Nemţ. — | 
Ștaer... 

Aliluia. —v. Alelua. 

Alimpăsei, n. pr. loc. m pl; un vil- 
lage dans la Petite-Valachie. Sat în 
Gorj, formând 0 comună cu satul Be- 
rescii. Numele topie Alimpescă presu: 

29%
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pune un nume personal Alimpu saă 
Alimpea, care ar put6 represinta 
aprâpe de o potrivă bine pe sântul 
Alipius şi pe sântul Olympius, 
mai curind însă pe acesta din urmă, 
prin ţrecerea iniţialului o1- în a1- ca 
în „altoilu“ din „oltoiu“. 

Alivinci. —y. 2: Alivendă. 

Aljăsul. —v. Naljosul. 

Alma, n. pr. loc. f.; un village rou- 
main en 'Transylvanie. 

O doină din Ardsl: 

Dragostele din Alma 

Sai dus tot pe 'Tirnova, 

Pin'ai stat la Mediaş 

Că-i lecul mai drăgălaş... 

(Jarnik-Bărsanu, 385). 

Din maghlarul am a „pomme“. Tot 
de acolo vin numirile topice a o mul- 
țime de sate române, deluri şi pârae: 
Almaş (= ung. Almâs) şi Almaj 
(= ung. Almăgy) cu deminutivii lor 
Almăşel şi Almâăjel şi cu deri- 
vatele Almăjeni, Almăşeni etc. 
Acestă nomenclatură e mai cu s6mă 
desă în Ard6l şi “n Banat, apoi în Ol- 
tenia şi ?n districtul Nemţului, adecă 
în regiunile învecinate cu elementul 
etnic unguresc. 

Act moldovenesc din 1644 (A. L.R. 
I, 87): „un sat anume Silişte în ţinu- 
tul Nemţului pe Almaşul cel 
mic... 

v. Almaş. 

Al-mai-rei, s. m.; Satan. — v. "Al, 
— Drac. 

) 

Almăj.—v. Alma.—A Imaş. 

Almăre, n. pr. loc. m.; localits dans 
la Petite-Valachie. Numele unui sl în   

Romanați (Frundescu), compus din al 
-m are, literalmente „le granâ“. 

v. "A. 

Almariu (plur. amare), s. n.; ar- 

moire. Cuvânt întrebuințat numai peste 

Carpaţi. Sinonim cu dulap. 

Strigătură de lîngă Beiuş: 

Bagă-m& Dâmne ?n potică 

Să'mi eu gură de-o groşiţă.; 

Tar mă bagă în almariu, 

Să'mi iei gură de-un grițariii... 

(Familia, 18%5 p. 307) 

Nu vine d'a-dreptul din latinul ar- 
marium, ci prin maghiarul alma.- 
riom sai prin germanul Almer 
(cfr. Cihac, 1 17, II 2). 

v. Dulap. 

Almâş s. Almăj, n. pr. loc. m;; une 
partie du Banat. O regiune din Banat 
învecinată cu acea a Mehadiei şi cu- 
noscută în popor mai mult sub nu- 
mele de „Valea Aimaşului“. Forma 
cea veche este Almaj sai Halmaj = 
ung. Almâgy sai Halmâgy. In- 
trun act din 1887 (Kurz, Magaz. II, 
304), banul unguresc al Severinului 
Stefan de Losoncz dă o moşia Roma- 
nului „Petrus filius Dees Kenezius“ 
din districtul Halmagy. 

Sub Constantin Brâncovanu un în- 
semnat număr de Almăjeni sai 
aşedat în România, închipuind ca un 
fel de breslă deosebită, supusă la o 
dare fiscală a-parte. Astfel în Con- 
dica Vistieriei dintre 1694 — 1704 (Mss. 
în Arch. Stat.) ne întimpină: 

Sub anul 1694 aprile 12: „Semele 
breslelor cine cum au dat la lipsa ha- 
racului : 

„Brăil6nii, jumătate ughi 140; 
„Vtori armaşi, ughi 30; 
„Slujitorii, pre jumătate ughi 3750; 
„pAlmăjanii, ughi 2661/,...*
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Sub anul 1696 martiii 1, tot pentru 
plata haraciului: 

„Satul Albescii, ughi 200; 
„Satele cu rumptoarele câle vechi, 

ughi 3200 ; 

„Satele cu rumptoarele câle noao, 
ughi 1668; 

„Hălmăjanii, ughi 266)/,; 
„Ungurânii ot heleşteul lu Costan- 

tin Vodă i ot Cornăţâni, ughi 400...« 
Almăjenii plătiaă, prin urmare, 

aprope tot atât ca satul Albescii, în 
care se afla o breslă a petrarilor (v. 
Albesci), şi pe jumătate cât dedeai 
„Ungurenii“, adecă o immigraţiune din 
Ardăl. 

Dela 1696 nui mai găsim pe Al 
măjeni ca breslă, căci unii vor fi 
întrat în numărul birnicilor ordinară 
din Mehedinţi, iar alţii — pote — se 
vor fi întors în Almaş. 

In graiu, prin metatesa liquidei, Ro- 
mânii rostiaii une-ori Amlaș în loc de 
Almaş. 

Cronica anonimă (Laurian-Bălcescu, 

Magaz. YV, 101): „[Cantacuzinii cerea 
dela împăratul Leopold] să le dea o 

parte de loca Ardâlului, unde sînt ce- 

tăţile acestea: Logoşul, Cavaran-Sebeş, 

Mehedia, Lipova cu ţinutul Amla- 
şuluă, ca să fie moşie cu privileghii 
dela împăratul date nâmului Cantacu- 
zinese,..& 

v. Alma. — Amlaş. 

Almăj6n ! 
Lu v. Alma. — Almaş. 

Almăşsn | 

Almintre. — v. Altmintre, 

A-ldeuri s. a-ldcure, adv.; par-ci 
par-lă, par endroits. Generalmente con- 
struit cu pe şi întărit prin emfaticul 
-a (V. %A): pe alocuria=pe unele lo- 

curi, nu pretutindeni, nu în multe lo- 
cură.   

Cantemir, Chron. II, 261: „însă pre 
furiş, pre alocure suppuindu-să, apoi 
tot de odată arătându-să...* 

Dionisie Eclesiarc, Cron. (Papiii, Mo- 
num. Il, 167): „spunea unii că sai 
şi găsit bani pe alocuri...“ 

Zilot, Cron. p. 29: „că nu numai nu 
făcea, vr'o împedicare Pazvangiilor, ci 
încă pe alocuria unii din ei se şi în- 
tovărăşia cu dinşii la prădi şi la ja- 
furi...& 

A. Odobescu, Pseudokyn. p. 14: 
„une-ori cerul se încingea. pe alocurg, 
în depărtare, de o vilvâre roşiatică...« 

De la Vrancea (B. Ștefănescu), Sul- 
tanica p. 215: „P'alocurea viile să 
mlădieaii, încărcate cu ciorchini, pe 
aracii plecaţi puţin de greutatea ro- 
duluj...& 

Alocuri se compune din preposiţio- 
nalul a (= lat. ad) şi din pluralul 
locuri, vechi locure. Intr'un text 

din sec. XVII (Cod. Mss. miscell. al 

bis. Sf. Nicolae din Braşov, p. 673): 
„se face acesti săborii întru cinstituliă 
al ei hram în Vlaherna Şi se prăznu- 

Jaşte şi prespre toate a-locure unde 

sânti sfintele besâreci...“ 
v. 12-A (p. 39). — Loc. 

"Aldiu. — v. Odogaciu. 

-Aldiu, — v, Sabur., 

Aldv.—v. Halâi. 

Aloviţă, s. f.; bâte errante. Cuvint 
adus de Pisone (Dicţ. 1865 p. 50) ală- 

tură cu sinonimul bitang, traducân- 

du-se prin : „pecus errans, das herum- 
irende Vieh“. Este slavicul alova, 
alovitza, ialovitza „sterilis de 

pecore et pomo“ (Miklosich, Lex. 4, 

1145) şi prin urmare însemneză, lite- 

ralmente : „vită stârpă“, de unde „vită
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fără spor“, şi de aci apoi „vită retă- 
cită€, 

Y. Bitang.— Ialomiţa. 

Alsâii (plur. Alseuri), s. n.; nature 
particuliere, propriâts. Cuvint format 
din articlul posesiv al şi din pronu- 
mele seii, prin care vechii scriitori 
români ai căutat a traduce pe paleo- 
Slavicul svoistvo dela svoi „Suus“ 
şi pe grecul îd.ozqs din Vdroc, 

Dosofteiu, Paremiar 1683 f. 197 a: 
„cum are părintele alsduli său a na- 
şte pre fiiulii şi a scoate duhulii svânti, 
şi cumi are fiiuli alsăul său a să na: 
şte din părintele, așia, şi duhul svântii 
are alsăul său a purciade din părin- 
tele şi a să odihni pre fiul; aşia li-i 
osăbiciunia numai cu câtă să osăpăsci 
alsăurile,..* 

Acelaşi, Synaxar 1683, Dec. 3: „bi- 
nelui acâsta'i alsăuli cel hireşii. să'ş 
dia, şi la alţâi din binele său...“ 

Din substantivul alsei sa formaţ 
apoi verbul alseuesc „approprier“, 
care represintă semasiologic pe paleo- 
slavicul svoiti sai usvoiti = 
gr. î0rd0, 

Aceste formaţiuni cărturăresci nat 
devenit tocmai poporane. Curat româ- 
nesce: însuşire şi însuşesc. 

Lexicon Budan, 39: „asăuescsai 
alsăuesce = însuşesc, adproprio, pro- 
prium reddo“ ; asăuinţă, alsău. 
in ţă = însuşire, proprietast. 

V. Aleluesc. — Insuşesc. 

Alseilese | 
Alsouinţă | 7 V. Alseă. 

Alt, -ă, ȘI alălt, -ă, adj. et pron. ; 
autre, autrui. Este al cela ce nu e 
acelaşi. Se declină ca pronumii 
pun“, „acest“, „acel“ ete. şi tot aşa, 
primesce în flexiune pe emfaticul -a (v. 
%A): alhuă sai altuia, alter sai alteia, 

  

    

altor sai altora, alaltuă, alaltuia, a- 
laliei, alalteia, alaltor, alaltora; dar for- 
ma alt se post-articuleză la nominaţiv 
ca adjectivii şi nu are pe emfaticul -a: 
altul, alta, alță, altele. 

Latina avea pe alius şi alter, 
cel întâlu mai puţin determinat: „ein 
anderer“, cel-Palt mai determinat: „der 
andere“. Românii ai păstrat ca ma- 
teriă numai pe alt = alter, dar mo- 
ştenind tot-o-dată ca, funcţiune pe acea 
diferenţiare între „alius« şi „alter“, 
ei ai plăsmuit pe lîngă alt o nouă 
formă, alalt, reservând lui alt sensul 
de „alius“, 6r lui alalt pe acela de 
pălter“. In alter finalul -ter este un 
sufix comparatival, ca şi când am dice 
„plus autre“; în alalt iniţialul al- este 
un articlu posesiv, compus din aq- 
-illum (. %A0; în ambele casuri no- 
țiunea simplului al? e întărită. Negre- 
şit, une-ori alt se confundă cu alalt, 
ca, şi lătinesce alius cu alter; însă 
despărţirea, lor în principii e nu mai 
puţin sigură. In graiul vechiu, aceleaşi 
texturi ne înfăţişâză ambele forme, 
fie-care cu nuanța sa propriă. Bună- 
Gră în Codicele Voroneţian circa 1550 
(Mss. în Acad. Rom.) alăturat cu Noul 
Testament din 1648: 

1550: 1648: 
Jacob. V. 12: „„Dece cu altii 

nece cu altul oare- glurămăntii... 
carele giurămăn- 
tu.., | 

= pneque aliud quodeumque jura- 
mentum...“; dar cu câte-va rînduri maj 
jos: aa 

Jacob. V, 16: 
ispovediţi- vă u- păcatele voastre 
rul alăltui greşa- unuli cătrâ a- 
lele... latu... 

„„„Ispovediţi-vă 

= „confitemini ergo alterutrum 
peccata,...“
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Intrun alt pasagiu: 
Act. Ap.XXVIII, 

9: şi alaiţi ciînre 
av6 lăîngedzi în- 

tru ostrovu, ur- 

dira şi se veîn- 
deca... 

vedem numai pe articulatul alții co- 
respundend nearticulatului ala/g. 

Deasemenea, nearticulatul alaltă — 
articulatul alta la Dosofteiu, Pare- 
miar 1683 f. 75 a: „Suindu-te Hri- 
stoase de pre muntele Eleonului, pu- 
terile prăvindi alaită cătră alta striga: 
cine iaste acesta...“ 

In doina: 

„Şi alții carii 
av6 nepotinţe în 

ostrovulă acela, 

veniia, şi să vin- 
deca... 

Uriîtul din cei făcut? 

Din omul carei tăcut: 

Pune-o buză peste alta, 

Şi iată urîtui gatal.. 

(Jarnik-Bărsanu, Transily. 80) 

în loc de articulatul alta sar fi pus 
în vechiul graiu nearticulatul alaltă: 

Pune-o buză peste-alaltă... 

Intrunul şi acelaşi pasagiu din Noul 

Testament, Act. Ap. XXVII, 44: „iară 
alaiţi, unii pre scănduri, alții pre frăn- 
turi dein corabie...“, alalfă însemnâză, 
totalitatea precisă a, celor remaşi, lar 
alții numai o parte nedefinită Gin a- 
cea totalitate. 

In textul omiletic din sec. XVI 
(Cod. Mss. miscell. al Bis. Sf. Nic. din 
Braşov, p. 379): „unul alăltui greulii 

să purtămi, căce că unulu e mai slab, 

altulu e mai tare...“, alalt este 'ce-va, 
determinat, fie-care din cei doi fiind 
alali faţă cu soţul sei, pe când altul 
nu e determinat, deşi se articuleză, 
fiind că nu se scie care anume este 
din cei-doi. 

Alt, ca şi alălt, presupune tot-d'a-una 

o comparaţiune, dar cu acea, esenţială 

deosebire că alait specifică, iar alt ge- 
neraliseză. In proverbul:   

CALT 910 

El pârtă ponosul 
Ş'altul rode osul... | 

(Pann, I, 82) 

altul este tâtă lumea, pe când alalt 
sar pute dice numai atuncă când ar 
îi vorba de o fiinţă hotărîtă. In balada, 
„Mănăstirea, Argeş: 

Mănăstire naltă 

Cum n'a mai fost altă... 

dacă sar pune: „cum n'a mai fost 
alalță“, sar înțelege că n'a, fost nici 
o dată, aşa de naltă mănăstirea cutare 
saii cutare. 

In expresiunea: „de altă parte“, de 
exemplu la Anton Pann (Prov. 1, 42): 

Socotind acestea, se călătoria 

Şi'şi vestejia faţa de inimă rea; 

D'altă parte iarăşi vedea pe 'Tatar 

Stând şi el pe gânduri şi oftând amar... 

se vorbesce de una 6re-care din cele 
multe părţi; când se arată însă direc- 
țiunea, atunci trebui dis: „de alaltă 
parte“ după limba vechilor texturi, „de 
cea .- altă parte“ după graiul de astădi. 

AU şi alalt sînt dară doă cuvinte, 
cari urmâză a fi cercetate fie-care în 

deosebi. Vom începe prin alai, deve- 

nit archaic şi care merită a fi ren- 
trodus în limba literară în locul tră- 
g&natului celalalt. 

ÎI. Alalt „autre, Vautre“. 
Macedo-românesce alaniu, alantă, 

bună Gră: „trei dile me duc tu lumea 
alantă“ (Petrescu, Mostre |, p. 10). 

Pentru compusul aialtă- ieri Macedo- 

românii ai: aualta-dî. Istriano-româ- 

nii au perdut pe alai, dacă nu cum: 

va o remâşiţă din el va fi pluralul 

ailți citat de lon Maiorescu (Itinerar 

p. 84). 

Alalt este tot-%a-una numai pro- 
nume şi nu se post-articuleză nici-o- 

dată ca al. | 

In flexiune, pe lingă alaltu etc., ca 

şi pentru simplul ajs, limba, veche ad-



911 
912 

  

mite şi chiar preferă o formă foneti- 
cesce scădută: alăltuă, alăltor, sati cu 
emfaticul -a: alăltuta, alăltora. 

Codicele Voroneţian circa, 1550 (Mss. 
în Acad. Rom.): 

Act. Ap. XXVI, 

31: deci eşiră de 

băsăduiră uruli 

cătră ataltu gră- 

„et Quum se- 

cessissent, loque- 

bantur adinvi- 

cem dicentes... 
indu.,. 

Pet. I, 1, 92: „„invicem di- 
urul atalti iubiţi ligite attentius... 
adesu... 

Petr. V, 5: toţi 
urul alăltui su- 
puindu-se,.. 

Radu din Mănicesci, 1574 (Mss. 
Harl. 6311 B. British Museum): 

„.omnes autem 

învicem huimili- 

tatem insinuate..   
Mare. IX, 33: „inter se di- 

unul cătră alaltu sputaverani... 
se întreba,.. 

Coresi, Omiliar 1580 quat. XXIV 
p. 10: „să nu avămi noi ascunsă 
atasta ce trebuiaşte alăltora sau ce e 
a căuta unulă alăltui folosul...“ 

Acelaşi quat. II p. 11: „noi toţi 
vâmă cunoaşte păcatele unul alăl- 
tu. 

Acelaşi, quat. 1 p. 9: „ale noastre 
păcate, ce ne'sii puse înnaint6 ochilor 
noştri, mai vrătoase şi mai amârâte 
să le cugetâmi decăţii ale alăltor...& 

Acelaşi, quat. IX p. 16: „arâtâ-se 
Mariei la mormântii şi alăltor mu- 
eri... 

Popa Grigorie din Măhaciu, 1600 
(Cuv. de bâtr. II, 5): „du-te de te 
iartă cu însul şi să lăsaţi greşalele 
urul alaltu,..« | 

Acelaşi (îb. 53): „castă carte să o 
cetâscă, săva preutii, săva, diaci, în- 
tre oamenri, şi să, învâţe şi să o tre- 
mâţă dela, unrii alalți... 

Cuvintul Sf. Ioan Crisostom, text 

  

    

din sec. XVII (Cod. Mss. miscell. al 
Bis. Sf. Nic. din Braşov p. 530): „ce 
râu facii glasurile tămpânelori şi ale 
fluerelorii şi ale alăltorii vase de gla- 
suri..„«& 

Ion din Sim-Petru, Alexandria din 
1620, (Mss. Acad. Rom. p. 12): „Ale- 
xandru să sărută cu Evanti înpă- 
rată, şi plănse, şi se ertară unu de că- 
ră alaltă,..« 

Moxa, 1620, p. 348: „ei se măntuiră, 
iară, alalți toţi se necarâ,..“ 

Ibid. p. 382: „eşiră unii Valalţi cu 
oşti, ce nu se loviră, că se spârârâ,..« 

Ib. p. 397: „Monomahi la războiu 
nu ştiia rănduli, iară, la alalte la toate 
era bini şi înţelept...“ 

Pravila, Moldov. 1646, f. 69: „căndi 
vor fi totii unii ca alalții amăndoa, 
parţile şi la tot meşterşugul să vor 
tocmi într'o fire şi întruni cumpăt...& 

Ibid. f. 58: „căndi să vor fi pr6 
ubindi unul pre alalhi,..« 

Constandin Brâncovanu, 1695 (Cona. 
Mss. în Arch. Stat. p. 99): „înţelep- 
cun€ lăudăndu-o minunatul Şi pr6 îin- 
ţeleptul Solomon, o propoveduiaşte 
a fi decăt toate alalte zidiri ale lui 
D-zeii şi cereşti şi pământeşti mai 
înaltă şi mai vrednică... ; şi cu câte- 
va, rînduri mai jos: „iarăş o mărturi- 
s6şte a fi mai scumpă decăt aurul 
şi mai de mult de preţ decăt toate 
diiamanturile şi alalie avuţii ale lu- 
Mii: 

Corbea, 1700, psalm. IX (Mss. în 
Acad. Rom.): 

Iară ei păcătoşii 

Să 'ntoarcă ticăloşii 
La Iad cu toate-alalte 

Limbi, ce zac în păcate... 

Printr'o duplă articulare, se nasce 
forma c e-alali=lat, ecc'illum-adillum- 
-alterum, în care cel se supune moţiunii 
şi flexiunii, €r al remâne invariabil : 
ce a-alalță, c e i -alalfi, cel o r-alal etc.
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Text omiletic din sec. XVII (Cod, 
Mss. misc. al bis. Sf. Nic. din Bra. 
şov, p. 686): „acasta iaste vrems de 
pocaanie, iară ceia alaltă de judeţ ; 
atasta iaste vrâm6 de nevoinţă, iară 
ceia alaltă de cununi...& 

In graiul de astăqi alalt se mai aude 
numai dâră în asociaţiunea c e l-alalt 
şi în adverbul olaltă = oo-alaltă: 

Ca pe lumea coeia-laltă 
Să fim dragă la o-laltă... 

(Jarnik-Bărsanu, Transilv. 57) 

Intr'un mod sporadic : 
Zilot, Cron. 104: 

Deci dintre tâte 

A cel e-lalte 

N6muri scădute 

In vremi perdute... 

Dionisie Eclesiarcul, Cron. (Papii, 
Monum. II, 207): „Franţozii şi-au pus 
împărat; înşişi de sine pe Bonaparte, 
fără ştirea şi iscălitura acestor- 
-alalță împărață...“ 

A. Pann, Prov. 1, 12: „Puțin daca 
trece, şi a cestilalt ese...“ 

In graju se rostesce adesea: ăl-ăl- 
alt, ă l-lant, ce l-alaut. 

Costachi Stamati, Muza 1 p. 349: 
„iar cel-alant mănios...* 

Jipescu, Opincaru p. 21: „când glă- 
sulețu mieii ar putâ pătrunde dăla un 
cap pină la ăl-lant al ţări...€ 

Tbid. p. 11: „nu miroase bine, mi- 
roase a, unt după t&râmu ăl-ălalt,...* 

Forma alali deşteptă următorele ob- 
servaţiuni: | 

10 Relaţiunea, funcţională între alalt 
şi latinul alter apare mai cu s6mă 
limpede în compusele alaltă-i eri „a 
vant-hier“ şi alaltă-s6ră „avant-hier 
au soir“. Latinesce „altero vicesimo 
die = 22“, „altero et sexagesimo 
anno = 62“, „trigesimo et altero= 
32* ete., întocmai precum alaltă-teri 
însemneză „al-doilea ieri“, alaltă- 
-s6ră — „a doua a-sâră“, pe când   
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un simplu „altă s6ră“ sati „altă terit, 
„alius dies“, „alius annus&, arată 
numai că nu este vorba de timpul 
cutare. 

Cugetări în 6ra morţii, circa 1550 
(Cuv. d. bătr. II, 449): „Plăngeţi după, 
mine, fraților şi soţii miei şi gintul Şi 
cunoscuţii miei, că pănă a-serâ, alalta- 
-s6râ cu voi grâiia şi de năprasnă'mi 
vine şi'mi sosi asul de mortia...% 

Cantemir, Chron. II, 189: „minciună 
născând, ca pre bureţă de eri de aladta- 
-eri îl faceţi...“ 

Alaltă-ieri nu este „ad alteram, 
heri“ (Cihac), ci „ad-illam alteram herit, 
precum şi alaltă-s6ră = „adilla al- 
tera sera“, amîndob fără paraleluri ro- 

manice, de ră ce numai Românii ati 

articlul posesiv a 1. Istriano-românul al- 
tă-eri (Miklosich, Untersuch. I, 19) 

se datoresce italianului altrieri, 
20. Modul întrebuinţării lui alalt 

forte des în vechile texturi: „iubiţi 
unul alalt = pe altul“, „să trimită dela, 
unii alalți = la alţi“ ete., confirmă de- 
rivaţiunea articlului posesiv al din lat. 

ad-illum, ceia ce este şi mai înve- 
derat în compusul olaltă „ensemble“ 
= una-adillam-alterami“. 

30, Construcţiunea cel-alait, cu doi 
articoli fie-care de altă origine, core- 
spunde pe deplin în principii albane- 
sului tiatără = tăi-atără, compus 
din atără „autre“ cu doi articol di- 
feriţi tă şi îi. 

Il0. Alt „autre, un autret. 
Codicele Voroneţian circa, 1550 (Mss. 

în Acad. Rom.): 
Jacob II, 25: . alia via 

pre altă cale i ejiciens... 
scoase... | 

Paralel cu ital. altro, provenţ al.- 
tre, reto-rom. auter, span. otr 0, por- 
tug. outro, franc. autre, sard. a- 
te ru, în dialectul gallures altu, după
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cum e şi la Români în ambele dia- 
lecte de căpetenii, 6r în cel istriano- 
român at şi oaf. 

Forma, organică dissilabică altu nu e 
rară în vechile texturi: 

Psaltirea Şcheiană, circa 1550 (Mss. 
în Acad. Rom.) ps. XLVII, 14: „că se 
spure în gintu altu...“ 

Miron-vodă Barnovski la 1627 (A. 1. 
R. I, 1, p. 14) cârtă, pe părcălabii dela 
Nemţii că: „de se vă svădi vre un 
om cu altu om, voi şi mergeţi de-i 
prădaţi şi le faceţi răutate multă,..“ 

Articulatul trisilabic altulu : 
Radu din Mâănicescă, 1574, Luc. 

XXII, 58: 
„„„după acela ...et post pu: 

prespre neşchitii silum, alius 
altulu "li văzu videns eum... 
eli.., | 

In casul oblic, aprâpe tot-da-una alt 
îşi însoţesce pe emfaticul -a: 

Dosofteiu, 1673, f. 5: 

Şi cînd te mânii, nu face 
Rău alluia ce nu' place... 

saii ibid. f. 10 a: 

Cine va săpa groapa altuia să'l surpe. 
Singur 'ş va căâia ?n râpâ şi viața şa 

rumpe... 

La plural, ib. f. 40 b: 

Cu năravuri riale în mânule sale, 
Ce-au făcut altora, să le fat cu cale... 

Locuţiune proverbială: „Este la lar- 
gul lui şi la strîmtul alfeia...“ (Pann, 
Prov. III, 53). 

La genitivo-dativ femeiesc singular, 
în graiu în loc de altei sait alteia se 
aude une-ori alții şi alfiia : 

Pravila Moldov. 1646, f. 153: „uni 
sudeţii ce va isprăvi şi va svrăşi 16- 
gia altui tudeţii alții eparhii, nu să va, 
certa...“ 

Mitropolitul Varlam, 1646 (A. [. R. 
III, 226): „să ţie frățeşte Zlata şi cu 

  

soru-sa, şi ş'aii făcut zapis una alțiia 
ca să nu să mai părască...“ 

La genitivo-dativ bărbătesc singular, 
Moldovenii rostesc altue în loc de al- 
tuia. 

Nicolae Costin, Letop. II g. 84: „Să 
facă şi unve şi altue supăr...« 

Donici, Cheltuitoriul şi rîndunica : 

De ce tot omul, când greşăsce, 
Asupra altue se dezvinovăţesce ?... 

Tot acolo se aude pluralul bărbătesc 
alțăi pentru alţi : 

Dosofteiu, 1673, f. 3 a: 

ar acmu voi, împăraţâi, 

Sama vă luaţ şi altă... 

sau ibid. f. 13 a: 

Sfatul si voroava ce fac necuraţâi, 
Tind sâlţe şi laţuri să strice pre alțăi... 

Cu poeticul d ca in „dalb=alb“: 
Doină din Ard]: 

Prundă verde şi iar verde, 

Mânâra mea cu daitul șede... 
(Jarnik-Bărsanu, 158). 

Place'mi mie da juca 

Cu drăguţa daituia... 

(Tbid. 360) 

* Represintând prin funcţiune pe la- 
tinul „alius“, alt se repetă şi el când 
e vorba de un şir de lucruri, ca: „alii 
statim dissupari, alii diu permanere, 
alii semper“ (Cic.);, bună-6ră: 

Cugetări în 6ra, morţii, circa 1550 
(Cuv.d. bătr. II, 469—70): „Unora le va 
fi faţa ca țărăna pământului, alții ca 
tina spureată diîn uliţă, alții ca guno- 
jul, alții le va fi trupul putredu ca un 
căine mortu căndu-i saru viermii din- 
tru elu, altora le va cură diîntre ochi 
smrad cu puroi şi vor fi îngănfaţi, al- 
ţii voru fi negri ca, însuş diavolul, alții 
vor fi ca peile aspideei...“ 

Balada Vulean : 

Unii gicea să'l omâre 

Cu laţ de spîndurătore,
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Alții să '] cufunde ?n apă, 

Alii să 1 înfigă 'n ţâpă, 

Alii să ?] tae pe loc, 
Alţii să 1 arunce ?n foc... 

Coresi, Omiliar 1580 quat. II. p.1: 
puîn duhă aste duhi de curvie, e al- 
tulu e de saţiulii, altulu e de iubire 
argintului, iară altui măriia, e alte şi 
de alte păcate...* 

Pravila Moldov. 1646, f. 34: „Pre- 
pusul furtuşagului să arată pre nu- 
mele omului cel rău, ce să dzice: alti 
om iaste vestiti de om buni, şi a/- 
tulu-i vestit de omi rău...“ 

Cantemir, Chron. I, 205: „câte şi 
câte feluri de schimosituri şi din zi 
în zi altele şi altele...“ 

Reduplicându-se numai „şi“: 
Vaylam, 1643, II f. 346 a: „acâstia, 

şi Şalle isprăvi de trebă mentia le 
svătuiaşte...“ 

Cu reduplicarea lui alt şi a lui şi: 
Pravila, dela, Govora, 1640, f. 49 a: 

„pisică sau aricău saiă pâlşă sau nevă- 
stuică sau vâveriţă şi galtele-altele căte 
săntii necurate...“ 

V. Și, 

In construcţiune cu ce-va, alt sati 
altă funcţioneză ca adjectiv, dar se con- 
fundă deja cu adverbialul alt, despre 
care vedi la, articlul următor. 

Biblia Şerban-vodă din 1688, Act. 
Ap. XXIX, 8: 

„.. Gl ce-va „.„aliud cla- 
striga... mabant... 

Constantin Brâncovan, 1675 (Cond. 
Mss. în Arch. Stat. p. 120): „ca să fie 
metoh la sfânta mănăstire a Domniei 
mâle dela Hurezi şi ca să dau Dom- 
pila m6 alt ce-va în locul ei la 
Sfântul Mormânt...“ 

I. Crângă, Harap-alb (Conv. lit. 1877 
p. 178): „par'că îmi vine să sbor, nu 
altă ce-va...* 

Acelaşi, Punguţa cu doi bani (ibid., 
1876 p. 404): „Atunci tâte paserile din 

CALT 

| 
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. ograda boerâscă sait luat după cucoş, 
de ţi se părea căi o nuntă Şi nu altă 
ce-va...& 

Ca exclamaţiune, „alt ce-va!“ sai 
„Şi alt ce-va!“ însemnâză: „certaine- 
ment!“ 

„Când întrebi pe ţ&ran: Al isprăvit 
cutare lucru? el în loc de da dice: 
O-ho! şalf ce-va!“ (Buzei, c. Glod- 

  

      

-Siliştea). 

v.2 Alt. — Cea, 

Circulaţiunea, cea mai G6ă a luial/ 
este în corelaţiune cuun. 

Codicele Voroneţian circa 1550 (Mss. 
în Acad. Rom.): 

Act. Ap.XXVIII, 

24: şi urii cred6 

grăiteloru de Pa- 

vel, iară alții nu 
cred6,.. 

... guidam cre- 

debant his quae 

dicebantur, qui- 

dam vero non 

credebant... 

Radu din Mânicesci, 1574, Matth. 
XXIV, 40: 

„doi vor fi în 

sati, unulu se 

va lua e altulu se 

va lăsa; e doi 

rășnind în răşni- 

ţă, unulu se va 

lăsa e altulu se 

va lua...   
... duo erunt in 

agro: unus as- 

sumetur, et u- 

nus relinquetur; 

duoe molentes in 

mola: una assu: 

metur, et una 

relinguetur.. 

Moxa, 1620, p. 346: yceriul cu stele 
Şi cu luciaferi, cu soarele şi cu luna, 
de se întrecii una cu altă întru lauda 
cui le-au faptii...« 

Pravila dela Govora, 1640, f. 21 b: 
„cândă va spune unele şi aliele, iară, 
săli întrâbe...“ 

Act muntenesc din 1682 (A. LR. 
I, 61): „să avem pace unul de către 
altul... 

Des în proverbi Şi locuţiuni prover- 
biale : 

Doi inşi una nu dicea: 

Unul hăis şi altul cea! 

“ (Pann, II, 76).
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„Unul face ş'altul trage... (ibid... 
II, 30). 

Unul trage să mâră 
Ş'altul jâcă, se *ns6ră,... 

(Ibid., 11, 148). 

„Unul şaltul tot un drac“ (ibid. 
I, 88). | 

Gr. Alexandrescu, Dervişul : 

Dintr'una'ntr'ala vorba aduse, 
Şi în stil neted patima'şi spuse... 

Basmul „Lucâfărul“ (Ispirescu, Leg. 
382): „Ei, nici una nici alta, vVo- 
iai să vineze tot lighioi sălbatice....« 

Cu un sens de tot diferit este ar- 
chaicul „ni unul ni altul“, unde 
ni-ni (=lat. en = gr. dpi) însemneză 
jată-iată sai acum-acum: 
„on Neculce, Letop. II p. 235: „tot 
trimetea ni pre unul, ni pre al- 
tul înaintea lui să vie mai curând...& 

Acelaşi p. 259: „tot irimitea la sute 
de pungi de bani, de lua ni cu o 
pricină, nicu ala... 

Acelaşi p. 301: „tot îmbla, cărţile şi 
soliile, ni la unul, ni la altul, de'i 
tot îndemna...“ 

Din causa, desei corelaţiuni între un 
şi alt, vine apoi aglutinurea ambelor 
cuvinte: unulaltul, unii-alță, una: 
-alta etc. 

Prăvila Moldov. 1646, f. 90: „cănâi 
nu va vr6 muiaria să înble după băr- 
bat, ce va înbla cu şuvele, un â-altă 
va găsi să să poată mântui, dzicănai 
că nu iaste obiceiulii să înble muerile 
după bărbaţii, nu i să vori prinde 
acâstia, 

Zilot, Cron. p. 33: „lasă pină a 
trece, zăbovindu-se Sre-şi-ce Şi apucân- 
du'i qiua, kai văqut unii- aţă şiaii 
venit scire în Craiova...* 

Anton Pann, Prov. 1, 11: 

Vorbind un a-alta cu toţi împreună, - 
Ca şi unii-alţii cânq-va când s'adună... 

  

    

Acelaşi, I, 141: 

Apucă-te, gic, de muncă şi nu umbla 

haimănind 
Şi uşele u n e i-alfei înverigând şi păzind... 

Acelaşi, III, 87: 

Nu ai să'mi faci nicio trâbă, ci de urit, 

să nu gedi. 
Să, 'ngrijesci de una-alta, de argați şi 

slugi să vedi... 

Gr. Alexandrescu, Elefantul : 

O! asta nu se pâte — 
Dic uni i-ati ?n lume... 
— Domnii mei, se pot iste... 

„[Descântăt6relor] e datina a li se da, 
câte un ă-alta din casă, numai să se 
dică că n'aii descântat de giabat (8. 
F. Marian, Descântece p. 71). 

De aci apoi locuţiurea: pînă una: 
-alta=,en attendant“. 

Basmul „Il6na Sindiana“ (Ispirescu, 
Leg. 15): „Şi pînă una-alta, ea își 
aduse a-minte de vitejiile tatălui sei...“ 

Basmul „Cei trei fraţi“ (ibid. 280): 
„pînă una-alta, iea şi tu halâul ăla 
şi vedi dei put6 să prinqi vio fiţă 
de pesce...“ 

Alt basm (ibid. 290): „Pină una- 
-alta, Cotoşmanul se dete pe lîngă stă- 
pânul seii...* 

I. Crângă, Harap-alb (Conv. lit. 1877 
p. 182): „ia să lăsâm tâtela o parte, 
şi pînă la una-alta, hai să vedem 
ce'i de făcut,..& 

Acelaşi p. 192: „pînă un ă-altă, ia 
să m& duc să vă... 

A. Pann, Prov. III, 83: 

Pînă una-alta, fuse şi prându 'ndată 

gătit... 

„Glume din popor“ (Foiş6ra din Si- 
biiu 1886 p. 11): „Pînă ună-altă, ţa 
plăti Cel de sus!...* 

In sfîrşit, printr'o fusiune deplină în- 
tre ambele vorbe, sa născut cuvîntul 
un6ltă „instrument“, care întru ne- 
mic n'are a face cu latinul „utensiliat
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(Cihac), ci este une-alte „tot feluri 
de lucruri“, dentâiu întrebuințat nu- 
mai la plural, de exemplu întrun act 
din 28 octobre 1593 din Archivul lui 
Petru Schiopul (Mss. în Acad. Rom.), 
unde se vorbesce despre deşterarea 
principelui : „cum acestii om cu tite 
un6ltele lui să mârgâ în crâi- 
ria noastră, fără grije, cu voia în- 
pâratului...“ Aci „toate unâltele“ 
însemn6ză învederat „tot ce are“ sai 
„tot ce trebue“. 

v. Un.— Unn.— Undltă. 

Despre dicerile alte-alea „parali- 
siă“ şi altă-aia „monstre“, 

v. 1 Ale. 
A. Odobescu, Dâmna Chiajna p. 76: 

„Pehlivanii arapi şi hindii, ce'i aduse- 
seră din ţ6ra 'Turcâscă, făcură şi ei 
feluri de năsdrăvănii şi de jocuri mi- 
nunate şi nevă&dute locurilor n6stre ; 
unii săriaii în văzduh, cu capetele în 
jos, peste opt bivolă puşi în rînd, al- 
ţii călca cu iuţelă pe o făşiă de tul- 
pan întinsă fără d'a se cufunda, iar 
unul mai ales schimba în tot chipul 
0 căciulă, care, când o arunca de pă- 

mint, pe loc se prefăcea în feluri de 

căciuli deosebite. De acolo a şi eşit 
vorba, romanâscă;: altă căciulă! când 

vrea, omul să dică că s'a, schimbat sta- 

rea de mai nainte a unui lucru...“ 
Despre originea istorică fârte _inte- 

resantă, a Jocuţiunii proverbiale „altă 
căciulă=—,„cest une autre paire de 

- manches“, care nu vine de loe dela, 
„pehlivanii arapi şi hindii“, 

v. Căckulă. 

Cu un sens apropiat, se mai dice : 
a întorce sai a schimba pe altă 
f6iă, 

Jipescu, Opincaru p. 120 : „omu când 
vede el bine că nu merge drept şi ne- 
tid ceva, lesne schimbă vorba d'întâi 
p'altă f6 ie...“ . 

Intocmai aşa qic Sicilianii: „vutari 

2ALT 
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n autra fogghia=cambiar mate- 
ria, del discorso“ ('Traina). 

V. A-ho!— Foiă. 

Cu negaţiune, se dice ne-alt „ex- 
ceptionnel“ în locuţiunea : „a face ce-va, 
saii a fi ca ne-altă lume“, de unde 
apoi la comparativ: n e- m a i-alt „Sans 
pareil“. 

Basmul „Petrea F&i-Frumos* (Sbiera, 
Poveşti p. 118): „ar nasce un prune 
ca ne-mai-altul pe lume, un Ftt- 
frumos din poveste. ..* 

Adjectivul şi pronumele al/ se deo- 
sebesc de tot prin funcţiune de neu- 
trul alt, de adverbul alta şi de ter- 
menul poporan medical a1ta, pe cari 
vedi-le mai jos, ca, şi derivatele : 

aliă-dată. — altă-oră. — alt-cum. — all: 
fel. — alt-unde. .. 

2-Alt s. ăltă; pas ca, pasceci. Nume 
general pentru tot ce nu este ac6.- 
sta sali aceia. Are maj adesea forma 
alta, în care finalul -a nu pare a fi ar- 
ticol, căci atunci şi la masculin sar 
dice altul, ci mai curând este emfa- 
ticul -a (v. 54) funcţionând ca, în ad- 
verbi. E învederat că in: „nu dînsa, ci 
alta vorbesce = dest une autre 
qui parle“ şi în „el alta vorbesce =il 
parle autrement“, primula ta, şi 
al doilea alfa sînt do& cuvinte cu to- 
tul deosebite în fond, deşi identice în 
formă. Neutrul alfa funcţionză ca ce- 
va mijlocii între pronume şi adverb, 
nemic adjectival. 

Balada, „Golea, haiducul“ : 

Voinici, staţi 

De nu mai daţi, 

Pe mine nu mă stricaţi ! 

Că asta nu e alla, 
Ci este greşela mea... 

„18. D. Teodorescu, Poes, pop. 589). 

Balada, Oprişanul : 

Nu mi-e ciudă de asta, 

Cât mi-e ciudă de alta...
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Basmul „Ţugulea“ (Ispirescu, Leg. 
327): „Mai diseră unii una, alţii 
alta, . 

Se pâte înse şi fără emfasă: altă, 
Pravila Moldov. 1646, f. 15: „să'şi 

pilardză, toată ustensla, şi necumit alfă, 
ce cheltuiala, încă să nu'şii ia...“ 

Costachi Negruzzi, la M*** : 

Nici ura, nici amorul, nici lumea 'nşelătore 
Ce nencetat m'adapă cu fiere şi venin, 
Nu pot să facă altă decât să m omâre... 

A. Pann, Prov. I, 87: 

Pe loc se desbracă, se aruncă *n baltă, 
Negândind nerodu co să paţă ş'altă. .. 

Apoi cu acelaşi înţeles forma băr- 
bătâscă alt, tot-d'a-una nearticulată, bu- 
nă-6ră în Codicele Voroneţian circa 
1550 (Mss. în Acad. Rom.) alăturat cu 
Noul Testament din 1648: 

1550: 1648: 

Act. Ap. XIX, . iară, alţii 
32: fară alţii amu altă striga, .. 
altu oare-ce stri- 
ga... 

0. Negruzzi, Zoe, I: „Pe semne tu 
nu scii că te iubesc mai mult decât 
ori-ce alt pe lumea asta. ..& 

Forte des în construcţiune negativă. 
Miron Costin, Letop. 1 p. 307: „a- 

cesta este pricina, nu alfa. ..* 
I. Crângă, Harap-alb (Conv. li. 1877 

p. 174): „să mă duc şi eii pe urma 
fraţilor mei; nu de altă, dar ca să'mi 
încerc norocul... 

Basmul „Pepelea“ (Sbiera, Poveşti 
p. 8): „tâte de prinprejurul lui ai 
prins a juca de se sfărma, nu alfa...* 

Basmul „Voinicul florilor“ (ibid. p. 
77): „dară "Tiganul să crepe, nu alta, 
de ciudă şi de urgie...“ 

La Macedo-Români, negativul fără 
-de-altu este o locuţiune adverbială 
însemnând „sans faute“, de ex.: „să'ni 
aduci fără -de- altu =smi aducă n e- 

  

  

    

greşit“ (Dr. Obedenaru, Dicţ. Mss. 
în Acad. Rom., I, 369). 

V. 1 Al. —1 Alta. 

“Alta s. âltă, adv.; secondement, puis. 
Se desvâltă din neutrul a] t, despre 
care mai sus, căpătând o funcţiune 
pe deplin adverbială. Sinonim cu a- 
poi. 

Cuvîntul Sf. Ioan Crisostom, text 
din sec. XVII (Cod. Mss. miscell. al 
Bis. Sf. Nic. din Braşov, p. 556): „doao 
face acic6 Domnulii: una, arată iu- 
bire de oameni şi putsre; alta, se ch6- 
mâ pre sine sâracelorii pârinte Şi vâ- 
duolorii judecâtoriu. .. 

Simeon Movilă, 1602 (Cuv. d. bătr. 
I, 118): „am miluit boiarinul domniei 
mâle Preda 'Ţinter6nul cu satul Boră- 
ştii şi cu Baia în judeţul Mehedinţilor, 
căce cau fost lui de moşie mai de- 
ainte vr6me, şi altă pentru ce au slu- 
jit şi sau nevoit la slujba domniei 
mele...“ 

Miron-vodă, 1628 (A. 1. R. 1, 175): 
„Sai jăluit innaint6 domnii msle ru: 
gătorii noştri episcopii şi egumenii de 
prin toate mănăstirile, şi mazilii şi fe- 
corii de boiari de ţară, şi giupânese 
sărace, într'acela chip zicâud, că li sau 
pustiit satele şi li s'au răşchirat ve- 
cini prin slobozii şi prin satele boie- 
reşti, şi ei au rămas numai cu săli- 
ştile; alta s'au jăluit pre părcălabii de 
ținuturi că le întră în sate de le pradă 
vecini şi-i cobotescu fără de ispravă ; 
alta îmblă dişugubinarii în toată vre- 
m6 de facu năpăşti a femei şi a fete 
de oameni buni şi a sărace pre min- 
uni de facu pradă Şi-i bagă în fieră 
şi-i Cobotescu ; alta umblă slugile hăt- 
mănești şi giuzii ţigăneşti de le învă- 
luescu Tiganii şi-i pradă...“ 

Un act moldovenesc din secolul 
XVII(A, 1. R. 1, 135) se începe chiar 
aşa: „Gavriil hetman i părcălab su-



925 "ALTAR: | 926 

tavskii scriem la prifatenul nostru la, 
Neculai de Vaslui, alta dăm ştire că, 
ni s'au jeluit ete.“ 

Tot aşa mitropolitul Dosifteiu din 
Arde, 1627 (ibid. 93), după titlul sei 
începe d'a-dreptul: „Alta pentru ce 
me-aţ fostu scris molitvele voastre cu 
loan pentru zapisele celor poeni.. .« 

v. Alt. —2 AU. — Apo. 

2"Alta, s. f.art, iuvar.; t. de Soreel- 
lerie populaire: 10. mercure employ6 
comme antidote dans l'empoisonnement 
mercuriel ; 2%. moyen similaire pour 
r6agir contre Pensorcellement de quel- 
cun. La fermecătoresele din Oltenia se 
înţelege Gre-cum prin alta vechiul pre- 
cept medical anti-hippocratic de „simi- 
lia, similibus curantur“, mai în specie 
însă vindecarea prin mercurii a celor 
înveninață prin mercuriă şi însănăto- 
şarea prin descântec a, celor îmbolnă- 
viţi prin descântec. 

„Poporul dice : i-a făcut de alta — 
i-a dat argint-viii, adecă atunci cânâ 
s'a fost dat cui-va în beutură argint- 

„-viu descântat. casă] prăpădescă, i se 
dă apoi un alt argint-viă iar descân- 
taţ, care — bându'l bolnavul — scâte pe cel 
de'ntâiu şi omul se însăânătoşză. Alta 
mai are încă un înţeles în fermecăto- 
ria, băbâscă. Se crede că muierile me- 
ştere dacă pun o gângă la o flâre dela 
un isvor şi o sorocesc că este a a]- 
tei femei, pe care vor s'o omâre, a- 

poi închid acea gângă într'o şticlă şi 
o căznesc pînă când more, atunci mâre 
şi femeia pe numele căriia se prinsese 
gOnga; dacă însă se prinde de veste 
maj din vreme, o altă muiere şi mai 
meşteră, descântă pînă scapă gânga cea 
prinsă, însănătoşindu-se tot-o-dată şi 
femeia, cea bolnavă. Intr'un cas ca şi'n 
cel-lalt, se dice: a face de alta“ (Preut 
R.. Popescu, Mehedinţi, c. Isverna). 

v. Argint-viti. — Descântec,   

Altanâc. — Altângic. 

Altăr s. altăriu (plur. altare), s. n.; 
autel. „Despărţire din întrul bisericei, fă- 
cută prin catapetâzmă, şi unde preutul 
săvîrşesce misterele liturgiei“ (Costi- 
nescu). Din lat. altariu m, formă co- 
laterală cu altare (=ital. altare, 
span. altar etc.), altar este una din 
vorbele cari dovedesc prima întrodu- 
cere a creştinismului la Români prin 
biserica latină, 6r nu prin acea grâcă 
Şi slavică. 

Versetul din Psaltire, XXV, 6: peir- 
cumdabo altare tuum Domine....&, 
se traduce în: 

Psaltirea Şcheiană circa 1550 (Mss. 
în Acad. Rom.); „cungiurai altariul 
tău, Doamne...“ ; 

Coresi, 1577: „încungiuri altariuliă 
tău, Doamne...“; 

Dosofteiu, 1680 : „încungiura-voiu al- 
tarul tău... 

Pentru alte vechi texturi, v. Cipariu, 
Principia p. 388: 

Altarul se face spre resărit, având 
în faţă spre apus pridvorul saii tinda. 

Balada „Inelul şi naframa“ : 

Şi pe dinsul Pa zidit 

In altar, la, resărit, 

Pe ea ?n tindă Pasfinţit.. 

Unele biserici ai do şi mai multe 
altare. 

Descântec de „săpetătură“ : 

Mergeam la biserica cea mare 

Cu trei altare, 

Ne-am luat năframele 

Să ştergem iconele, 

Ne-am luat ştergarele 

Să curăţim stranele... 

(Alex., Poes. pop. 2., 272) 

In „Basmul iui Dumnedeii“: 

A fost o-dată un om mare, 

Şi şi-a luat un topor mare, 

Şi s'a dus într'o pădure mare, 

Şi a tăiat un copaciu mare,
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Şi a făcut o biserică mare - 

Cu noă uși, cu noă altare, 

Cu noă jăţidre... 

(Tara-nouă, 1836 p. 698). 

Proverb luat din Faptele Apostoli- 
lor: „Cine slujesce altarului, din altar 
mănâncă“ (Pann, III, 28). 

De aceia în satirele poporane contra, 
preuţilor nu rare-ori figurâză Şi al- 
tarul. 

Doină din Ardăl: 

Şi şedând pre păltinel 

Să mănânc carne de miel; 
Popa jâră din altariu 

Ca furat'o-un p&curariu... 

(Reteganu, Poes. pop. 42) 

Altă : 

Strigă popa din altar 

Cătră slugă că-i tâlhar; 

Preotâsa de pe vatră 

Jură că sluga-i derâptă,... 

(Jarnik-Bărsanu, 469) 

Doina unei femei leneşe : 

M5 duc la biserică, 

Purca'mi pune piedică; 

Eu mă ?'nchin pe la icâne, 

Fusul mă ţine de p6le; 

Iară popa din altariu 
Sbiară ca un harmasariu... 

(N. Bălăuţ, Vasluiu, c. Ivănesci): 

„Poporul înjuri de cruce, lumînare, 
D-qei, papucii Precistei, câră, Vavilon, 
Adam, Eva, biserică, mănăstire, altar, 
cocoşul din raiu....“ (St. Istrătescu, 
Dâmboviţa, c. Cobia). 

Alături cu romanicul altar, Românii 
ai căpătat prin Slavi dubletul oltar 
=—paleo-sl. oltari. Ambele forme cir- 
cul&ză une-ori în aceiași scriitori. 

Omiliar dela Govora 1640, p. 29: 
„Voi carii staţi lăngâ altariu slujind 
Domnului...“, far cu o pagină mai sus: 
„Preuții carii slujesc lui la oltariu...& 

Gr. Alexanârescu, Cimitirul : 

iartă cumplita spaimă ce în sinu'mi 

aprinse 
Urici6sa privire a foştilor Părinţi, 

  

      

Şi altarul de pâtră pe care stati întinse 
Mădulare de sfinţi... 

şi acelaşi în „Te mai vedui“ : 
Ca să mai vărs o dată o lacrimă ferbinte 

P'al inimiţi oltar.., 

V. Aghios. — Aleluia. — Oltar. — Popă... 

Altă-dată, ălte-date, adv.; une autre 
fois. Pe când forma poporană contrasă 
al-dată are mai adesea sensul de odi- 
ni6ră „autrefois, jadis“, forma, isto- 
rică altă-dată e sinonimă cu altă- 
Oră, având înțeles de „întrun alt rînd“, 
„alia vice“, fie în privinţa trecutului, 
fie în a viitorului: „altă-dată să nu mai 
vorbesci aşa“, „ai mai făcut'o şi altă. 
dată“ ; în texturi nu e rar şi pluralul 
alte-date, în locul căruia graiul actual 
preferă pe alte-ori. 

Moxa, 1620, p. 877: „de acii se 10- 
viră g'allâ-dată şi biruiră, atunce pre 
Greci. . .& 

Pravila Moldov. 1646, f. 169: „ară 
de să, va afla cumii acel furi au fostii 
învățatii şi de altă-dată să, fure, atunce 
cela celi va fi svătuiti nu să va 
certa, . .“ NE 

In oposiţiune cu une-date Şi u- 
ne-ori: 

Ibid. f. 110: „cela tau făcut silă 
iaste om den clirosul besericii, să va 
certa după voia giudețului, şi une- 
date să va globi cu bani, alfe-date 
să l&pădă de totii den mesergre'şi, iarâ 
une-ori să opreşte de besricâ,..“ 

La negativ : 

Ib. î. 60: „va fi mărsă asupră-i cu 
armele goale sau cu soţii multe ca 
nu alfă dată... 

Astădi se dice obicinuit: „ca ne 
altă-dată“. 

v. Al-dată. — Altă-dră. — Ne. — Odi- 
nioră... 

Altân-bagtiriae, s. m.; t. de Med.: 
sorte de thâriaque. Una din numer6-
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sele preparaţiuni farmaceutice, forte 
amestecate, prin cari medicina de altă 
dată, vindeca, rânile şi muşcăturile cele 
venin6se. 

La Fl6rea Copilul, Insemnare pentru 
căte doftorii, 1788 (Mss. în Arch. Stat.), 
care de altmintrea întrebuinţâză numai 
cuvinte devenite poporane în timpul 
sei: „Pentru ciumica, ferescă Dum- 
nezeu, cănd nu sparge curănâ, să caute 
Melci să-i piseze cu coajă cu tot, sau 
icre negre ca să spargă buba, sau al- 
tănbaştiriiac dela băcan cu cărpă să 
ungă să pue de-asupra bube... 

Turcesce altîn-bastiriăq în- 
semneză literalmente „archi-thsriaque 
d'or, 

v. Crumică. — Tiriac. 

Altângeă. —v. Alfângic. 

Altângie (pl. altângicuri), s. n.; t. de 
Botan.: capucine, Tropaeolum majus. 
O frumâsă fl6re de grădină de origine 
din America, cunoscută la noi în po- 
por mai cu sâmă sub numele de con: 
durul-Dâmnel şi pe a-locuricăl- 
țtuna şi. Altângic se aude numai în 
Moldova, şi'n Dobrogea. 

„Alângicuri se chiamă călţuna.- 
il“ (St. Voinea, Dobrogea, c. So- Ş | 

mova). 

„Acelaşi fel de fidre se dice con- 
duri şi altângicuri...“ (. Maior, Tu- 
tova, c. Plopana). 

In Dobrogea circulâză şi forma al- 
tanâc (N. Andriescu, Constanţa, e. 
Beilic). 

Dr. D. Brândză a audit pe la Bărlad 
variantul feminin altân gea, la plu- 
ral altângele. 

Cuvînt turcesc, dela altîn „aurt, 
din causa culorii „aurore foncâ“ a a- 
cestei flori (Littr6, v. Capucine). Bul- 
găresce se chiamă latinka prin me- 

22,088 

    

    

  

    

tatesă din altinka, forma cea mai 
apropiată de dobrogânul altanâc. 

v. Blabornic. — Condurul-Domnăi. 

Altă-6ră, ălte-ori, adv.; une autre 
fois. In graiul actual e sinonim cu 
altă-dată, cu care se şi amestecă 
in flexiune ; în vechile texturi, când se 
construesce cu de, însemnâză odini- 
Oră şi Gre-cână. 

Codicele Voroneţian circa 1550 (Mss. 
în Acad. Rom.): 

Petr. I, 2, 10: 
cela ce de altă 

oară neoamenri, 

e iacmu oamerii 

la Dumnedzeu... 

în Noul Testament din 1648: „cari 
oare-cândi nu eraţi oameni...“, 
Jar în Biblia din 1688 : „carii odini- 
oară nu eraţi norodii...“; şi tot aşa 
in alte pasage, pretutindeni de altă 
Oră „aliquando“ din Codicele Vorone- 
țian corespundând cu oare-când şi 
odiniGră din cele-Palte doă contex- 
turi. 

In oposiţiune cu une-ori: 
Costachi Negruzzi, Zoe, III: „une- 

ori un tremur fioros o apuca, aite- 
ori ridica, frumoşii sei ochi spre cer Şi 
suspinând îşi frângea mâinele...& 

Proverb: „Une-ori curge şi alte- 
ori pică“ (Pann, II, 69). 

v. Altă-dată. — Oare-când. — Odinidră. 

qui ali- 

guando non 

populus, nunc au- 

tem populus Dei.. 

Alt-cum, adv.; autrement. Sinonim 
cu altmintre şi altfel. Se aude 
des in Ardel şi'n Banat. 

v. Aimintre. — Alifel. — Cum. 

12%Ăltfel 5. altfăl, subst. , adj. et 
adv.; 10. autre sorte, autre espăce ; 
29. d'autre sorte, dautre espăce, au- 
tre; 39. autrement, d'une manitre dif. 
ferente, sinon. 

Şi ca substantiv sai adjectiv, Şi ca, 

30
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adverb, alfel este în oposiţiune cu 
astfel, câte-o-dată însă şi cu un.- 
fel, de ex: „un fel de plată cere el, 
Şi allfel i se plătescet. 

Zilot, Cron. p. 77: 

Unul gicea un fel, altul al//e7 respunde ; 
Săracul adevăr cum supt minciuni s'ascun- 

de!., 

Compus din alt şi fel, cari nu 
sînt destul de fusionate, altfel funcţio- 
neză când ca adjectiv, dacă precum pă- 
nesce elementul alt, şi când ca sub- 
stantiy, precumpănind fel. Aşa în con- 
strucţiune cu genitivalul de, bună-6ră: 
pal!fel de lemn= autre espăce de bois“, 
el este un substantiv ca şin „un fel de 
lemn“, „ce fel de lemn“ etc.; dar în 
„un altfel de lucru“ alături cu „o al- 
fel de trâbă“ şi cu „nesce alfel de 
dovedi“ ne apare ca adjectiv, feminin 
ori masculin, singular sai plural, după 
genul şi numărul substantivului cei 
urmeză: un alfel, o alfel, unui alt- 
fel, unor alifel, nesce altfel Şi aşa 
înainte. 

Ca locuţiune curat adjectivală, alifel 
se construesce cu substantivul seii prin 
verbul „a fi“: „altfel este omul de- 
spre care vorbesci“, saii: „acest om este 
alfel decum îl credi“. 

Costachi Negruzzi, Scris6rea VIII: 

„Privesce, ei sînt rumen şi gras, iar 

d-ta semeni c'o gutâe, pentru că nici 

poţi să fii alfel: tot cu nasul în 
cărţi...“ 

Cu alți verbi, altfel pote fi adjectiv 
saii adverb, după cum se concârâă, De 
exemplu, în „l'am vădut pe el alfel“ 
este adverb, dâcă se referă la „am 
vedut“ : „je lai vu autrementi, 
dar este adjectiv când se l6gă cu „el“: 
„autre je Vai vu“. 

Ca adverb, e sinonim cu altmin- 
tre şi cu într'alt echip. 

Gsba puică m8 măngâi, 

Că mâni tu o să remâi!   

Privesce-mă de departe, 

Alfeliu de mine n'ai parte... 

(Burada, Dobrogea p. 250) 

In graiu se aude mai adesea alfel, 
cu perderea, lui î ca şi'n asfel=a st. 
fel. 

Jipescu, Opincaru p. 67: » VEdut'ai 
pă moșneni că trăiesc alfel, că să pă. 
streză din tâte şi pricep cum să'ncâpă 
lucrurili. ,.& 

V. Aimintre. — AU. — Alt-cum. — Ast- 
Fel. — Chip. — Fel. — Pele... 

Altiță (pl. alfife), s. f.; 6paulette 
d'une chemise. „O cusătură de diferite 
culori ce fac femeile de munte pe că- 
meşi“ (Costinescu). „Aliţă, umărul u- 
nei ile cusut cu flori de fire de lână 

sau de mătasă şi adesea adornat Şi 
cu fluturei; la Moldoveni îns6mnă Şi 
ia sai cămâşa întregă“ (L. M.). 

Act moldovenesc din sec. XVII (A. 

I. R. 1, 63): „o fotă roşie; 2 peşchire; 
o păreche de altițe cu sărmă,..“ 

Costachi Stamati, Muza I, 108: 

Cu cămeşă de melez, 

Ce pe la mânici şi piept 

Avea grele cusuturi 

Cu sârmă şi cu mărgân, 

Ce altițe se numesc... 

O doină din Ardel: 

Oiu lua o sermăncuţă, 
Care pârtă opincuţă 

Şi cămeşă cu altiță, 
Şi pe şolduri o catrinţă... 

(Alex., Poes. pop. 2., 263) 

Doina „Săbărelul“ : 

Cu flori roşii la cosiţă, 

Cu cămâşă în aitiță, 
Cămeşă ca lebeda, 

Se vede ţiţa prin ea... 

(G. D. Teodorescu, Poes. pop. 305). 

Altiţe se pun nu numai la cămeşi 

femeiescă, ci şi la cele bărbătesci. 

Alexandri, Istoria unui galben: „T6tă 

haina ei era o cămeşă albă cusută cu
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altițe de fir şi de mătasă pe la umeri 
şi pe la gât, şi o fotă albastră cu 
dungi vişinil...% dar același, O prim- 
blare la, munţi: „măcar că era cel mai 
frumos dintre toţi flăcâii, nici o fată 
nu se uita la el, pentru că era sărac, 
pentru că n'avea, cămeşă cu altiţe Şi 
pălăriă cu mărgele...“ 

O doină de peste Carpaţi : 

Badiu care "mi place mie 
Ware casă, nici moşie, 
Numai penâ în pălărie; 
Nici o brazâă în holdiţă, 
Făr' cămaşe cu aliiță. .. 

(Jarnik-Bărsanu, 39) 

Derivaţiunea cuvîntului : „altiță ab 
ala, littera t interposita, quasi parva 
ala, cuneus“ (Quintescu, Deminut. p. 
28) e ingeni6să, dar este de prisos. 

In Banat se dice „lăti țariu sai 
lătiţă“ (D. Recânu, Lugoş, c. Bu- 
cova). Serbesce latitza „Armzwi- 
ckel“ (Karadzic). Acestă, formă indică, 
d'a-dreptul originea vorbei ca deminu- 
tiv din lat= latinul vulgar latus 
„margine, căpătâiu, umăr“, de unde ita- 
lianul la to, vechiu frances lez etc. 
In medio-latina erai sinonimi latus 
şi „spatula — 6paule“ (Du Cange, v. 
Spatula), al căruia deminutiv „6pau- 
lette“ vrea să dică tocmai alliță, o 
formă metatetică, din lătiţă. Serbii 
au primit cuvintul dela Români, iar 
nu Românii dela Serbi, şi cu totul alt 
ce-va este polono-bohemul „lata=mor- 
ceau de ravaudage“, „latati=rapi6cer“ 
(Cihac). Românul alliță din lătiţă 
şi serbul latitza nu însemnsză »pe- 
tec“, ci numai” „6paulettet, şin Tran- 
silvania se şi chiamă în unele locuri 
umăraşi: 

„Chindisâla, de preste umeri se nu- 
mesce umeraşi şi altiță“ (|. Floca,. 
Sibiiu, c. Sina). 

Un alt sinonim al altiței este pavă 
„petite piăce de toile carr6e qw'on at- - 

  

  

tache ă, la jointure de la chemise avec 
sa manche“ (Costinescu), care nu de- 
rivă din limba maghiară, după cum 
aii credut'o unii, ci din latinul vulgar 
pala „dorsi dextra levaque eminentia, 
membra“ (Du Cange), cu acelaşi tre- 
cere a finalului -la în -vă ca în „pivă 
=lat. pila“ (Cihac). Ungurii, luând cu- 
vîntul dela Români, îl rostesc de o 
potrivă : pâlla şi pâha, pe lingă oa 
treia formă intermediară „pâlha, A- 
tât pahă precum şi-pală cată să fi 
existat la Români alături cu pavă, 
după cum există „măduhă“ şi „mădu- 
lar“ alături cu „măduvăt. 

E forte posnaşă metoda acelora cari, 
ori-când una şi aceiaşi vorbă se gă- 
sesce tot-o-dată în graiul românesc şi la 
vre-unul din poprele învecinate, se gră- 
besc a susține că Românii ai împru- 
mutat'o dela alţi, ca şi când numai 
dela Români nemine nu putea, să îm- 
prumute nemica. 

Limba românâscă trebui să, păstreze 
câte-trei sinonimi, pe cari pote să le 
diferenţieze sub raportul sensului, lă- 
sând pe altiță şi pe pavă cusuturi- 
lor de pe cămâşă, 6r prin um ăraşi 
înlocuind pe neologismul milităresc nea- 
similat şi neasimilabil „epoletet. 

Macedo-românesce altița se chiamă, 
vătrahiă = vechiul grec faroayis 
eldog 2o9ijros dvYivnst (Suidas). 

V. Cin. — Pavă. 

Altmintre, adv.; autrement; sinon. 
În primul sens sinonim cu altfel; 
în al-doilea, cu de nu sai de unde 
nu (Lex. Bud.), dar ambele sensuri 
se impleticese; bună. ră, în „să faci cum 
ți am spus, altmintre o paţi“, se tra- 
duce de o potrivă bine prin „autre- 
ment“ şi prin „sinon“. In primul sens 
alimintre îşi pote prepune pe de: 
„sînt obosit, şi mi-e lene, de altmintre 
mă simţesc sănătos“, unde „de“ func- 

30*
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ţioneză, întocmai ca în francesul „d'ail- 
leurs“, 

Vechea formă organică a cuvîntului 
este aimintre = lat. alia-mente. 
Analogicul altmintre, format prin aso- 
ciaţiune logică cu alt, apare pentru 
prima Gră în texturi cam în secolul 
XVIII şi de pe atunci circulză în 
graiu într'o mulțime de variantură: 
altmintrele, altmintrene, alimintire, alt- 
miniere etc., mai adesea, cu al- în loc 
de att-. 

Tâte varianturile îşi acaţă general- 
mente pe emfaticul -a (v. %A): altmin- 
trelea, altmintrenea, alminterea, şi altele. 

Enachi Cogălnicânu, Letop. III p. 
221: „atuncea S'aii făcut Şi perirea, 
soarelui într'o zi la vreme de bucate, 
Şi ai ţinut ca două câsuri, căt se 
făcuse pământul şi lumea altmântre- 
lea...“; dar acelaşi mai jos p. 229: 
pde poţi, fă şi alminterea,..« 

E mai poporană şi mai corectă for- 
ma amintre cu varianturile sale 
amintrele, amintere, amin: 
teri etc., cari de asemenea îşi as0- 
ciază mai tot-d'a-una pe emfaticul -a. 

V. Amintire. — Altfel 

Altoân s. altoână, s. m.et f.; jeune 
arbre greff6, plante greffâe. Acâstă for. 
mă, circul6ză în popor, mai ales în 
Moldova, alături cu formele oltoân, 
ultoăn sai hultoân şi oltoână, 
pe cari le indică Cihac (I[, 518). Va. 
riantul cel mai respândit este aspira- 
tul hultoan şi hultoană. La ma- 
sculin, altoan saii hultoan se chiamă 
în genere tot felul de pomi altoiță (V. 
Florescu, Sucâva, c. Rugin6sa); la fe- 
mivin, altoană sau hultoană, o va. 
rietate de struguri cu bâbe mari căr- 
n6se, numite şi „pâmă grasă“ (N. 
Teodorescu, Iaşi, c. Sinescii); apoi la 
feminin şi la masculin de o potrivă, 
se dice la un soiu de cireşi, „cerise 

  

  

bigarreau“ (Cihac), altoan sai hul:- 
toan, altoană sai hultoană, 
deosebindu-se o varietate albă şi o 
varietate n6gră,. 

Deja în Pravila lui Vasile Lupul, 
1646, f. 15: „cela ce răsădeşte pomi 
pre pămăntulu altuia, sai ultuiaşte 
pre acel pămăntii, îşi piiarde şi ul- 
tuonele şi alte totii ce va răsădi...“ 

Este maghiarul oltvâny „grefie, 
ente“. 

vV. Alfoesc. — Altoiu, 

Altoână. — v. Alfoan. 

Altodse (altoire, alloit), vb.; enter, 
greffer ; inoculer, vaceiner. Este ma- 
ghiarul oltani „enter“. Alături cu 
alioesc circuleză, formele oltoesc, 
ultoesc, hultoesc (Cihac). Sensul 
de „inoculer, vacciner“ e de ţot noă; 
înţelesul vechiu al cuvîntului este nu- 
mai „enter, greffer“. 

Proverb: 

Salcia cât să căznesci, 

Pom nu poți s'o altoesci... 

(Pann, III, 40) 

O colindă: 

Grădina făcut, 

Flori şi-a presădit, 

Flori şi-a alto:t, 

Flori din tâte flori, 

Mai mult busuioe 

Decât siminoc... 

(G. D. Teodorescu, Poes. pop. 91) 

v. Altoan. — Altoiu. — Ultuesc. 

Altoire | 
v. Altoesc, 

Altoit | 

Altoitor, -re, adj. et subst.; gref- 

feur, enteur, vaccinateur. 
v. Altoesc. 

Altătu (plur. altoe), s. n.; greffe, 

ente, oeilleton. Formele colaterale: ol-
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toiu, ultoiu, huitoiu (Cihac). Al 
toiu se deosebesce de altoan „ care 
însemnâză numai pomul supus alto- 
irii saii trecut prin altoire, pe când 
altoiu este materia cu care se al- 
toesce. Derivă din maghiarul 0146 
„greffeur“, de unde o formaţiune fo- 
neticesce mai corectă ar fi fost „altâu“, 

care însă sar fi confundat cu pronu- 
mele posesiv. 

I. Văcărescu p. 54: 

Din şâpte ani în şâpte 

Năravuri felurite ; 

In om se pun altoae, 

Când rele, şi când bune... 

Anton Pann, Prov. 1, 171: 

Şedla face pe-omul om 

Ş'altoiul pe pomul pom... 

De la Vrancea (B, Ştefănescu), Sul- 
tanica p. 44: „S5 dă ea pe lingă mulţi, 
şi mulţi să dai pe lîngă ea, car ave 
bune părăluţe; da, ce face, ce drege, 
că nare altoiu de vino'n coa; pr6 
e grede...* 

Intr'o doină din Banat: 

Frungă verde de altoi, 

Daudiţi voi juni feciori, 

Ce eti vrâi să v8 grăesc 

O cântare mucutea, 

Dacă v'a fi drag de ea... 

(Tribuna din Sibiiu, 1886 p. 1086) 

prin altoiu se înțelege un arbore al- 
toit, adecă un altoun. 

v. Altoan.— Altoesc. 

Al-trăilea, a-trâia, adj.; troisiăme, 
Proverb: „a-trăa di după înfierbin- 
ț6lă“ (C. Golescu) = „de la moutarde 
aprăs diner“, 

v. A. — Tre. 

Alt-unde,, acv.; ailleurs quelque 
part. Compus din alt şi unde, se 
întrebuințeză mult peste Carpaţi, mai 
ales în Banat, ca sinonim cu aiuri 

  

  

saii airi, de care însă diferă prin a- 
ceia că însemneză aiuri unde-va. 

v. Aiuri. — Unde. 

Alţea. —v. 2:Furcă. 

Alţina, n. pr. loc.; un village en 
Transylvanie. Un mare sat în țsra 
Făgăraşului, nemțesce A lzen, în ve- 
chile documente Alznau ( Windisch, 
Geogr. 'd. Siebenb. 251). 

O doină: - 

Mânâra mea, dela, Alţina, 

Pata ei ca şi coprina... 

(A. Bunea, Făgăraş, c, Vaiăarecea) 

v. Coprina. 

Aluăt s. aloăt (pl. aluaturi, aloaturi), 
s. n.; levain aigre, ferment, pâte, pâ- 
tisserie. Făină cu apă şi sare. „O bu- 
cată de aluat acrit care, amestecat, în 
alualul din care voesce cine-va a seâte 
pâine, servă al face să crâscă şi să 
se dospâscă, se dice plămadă = 
ferment“ (Costinescu). Aluatul deja, 
plămădit se chiamă cocă = „pâtet. 
Apoi se numesce întrun mod generic 
aluat ori-ce mâncare din făină = „pă: 
tisserie“. 

Macedo-românesce tot aluat. La Is- 
triano-români alat şi avlat. Corespunde 
formelor romanice: provenţ,. le v at = 
ital. le vaţo=portug. levado, tâte 
din latinul le va tu m, iniţialul a- în a- 
luat fiind protetic, fără a fi revoe de a 
admite pentru variantul românese un 
prototip latin deosebit allevatu m, 
care totuşi e cu putință (Cihac). 

Dicţionar Mss. Bănăţân circa 1670 
(Col. ]. Tr. 1888 p. 423): „Aloaf. Aluat. 
Fermentum. Massa“. 

Noul Testament din 1648, Luc. XII, I: 
„întălu vă pă- -„ attendite a 

ziţ de aluatul fermento pha- 
fariseilorii, care risaeorum, quod 
Xaste fățăriia... | est hypocrisis...
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Coresi, Omiliar 1580 quatern. XXXII 
p. 4: „prespre puţinii după ac6ia plăn. 
ge-vor şi şi de alu lor lipsi-se-vor, că 
cămâtniciia oare-ce uîn aluahi vechiu 
iaste şi, vare-unde să cade, necurâţie 
lucrezâ,.. 

Dosofteiu, Paremiar 1683 f. 78 a: 
„aşia lesne cum soagemă noi pita din 
aloat şi de-acii o şi coacemii de ni-i 
de saţâu vieţii, așia, lesne svinţia-sa 
ne-au frământati din luti şi ne-au 
soptii şi ne-au însufleţatiă...“ 

Cantemir, Ist. Ieroglif. (Mss. în Acad. 
Rom. p. 26): „precum aluatul mic în- 
tr'o covată mare toată frământătura 
dospeşte, aşa un om rău...“ 

Ibid. p. 237: „bucătâoa aluatului la 
toată covata destul taste, Şi din scân- 
t6e mică mare pojar a să ațiţa poate...“ 

»Macedo-românesce aluatlu ce se păs- 
treză pentru a face noi aluat se chiamă 
aprumtu, iar aluatlu cel noi se 
numesce vinit.“ (M. Iuţa, Cruşova). 

Deminutivul din aluat este aluă. 
țel, după cum se numesce în munţii 
Nemţului şi o plântă „care cresce cu 
doă frunde în doă părți“ (|. Selăgânu, 
com. Hangu), probabilmente o varie- 
tate de „Ophrys“, franțusesce „dou- 
ble-feuille“, ital. „bifoglio“, germ. „Dwei- 
blatt“ etc., deşi nu ne putem rosti cu 
siguranţă. 

În loc de aluăţel se dice şi alo- 
ţel, ca în Dicţionarul Mss. Bănăţân 
circa 1700 (Col. 1. Tr. 1883 p. 423). 

v. Cocă. — Plămadă, 

Aluăţăi, s. m.; dimin. d'aluat, 
v. Aluat. 

"Aluăţăi, s. m.; t. de Botan. — 
V. Aluat. 

Alugese (aludit, alugire), vb. ; faire 
des enfantillages, des pusrilits; tomber 
en enfance. Provincialism bănăţenesc, 
destul de vechiu. Se rostesce cu d=—dz. 

  

  

Dicţionar Mss. circa 1670 (Col. 1. Tr. 
1883 p. 423): 

»Aludeesk. Puerasco. 
„Mludeit. 
„A aludzi, aludait, se dice pe la noi 

unui om sai unei vite ce şi-a perdut 
din minte, de ex.: a aludzit, nu mai 
e cine a fost, vorbesce saii face copi- 
lării...“ ($. Liuba, Banat, c. Maidan). 

Din serbul luditi-se „sich năr- 
risch stellen“, lud „nărrisch, thăricht, 
unreif“ (Karadzic), prin preposiţionalul 
a = lat, ad, 

V. Agrăesc. — Lud. — Zelud. 

Alulu? Ne întimpină în Dicţionarul 
Mss. româno-latin din Banat circa 1670 
(Col. |. Tr. 1888 p. 423): alulu; dar 
fară nici o explicaţiune, alături cu 
alumat, lăsat Grăşi fără traducere. 

Alumat?—v. Alulu.— Nu credem să 
aibă vre-o legătură cu macedo-româ- 
nul alumach e „branche“, care 
este albanesul 1jovuaxje (Hahn). 

1 Alan (plur. alură), s. m.; t. de 
Botan.: noisetier, coudrier, Corylus 
avellana. Copăcel din familia celor cu 
râde acoperite cu poşghiţă. 

A. Odobescu, Dâmna, Chiajna p. 88: 
pe. acolo salciea pletosă, socul miro- 
sitor, aluniă mlădioşi, arţarii.. .“ 

Alunul ocupă unul din locurile cele 
mai importante în mitologia n6stră 
poporană. 

„Un tînăr aprins de iubire — dice A- 
lexandri (Poes. pop.2:9)—e fermecat; de 
vre-o babă Clnţă ce i-a făcut cu ul: 
cica. Acel nenorocit este expus a în- 
căleca pe o prăjină şi a se duce prin 
văzduh după, glasul fermecătârei care, 
bătând cu o verguţă de alun peste o 
ulcică, din vatră, chiamă necontenit pe 
iubitul ej...
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Şi nu numai vărguţa babei e -de a- 
lun, ci tot de alun este şi prăjina pe 
care călătoresce bietul fermecat, căci 
el cântă într'o doină,: 

Să scii că et vin nebun 
Pe-o prăjină de alun... 

(Alex., Poes. pop. 2. 234) 

E şi mai curios, când un asemenea 
aeronaut încalecă pe o simplă, frundă, 
şi totuşi lucrul nu e imposibil după 
credinţa poporului : 

Poruncitu-mi-a mîndra 

Să m& duc pin! la dinsa: 

Duce-m'oiu ca un nebun 

Pe-o frunguţă de alun... 

(Uhiă. 371) 

sau: 

Fata'mi dice : eşti nebun! 

Mergi pe-o frundă de alun, 

Că te-aştâptă dre-cine 

Şi rîde ?n braţă streine... 

(Familia, 1894 p. 539) 

„Babele fac de dragoste pentru fete 
cu ulcicuţa în vatră, bătând în ea: 

Cu o vărguţă de-alun 

Ca să'l aducă nebun, 

Şi cu vârguţă de soc 

Ca să'l aducă prin foc... 

şi atunci jelele îl aduce pe cel dorit pe 

sus prin văzduh, călare pe o prăjină...“ 
(Preut G. Talpalar, Tirgu-frumos). 

Deja la I. Văcărescu p. 330: 

De sânger bețe, d'alun nuele, 

Frige şi ferbe pe trei ulcele... 

In Vâlcea (com. Zăvoenii şi Nisipiă) 

fetele mari se duc la un „hududoiu“, 

adecă un păriiaș, fac peste, el o pun- 

tecică din suroele de alun, arțar şi 

scaete, la capătul căriia pun un busu- 

joc, şi apoi recită invocând fie-care pe 

„Scrisul“ ei : 

Tu, alun, 

Să mi” aduci ca pe-un nebun! 

Tu, harţar, 

Să mil aduci ea pe-un căluşar! 

'Tu, scaete, 

Să mi'l aduci ca pe-un herete!., 
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Alunul are puterea de a băga în 

neastimpăr nu numai pe om, dar pînă 

şi pe o păseruică care cutâză a se în- 
cuiba în frandişul lui: 

Numa io's pasere strină, 

Nice cin, 

Nice m'alin, 

Că mii cuibul lîngă drum 

Pe-o crenguţă de alun... 

(Pompiliii, Sibiiu, 35) 

Ce să, vorbim însă de o sărmană pă- 
serică, când chiar jigania cea mai ve- 
nin6să se teme de alun? „Şerpele, fie 

- cât de mare, dacă] găsesce omul înco- 
lătăcit şi'l va descânta, cu băț de azun, 
pote să'l pârte şi după gât, şi nimica 
nu'i face (Starețul G. Theodorescu, 
Galaţi). De aceia țăranii în unele lo- 

curi dic că: „alunul este naşul Ş6r- 

pelui€. 

Jipescu, Opincaru p. 43: 

„— Ăă! ia viniţi, viniţă încoa, dise 
Costandin. Câtă, şarpili ! , 

„— Prinde băiețel ; croieşte'] piste 
mijloc co nuieluşcă dă alun, că alunu 
e naşu lui, şi mâre...« 

De aci unele precepte de medicină 
poporană : 

„Un om muşcat de şărpe, se oblo- 

jesce cu frunde de alun şi “i trece...“ 
(D. Cerbulescu, Mehedinţi, e. Rudina). 

Sint şi o mulţime de descântece 
speciale, în cari se dice, bună-6ră : 

Lâc din ce să'j fie? 
Din rădăcină de boz 

Și mâsgă d'alun verde: 
Fuge şârpele, se perde... 

sai : 

la cuţit, 
De găsit, 

Pară de argint, 

Lemn de corn, 

Nuia de alun, 
Apă ne'ncepută 

De vint nebătută,.
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Cu alunul am descântat, 
Muşcătura s'a vindecat... 

(G. D. Teodorescu, Poes pop 898.4) 

sai : 

Vita sâcă 

Prisscă, 

Cu cinci degete luată, 
Peste garduri aruncată, 
Cu boz, cu alun descântată.., 

(Burada, Dobrogea, 274) 

Acest băț, de alun mai servă Roma- 
nului la altele multe, bune şi rele. 
Aşa, de exemplu, pentru ca să nu iea 
cine-va, „mana“ adecă laptele dela, vite, 
pe a-locuri ţăranii „îngrâpă în pămînt 
casa dela vacile fătate întâiii, de'npre- 
ună cu un fir de mătase şi un băț, de 
alun...“ (Rîmnic-Sărat, c. Dedulesci). 

Afară, de verguță de alun, crângă 
de alun, frundă de alun, prăjină de a- 
lun, băț, de alun, Gin trunchiul acestui 
copăcel se pâte face o măciucă, înze- 
strată şi ea cu puteri miracul6se. Un 
Român din Ard6l, furios pe Unguri- 
mea, carei gonesce pe fraţii sei, cântă: 

De-or fi morţi, să mi-i resbun 
Cu:o măciucă de alun 

Ce'i bună de descântat 
Și morţii de resbunat,.. 

(Alex 2., 317 

In viaţa cea haiducâscă, alunul mai 
are şi o altfel de însemnătate. Hoţul, 
silit ierna a argăți pe la ciocoj, a- 
şt6ptă cu nerăbdare: 

Pin” ce-a da frunda'n cătun 
Ş'a cânta, cucun alun; 
Primăvara de-a veni, 

  
  

  Iar la, codru ne-om porni... 

(Cbid. 258. 

Apoi o dată în codru, ca un fel de | 
petrecere, — dice Alexandri (Poes. pop. | 
2 235) — „flăcăii Români de astădi aii 
încă obiceiul de a face să plesn6scă 
în palme frunde de alun...“ | 

Insă frunda alunuluă, după credința, 
poporană, ţine numai pînă la Crăciun: | 

M& usuc ca frunda ?n vînt: 

Ca frunga, curechiului 
In postul Sân-Petrului, 

Ca frunga alunului 
In postul Crăciunului... 

(Marian, Bucov II, 182) 

Pină ce dară frunda de alun apucă 
„pă se usca în vint“, Românul se in- 
spiră dela ea într'o mulţime de cân- 
tece, bună-6ră : 

Frungă verde de alun, 

Într'o Joi după Crăciun 
La cătane m'a luat, 

Părul mi Pa retezat 

Şi departe am plecat... 

(Jarnik-Bărsanu, Transilv. 318) 

Prungă verde trei aluni, 

Augit'aţi 6meni buni? 

Că de-asupra satului 

Potira ținutului 

De'mprejur că s'a sculat... 

(Marian, Bucov. 1, 6) 

Doină din Vlaşca, : 

F6iă verde ae alun, 

Sărmanul voinic străin: 

Ese-afară ?n bătătură 

Şi cu foc cântă din gură... 

(&. D. Teodorescu, Poes. pop. 285) 

Une-ori în loc de tristeţă cobitâre, 
ne întîmpină ironia: 

Frundă verde trei aluni, 
In grădina cea cu pruni 

Fac fetele rugăciuni 

Sâmbăta, Dumineca, 

Să se pâtă mărita!.. 

(Jarnik-Bărsanu, Transilv. 449) 

Mai nici o dată însă, alunul nu in- 
spiră veseliă, ci aprâpe tot-d'a-una un 
simţimînt melancolic Şi chiar ce-va in- 
fernal. In balada lui Ghemiş: 

Intr'o di Ghemiş punea 
Şepte buţi alăturea, 
Cu vinăta le săria, 

Pe vinăta o spetia ; 

Iar Ghemiş ea un nebun 
O lega de un alun



945 - ALUNARIU 946 

Şi trei dile o plângea, 

Nici că se mai mângăia! 

Apoi, mări, se ndrăcia, 

Cols ?n vale se ducea... 

In Transilvania (Lex. Budan.) Şi ?n 
Bucovina alunul se numesce pe alo- 
curi şi tufă, adecă copăcel, „arbris- 
seau par excellence“, 

„Flore de alun sai tufă spun fe- 
meile că e bună pentru cei beţivi. 
Cine voesce cea, beţivii să nu mai bee 
holercă sai rachiu, adună câte noă 
floricele de alun dela no tufe, şi după 
ce le adună, le pune. în aghiasmă ca, 
să mocnâscă; ră după ce mocnese, 
dă o câtime anumită de aghiasmă de 
acâsta celui beţiv de băut, pe când 
sînt preuţii în biserică, şi se crede că 
beţivul, după ce b6 aghiasmă de acs- 
sta, se lasă cu totul de băut...“ (Au- 
rora Română 1881 p. 8). 

v. Aghiasmă. — Beţiă,. 

Caracterul magic al alunul apar- 
ţine unui ciclu legendar respânâit de 
secoli în Europa întrâgă, luând în fie- 
care țeră câte o nuanţă propriă. „La 
verge des masiciens devait tre en 
bois de noisetier“ (Gubernatis, Mithol. 
d. plantes, II, 240; cfr. Collin de 
Plancy, Dict. infernal, v. baguette âi- 
vinatoire). De asemenea şi credinţa în 
puterea, alunuluă asupra ş6rpelui se re- 
găsesce întocmai la Italieni, cari cred 
că : „toccandosi le serpi con verghe ai 
avellane, rimangono come întorpidite 
e finalmente si muoiono“ (Pitră, Ar- 
chivio delle tradizioni popolari, t. IV 
(1885) p. 137. 

v, t'Al (p. 654). — Alună. — Colin- 
deță. — Cuţit. — Fluer. — Șerpe. —: 
Șolomonar. — Tufă... 

2-Alăn, n. pr. loc. Aşa se chiamă 
mai multe localităţi în Romănia, de 
unde şi porecla Alun6nu, după care 

    

    

„apoi iarăşi numele de sat Aluneni. 
în districtul Dolj (Prundescu, ad voc.). 

v. *Alun,. 

"Alunăriu, s. m.; le mois de juillet. 
Numele macedo-român al lunei când 
încep a se culege alunele, macedo- 
românesce ailune, aiioive (Miklosich, 
Rum. Untersuch. II, 60). De aci, prin 
împrumut, albanesul toskic aloe: şi 
dovăgi (Hahn), neo-grecul c4wvdogs 
(Passow). 

v. Alun.—-ariu. 

2-Alunăriu, s. m.; coudraie, aulnaie. 
Pădurice de aluni. Formă puţin în- 
trebuinţată, 

V. Aluniș. 

%Alunăriu, s. m.; vendeur de noi- 

settes, Precupeţul care vinde alune. 

v. 2: Alună.—ariu. 

*Alunăriu, s. m. ; t. de Zool.: casse- 
noix, Nucifraga caryocatactes. Pasere 
numită de asemenea Ga iță-de- 
munte. 

Marian, Ornit. II, 407: „Aluna- 
„riul. Acesta trăesce prin alunişuri 
„Şi se nutresce cu alune, pe cari le 

„sparge cu ciocul şi apoi le mănâncă, 
„El e de colâre pestriță şi de mărimea, 
„unei ciori. E bun vînat. Numirea e 
pusitată atât în Bucovina, cât şi ?n 
„âra Bârsei în Transilvania. Se pare 
„& fi paserea care se numesce germ. 
„Hasel- oder Rothhuhn, sai pote şi a- 
„Ceea care se numesce germ. Nuss- 
„Knacker“. | 
Numai identificarea din urmă e co- 

rectă. Acestă păseruică pârtă aprâpe 
acelaşi nume în Savoia şi?n Elveţia ro- 
mandă: cussealogne, alognier 
(Rolland, Faune popul. II, 130), iar la 
Nizza se chiamă avelani. In Sa- 
voia şin Elveţia i se mai dă numele



947 ALUNĂ - 948 

de „geai de montagne“, care corespunde 
sinonimului român „gaiţă-de-munte“, 

v. *Alun. — Alună. — Gaiţă. 

5 Alunăriu, s. m.; î. de Zool.: mus- 
cardin, myoxus avellanarius ; „Mic şo- 
rece de pădure de culâre roşietică“ 
(Prahova, com. Mălăesci ; Nâmţ, c. Do- 
breni şi Galu, etc.). 

Peste Olt (Dolj, com. Bodăesci), -a- 
cest şorece se chiamă pricoliciu; 
în munţii Nemţului nişinar alături 
cu alunariu ; în fârte multe localităţi : 
pâlşu sai pâşu. 

„Le myoxus avellanarius est un grand 
mangeur de noix et de noisettes“ (Rol- 
land, Faune popul. 1, 39). De aci nu- 
mele firances al acestui Ş6rece „croque- 
noisette“, nemţesce „Haselmaust ete. 

V. Nişinar. —2-Pricolictu. — Pâlşu. 

"Alunăş, s. m,; petit noisetier. De- 
minutiv dela alu n, cu acelaşi sens, 

Intr'o doină: 

Alunaş cu-alune multe, 
Am drăguţ şi dus la munte; 
Alunaş cu-alune mici, 
Am drăguţ şi nu'i pe-aici... 

(Marian, Bucov. II, 175), 

2: Alunăş.—v, 3 Alunel. 

Alunăt, adj.; 6carquill. Se între: 
buinţeză în Moldova numai despre ochi, 
ca sinonim cu holbat sau sgăit, 

Anecdota, poporană „Tiganul la pe- 
scet : 

Toţi ou ochii alunaţi 

Şi la guşă toţi îmflaţi... 

(Contimporanul, II p. 654) 

Povestea „Baba şi Ţiganul“ (ibid. p. 
848): „Câna s'a vădut afară, gândia, 
că a scăpat din iad. Mai nici a vorbi 
nu putea: îi luase Avram sporiul. Şe- 
dea cu ochii alunaţi şi se tot; feria, 
când încâce, când încolo...“ 

  

    

Literalmente: „rătund ca alunat, 
V. Alună. — Boboşat. —-at. 

Alună, s. f.; t.de Botan. ; noisette. 
Rodul copăcelului numit alun. 

O ghicitore descrie forte comic a- 
spectul alune pe crângă: 

Săcâita, vai de ea, 
Şsde întrun virf de nuia... 

(Ispirescu, Pilde, 24) 

Pe aiuri variantul: 

Cucuiata, vai de ea... 

(G. D. Teodorescu, Poes. pop. 216) 

In comparaţiuni poetice aluna se 
iea şi ca o măsură, bună 6ră întrun 
descântec : 

Gâlca cât măru, 

Gălca cât para, 

Gâlca cât nuca, 

Gâlca cât aluna, 

Gâlca cât bobu, 

Gâlca cât fasolea, 

Gâlca cât mazerea, 

Gâlca cât grâunţu, 

Gâlca cât malaiu, 
Gâlca cât păsatu, | 
Gâlca cât un fir Ge mac uscaţ 
In patru despicat... 

(Marian, Descântece p. 125) 

Proverb: „Doă alune sînt tabără la 
o nucă“ (Baronzi, Limba p. 49). 

Alunele fiind hrana de predilecţiune 
a veverițelor, de aci într'o fabulă a 
lui Donici: 

Veveriţa cinste mare 

Dela leii a dobânâit, 
Şai luat făgăduinţă 
Că, din dările ce vin, 

ÎI va da spre cunoscinţă 
Un car de alune plin... 

Caracterul infernal al alunului 
s'a resfrânt întru cât-va şi asupra a- 
bune? Aşa într'o doină: 

Frungă verde de alună, 

Sună, sună şi resună,
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Sună pietricica m vale 

Resturnându-se pe cale, 

Mândra mea plânge cu jale... 

şi mai jos: 

Frungă verde de alună, 

Duce-se lelea nebună... 

(Alex. Poes. pop.2., 283) 

In variantul oltenesc: 

F6iă verde go alună, 

Sună, sună şi r&sună, 

Sună petricica 'n gârlă, 

Puica mea plânge cu milă; 

Sună petricica ?n Olt, 

Puica mea plânge cu foc... 

(&. D. Teodorescu, Poes. pop. 825) 

Într'o altă doină, care se cântă în 
Transilvania, o fâtă se hotăresce a 
cununa pe iubitul ei cu o altă fetă, 
pe care însă vrea tot-o-dată so fer- 
mece prin alune: 

Cununa-!'aş cunună, 

Da la fină ce "i voiu da? 

Da o mână de alune, 

Să se ducă fina ?n lume, 

Să remână finu! june, 

Cu mine să se 'mpreune!.. 

(Jarnik-Bărsanu, Transily. 99 

Prin accepțiunea sa diabolică aluna 

fiind în antagonism cu Sântul Ilie, 
tradiționalul vrăjmaş al dracului, Ro- 
mânii din ţ6ra Făgăraşului, pote şi de 
pe aiuri, cred că: „dacă durdue în 
diua de Sânt-llie, în acel an se ghier- 

mănoşâză alunele“ (com. Copăcel şi 
Ohaba). 

În cântecele poporane figur6ză forte 
des „frundă verde de alună“ în loc e 
„frundă verde de alun“, deşi frunqa, 
neapărat, aparţine copaciului, iar nu 
rodului. Cele mai multe din aceste 
cântece, ca, şi acele cu „frundă verde 
de alun“, sînt cu pornire voinieâscă,. 
Aşa în balada „Codrânul“: 

Frungă verde de alună, 
Codrenaş cu voce bună 

Se urca în d6l la stână,   

Se urca şi chiuja, 

Toţi ciobanii că fugia,.. 

Frundă verde de afună, 

Mulţi feciori frumoşi s'adună 

Şi ?ntr'o câtă se "mpreună! 

Toti îmi plâcă la bătaie 

Între sunet de cimpsie... 
(Pompilii, Sibiiu, 77 

Une-ori se începe alt-fel: 

Foiă verde ş'o alună, 

Italia “i ţâră bună, 

Fără mie 'mi pare rea, 

C'am şedut doi ani în ea 

Departe de mândra mea... 

(Jarnik-Bărsanu, Transilv, 320) 

Dar rolul principal al alune, prin 
care ea se distinge de alun, este 
erotic: 

Pe sub pâle de pădure 

Merg copilele la mure, 

Nevestele la alune 

Şi rid ca nişte nebune: 

Ei m'am dus să taiu nuiele 

Şi pin huciu am dat de ele... 
(Alex. 2* 365) 

sal 

Prungă verde de alună, 

M8 dusei n6ptea pe lună 

Se găsesc o floricică 

Care mult inima, 'mi strică... 

(Ibid. 232) 

sait 

Frungă verde de alună, 

Decât cun tată ş'o mumă 

Mai bine c'o mândră bună... 

(Jarnik-Bărsanu, 13) 

După cum se vorbesce în munţii 
N6mţului : 

Frunzâ verdi trii aluni, 

Câti focuri ard pi lumi, 

Nişi unu nu arâi ghini 

Cum ardi inima?n mini... 

Frunză verăi trii aluni, 

Şinii nii-i drag pi lumi? 

Calu bun şi armi buni 

Şi potica din paduri 

Pardositâ cu aluni,
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Cu aluni mărunţeli 

Sâ calşi murgu pi eli, 
Caşa plaşi mândri meli... 

(. Mironescu, e. Dobrenii) 

O variantă munten6scă vedi la G. 
D. Teodorescu, Poes. pop. 335. 

In următârea doină de pâste Car- 
paţi, fraga simbolisâză începutul fu. 
birii, lemn-uscat sfirşitul ei, iar 
la mijloc este aluna: 

Ca să vagă 

Şi să credă, 
Poiţă verde de fragă, 
Că i-am fost tubită dragă ; 
Poiţă verde de-alună, 
Că i-am fost mânâruţă bună; 
Foaie verde lemn-uscat, 

Şi acuma, m'o lăsat 
Pentru sluta cea din sat!,. 

(Jarnik-Bărsanu, 253) 

Elementul erotic al alunei ne întim- 
pină şi la alte popâre. Francesul dice 
că: „lorsque Pann6e est fertile en noj- 
settes, il y a beaucoup de naissances 
illegitimes“ (De Nore, ap. Mannharăt, 

_Wolf's Z. f. d. Mythol. III, 100), La, 
Germani, a merge la alune şi a face 
curte este tot una: „in die Haseln 
gehen“. La vechii Romani însă, dra- 
gostea era într'o legătură mai strînsă 
cu nuca; 

a. . tibi ducitur uxor, 
Sparge, marite, nuces. .. 

In fine, aluna are în popor Şi un 
- caracter medical, însoţit însă de un ele- 
ment mitologie : 

„In iua de Schimbarea.la-față se duc 
femeile în pădure, se desbracă în pieile 
g6le şi caută alune, pe cari le culeg 
făcând trei închinăciuni la D-qeii; a- 
ceste alune sînt bune pentru friguri...« 
(R. Michailânu , Mehedinţi, c. Vînju- 
mare). 

E peste putinţă a deriva pe alună 
din latinul avellana, de unde sar 
fi născut la noi cel mult „aulână“ saii 

| 

„olână€. In provențala nu se găsesce 
forma „aulona“ (Cihac, IL, 10), ci „au: 
lana“ (Raynouard, II, 156). Şi totuşi 
cuvintul este romanic, căci se află şi 
în dialecte francese, cari nu puteai 
să] iea dela noi, dară nici noi dela 
dinsele. Intr'un document din 1358 în 
dialectul liones: „figues, reysins, ris, 
cumin, alon n...“ (Romania 1884, t. 
XIII p. 578). In francesa dela Fribourg 
în Elveţia pînă astădi se dicealogne, 
ceia ce presupune o formă latină ru- 
stică, adjectivală a1o ne a, întocmai ca 
„chataigne = castanea“ sait carogne = 
caronea“, derivată dintr'un substantiv 
alo na, de unde al nostru alună. Lati- 
nul vulgar alona, cuo scurti, să fi 
fost Gre paralel sai nu clasicului a - 
vella na, acâsta'i o cestiune secun- 
dară ; ceia ce ne preocupă aci este nu- 
mai că un asemenea prototip a trebuit 
să existe, de 6ră-ce fără el nu se ex- 
plică românul alună față cu francesul . 
alo gne. După femininul alună Ro- 
mânii aii format apoi pe masculinul 
a lu n, întocmai ca spaniolesce „avel- 
lano“ după „avellana“, căci lătinesce 
nu era „avellanus“, ci „corylus“ sait 
„corulust. 

In Bucovina, „un struţişor de mai 
multe alune se numesce căluş sai 
căluşel“ (Aurora româna, 1882 
p. 9). 

Pentru poşghița, saii învălitârea alu- 
nel, ieromonahul Macarie în Lexiconul 
slavo-român din 1773 (Mss. în Bibl. 
Centrală din Buc.) numeră următorii 
sinonimi: „fa şa ahimei, pliu pa sai 
gădcea alune, țăstul or coaja 
alunei“, dintre cari cel mai interesant 
este faşă. 

v. Alun. — Căluş. — Faşă... 

Alună-de-pămînt, s. f.; t. de Botan.: 
terre-noiz, Bunium bulbocastanum, 

v. % Alumele.



953 | ALUNEL 954 

Aluneă, s. f.; lentilles, envie. Mici 
semne pe corp şi mai ales pe obraz. 
Se întrebuințeză mai mult la plural: 
alunele. 

Din alunea, cu aferesa lui a şi prin 
asimilaţiune consonantică regresivă. s'a 

născut forma transilvană nunea, 
nunele (Lex. Bud. 452), după cum 
tot pe acolo se dice „ningă“ în loc de 
„lingă“. 

V. 2-Alunel. —? Aluniţă. — Nunea. 

Alunee | 

Alunecăre V. Lumec. 

Alunecăt | 

Y-Alunăi, s. m.; diminutifd'alun: 

petit coudrier. Sinonim cu aluna ş. 
Doină din Banat: : 

Câmpie, câmpie, 

Rămare-ai pustie ! 

Numai să rămâie 

Buciumel de vie 

Sun fir d'alunel 

Să mă suiu în el, 

Să'mi fac <chil râtă, 

Să văd lumea t6tă... 

($. Liuba, e. Maidan, Coll. Mss.) 

v. *Alun. 

* Alunâl, s. m., lentilles, envie. Ace- 

„laşi sens ca în alunea. 

Ne întimpină numai la plural : 

Leliţo cu alune, 

Nu căta. la doi, la trei, ' 

Şi cată la ochii mei 
Că 's albaştri ca g'ai tei... - 

Alex. Poss. pop.2., 844) 

v. Alunea. — 1: Ahinel. — 2 Aluniţii. 

3Alunăi, s. m; nom une danse 

populaire. Aşa se chiamă o horă ţeră-   

nâscă, forte respândită pe ambele ma- 
luri ale Oltului (Vâlcea, Romanați, 
Dolj, Mehedinţă, Teleorman, Olt). 

In Dîmboviţa se dice Aluna Ş 
(com. Sardanu). 

„La Alunel jucătorii, băeţi şi fete, 
se ţin de mână ca în ori-ce horă, apoi 
fac trei mişcări duble spre drâpta, 
pornind cu piciorul drept înainte, miş- 
cându-se înainte şi'ndărit, de aci patru 
mişcări simple numai spre drâpta, după 
aceia se rencepe același lucru spre 
stânga, însă tot cu piciorul drept îna- 
inte. Se jâcă iute. Cântecul: 

Alunel cu alunele 

Drag mi-e neica cu sprincene, 
Deştele numai inele! 

Alunel dărăpânat, 

Drag mi-e nelca sprîncenat 

Şi cu semne de vărsat! 

Alumel cu crâcan dos, 

Aoleo ce om ai fost 

Că m'ai sărutat pre post: 

Nu mă laşi pre cârnelegi, 

Să'ţi dau gură să teneei!..“ 

iI. Poppescu, Dolj, c. Băilesci) 

Jucătorii bătend cu picidre, câte de 
trei ori la fie-care oprire, cântă în 
unele localităţi: 

Agi e luni şi mâine marţi, 

Alunelul să mil baă! 

Adi e miercuri, mâine joi, 

Atunelul la bătâi!,.. 

(Preut I. Stănescu, Vâlcea, c, Recea) 

In altele: 

Alunel cu alunele! 

Vin” la leica, băieţele! 
Prin crânguri şi prin vălcele 

Să te joci mereu cu elel... 

Aşa se cântă în Romanați, de unde 
€tă şi aria, comunicată de a. prof. Mo- 

cânu:
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V. 2 Alunică. 

""Alunăle, s. f. plur. — v. Alunea. 

2-Alunăle, s. f. plur.; t. de Botan.:mil- 
lefeuille, Achillea millefolium. Nume de 
plântă întrebuințat mai ales în Banat: 

„Alumele, Schafgarbe, cu acestă plantă 
se vindecă alunelele (Sommerspros- 
sen) de pe faţa Gmenilor“ (Mangiucă 
în Familia 1874 p. 586). 

Pe aiuri se chiamă generalmente 
C6da-şoricelului. 

V. % Alunele. — Coda-şoriceluluă. 

%Alunăle s. f. plur.; t. de Botan. : Bu- 
nium bulbocastanum, terre-noix. Plân- 
tă din familia ombeliferelor, cunoscută 
sub numele de măndălac sai măn- 
dănac, al cării rod, negru pe din a: 
fară, alb pe din întru, mare ce-va cât o 
alună, se îutrebuinţâză la mâncare, 
având un gust cam apropiat de al 
castanei, 

Cihac (|, 10) aplică acelaşi termen 
la „Fumaria, solida, et cava“, ceia ce noi 
n'am putut verifica, 

Se mai chiamă şi alună-de- 
pămînt (Covurluiu). 

V. & Alunică. — Măndălac. 

1.Alunică, s.f; petite noisette. De- 
minutiv dela alună, cu acelaşi sens. 

  

  

NE 
Ca, ce-va forte mic, într'o doină din 

Dimboviţa, : 

Când văd vre o nerestică, 

La inimă m& "'nfurnică, 

M& fac cât o alunică, 

Dai după ea pe potică,, 

WD. Vulpianu, Text p. 33). 

E de observat că doinele câte se 
încep cu „frundă verde alunică“ pove- 
stesc sau prevestesc mai tot-d'a-una 

o nenorocire, 

Aşa într'un cântec de doliii: 

Frungă verde alunică, 

Pe casa lui Vasilică 

Sînt doi pui de rîndunică... 

(Marian, Bucov. II, 126). 

In balada lui Iordache al Lupului: 

rungă verde alunică, 

Grea pulbere se ridică 

Dela Eşi în spre Milesci; 

Iar printw'însa ce zăresci? 

Arnăuţi cu şuşanele, 

Cu argint pe la oțele... 

In balada „Năluca“: 

Frungă verde alunică, 

Mircea sue pe potică 

Şi 'ntâlnesce o fetică 

Ce purta cofiță ?n mână 
Cu apă..., 

din care Mircea bea, şi mâre de dor. 

In balada „Miul Cobiul“:
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Frungă d'alunică, 

Cine se'ntunică 

Şi nu mănâncă 

Sfinta duminică ? 

Miul Cobiul, 

Ala sglobiul... 

(G. D. Teodorescu, Poes. pop. 490) 

Intro doină: 

Frungă verde alunică, 

Am avut o mândră mică 

Sam lăsat'o să mai crâscă 

Minte ?n cap să dobândescă, 

Dar de când o am lăsat, 

Ati crescut, s'au măritat... 

(Alex., Poes. pop.2. 803) 

In munţii Nâmţului o mulţime de 

doine se încep cu „frundă verde alu- 

nică“, bună-6ră după cum se rostesce 
pe acolo: 

Frunzâ verdi alunică, 

ME suii în del la stâncă, 

ME uitai pi gios pi luncâ... 

Frunză verâi alunică, 

Măi bădiţâ Ionicâ! 

Dac'ai avut gână di ducă, 

La şi nvai prins ibovnicâ?... 

Frunză verdi alunică, 

Şini şuirâ pi luncâ? 

Costachi şi Ionicâ,.. 

Frunză verdi alunicd, 

Şepli râchi ş'o vali-adâncâ, 

Vale! lupu mă mânâncâ... 

(1. Mironescu, c. Dobreni, Soll. Mss.) 

v. Alună. ! 

2Alunică, s. f.; nom Gune danse 

populaire. Aşa se chiamă un danţ, ţă- 

Tănesc în Râmnicul-Sărat (com. Vi- 

şani), pote acelaşi cu danțul cunoscut 
în partea occidentală a Ţărei-Româ- 

nesci sub numele de alunel, în Dim- 
boviţa alunaş. 

v, 8 Alunel.   

5 Alunică, s. f.; lentilles, envie. Ace- 
laşi sens ca în alunea şin alu- 
niţă. 

Într'o doină: 

Când mă uit la casa ta, 

Mi se rupe inima; 

Alunica'ţi dela git 

M'ai aprins, m'ai omorit; 

Alunica'ţi de pe braţă 

A să mă sc6ţă din viâţă,.. 

(Alex., Poes. pop.2., 344) 

v. Alunea, 

“Alunică, s. f.; t. de Botan.: Bu- 
nium bulbocastanum, terre-noix. Ace- 
iaşi plântă, care pe aiuri se chiamă a- 
lunele,alunădepămînt, măn- 
dălaec. 

»Alunică, cu o rădăcină rotundă, ca, 
o alună, de unde şi-a luat şi nu- 
mele, se întrebuinţeză de popor con- 
tra durerii de stomah: pisând rădă- 
cina, o plămădesci cu ţuica două 6re, 
apoi o bei...“ (N. Panaitescu, Muscel, 
c. Băjeni). 

»Alunică este o buruână ce cresce 
prin păduri în mare numtr, cu coto- 
rul scurt, având frundele şi mirosul 
ca al cucutei, iar rădăcina cât o a- 
lună şi dulce la gust...“ (|. Chirvă- 

şuță, Tecuciu, e. lonăşescj). 

v. Alumnele. 

1-Aluniş (plur. alunişuri), s. n.; cou- 
draie, aulnaie. Pădurice de aluni. 

E des în poesia poporană. 
In balada lui Meşter-Manole : 

Nu cumva-i vădut 

Pe unde-ai trecut 

Un zid părăsit 

Şi neisprăvit 
La loc de grindiş, 
La verde-aluniş ?.. 

Țutr'o doină din Transilvania: 

Aluniş cu-alune multe, 
“Spune la badea din curte,
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„Pe Duminică ce vine 

Să 'şi gătescă pâna bine... 
(Jarnik-Bărsanu, Transilv. 40) 

Into altă doină : 

Aluniş cu frunda ?n criş, 

Ibovnic tînăr mi-am prins; 

Alunis cu frunda, dsă, 
Frică mi-i să nu m8 lasă! 

(bid. 51) 

In alunişuri crese adesea carpeni 
şi palteni, ast-fel că ele sînt în ace. 
laşi timp cărpenişuri sai păltenişuri. 

A. Odobescu, Dâmna Chiajna, p. 102: 
„începuse a 'nopta, când trăsura i sco 
bori într'o luncă, iinde, printre carpeni 
stufoşi, printre des aluniş se strecu- 
rai apele gălbenatece ale unui rii...“ 

În balada, lui Ghemiş : 

Frungă verde de-aluniş, 
Tace cucul la răriş, 

La, răriş, la cărpeniş, 

De frica celui Ghemiş, 

Că de-i mic şi ghemuit, 

Are faţa de 'ngrozit... 

In balada „Mihu Copilul“, hoţii lui 
lanoş Unguren petrec: 

La valea adincă, 

La muche de stâncă, 

La, des pălteniş, 

M&runt alunig.., 

Amestecul alunişului cu întrâga na- 
tură dela, ţeră se caracterisă de mi- 
nune în „Viaţa cămpenescă“ de Gr. 
Alexandrescu : 

„În vale se văd desişuri, 
Păduri, livedi, alunişuri, 

Pe urmă ochiul zăresce 

Un d6l ce se prelungesce 
„Verde şi împestriţat,. . 

Etimologia: alun cu sufixul colecti- 
val -i ş, ca şi *n cărpeniş, pălteniş, ste- 
jăriş ete. 

V. ""Alun. —-ig. 

2-Alunis, n. pr. loc. Aşa se chiamă 
o mulţime de localităţi în România 
(Frundescu, ad voc.). 

v. "Alunig. 

  

    

"Aluniţă (pl. aluniţe), s. f.; diminutif 
d'alună. Sinonim cu alunică. 

Doină din Ardsl: 

Frunguliţă aluniţă, 

Am avut o mânădruliţă 

Şi mi-a fost cam tinerea, 

Draga neichii turturea.. . 
(G. 1. Bibicescu, Coll. Mss.) 

Altă : 

Foicică alunită, 

M& suiam pe Alomiţă, 

M8 'ntâlniam c'o copiliță, 

În fustă şi în rochiţă, .. 

Prungă verde aluniţă, 
Prăpădi-te-ai, neiculiţă, 

Pe la noi prin grădiniţă! ,., 
tbid ) 

V. * Alumnică. 

? Aluniță, s. f.; lentille, envie. Ace- 
laşi sens ca în alunea.  Aluniţă, 
pată negră rotungidră ce se face pe 
pelea omului“ (Costinescu). 

Acâstă formă cu aceiaşi semnifica- 
țiune ai împrumutat'o dela Români 
Bulgarii: lunitza, mai formând apoi 
din ea un deminutiv curat bulgăresc: 
lunicka, 

v. Alunea. 

Aluniă, -iă, adj. ; couleur de noisette. 
O cul6re brună-roşietecă (Marian, Chro- 
matica poporului român, 50). 

Cihac (I, 10) trage acest adjectiv din- 
trun prototip latin imaginar avel- 
lanivius, Este o formaţiune curat 
românescă din alun cu sufixul ii 
ca în „vişinii“ dela „vişină“ sai „un- 
delemniii“ dela „unt-de-lemn“, fără să 
aibă a face d'a-dreptul cu epoca romană. 

V. -4U, 

Alăng (alungăre, alungat), vb.; chas- 
ser, expulser. Sinonim cu gonesc Şi 
p&fug. 

In psalmul CXVIII, 161: 
Dosofteiu, 1680: | Silvestru, 1651: 

boiari mă alun- boiarii goniră- 
gară în zădar... mă fără vină...
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Lexicon Budan : „ptfug= alung“. 
Pe când însă sinonimii însemnâză 

numaipunere pefugă sai fugă. 
rire a ce-va care ne supără mai mult 
sai mai puțin, alung implică o no- 
țiune mai radicală, ca şi când am dice: 
„gonescde tot“ sai „păfug de tot“, 
prin urmare isgonesc, şi tocmai de 
aceia, se potrivesce mai bine când e 
vorba, de duşmani. 

Costachi Negruzzi, Aprodul Purice: 

Buciumaţi şi Dâmne-ajută !—Cu toţii strigă : 

Amin! 
Aideţi, fraţi, din ţâra nstră să alungăm pre 

păgân !.. 

Doina Mehedinţânului : 

Aoleo! ce foc de dor! 

Veni-va badea Tudor 

Să mai strîngă din păduri 

Cete mânâre de panduri ? 

Ca s'alunge dela noi 

Şi pe Greci şi pe ciocoi... 

(Alez., Poss. pop. 2., 292) 

Balada, „Iordachi al Lupului“: 

Hai cu toţi să ?ncălecâm, 

Arnăuţii s'olungăm, 

Şi de drum să ne cătâm: 

Spre Bugâc să apucâm... 

„Stejarul şi cornul“ : 

Frăţire Românaş! 

Crângă lungă da-ţi-o-aş, 

Ca, s'o faci arc de resboi, 

S'alungi Legii dela noi... 

„Mogoş Vornicul“ : 

Cu cei furi nu te-ai luptat? 
După ei nu te-ai luat, 

Noă ani săi tot alungi 
Şi cu mârtea săi agiungi?.. 

4 

Cu sensul din urmă de o g6nă ne'n- 
cetată sait ne'mpăcată, locuţiunea, pro- 
verbială : „păcatul alungă pe om“. 

Balada, „Oprişanul“ : 

Vai de omul cu păcat! 

De ptcat e alungat 

Şi nu pâte-a fi scăpat!.. 

Altă locuţiune proverbială : „par'că'] 
22,083. 

  

  

alungă Tătarii“, mai ales în Moldova, 
unde năvălirile tătăresci mai sînt îneă, 
viue în memoria bătrânilor. 

Alexandri, Surugiul : „Cuconaşu era, 
grăbit, parcă] alunga 'Tătarii din 
urmă,..& 

Acelaşi, Cinel-cinel, sc. 3: „nu răcni 
aşa, că nu te alungă Tătarii!, .« 

v. 1 Tatar. 
Ca verb reflexiv, „a se alunga“ e 

sinonim cu „a se alerga =a se în- 
trece unul pe altul la ce-vat. 

Astfel în ghicitârea, despre „R6tă 
după doă varianturi (G. D. Teodorescu, 
Poes. pop. 249): 

Am patru surori, | Am patru surori, 
Una p'alta se a- Diua şi n6ptea s?a- 

lungă l6rgă 
Şi nu pot să se a- Şuna p'alta nu s'a- 

jungă... junge... 

Balada „Srele şi luna“: 

Di şi nâpte plini de dor, 

Arşi de foc nestingător, 

Vecinic să v& alungaţi, 

Ceriul să cutrieraţi, 

Lumile să luminaţi !,. 

Alexandri, „Miedul iernei“ : 

Dar ce văd?,. în rada lunci o fantomă, se 

arată : 
E un lup ce se alungă după pradai spăi- 

mîntată.., 

unde s e alungă, printr'o licenţă poe- 
tică nimerită, are un sens activ; mai 
corect însă în „Lunca din Mircesci“: 

Omul îşi îndrâptă pasul cătră desul stejăriş, 
Unde umbra cu lumina se alungă sub frun- 

diş... 

Precum alerg este din „ad“ şi 
plărgum“, tot aşa alung vine din ad 
şi longum, în medio-latina allon- 
gare, de asemenea italienesce, în ve- 
chea francesă aloigner, bună-ră 
întrun text din 1878: „qui toujours 
l'aloignait pour ailleurs aler faire 
son office (Du Cange, ad voc.) = care'] 

a 31
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tot alunga să mârgâ ajuri la trâba 
sa, 

v. Alerg. — Delung. — Pugăresc. — Go- 
nesc. — Iung. 

%A-lăng (de-, d”), adv.; le long de, 
au long de. Formaţiune propriă româ- 
n6scă din lung cu preposiționalul 
“a, ca şin „W'a-lat“, „d'a-rînd“, „d'a- 
-drept“ etc,, cari tâte mai adesea se 
întrebuinţeză post-articulațte. 

v. it. 

Doină din Bucovina: 

Prav cu chivra oiu lua 

Şi haliciuri cu mâna, 

Şi de-alung oiu împuşca... 

(Aurora română, 1881 p. 14). 

I. Crângă, Harap-alb (Conv. lit. 1877 
p. 185): „Şi apoi dela o vreme încep 

a se lăsa lin ca vîntul, 

şi luând de-alung pămîntul, 

merg spre împărăție, 

Dumnegei să ne ţie...“ 

Balada „Dolca“: 

Dolea, vesel se scula, 

Câmpul de-alung apuca... 

Balada „Badiul“ : 

Fă la apă că purcedi, 

Şi ?n fugă să te răpedi 

Pe la gura pivniţei 

Tot de-alungul uliţei.. . 

Costachi Conachi, Poes. p. 229: 

“Sfîrşesce! curmă pedâpsa, unei crude ispitiri, 
Căci mă topese purtând frica unui amor cu 

*ndoiri: 
Pe malul Mării de-alungul nu contenesc a 

- umbla, 

Căutând să “ţi găsesc urma însemnată un- 

de-va... 

A. Pann, Prov. II, 90: 

Cumpărai o moşidră dorința sămi izbândesc, 

Şi o apucai d'a-lungul să caut comoră ?n ea, 

Când cu sapa, când cu plugul, o săpai cum 

trebuia... 

V. Lângă. — Lung. 

ALVA 
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Alungăre.—v. 1: Alung, 

Alungăt, -ă, adj.; 10. chass6, expuls6; 
2%. prolong;, allong6. In primul sens 
este participii trecut din alung Şi 
sinonim cu isgonit; în sensul al 
doilea, care aparţine numai graiului 
poetic, este o formaţiune din adver- 
bul a-lung. 

A. Odobescu, Dâmna Chiajna p. 51: 
„Năprasnica silniciă a Ciobanului ne-a, 
ținut alungaţi pe la străini...“ 

Un bâcet din Moldova: 

Vine câta, preuţască 

Dela noi să te pornescă 

Pe o cale alungată, 
Bat'o focul să mi-o bată... 

(Burada, Inmorm. 119) 

V, î*2 Alung.—-at. 

Alungător, -6re, adj. et subst; qui 
chasse, qui expulse. 

A. Vlăhuţă, Nuvele p. 27: „vorbele 
din răvaşul lui Radu îi răsuna în su- 
flet, ca un cântec de departe, frumos 
Şi alungător durerilor...“ 

v. % Alung.— Alungai. 

Alvă (artic. abaoa, plur. avale), s. 
f.: 10, „farine roussie avec du miel“ 

(Pontbriant) ; 20. gruau au beurre et 

au sucre. Se dice şi aspirat: hala. 

In sensul de "'ntâiu, este aa tur- 

cEscă, pe care o fac şi o vînd al- 

vagiii în alvageriă; „un fel de 

prăjitură din făină arsă şi miere, din 

turcul halwâ nom de differentes es- 

păces de pâte sucrâe; halvagy ven- 

deur de halwa“ (Şainânu, Elem. turc. 
p. 50); se face şi din tahin cu zahar, 

cel puţin în Bucuresci ; e albă gălbue, 

tare, dar fărîmăci6sâ şi se topesce la, 
căldură ; pe'n mahalale se mănâncă 

mult în dile de post. In sensul al doi- 

lea, este ala de casă, un desert cam 

mitocănesc, făcut din griş saii din fă-
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ină cu unt prâspet ori cu untură Şi 
cu zahar, de culre roşiă închisă. Dela, 
Turci cuvintul a trecut şi la Greci: 
Xa fc, ja Bavrtiis; de asemenea la Serbi 
şi la Bulgari. Cihac (II, 584) crede că din 
prototipul arab „al-helâva“ a căpătat 
şi limba portugesă acâstă vorbă sub 
forma, „alfeloa = espăce de confitures. 
In adevăr, Portugesii ai o aha de 
zahar : „alfeloa de agucar“, şi 0 alba 
de miere: „alfeloa de mel“. O a trefa 
varietate la Români este deminutivul 
alviţă, despre care mai jos. 

v. Acadea. — Cataif. — Sarailiă. — Ta- 

Alvageriă 
s | v. Aha, 

Alvagii | 

Alviţăr. —v. 1: Ahiţă. 

"Alviţă, s. f.; espăce de nougat o- 
riental. Amestec din nuci, serobâlă, 
albă şi zahar saii miere. Când nu e 
de post, se pune albuş de oii în loc 
de scrobelă. Cel ce o face e alvițar, 
6r locul alviţăriă, 

v. Alva. — ? Alviţă, 

2: Alviţă, s. f.; sorte de jeu enfantin. 

„La lăsatul secului de brânză, este 

obiceii între copii să bată alvița. A- 
câsta se face s6ra, după cină, şi în chipul 
următor : De un cuiii bătut în tavan se 
legă o aţă, lungă pînă să vie în dreptul 
peptului copiilor. La capătul de jos al 
aţei se l6gă o bucată de abiţă cât o 
portocală, de mare. Doi copii, pînă la, 
virsta de 15 ani cel mult, se pun faţă, 
în faţă, avend la mijloc adoița, adecă, 
între ei. Se depăriâză cu un pas unul 
de altul. Un al treilea face vînt 
aloiței cătră unul din copii. Acesta este 
dator, fără a pune mâna, să o apuce 
cu gura. Daca nu pâte, trebue să o 
atingă cel puţin cu buzele, trimiţend'o 
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cătră tovaroşul seii, carele şi el se a- 
ține cu gura, ca s*0 prindă. Sînt unii 
copii dibaci de prind alwița de mai 
multe ori. Sînt alții cari nu pot să 
o prinqă nici odată. Cel care o prinde 
de mai multe ori, este lăudat; de tâtă, 
adunarea. Ast-fel se trimite dela unul 
la altul, pînă ce ori apucă alvița şi o 
mănâncă, ori n'o prinde şi se lasă de 
a 0 mai bate, ca să facă rînd Şi al- 
tor copii, cari aşteptă cu nerăbdare. 
ȘI rîd mari Şi mici, şi fac chef, petre- 
cere şi chiloman mare. Să se mai scie 
că la asemenea di se adună câte dog 
sait mai multe gasde la un loc, ca să 
fie mai mulţi copii. După ce se ispră- 
vesce jocul, se eârcă norocul fie-căruia. 
Acesta, se face ast-fel: Cu luminarea, 
se dă, foc aţei, aşa unsă de alviță cum 
este, în norocul cutăruia şi sorocind:o 
pîna unde are să arqă. Daca se stinge 
Şi n'ajunge pînă unde este sorocită, 
aţa, se dice că n'are noroc în anul a- 
cel. Apoi dându'i din noii foc, o so- 
rocesc pină unde are să ardă pentru 
altul. Daca arde pînă unde aţa e so- 
rocită, dic că în anul acela va avg 
noroc, şi 0 sorocesc pentru alt co- 
pi...“ (P. Ispirescu, Bucuresci). 

Acest joc copilăresc se află, şi la Ma- 
cedo-români, unde se chiamă ască, 
adecă: „cască să prindi alvița“ “M. 
lutza, Cruşova). 

v. "Aluiţă. — Bat. — Case. — Joc. — 
Vânt... 

Alviţăriă, —V. 1 Abiţă, 

Am (avut, avere), vb.; avoir: 10, 

possâder, tenir; 20. sentir, ressentir ; 
30. devoir, 6tre forc6. Unul din cei trei 
verbi activi şi auziliari tot-o-dată, ală- 
ture cu sînt sai fii şi volu, cu 
cari se şi compune pentru a obţine 
unele forme, după cum se compune şi 
cu sine însuşi: am avut, ag fi avut, 

31% -
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voiu fi avut şi aşa mai departe. Fi- 
ind în graiu de o circulaţiune extremă, 
ar fi peste putință a, studia pe am de- 
stul de bine, dâcă n'am despărți din 
capul locului pe cel activ de cel auzi- 
liar ; şi acâsta mai cu s6mă în limba 
română, care a reuşit ai diferenţia pe 
amîndoi chiar foneticesce. 

In proposiţiunea „am un cal bun, 
pe care um cumpărat“, ambii am 
sînt etimologicesce unul şi acelaşi cu- 
vînt, ca şi franţusesce „ai“ în: „j'ai 
un bon cheval que j”ai achetâ“; dar 
pe când franţusesce activul „ai“ şi 
auxiliarul „ai“ se conjugă înt'un mod 
identic: j'ai, tu as, il a, nous avons 
etc., românesce activul am are o fle- 
xiune diferită de auxiliarul am: 

ei am ei am 
tu a tu ai 
el are un cal el a 
noi avem câra noi am cumpărat, 
voi aveți voi ați 
e aă | ei au 

unde auzxiliarul ne presintă forme con- 
trase: a, am, afi, acolo unde la activ 
vedem : are, avem, aveți ; o dissociare 
morfologică pe care o găsim Şi în u- 
nele dialecte italiene, bună 6ră în cân- 
tecele poporane marchigiane (Gianan- 
drea) : 

Bello, che m'£te da ttora parola, 
Tanto ro core mia se ne fida; 
Ro cervello l'avetea banderolla...; 

une-ori cu q.-: 

Ma vo” senza carbă 'gran foco fate, 
Pazienza, bello mia, si perso m'âdte... 

In acest mod, nu numai în fond, dar 
şi prin formă, ambii am urmâză a fi 
studiaţă fie-care în parte, deşi e mai pe 
sus de ori-ce îndoslă că materialmente 
ajă (ital. âte) este identic cu aveţi 
(=ital. avete). 

I. Sensurile. 
a) am „poss6der, tenirt. 
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Verbul activ am se apropiă prin sens 
de stăpânesc, dar exprimă ce-va 
cu mult mai general, fără nici o no- 
ţiune de drept saii de mod: cine stă- 
pânesce un lucru, îl şi are; cine 
însă îl are, pâte să nu fie stăpân peste 
acel lucru. Ei am un cal, şi totuşi ca- 
lul nu este al meii, ca în cântecul 
poporan: 

Bădiţă de peste d6l 

Ar veni şi n'are cal; 

Iea'ţi, bădiţă, cal cu plată 
Şi mai vin” la noi vro dată... 

(Jarnik-Bărsauu, Transilv. 105) 

Este dară numai o quasi-stăpânire, 
un fel de ţinere, darcu o nuanță 
mai puţin materială. Tocmai din causa 
generalităţii prâ-mlădi6se a sensului 
sei, am a putut să scadă treptat la 
o funcţiune curat auxiliară, după cum 
—ce-va, mai anevoe—a scădut în unele 
dialecte neo-latine şi sinonimul ţin, 
bună-6ră la Spanioli. 

Sensul cel nedecis al lui am ne a. 
pare mai cu.s6mă în ghicitori, unde 
el însemn6ză ce-va ca „ţinere“, însă 
cu 0 nuanţă de tot abstractă saii chiar 
metalisică; de ex.: Ce este luna? 

Am 0 mMiţă, albă, grasă, 

T6tă n6ptea îmblă 'n casă... 

(Sbiera, Poveşti, p. 322) 

Ce este negura? 

Am 0 vacă suriă, 

Vine din pustiă, 

Cuprinde luncile 

Cu brâncile... 
Qbid.) 

Locuţiuni metaforice : 

Am gură „parler sans gâne, oser 
ouvrir la bouche...“ 

Vai, vai, vai inima mea, 

Multu'i bună, multu'i rea, 

Multu'i n6gră ca tina: 

Mult se arde şi se frige 

Și pare gură să strige... 

(Jarnik-Bărsanu, 213) 

v. Gură.
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Am nas „avoir du toupet, &tre con- 
Sid6r6“ : „Minciunosul nu are nas la 
nime= a nemine honoratur“ (L. B). 

v. Nas. 
Am cap „tre en 6tat de faire quel- 

que chose“: 

Poţi desface ce-ai făcut, 
Dar ei n'am cap să te uit, 
Că cu gândul te-aş uita, 
Nu mă lasă inima... 

(Jarnik-Bărsanu, 164). 

v. Cap. 
Am parte „avoir de la chance, a- 

voir sa part de“: 

Ocolii ţerile tâte 
Şi de bine nai parte... 

(Tbid. 181) 

v. Arte. — Parte. 
Am cinste „6tre honor&: 
Moxa, 1620, p. 372: „cinste să 

aibii dela domniia ta, iară, de nu votu 
fi dereptii să'm tai capul...“ 

Am tr6hbă „&tre occupâ“ : 
Act moldovenesc din 1638 (A. LR. 

III, 223): „să nu mai avăm noi tră.- 
sură pentru garduri, nice să avăm 
tre bă la acele vii...“, unde ne întim- 
pină tot-o-dată archaicul : 

Am trăsură „&tre tergiverset, 
Apoi: „am pe dracu“, „am ha zi, 

pdm pe vino'ncbâcet, „am găr- 
găuni“ şi altele, despre cari se va 
vorbi la substantivii lor. 

A treia, pers6nă imperativă.: „'ai- 
bă...!“ constituă un fel de blăstem: 
„nraăbă parte!“ „naibă noroc !* n'azbă 
pace!“ „n'aibă casă!“ etc. Când po- 
menesce poporul pe drac, adauge cu 
groză : „n'aibă loc aici!“ (L, M., Gloss. 
402), de unde apoi unul din numer6- 
sele epitete ale necuratului: naib ă, 
format printr'un imperativ ea, şi în 
„ucigă-l tâca!“. Termen curat româ- 
nesc de baştină, naibă nare a face 
nici cu italianul „nabisso“ (L. B.), care 
însemnâză „prăpastiă“, dar nici cu tur- 

  

  

cul „năibâ“, „ce qui vient tour ă teur“ 
(Cihac, II, 599), care este feminin din 
arabul „năib=lieutenant, gouverneur“ 
(Şain6nu, Elem. ture. 75). 

v. Naibă. 

Tot sensul de „stăpânesc“ sai „ţin“ 
predomnesce în construcţiunea lui am 
cu un adjectiv sau cu un calitativ în. 
genere: o am iubită, îl am vrăj.- 
maş, îi am buni pentru trâba a- 
câsta etc., unde românesce se şi dice 
de o potrivă bine: îl ţin bun. 

Vai de mine, ce să fac! 

Că n'am pe nimene drag... 

(Jarnik-Bărsanu, 208). 

Act moldovenesc circa 1626 (A. [. R. 
I, 92): „acele urice au fost date de 
părintele Josip stariţul mănăstirii la 
neşte posluşnici, au fost avăndu de- 
mult credintoşi, ca să le ţie...“ 

Zilot, Cron. p. 37: „acest tâlhar în- 
„sovonit mai mult ai prădat şi aii je. 

fuit, ca unul ce sciea t6te pe larg ale Cra- 
iovei, avându-le ochite din vreme... 

De aci nu mai e decât un pas pînă la 
verbul auxiliar al trecutului: am pe cine- 
va ochii=am ochit pe cine-va. 

d) am „sentir, ressentirt. 
Intru cât noţiunea de stăpânire sai 

ținere trece din lumea exteridră, în 
sfera, intimă, ea, se preface în sim.- 
ţire, de unde locuţiunea: am pe ini- 
mă, sai: am ce-va, sai chiar șimplul 
am însemnând „je sens, je ressens“. 

Costachi Negruzzi, Cârlanii, se. 1: 
„En nu mai înbla, şi'mi spune ce aj? 
Seii că ei ție îţi spun tot ce am pe 
inimă. 

Pentru a exprime noţiunea, cuprinsă 
în francesul „indisposition“, Românul 
dice: „am ce am, că nu mi-e bine... 

Am lipsă = simţesc lipsă ; 
Am nădejde = sim țesc nădejde ; 
Am bucuriă == sim țe sc bucuriă; 
An poftă = simţesc poftă, etc.
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In multe din asemeni locuţiuni am 
pote fi înlocuit prin este: am dor= 
mi-e dor, am gând = mi-e gând, am 
grijă = mi-e grijă etc., după cum Şi 
lătinesce se dicea „curae alicui esse 
alături 'cu „curae aliquid haberet. 
Câte o dată însă printr'o astfel de în- 

“locuire sar schimba înțelesul, bună- 
Gră în „mi-e milă = misericordiam ha- 
beo“ lîngă „am milă“ nu numai „mi- 
sereor“, ci şi „misericordiam conse- 
quorf. 

Străinu *s ca puiu de cuc, 

Milă n'am unde mă duc... 

(Jarnik-Bărsanu, 207) 

v. Milă, 

Tot aci vine reciprocul „a se avi= 
a se simţi“: „cum îe ai ?=quomodo 
vales; m & am cu cine-va bine sati reii 
= convenio; cum te ay cu frate-teii ? 

= quomodo convenit tibi cum fratre?% 
(Lex. Bud.). 

Enachi Cogălnicânu, Letop. II p. 260; 
„Grigorie Vodă îl punea la, multe trebi, 
avăndu-s e pre bine...“ 

Un ţeran din Ialomița: „mi-a spus 
unchiu Barbu câte-va cuvinte dă ni-a 
întrat la inimă; el e un om cu minte 
şi înţelept grozav ; cu mine să are 
ghine dă ninune...“ (Th. Theodorescu, 
€. Lupşanu). 

c) am „devoir, 6tre foregâ“. 
Construit cu infinitivul, deja în la- 

tina „habeo“ căpătase sensul de tre: 

bue, trecut apoi în tâte limbile ro- 

manice şi care în Occident, a, dat na- 
scere formei viitorului: dir-a i= dicere 

habeo. La Români acâstă construcţiune 

şi-a desvoltat do& nuanţe proprie dife- 
renţiate: pe când numai viitorul „voiu 
face“ arată o acţiune liberă, condiţio- 
nalul „am face“ exprimă o îndoslă, 
6r noţiunea de necesitate sati fatali- 

tate, „faciendum est“, şi-a, reservat pe 

„am a, face“, forte des în vechile tex- 

  

  

turi, dar pe care nemic nu ne îndrep- 
tățesce de a'l crede că a fost vre-o 
dată la noi „în loc de viitor“ (Cipariu, 
Principia p. 188). Când Coresi dice : 
„cine va b6 amu deîntru eli, n'are 

a se însetoşa în vecie“, „va b6“ 
este o formă gramaticală, dar „are a 
se însetoşa“ constituă o proposiţiune 
sai! o construcțiune sintactică cu sen- 
sul de: „nu va put să se însetoşeze“ 
saii „îi va fi peste putinţă a se înse- 
toşa“. 

Din nenumărate exemple lesne de a. 
dunat, 6tă, câte-va: 

Codicele Voroneţian circa 1550 (Mss. 

în Acad. Rom.): 

Act. Ap. XXVII, | 

26: cu audzul a- 

udziţi şi nu aveți 
a înţelege, 
şi vădzăndu pră- 

viţi şi nu aveți 
a ve... 

Radu din Mânicesci, 1574 (British 
Mus, Mss. Harl. 6311 B): 

... aure audie- 

tis, et non in- 

telligetis;et 

videntes videbi- 

tis, et nonper- 

spicietis... 

Matth. XVII, | «. filius homi:- 
21: pridăditi are nis tradendus 

a fi fiiul ome- est... 

nesc... 

unde în Noul Testament din 1648: 

„da-sâ-va fiiuli omenescii“, jar în 
Biblia Şerban-vodă din 1688: „va să 

să d6 fiiulii omenescă...“ 

Text din sec. XVII (Cod. Mss. mis: 

cell. al Bis. Sf. Nicolae din Braşov, p. 

647): „ca să poată fi izbâviţi de mâ- 

niia acâia şi de foc şi de greul ce are 
a fi... 

Ibid. 487: „eu gol am eşit diîn ma- 

țele mamei, şi iarâ goli am a mârge...“ 

Ib. 501: „carii laptele şi lâna diîn 

turmă iau, jarâ, de oi nu se grijescii, 

de carile cuvăntii aveți a da în zua 
câla mar6...* 

Ib. 504: „a veni avevori în zilele 

de apoi bâtjocoritori.. .“
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Ib. 510: „cine nu va socoti căte- 
-amă grăitii, nice de mai multe nu va 
ave a crâde,.. 

Varlam, 1643, 1 f£ 73 a: „a$6 are 
a păţi de oameni ca şi Ioanii...4 

Simeon Movilă, 1602 (Cuv. 4. bătr. 
I, 127): „de vrâme ce veţi vede cartâ 
domnie-msle, iară voi să avăți a vă, 
feri de acel satu... 

Pătraşco Păturniche, 1597 (ibid. 1, 
17): „nime Gin ruda m6 ca să n'asbă 
apără...“ 

Şi la trecut se pote exprime un grad 
de fatalitate prin „avea a.. .&, de exem- 
plu la. Dosofteiu, 1680, ps. LXXI, 12: 

„ Cau izbăvit, ... Quia, libera. 
pre mişel de sâl- vit egenum a po- 
nică şi pre mia- tente, et paupe- 
seră căruia n'a- Trem cui non €e- 
da cine?i fi rat adjutor... 
azutoriu... 

unde la Silvestru, 1651: „care mare 

agiutoriu“; la Arsenie din Bisericani 
circa 1650 (Mss. în Acad. Rom): „ce 
eli n'azia agiutâtorii“ ; la, Coresi, 1577 : 

„cui nu era ajutoriu,..* 
In graiul de astădi: 

Pentru mândra care'mi place 

Nici părinții n'aă ce'mi face... 

U. B. 1) 

N'om ce face, sus îi locul, 

Inima'mi arde ca focul ! 

N'am ce face, sus ii d6lul, 

Inima'mi arde ca jarul! .. 

(bid, 193) 

Frungdă verde lapte acru, 

M& băgai slugă la dracu, 

Dar la dracu nwmi prâ place; 

Cat” să şeg, că n'am ce face... 

(Ibid. 139). 

Remâneţi cu toţi ?n pace, 

Bu mă duc, că n'am ce tace, 

Că'i poruncă *'mpărătâscă, 

Trebue să se 'mplinâscă. ., 

Ubid. 322). 

Jele'i, Domne, codrului 

De armele hoţului, 

“AM 
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Că le plouă şi le ninge 
Şi n'are cine le 'ncinge... 

(bi. 288, 

Bădiţă cu şese boi 
Nare ce căta la not... 

(Tbid. 38). 

De aci exclamaţiunea : ce area face! 
= „impossible ! incroyable !* = italie- 
nesce: „non ha a far!“ „che ha da far!“ 

Cu conjunctivul în loc de infinitiv: 

Bate, Domne, Nâmtu ?n drum, 
Co ales ce-o fost mai bun 

Ş'or remas nesce pitici, 
Altfel n'ai cum să le gici! 

W. B. 29% 

Bat'o cruciuliţa lele, 
N'avă cum să nu mă 'sele, 
Co vedui albă la pele 
Şi la grumaz cu mărgele. .. 

(Ibid., 242). 

Tot aşa în locuţiunea proverbială : 
pare cui să semene“=ital. „ha a chi 
somigliare“, care însemneză : „tre- 
bui să fie cum este, căci aşa l-a fost 
n6mul“. 

Cu conjunctivul însă, sensul de „de- 
voir, 6tre foreâ“ e mai puţin lămurit. 
„Am a face“ vrea, să, dică : „je dois 
faire“ ; „am să fac“ pote să însem- 
neze numai: „je suis dispos6 a 
faire“. Aşa într'o satiră poporană, din 
Bucovina, o femee dice câte ar fi dis- 
pusă ea, să facă numai ca să nui în- 
vie bărbatul pe care'l îngropase : 

Ş'am să dai o pălăriă 

Săi 'citâscă-o liturghiă 

Colea ?n colț la chir-Iliă; 

Şam să'i vind ismenele, 

Şam săi port pomenele 

Pin' Vor lua Îelele ; 
Şam săi vind mânuşele, 

Ș'am săi port şi slujbele 

Prin tâte crijmuţele ; 

Sam să'i daii hosmetele 
"Ca să plângă fetele ; 
Şam să'i dai ciobotele 

Să'l bocâscă mândrele ; 

Yam să”i dat opincele
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Să1 bocâscă mâţele 

Prin tâte cotruţele ; 
Şam săi dati şi pieptarul 

Să plângă hantătarul!.. 

(Tribuna din Sibiiu, 1886 p. 246) 

In tâte acestea conjunctivalul „am 
să“ este cu totul alt ce-va decât in- 
finitivalul „am a“, care singur exprimă 
pe deplin noţiunea de „devoir, &tre 
foreet. 

In fine, cu infinitivul sai cu con: 
junctivul sub-înțeles : n'a cum! n'a 
încotro!na unde!.. 

De urit te poţi ascunde, 
Dar de dragoste n'ai unde... 

W. B. 9) 

Tot cu nuanţa, de „devoir, âtre for- 
c6“ figurâză am unit cu supin prin 
preposiţiunea de: am de făcut, am 
avut de scris, aveam de dis, volu ave 
de mers etc., cari tâte, mai mult sai 
maj puţin, s'ar put traduce prin tre- 
bui. 

Şi atunci când însemnâză „sentirt, 
dm se pâte construi une-ori cu de ur- 
mat de substantiv. Aşa se dice de o 
potrivă bine: „am gând“ şi „am de 
gând“, „am grijă“ şi „am de grijă“, 
unde de ne amintesce pe genitivul 
latin în „curae habeo“ : 

Acelaşi de pe lingă am „poss6der“ 
ne întimpină în Legenda Sf. Nicolae, 
sec. XVI (Cod. Mss. miscell. al Bis. 
Sf. Nic. din Bragov, p. 134): „era buni 
creştini şi bogaţi şi ave de destulă...“ 
unde „de destul“ se datorâză analo- 
giei cu „de ajuns“. 

Ca normă însă, graiul românesc post- 
pune pe de numai lui am „devoiri. 

v, De. 

Il. Forme gramaticale. 
a) am şi ab. 

Din latinul habeo derivă a%b în 
loc de „abiu“, cu metatesa lui ș ca în 
„Toib = rubeus“, şi nici întrun cas nu 
pote să derive de acolo am, după cum 

  

  

se crede generalmente (Cihac), care este 
o contracţiune din avem: pet am = 
„ego habemu ss“, întocmai ca fran- 
cesul poporan „j'avons“. Inrădăci- 
nându-se am pentru prima, persână a 
presintelui indicativ, ab a trecut asu-. 
pra subjunetivului: ca, să a35, de unde 
6răşi în graiul actual a început al 
goni am, astfel că se dice mai adesea; 
să am, şi numai la a treia persână 
persistă nestrămutat: să aibă. In ve- 
chile texturi aib sai aibu, la a doua 
pers6nă aibi sai aibi, este o formă 
predomnitâre. Cipar (Principia p. 139- 
40) citeză o mulțime de exemple de prin 
tipăriturile din secolii XVI Şi XVII; 
e nu mai puţin des în acte: 

Contâş Uricar, 1656 (A. 1. R. III, 
285): „deci eu să aibu a da cuconilor 
ajur6 altă falce de vie...“ 

Nâcşul Cantaragiul, 1683 (A. 1. R. 
I, 62): „să aibu ai da, banii la cărto- 
vul viilor, ..% 

Ion sin Vătav Roman, 17lb (A. L. 
R. III, 276): „ai€ în ţara, leşască să 
maibu amestec la nemic, jar după ce 
a hi mila lui Dumnezău să eşim în 
țară la pămăntul nostru, să asbu şi eu 
trabă. .,“ 

Dar şi'n scriitorii din secolul nostru, 
dintre cari ajunge a cita pe Beldiman, 
Tragod. v. 8293: 

Dumnegeule Inalte, condeiul meii este slab 
S'arăt sgomotul, strigarea, putere nu pot să 

aib, 
Atâta voiu put dice, mai pre scurt întrun 

cuvînt, 
Că nu s'audia nimica, nici în cer, .nici pre 

pămînt. .. 

b) aibend şi având. 
Din latinul habendo derivă d'a- 

dreptul având, care însă în vechile tex- 
turi se ciocnesce cu forma aibând, nă- 
scută sub înriurirea lui aib=habeo, 
după cum şi'n vechea italiană era o 
formă abbiendo dela abbia pe 
lîngă forma obicinuită avendo.
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“Codicele Voroneţian circa 1550 ală- 

turat cu Noul Testament din 1648: 

Act. Ap. XXI, „ doăndhi nă- 

15: upovăința as- | dâjde în Dumne- 
băndu spre Dum: zău... 

nedzeu... | | 

Radu din Mănicesci, 1574: 

Matth. |, 18: . inventa est 

aflâ-se aibăndhi în in utero habens 

maţe de Duhul de Spiritu sanc- 

sfântă... to... 

“ Matth. VII, 29: „„„ docens eos 
învăţa ei ca, des- sicut potestatem 

punsii aibându,.. habens... 

€) condiţionalul: să avure. 

Codicele Voroneţian în aiăturare cu 

Testamentul din 1648: 

Iacob II, 17: 

aşa şi crediinţa, 

se nu avure lu- 

cru, moartă iaste 

de siînre... 

„. aşia şi cre- 

dința, să nu va 

ave fapte, moar- 

tăi întru ia-ş... 

Macedo-românesce se dice pînă as- 

tăqi la condiţional (Bojadschi): si avu- 

rimu, a treia pers6nă: si avuri. Este 
latinul habuerim. 

III. Ponetica. 

In vechile texturi nu e rar avăm în 
loc de atem, ca şi văm pentru vom. 

Radu din Mânicesci 1574: 

Io. VIII, 41: «. patrem h a- 
părinte  avămii bemus Deum... 
Dumnezeu... 

ibid. XIX, 7 „„ legem ha- 

l6ge avămii... bemus.. 

ibid. 15: nu a- „Don habe 

vămi înpărati... mu s regem... 

Coresi, Omiliar 1580, quat. XVI p. 
3: „de multe ori grăesci bogaţi : ce 
avămii a mâînca demângţa.. .“ 

Varlam, 1643, II f. 51 b: „să ne 

bucurâmii, că multă plată avăm...* 

Ibid. f. 55 b: „a doa învâţâtură a- 
vâmă. . 
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În poesia poporană ne întimpină „a 
dave = a, ave“, cu proteticul d ca în 
„dalb=alb“ : | 

O colindă muntenâscă : 

Ferice 'mi ferice, 
Ferice de mine 

Şi de maica mea ; 

*n gile ce-am născut, 

Parte ce-am dovut... 

IG. D Teodorescu, Poes. pop. 78) 

Balada, „Rusalin“ : 

Num” un fecior a davut, 

Ce Rusalin Pa chemat, 

Şepte şcoli la învăţat 

Ca, să mi'l popâscă 'n sat; 

Nevâstă pe cin! şi-a luat ? 

Pe Lena dela Majdani 

Numai c'un şfertar de bani; 

Ibovnică îmi davea 

Pe Veta dela Soceni... 

" (Reteganu, Poes. pop. 22) 

v, ID. 

Pe alocuri se aude aăvă în loc de 
aibă : 

„Ca jurămiînt, poporul dice: să nu 
aivă parte de luminile ochilor, să nu 

divă parte de ce e mai drag în lume...“ 

(P. Iftimie, Tutova, c. Obârşeni). 
E şi mai curi6să forma, poporană 

vrisilabică avendă pentru disilabicul a- 
vând, (Jipescu, Opincaru p. 20), precum 

şi macedo-românesce sînt do& forme : 

avendălui şi avendu (Bojadschi). 

V. 2: Am, — Avere, — Avul, 

“Am, vb. auxil.; avoir. In articlul 

precedinte s'a vădut modalitatea ma- 

terială şi logică a nascerii auxiliarului 
am din activul a m. Aci dară ne măr- 
ginim al urmări în sine'şi. 

Auzxiliarul am se conjugă numai la 

presinte indicativ, unde se unesce cu 
participiul trecut : 

(ei) am (tu) ai (el, ea) a] 

(noi) am (voi) af (ei, ele) asi | facut;
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şi la optativ, unde se unesce cu infi- 
nitivul : 

(ei!) aș (tu) ai (el, ea) ar face 
(noi) am (voi) apă (ei, ele) ar ” 

La indicativ, ca şi la optativ, am se 
pâte construi cu verbul sei în doă fe- 
luri : 

direct : am făcut, aş face. 
invers: făcut'am, facere-ag, 

unde revine la optativ forma, infiniti- 
vală, nescurtată, deşi pe a-locuri se 
aude în popor: face-i-ag. 

Construcţiunea directă, pâte să fie: 
continuă: am făcut, aş face; 
întreruptă : am e ce-va cum-va 

făcut, aș eii ce-va cum-va face. 
Construcţiunea, indirectă, pote să fie 

întreruptă numai prin pronumele per- 
sonal: făcu t u-m'aă, face-m' aş. 

Puncţiunea, cea obicinuită în ambele 
timpuri este acea directă continuă ; nu 
e rară însă, şi une-ori nu e fără ele- 
ganţă, acea întreruptă, mai ales la in- 
dicativ. 

Moxa, 1620, p. 372: „de ami eu 
făcutii ce-va cu nedereptul, nu-mi 
vegh6 voe nemicâ, ..“ 

Act rustic din Mehedinţi, 1599 (Cuv. 
d. bătr. 1, 88): „au ei lăsat ou al 
lor cuvănti...“ 

Psaltirea Şcheiană circa, 1550 (Mss. 
în Acad. Rom.), X, 4: „că ce ai tu 
sfrăşit, e ei sparseră...4 

Forte des întrun fragment măhăcân 
circa 1600 (Cuv. d. bătr. II, 78 sqq.): 

„Sau neştire de întâia tas lucra 
tut ; 

„s'au neştire după al treile tas ve- 
ritut; 

„Sau neştire după al şasele tas a.- 
junsu“; etc. 

Pronumele reflexiv se pune de'nain- 
tea lui am: m'am făcut, făcutu- 
“sau; există însă şi exemple ca: 

Pravila dela Govora, 1640, f. 25 a: 

2-AM: 
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pdeci acâsts noao au grăitu-se.. 
„noă Sai grăitt. 
Construcţiunea inversă alături cu a- 

cea directă, fără, ca ele să se deosi- 
bescă, prin ce-va sub raportul sensu- 
lui, permite graiului românesc îneru- 
cişarea ambelor întocmai după regula 
chiasmului în retorică, deşi procesul 
e de tot poporan. 

Aşa ne întimpină mereă în cântece: 
Mers'ax el pîo' la un loc 
Şaui aprins un mare foc.., 

(Alex., Poes. pop.2., 20), 

S&mănat'am grâu ae vară, 
Aă e şit numai negară ; 
S&m&nat'am org, ovăs, 
Au e şi mohor pe şes; 
S&m&nat”'am popuşolu, 
Ai e şit 6rbă ?n fuşoiu.,. 

(bid. 228) 

Fost'ai, badeo, om Voinic, 
Şai remas chiar de nemic.., 

(bid. 338, 

Duc e-maș la cununiă, . 
Şi m'aş duce ca vintul 
Când spulberă pămîntul... 

(Ibid. 307) 

B er e- aș vin cu mintă crsţă, 
Şaş durmi la mândra ?n braţă... 

(Familia, 1886 p. 115). 

Proverb : 

Post'ai, lele, ce ai fost, 
Dar acum eşti lucru prost... 

Acâstă încrucişare a ambelor con- 
strucţiuni e cu atât mai dâsă în cro- 
nicele n6stre, cu cât mai necărturar 

"era cronicarul, adecă mai puţin înriu- 
rit de modeluri grece şi slavice, căci la, 
Slavi şi la Greci nu se găsesce nemie 
analog. Aşa în letopiseţul lui Ion Ne- 
culce se află peste do&-sute de chias- 
muri analoge, dintre cari tă patru 
unul lîngă altul: 

Letop. II p. 363: „Mai cerşut'ai 
Turcii Azacul, şi sai apucat Ruşii 
să/l dee cu tot venitul Şi hotarul lui. 
Cerşut' asi şi bir să le dee şi chel-
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tuela oştii, ce bir n'aă primit. Di. 
s" a Turcii să mai strice şi alte pă- 
lănci ce sănt pre marginea hotarului ' 
pre lăngă Zaporojeni şi la pragurile 
Niprului, anume Camen, Zoton Şi al- 
tele, şi sai apucat că le-or strica, 
Mai dis” a Turcii şi pentru Ucraina 
eta.& 

Din diferite construcţiuni chiasma- 
tice, cari nu sînt tocmai puţine la 

noi, cea mai în circulaţiune decât cele- 

Valte tâte la un loc este acea prin 
auxiliarul am; apoi pe a doua şi pea 
treia liniă prin auxiliarul voiu, prin 

elemente pronominale şi altele: mer- 
ge-voiu şi volu ved6, bucură-te şi te 
veselesce etc. 

v. Ei, — Se. — Voi, 

In vechea italiană ni se presintă din 

când în când un fenomen fârte în- 

rudit. Așa sînt exemplele citate de 

Tommaseo: „Grazie ti rendo, Iddio 

Mio, perocchă tu m'ai visitato, ed 

hâmi dimostratu li peccati miei...“; 
saii la San-Francesco d Assisi : 

Perdonami, Signore, 

Che t'ho fora serrato: 

No hotti ricambiato 

Un vero amore... 

Formele istorice pentru monosilabi- 

cil am, ar şi aș sînt dissilabice: amu, | 
are şi aşi, | 

Act rustie âin Ilfov cirea 1600 (Cuv. 

d. bătr. I, 94) de doă ori: „amu lă- 

satu eu cu sufletul miu...“ 
Act muntenesc din 1622 (A. L.R. 

I, 31): „auzindu că va să facă sfăntă, 

mănăstire, ne-amu adunatu toţi şi amu 
vorbitu. ..“ 

Altul din 1612 (ibid. 71): „amu în- 

torsu parts lui Săban Gliga...“ 

Varlam, 1645, 1 f. 51 a: „mulţi are 
hi mai bucuroşi să moarâ, decătii să'şii 
descopere boala ca să o vadză, toţi...“ 

Pe lingă are este şi forma ară, de 
unde apoi actualul ar: 

2. AM 
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Silvestru, 1651, f. 96 a: „mănâncă 

pre oamenii miei cumil are mănea 

păine...“; iar f. 111 b: „deşărţie sănti 
fii oamenilori, minciunoşi”s fii bărba- 

tului ; de s'arâ pune în cumpănă, mai 

Juşori ară fi decătii deşerţiia. . .“ 

Moza, 1620, p. 352: „ară fi mai 
bine ce va naşte să'l arunci în foc...“ 

Radu din Mânicesci 1574 (Mss. în 

- British Mus., Harl. 6311 B): 

... QUOModo, si 

dixero vobis coe- 

lestia, credetis... 

Io. III, 12: cum, | 

de ași (aun) zice 

voao de ceri, cr6- | 
dere-aţi... 

Şi lîngă aşi forma așu prin analo- 
giă cu amu: 

Psaltirea, Şcheiană circa 1550: „Doam- 
ne Dumnedzăul mieu, se aşu face 
tasta, ..“ 

Unii derivă pe aș din neo-grecul ăs 

în &s yodym, âs yecapouev (Cihac, II, 
637), care represintă pe vechiul grec 

imperativ &gs=—ges din 'eginut (Du 

Cange, Gloss. med. Graec., introd.). O 

asemenea derivaţiune nu se discută, 

Tâte formele auxiliarului am s'aii nă- 

scut printr'unul şi acelaşi proces fone- 

tic al suprimerii silabei mijlocie -ve- = 

-be- din prototipuri latine, şi anume: 

am=—avem=habemus; 

di =habes; 

d, ai = habet, habent; 

a =aveţi=habetis; 
are=haberet; 

aș =habessim. 

Pentru aș deja canonicul Cipariu 

(Gramm. 278) indicase fârte bine pa- 

ralelul italian ave ssi, care înse nu 

vine din latinul „habuissem“, ci din 
arehaicul ha bessim, de ex. la Ci- 

cerone, De leg. I], 8: „separatim nemo 
habe ssit deos“. 

In graiu a sai ai se reduce maia: 
desea la o. 

In următârea doină din Ard6l acest
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o = ai, ne întimpină chiar într'o con- 
strucţiune chiasmatică : 

Es afară, luna” sus, 
Badea vint! o şi so dus; 
Es afară, luna” jos, 
Badea vint'o şi so 'ntors... 

(Jarnik-Bărsanu, 134) 

Apoi pentru plural circuleză alături 
cu ai o formă fârte interesantă or= 
lat. habuerunt: 

Bate, Doamne, Nâmţu ?n drum, 
Co ales ce-o fost mai bun 
S'or rămas nişte pitici, 
Alt-fel n'ai cum să le dici; 
Piticii care-or *&mas, 
Pun căciulele pe nas 
ŞI fac la fete necaz !... 

(. B. 29%) 

Şi mi-or gis flâre de fragă, 
Tuturor pe lume dragă ; 
Mi-or gis flârea florilor, 
Dragostea feciorilor, ., 

(b. 156) 
Cununa o fost la mine, 
Da ochii or fost la, tine, 
Să fi luat, sâma bine,,. 

(1b. 171), 

Ambele forme ax ŞI or în același 
cântec : 

Cu cheile s'or jucat 
Mulţi pruncuţă 

Nepricepuţi : 
Nu scii în foc le-a tipat, 
Om apă le-ai aruncat, ,. 

(Pompiliă, Sibiiu, 54) 

După vocala unui cuvint monosila- 
bic, în unele vechi texturi iniţialul a 
se elide, ceia ce s'aude adesea Şi'n gra- 
iul poporan. Aşa: 

Legenda Duminicei, 1600 (Cuv. d, 
băta. IL, 44): „atastă carte o0-u tre- 
mesu“=,0 au tremesut. 

Ruga, Sf. Sisinie circa 1580 (ib. 289): 
„laptele măni-ta ce-i suptu“ = ce ai 
suptu...*% 

Călătoria la Îad, circa, 1550 (ib. pas- 
sim): „ce-u răstignit =ce aut; „se-u scu- 
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latu = se au“; „născutu-se-u=se au“; 
„he-u spus=ne au“; jte-i ivitu = te 
az“; „0-u pădzitu =0 aut; »„ŞI-u necat 
= şi au“; „se-râ aprinde — se arăt, 
ete. 

Cugetări în 6ra, morţii, circa 1550 
(îb. passim): „0, cum ne-muj (=ne am) 
pierdut vreme de pocâințe de-mi (= 
de am) badăocuritii şi ami gucatu şi-măi 
(=şi am) săritu...“ 

În grau se mai observă şi un alt- 
fel de „sandhi“ : | 

„Se dice i-an dat în loc de: l-am 
dat; dar: am vădut, nu: an vedut...“ 
D. Georgescu, Iaşi, c. Băiceni). 

În fine, despre formele istriano-ro- 
mâne, forte curi6se, vedi pe Ascoli, 
Studj critici 1, 64-67. 

V. vAm.—12Aş.—R, 

“am. —V. -4u. 

Amă! s. a-mă! interj.; eh mais! E: 
ditorul operelor lui Alexandri (t. IV p. 
1775) explică pe ama prin: ce mai 
tr6bă! Este o exclamaţiune de mi- 
rare unită cu îndoâlă, care se aude 
numai pen oraşe, aprope necunoscută 
pe la ţră. 

Costinescu, Vocab. 1, 34: „4-a! 
aşa, ! ce aj făcut? de ce aşa, 2. 

Alexandri, Gură-cască : „... vă închi:- 
puiţi pe mine Nae Gâscănescu înbră- 
cat husăresce, cu nădragi strimţi şi cu 
chiveră ? Ama! frumos m'a prinde...* 

Acelaşi, Sandu Napoilă: „... să fii 
de o potrivă cu Chiosa vezeteul Şi cu 
Mănciurică bucătarul ?... ama rindu- 
să |, 

Acelaşi, Hagi-Petcu, act I sc. 4: 
„Ama! Atâta mi-ar fi trebuit să] as- 
cult pe d-lui!.,« 

Acelaşi, Boieri şi ciocoi, act II sc. 
13: „Ama! Ai vorbit e te-ai pripit...“ 

Filimon, Ciocoii vechi p. 186: „pare 
că aud de acum pe acei clevetitori di-
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cend: Ama, cap şi la Banul! mai de- 
ună-di nu voi să dea pe fie-sa, după 
Postelnicul Andronache, boier siman- 
dicos şi om al lui Caragea, şi acum 
o dă slugii acelui boier... 

Acelaşi interjecţiune este la Neo- 
greci, Serbi, Bulgari şi Turci (Miklo- 
sich, Tirk. Elem. I, 10. Românii aut 
căpătat'o abia, în epoca, Fanarioţilor. 
Curat românesce, cu acelaşi sens, se 
dice „a-ba!“ de exemplu la De la 
Vrancea, (B. Ştefănescu), Sultanica p. 
244: „Aba, moşule, încotro? un'te 
ducă p'aşa zăpuşâlă ?..“ sati oltenesce 
în „Jocul păpuşilor“: 

A-ba, fă, unde ţi-e tâtele 
Ca să'mi dea puşchstele 
Să împuşc vrăbâtele ?... 

(G. D. Teodorescu, Poes. pop. 121) 

v. A-ba!— Dec! 

Amăi. —v. Hamal. 

Amân ! interj.; grâce! misâricorde ! 
pardon ! Acestă, exclamaţiune arabă de 
lertare ai căpătato prin Osmanlii 
t6te popbrele de pe peninsula balcanică, 
căci Turcii, când ardeau şi pirjoliaii 
tot pînă la Dunăre şi pînă la, Carpaţi, 
n'aveai încotro, ci trebuia să le strigi 
turcesce „aman!“ fiind-că, altfel nu te 
înțelegeai. 

In Cronice aman ne întimpină nu- 
„mai când e vorba de 'Purci, sait când 
vorbesc Turcii, 

Neculce, Letop. II p. 377: „nu mai 
avea, nici o putere, numai ce striga 
amam, deci noi văzănduii că strigă a- 
man, ne-ai căutat numai a face pace...“ 

Dionisie Eclesiarcul, Cron. (Papiu, 
Monum. Il, 172): „şi aşa se sparge 
ordiea 'Turcilor, caii se duc în lume 
sbierând şi Turcii căduţi ţipând: a- 
man ! aman |. 

Enachi Cogălnicânu, Letop. III p. 224: 
„lântiohi Caragia] nu le da obraz 

  

  

[Turcilor] nici de cum, nici să ş6dă, jos 
înaintea lui nui punea, şi să răstia 
asupra lor, ca cănd n'ar fi fost Turci, 
ci se ruga cu aman boier, care nu 
cred că a fi mai fost altă dată...“ 

Păreche cu „aman boier!“ este „a- 
man puiule!“, când nu supusul ce- 
rea iertare dela mai marele sei, ci 
femeea dela bărbat. 

I. Crângă, Amintiri din copilăriă 
(Conv. lit. 1881 p. 10): „Pe semne te 
mănâncă spinarea, cum văd eu; şi ia, 
acuş te scarpin, dacă vrei; ba gun to- 
por îți fac, dacă mă credi, de'i dice 
aman puiule! când îi scăpa din mâna 
mea, ..% 

Nu e rar şi'n poesia poporană, dar 
numai în balade. 

„Român Grue Grozovanul“ : 

Aman ei cu toţi răcnia 

Şi din faţă”! toţi peria... 

O baladă din Bucovina: 

EI striga în gura mare, 

Eu îi dam peste spinare ; 

El striga : aman ! aman! 
Ei mă 'ntorceam şi'i mai dam... 

(Marian, II, 59) 

In balada „Doncilă“ : 

Ah, amar, amar Doneilă! 

Nam cerut aşa copilă... 

pare a fi o erdre în loc de: 

Ah, aman, aman, Doncilă !.. 

căci vorbesce un Ture ameninţat de 
m6rte şi care cu un moment înainte 
dicea adversarului sei: „ghiaur Don- 
cilă 1, 

v. "Ture. 

Amandeă ! interj.; tout d'un coup! 
ă Vassaut! vite! Sinonim cu bu sta. 
Se aude numai în Moldova, unde pare 
a, îi destul de respândit. S'a întrodus 
în graiu cel mult de prin secolul trecut. 

I. Crângă, Amintiri din copilăriă 
(Conv. lit. 1881 p. 460): „Iară ei, a-
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mamded, pe uşă afară plăngând Şi în- 
cep a răcni cât îmi lua gura, strigând 
megieşii. ..“ 

Alexandri, Scara mâței, sc. 12: „Ei, 
apoi ce fac eii acum ? Ha!.. Mări să 
fac şi ei ca cuconu Măgdian... Aman- 
dea la scară 1..% 

Acelaşi, Iorgu dela Sadagura, act 1 
sc. 8: „Dos la faţă, Şamandea la moş 
Niron !..& | 

Acelaşi, Rusaliile, sc. 14: 
„Veveriţă : Rusaliile se primblă n6p- 

tea prin sat; cum le-om zări, aman- 
dea pe ele! 

„Gheorghe : Dar dac'or da ele busta, 
la noi ?...% 

Seulescu, Gramm. 18383 p. 170, a- 
duce ca sinonimi: „amande pe dîn- 
sul, dați de tot, nu lăsa, nu te da... 

După d. Şain6nu (Elem. ture. p. 55) 
amandea este un participii persian 
iagmanaă, trecut la noi prin Turci Şi 
însemnând literalmente „predând“, „nă- 
vălind“ ; o etimologiă fârte corectă, fo- 
neticesce şi pe care tot-o-dată, sub 
raportul semasiologic, o întăresce ana- 
logia latinului „raptim din „raperet, 
ba şi românesce „grabă“ din slavicul 
„grabiti = piller€. 

v. Busta. — Îamă. — Îamandi. — hu. 
răș. — 1 Turc... 

Amanăt (plur. amaneturi), s. n.; gage, 
nantissement. Sinonim cu zălog. De- 
rivate: amanetar „crâancier hypo- 
thecaire“ şi amanetez „mettre en 
gage, hypothâguer“. Din turcul e m â- 
net „dâpât“ prin neo-grecul cpu - 
vâri „gage“, duavereiw enga- 
ger“ (Cihac). 

Enachi Cogălnicânu, Ietop. III p. 233: 
„âii chemat un Mirzac, ce avea mu- 
safir într'o casă la pârtă, zicănduii: 
am un amane! ca să'ţi daii, dar volu 
să'ţi pui capul Şi amanetul din mănă 
să nu'ți daj...« 

  
  

  

Beldiman, Tragod. v. 4019: 

Săracii ce-aveaiă prin casă, mergea punea 4- 

manei, 
Dându'i bani să! îmblângâscă, să vâdă des- 

măniet... 

Filimon, Ciocoii vechi p. 249: esslea, 
condica de amaneturi Şi trece banii bo- 
ierului la partida, plăţilor...“ 

Jipescu, Opincaru p. 108: „vă şi 
'mprumutâm , dar puneţi-ne amanet , 
zălog, or moşiile, or sarea, or vi- 
nitu...& 

De la Vrancea (B. Stefănescu), Sul- 
tanica, p. 113: „Ce-o să mai ama.- 
netâăm la urma urmelor, dacă per- 
dem şi'n astă-s6ră ?.,% 

v. Zălog. 

Amanetâr 

v. Amanet. 
Amanet&z | : 

"Amâr, -ă, adj. amer; fig. triste, 
pânible, afligeant, dur ă supporter. In 
sens figurat se apropie de amarnic. 
In sens propriii, distinge gustul ne- 
plăcut al unor substanțe, mai ales al 
unor plânte prin cari îl şi definesce po- 
porul. Aşa e amar pelinul. 

Doină muntensscă : 

M&5 muncesc de vine-un an 

La pârtă la Leurd6n 

Să fac pelinul zahar, 

Dar pelinu'i tot amar... 

(G. D. Teodorescu, Poes, pop. 285). 

Din Bucovina : 

Dar pelinu:i tot amar 

Şi duşmanu'i tot uşman!.. 

(Marian, II, 27) 

Moxa, 1620, p. 8382: „beu păhari 
amară şi pelinati... 

Pe lîngă „amar ca, pelinul“, se dice: 
„amar ca fierea“, ceia ce se ro- 
stesce în unele locuri: „amar ca şe- 
rea“ (IL. Gheorghii, laşi, c. Cârj6ia), 
în altele: „amarca cerea“ (G. Baltă, 
Nâmţ, e. Bistrici6ra).
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„Amar ca ghin ţura“ (Gentiana 
cruciata), plântă numită, şi fierea- 
pămîntului 

„Amar ca mătrăgunat (Atropa 
Belladonna). . 

Deşi .leuştânui (Ligusticum levisti- 
cum) nu e tare amar, totuşi în Banat 
se aude: „mi-e amară viaţa ca leu.- 
ştenul“ (L. Iancu, c. Visagu)- 

Despre medicamente amare, general- 
mente vegetale şi tonice, cunoscute şi 
franţusesce sub termenul generic de 
„les amers*: 

Că nu dai l6curi amare 

Să fie cu supărare, 

Ci tot buze rumeidre, 

Care plac la fetişore... 

(. B. 374) 

In sens proprii şi 'n sens figurat 
tot-o-dată,: 

Amară “i frunda de nuc, 

Mai amar doru cel duc; 
Amară "1 frunda, de fag, 

Mai amar doru cel trag... 

(ibid. 90) 

Intr'o frumâsă antitesă : 

F6iă verde nu ce? amară, 

Badea'i mânios de-assrâ, 

Că n'am şest cu el afară; 

Foiă verde flori de fragă, 

artă badeo, iârtă dragă, .. 

tibid, 105) 

v. Fiere. — Ghinţură. — Leugten. — Mă- 
trăgună. — Nuc. — Pelin. 

Ca şi acru, amar esţe în oposiţiune 
cu dulce. 

Proverb : 

Cine a mâncat papară, 
Scie dulce“ or amară... 

(Pann, Ii, 14). 

Ghicit6rea despre „nuc“: 

Nalt cât casa, 

Verde ca mâtasa, 

Dulce ca mierea, 

Amar ca fierea. ..   

care e şi franţusesce : 

Amer comme fiel, 

Doux comme miel... 

(&. D. Teodorescu, Poes. pop. 235) 

Codicele Voroneţian circa, 1550 (Mss. 
în Acad. Rom): 

Jacob. III, 11: 

doară izvorul di- 

înr'ac6iaşi curere 
izvori-va dulce 

şi amaru 9... 

numquid 

fons de eodem fo- 
ramine emanat 

dulcem et am a- 

ram aquam ?... 

Coresi, Omiliar 1580, quat. XXIX 
p. 12: „foarte întunecă mint6 lor şi 
nu-i lasă să caute adevărul, ce gră- 
esci că dulcele e amară... 

Cantemir, Ist. Ieroglif. (Mss. în A- 
cad. Rom. p. 35): „cu bucăţâoa, dulce 
a vulpii înghiţi şi undiţa otrăvii a- 
mMară. ..* 

Ibid. p. 171: „inimii închise şi de 
grijă cuprinse, tot dulcele amar 
şi tot largul strimpt îi iaste...“ 

Enachi Cogălnicânu, Letop. II, p. 
282: 

Oh! lume ingălătoare, 

De "'mpăraţi învrăjbitoare! 

Cum era de dulce mierea, 

Acum este-amară fierea... 

Balada „Doncilă“ : 

Pentru dînsul nu e vară, 
Nu e dulce primăvară, 

Ci numai vi6ţă amară ? 

Doină din Dobrogea : 

Pântână cu cinci izvâră, 

Do8 dulci şi trei amară, 

Să b6 duşmanii să moră... 

(Burada, Călăt. 231). 

Altă din Moldova: 

Ce-a fost veşted învergesce, 

Ce'i amar se îndulcesce, 

Cei măhnit, se 'nveselesce... 

(Alex., Poes. pop. 2., 336) 

După cum dulce se iea ca sinonim 

cu tot ce e plăcut sai bun, de ase- 
menea, amar se întrebuinţeză metafo-
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rie pentru noţiunea, de ori-ce neplăcut, 
reii, trist, încât din acest punct de 
vedere pînă şi dulc6 ţa pote fi amară, 
ca în doina: 

Şi eu unde m voiu duce? 

Unde mierea e mai dulce, 

Căci aice 'n astă ţară 

Dei! şi mierea e amară... 

(Marian, Bucov. II, 13. 

Istoria lui Brăncovânu 1730 (Conv. 
lit. 1875 p. 328): 

Oh! amară primăvară, 

Cum ne ie Tursii din ţară... 

Coresi, 1577, ps. LXIII: 

„.. întinseră ar- . intenderunt 
culi său, lucru arcum, rem a- 

Omar... maram... 

Moxa, 1620, p. 880: „0, amară leu 
cu sufletii cruntii şi cu minte de fiarâ, 
vrăjmaşe, cătâ, pagubă, feceşi 1...“ 

Beldiman, Tragod. v. |: 

Ce necaz, ce osîndire, vai mie! ce foc amar, 
Ce tresnet şi ce lovire, ce otrăvitor pahar |... 

O baladă din Bucovina: 

Şi cu guraii blăstăma 

Cu blăstăm amar de foc 

Să n'aibă ?n lume noroc, 

Cu blăstăm amar de morte 

Ca să n'aibă n lume parte... 

(Marian, II, 123) 

Doină din Ardăl: 

Bine-a dis frunda de vie 

Că dragostea nu'i moşie, 

Că dragostea se sfirşesce 

Şi cât lumea nu trăesce: 

Dragostea, e "'nşelătâre 

aduce chinuri amare?... 

(J. B. 219). 

Din Moldova: 

Că mi-e sufletul amar 

Şi'mi e traiul în zadar! 

Vai de mine şi de mine, 
Nu mai sciii ce'i rei, ce'i bine... 

(Alex., Poes. pop. 2. 313). 

  

    

Pentru popor, o mamă pâte fia- 
spră, dar o s6cră este acră, iar o 
mumă-vitregă e amară: 

Câte pâme sint de vară, 
Nice una nu'i amară 

Ca maica de-a doua ră... * 
! (J.B 209) 

V. Acru. 

La plural feminin, în graiu se aude 
mai adesea amară în loc de amare; 
une-ori şi'n vechile texturi: 

Sf. loan Crisostom, text din sec. 
XVII (Cod. Mss. miscell. al Bis. Sf. 
Nicolae din Braşov, p. 483): „nice zdă- 
răindi faţa sau bâtăndi în pieptii sau 
glasuri lâsăndi, ce numai diîn inimă, 
să lâsâm lacrâme amară. ..“ 

Poetul însă, din contra, îşi permite 
în asemeni casuri şi pe masculinul a- 
mari: 

Zilot, Cron. p. 52: 

Lucru vrednic Gomari lacrămi, numai jale, 

numai foc, 
Care este pustiirea acestui românesc loc!... 

* Adjectivul amar, forte des el-insuşi 
în graiu, s'a maj rămurit la noi în a- 
tâtea, crengi unele peste altele, ca ni- 
căiri în limbile neo-latine din Occident. 
Pe lingă substantivul amar, .adver- 
bul amar, interjecţiunea, a m ar, vine 
apoi verbul amăresc, adjectivii a- 
marnic şi amăriii, substantivii 
amăr6lă, amărime, amără- 
ciune, amărătură etc., fie-care 
exprimând o nuanţă şi având o func: 
țiune propriă bine determinată. 

v. 24 Amar. — 12: Amarnic. — Amără- 
căune, — Amăresc.,. 

2 Amăr (plur. amaruri), s. n. ; souf. 
france, peine, tristesse. Sinonim cu a. 
mărăciune, cu amărime, cu 
amăr6lă, dar cu o nuanţă mai pu- 
ţin materială; aşa despre gustul buca.-



993 2: AMAR 

telor, al beuturilor, al lscurilor etc. se 
pote dice amărăciune sai amă- 
r6lă, de asemenea amărime, nici 
0 dată înşă, amar; a înghiţi am ă.r6lă, 
sai amărăciune ori amărime 
este alt ce-va decât: 

Multe rele-am pătimit, 

Mult amar am înghiţit... 

(Alex., Poes, pop.2. 379) 

saii la A. Odobescu, Mihnea-vodă p. 
23: „am obosit tot în gshiţindu'mi 
amarul. . .* 

Pină şi pelinul iea un sens me- 
taforic când e sinonim cu amar, ca în 
doina muntenâscă : 

Dâmne, cul să mai m&'nehin, 

Că, de-amar şi de pelin 

Bietu'mi suflet, este plin... 

(G. D. Teodorescu, Poes pop, 352) 

Astfel amar e sinonim cu jale, cu 
durere, cu grei etc. 

Predică, 1600 (Cuv. d. bătr. II, 228); 

„adul aste plină de amară fierbinte 

şi durâre fărâ s6mâ,..“ 

Text omiletic din sec. XVII (Coa. 

Mss. miscell. al Bis. Sf. Nicolae din 

Braşov, p. 293): „pizmaşiloră mare 

boală iaste-le, şi amar şi jale taste 
lor, numai căce *ş vâd cu ochii pre 
cine-i jaste pizmâ şi bâsău...“ 

Act moldovenesc din 1677 (A. LI. R. 
INI, 251): „aste a me moşiia den mo- 

şii şi strămoşii mei, şi eu am dat nă- 

potului meu pântru sprijinială şi so- 
cotănţă care am avut la grăul şi 
la amarul meu... ! 

Varlam, 1643, 1 f. 115 a: „mai 

multi amară şi durâre avu căndi 
pogorâră, pre Hs. de pre cruce...“ şi 

mai jos f. 119 a: „pre mene mai lâ- 

sat în scrăbă şi în dmari mare.“ 
A. Pann, Prov. Î, 49; 

Plecâ, ghicitoxul cu acel 'Tatar, 
Dar pr6 trist cu totul şi plin de amar, 

Mirându-se m sine cu ce meşteşug 
acolo să 'nt6rcă vre un vicleşug... 

22,083 
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Doină din Ard: 

M8 dusei cu câsa 'n d6l, 

Cosii iarbă şi amar; 

M5 dusei cu câsa ?n luncă 

Şi cosii jale adâncă!... 

(Jarnik-Bărsanu, 222) 

Costachi Negruzzi, O alergare de cai, 
1: „ce amar trebue să fie în sufletul 
lui şi câtă jale în inima soţiei sale...“ 

Ori-ce suferinţă se pote numi amar: 

Vino, mândră, sus pe dl, 

Und” se face grâul rar, 

Ca să scăpâm de amar!... 

(. B. 162 

Sf. Ioan Chrisostom, text din sec. 
XVII (Cod. Mss. miscell. al. Bis Sf. 
Nicolae din Braşov, p. 508): „oamenii 
ceia, râii ajutâ-se spre mai amarii, în- 
şălăndi şi înşelaţi fiind...“ ; şi mai 
jos p. 528: „oamenii ceia hitlânii şi 

vrâjitorii dospi-vorii mai spre amară, 
înşâlăndu şi înşâlăndu-se. ..& 

Gr. Alexandrescu, „Te mai vedui“ : 

Plăcerea, frumuseţea, podobe felurite, 

“Tot era în zadar; 
Ele nu pot sănvie simţirile-amorţite 

D'al patimei amar, .. 

La plural amaruri : 

Dosofteiu, Synaxar 1683, Dec. 10: 
„mulţămindă lui Dumnedzău, să ruga 
să'l mântuiască di-aciale amaruri.. .« 

Samuil Clatn, Invăţături (Blaj, 1784 
-p. 61): „Foarte mare dorii ami eu, ca 

să vă pociu arăta, fericir6 vre-unui 

drepti, carele cu sfântă moarte se 
vâde, cum să izbăveşte de amarurile 
vieţii aceştiia,.. .“ 

Prin asociaţiunea, de idei : suferinţă 
= neajuns = cusur, admirabilă locu- 
țiune proverbială din Moldova la 1. 
Crângă, Povestea lui Harap-alb (Conv. 
lit. 1877 p. 198): „tot omul are un dar 
şi un amar, şi unde prisosesce darul, 
nu se maj bagă în samă amarul...& 

Construcţiunea, CU amar: 

Moxa, 1620, p. 367: „nice unii bine 

32
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pre lume nu iaste ca să nu se ame- 
stece cu scrăba şi cu multi amară...“ 

Predică 1619 (Cuv. d. bătr. II, 122): 

„duce-te-veri cu elu în focul nestinsu 

şi întru 'nturgrecul d6 afară întru vier- 

mii neadurmiţi, juo scărtcar dinţiloru 
şi plăngere cu amaru...“ 

Doină din Bocovina : 

Nu vă uitaţi la avere, 

Că'n ea n'aflaţi mângăere. 

Că averea trece dâlul 

Şi tu remâi cu amarul... 

(Marian, WI, 71| 

Mai obicinuit însă „cu amar“ fune- 
țion6ză ca adverb. 

Omiliar dela Govora, 1642, p. 67: 

„păcătoşii se vor plănge şi vor încâpe 
cu amar a tăngui...“ 

Istoria lui Brâncovânu 1730 (Conv. 
lit. 1875, 330): 

Pe rând în casă întra 

Şi cu amar suspina... 

Doină din Ardgl: 

De când, maică, m'ai băiat, 

Cu amar mw'ai blăstemat 

Cu mânile cătră s6re, 

Să trăesc cu supărare... 

(J. B. 183). 

In fine: 

„Intre înjurături: dă/l b6lei! dă] fo- 
cului! dă! amaruluă!,..* (P. Olt6nu, 
Haţeg). 

V. Amar. — 5%: Amar. — "2: Amarnic. 

“Amăr, adv.; amărement, pânible- 
ment, tristement. Nici o dată nu se 
întrebuinţeză despre gust, ci numai 
despre suferinţe sai neajunsuri morale. 

Nic. Muste, Letop. III, p. 69—70: 

„cum era saniile cu bejăniile, aşa, le 
aducea, încărcate de muleri şi de copii 
şi pe drum copii degeraţi şi fete mari 
cum era mai amar...“ 

Cantemir, Ist. leroglif. (Mss. în Acad. 

Rom. p. 172): „giurămîntul între muri- 

tori apa curătii fiind, vinul şi veninul 

  

  

fără-lagii sau făcut, carile întâtu dulce 
înbată,, apoi amar otrăveşte şi în- 
niacă,..“* 

I. Văcărescu, p. 539: 

Șincepe amar ohtând, 
Ah! ah! a! cu dor, cu jînd... 

A. Pann, Prov. |, 42: 

D'altă parte iarăşi vedea, pe Tatar 
Stând şi el pe gânduri şi oftând amar... 

Balada, „Român Grue Grozovanul“: 

Doi 'Tătari ţspa 1 gătesc, 
„Doi amar îl chinuese, 

Dar el cântă 'n nepăsare 
Pay c'ar fi la masă mare... 

Balada, „Stefăniţă-voaă“ : 

Frungă verde stejărel ! 

Am un frate voinicel 

Şi mă tem amar de el... 

Balada „Voinea“ : 

Se bocia, se tănguia 

Şi din ochi amar plăngea... 

(Pompiliii, Sibiu, 78) 

V. 2 Aznar. —"'2 Amarnic. 

“Amâr ! interj.; hâlas! Sinonim cu 
vai! şi cu cele-lalte exclamaţiuni de 
suferință. 

O grămădire de sinonimi reduplicaţ 
la Varlam, 1643, If. 119b: „oh, oh! 
mare nevoe! vai! vai! mare greu- 
tate! amar, amar !..“ 

Omiliar dela Govora, 1642, p. 90: 
„aşa cu ţipet mare şi înfricoşat se va 
împl6 gheena, şi urechile cărora vor 
fi acolo nemică altâ nu vor auzi nu- 
mai acâst6: amar! amar !..& 

Mai adesea, „amar !“ îşi asociază pe 
„vai!“ căpătând prin acâsta o nuanţă, 
Gre-cum superlativă, 

Casa unui ţeran : 

Făcută “i din pămînt ars, 

In lăuntru " tot necaz! 

Vâruită 1 tot cu var, 

In lăuntru 1 vai şamar!... 

(Familia, 1884 p. 420)
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Se construesce cu dativul, ca, şi lă- 
tinesce „vaet. 

Noul Testament din 1648, Matth. 
XI, 21: 

„amar ţie, 

Horazin ! amar Corozain! vae 
ție, Vithsaida,!.. tibi, Bethsaida,!.. 

Beldiman, Tragod. v. 5: 

„vae tibi, 

In ce stare, amar mie! te cutremuri când 

privesci ; 
A lacrămilori năvală chip nu este so o- 

presci... 

Zilot, Cron. p. 15: „Ah, amar mie! 
cum m'am născut într'aceâstă Ţera- 
Rumânâscă, . .“ 

Adesea, se întrebuințeză, în construc- 

țiune cu de. 

Costachi Conachi, Poes. p. 239: 

Şi voi, Dumnegei amarnici, pentru ce mai 

prelungiţi ? 

Au căte-am tras nw's destule? ati pe-semne 

îmi gătiți 
Alte morţi, alte ucideri, amar de viaţa mea,!.. 

Doină din Moldova. : 

Sărăcuţ, amar de mine! 

De-aş simţi mortea că vine... 

(Alex., Poes. pop. 2* 276) 

Balada, „Inelul şi năframa“ : 

De altul pote-ar fi bine, 
Dar e reu şamar de tine!.. 

„Nevasta tălharului“ : 

Cam remas cu rod în sîn, 

Şi nu “i rod de bun Român, 

Ci e rod de om mişel, | 
Sărăcut, amar de el!.. 

(Alex., Poes. pop. 2' 230) 

Balaâa „Jianul“ : 

Vai, sermanul voinicel, 

Sărăcuţ, amar de el!.,. 

Doină din Bucovina: 

Căci traiul cu tine, 
Vai şamar de mine!., 

(Marian, I, 9%) 

    

Din Ardgl : 

Sc6lă, Marcule, stăpăne, 

Căi amar şi vai de tine!.. 

(Pompilii, Sibiiu, 23) 

Idiotismi: amar de cap! amarde 
qile! 

Of bărbate, bărbăţele, 

Amar de gilele mele!... 

(Marian, Î, 9) 

Căci amar de capul mei, 

N'oiu ave odihnă eu!.. 

(Ibid. 1. 104) 

Ş'acolo mi-a merge rei, 

Căci amar de capul meii, 

N'oiu av hodină ei 

De zuraiul ferelor, 

De plânsul nevestelor,. . 

(Pompili, Sibiiu, 16) 

Reduplicat;: 

Frungă verde mărăcine, 

Vai gamar, amar de mine!.. 

(Alex. Poes. pop. 2: 386) 

Adesea își asociază pe interjecţiu- 
nea „01!“ 

In Cugetări în 6ra morţii, cirea 1550 
(Cuv. d. bătr. II, 463-5), de doă-deci şi 
cinci de ori se repetă: „o, amar !“ con- 
struit cu dativul saii cu vocativul, bună 
Oră: „0, amară mencinoşiloru ! o, amar 
ceia ce giurâ pr6 cruce...*, şi apoi se 
închee prin: „0, munca şi amarul 
mare ! şi oamenii nu precepu..." 

Moxa, 1620, p. 364: „se stinseră, 
curăndii, o, amar! că se sfădiră a- 
dinsi eişi...“ 

Zilot, Cron. p. 28: „dar, o amar! 
nevoile aii început şi despre Pazvan- 
toglu...€ 

Une-ori „amar!“ figurâză ca un 
„parbleu !“ fără nică un amestec de 
suferinţă ; de exemplu: 

Hai, mândră, la cununie 

Pină-i frunda verde ?n vie; 

Dâcă frunda s'a usca, 

Cin, amar! ne-a cununa ?.. 

(Jarnik-Bărsanu, 49) 

32%
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Cu românul „amar de mine!“ deja 
Diez (Wtb. 21, 18) alăturase cu drept 
cuvînt pe portugesul „a marode 
mi!“ Se mai adăugâm că şin Sicilia: 
„ămaru ad iddu!“ literalmente 
pâmar la el!“ are acelaşi sens (Pitră, 
Arch. delle trad. popol. 1, 519). De a- 
semenea „amaru mia!=— misero 
me!“ (Traina). In t6tă Italia sudică 
amaru şi maru însemnâză „mi-: 
sero“, de unde apoi sub forma Wdgo 
a trecut şi *n dialectul neo-grec de 
Bova (Pellegrini). 

V. 2 Amar. — Amăresc. 

*Amăr (atât'), subst. masc. invar.; 
grand nombre, grande quantit, foison. 
Ne întimpină numai în idiotismul, co- 
mun tuturor Românilor in Dacia lui 
Traian: „atât”amar de...*, când e 
vorba de ce-va fârte mult. 

In Ard: 
Basmul „Indărîtnicul“ (Tribuna din 

Sibilu, 1885 p. 606): „nu scieati cui 
va remân€ atâta amar de avuţiă, 
Şi pentru cine sai trudit o vi6ţă în- 
trâgă. 

Basmul „Lumea proştilor“ (ibid. 1886 
p. 1098): „la noi reii te vei odihni, că 
atâta amar de gonguţe avem de ne 
rod şi urechile...“ 

In Moldova: 
Costachi Negruzzi, Serisrea VIII: 

„când cine-va atât'amar de vreme 
na mâncat decât pui, pare-mi-se că, 
are dreptate a fi sătul de ei... & 

I. Crângă, Stan Păţitul (Conv. lit, 
1877 p. 26): „credi tu că vom pute 
noi singuri secera şi stinge atâta, 
amar de grâu... 24 

In Muntenia : 
Jipescu, Opincaru p. 11: „dă n'o 

contina starea dă mişelii supt care 
să sbate opincaru d'atât'amar dă 
vreme, nu mir6se bine.. .« 

„Atâta amar de“ n'area face în- 

  

  

tru nemic cu „amărăciune“, ci numai 
cu un mare nume sai o mare 
câtime de ce-va; este dară, „atâta m ar 
de“, cu perderea, vocalei finale ca în 
„abur = abure“, „afar' = afară“ etc. 
Sub raportul timpului, „atâta mar 
de“ este în oposițiune cu „o mică 
de cias“ =,„une minute“, Iniţialul 
a- în „atâta amar“ nu e protetic ca 
la Macedo-romani în: „amar e—mare, 
ci se datoreză, propaginaţiunii din „a- 
tâtat, 

Alexandri, O primblare la munță, 
pune la plural: „Nevasta'mi era cea 
mai frumâsă femee dela munte ; pare 
că o văd încă după atâţia, amari 
de ani“, unde însă nu este decât un 
cas de atracţiune sintactică. 

V. Mar. — %Mare, 

GAmâr, n. pr. pers. în. — v. Amă- 
rescu, 

TAmăr, n. pr. loc. m; nom de cer- 
taines localit6s en Valachie. Despre un 
riuleţ cu acest nume vorbesce Dumi- 
tru Dudescul la 1638 (Arch. Stat., M- 
rea Căldăruşani No. 1): „să se ştie 
cum i-am 'văndut o jumătate de sat 
ce se ch6mă Hamzăeştii dela Amarul 
ot sudstvo Sac, deîn cănpu şi deîn 
apă ce se ch6mă Amaru... 

v. Amara. 

Amăra, n. pr. loc. f.; nom decer- 
taines localites en Valachie. Frundescu 
indică vio do& sate numite Am ar, 
apoi o baltă Amara şi Slobodia- 
Amara. T6te acestea însemneză lite- 
ralmente „L'amâre“. 

v. "Amar. —" Amar. 

1'Amarădia, n. pr. loc. f.; une riviăre 
dans la Petite-Valachie. „Amaradie, rii 
ce isvoresce din munţii judeţului Gorj, 
percurge parte din judeţul Dolj, pri-
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mesce în sine piraele: Amără 46e, 
Bărcesci, Futio, Frumușel, S6ca şi Pl6- 
sca, şi apoi se vârsă în Jiiu lîngă sa- 
tul Işalniţa,“ (Prundescu). După numele 
acestui rii, câte-va localităţi înveci- 
nate, o vale în Gorj şi o plasă, apoi 
o plasă în Dolj Şi un sat, se chiamă 
de asemenea Amaradiă. 

Noi am ar&tat aiuri (p. 338) că finalul 
adia este un sufix topic la Români şi 
la Serbi, care nu e nici latin, nici sla- 
vic, şi pe carel găsim în Meh-a di a, 
Cioca dia, Arp-adia, Ap-adia, Var- 
adia, Mănăr-adia etc. Fiind vorbă 
de un riuleţ fără nici un fel de amă- 
răciune, ni-ar fi a-nevoe a căuta în 
Amaradiă pe adjectivul a mar = lat 
amarus. Mai bine se potrivesce gre- 
cul «ude „canal, aqueduc, ruis- 
seau“, de unde cuageiw „couler, 
arroser“. Benfey (Wurzellex . I[, 284) 
indică şi'n dialecte celticea mar „au- 
ge, lit dune riviăre“. In medio-latina 
a m ar a „eloaca, tubiculus* (Du Cange). 

V. -adia. — Apadia. 

2: Amarădia (ea pe), t. de Chorâogr. 
popul.: nom dune danse en Petite-Va- 
lachie. Vulpâ6nu (Salba, română II, No. 
23) publică aria unei hore oltenesc nu: 
mite: „Ca pe Amaradia“, fără alte a- 
mărunte. 

v. * Amaradia. 

"Amărnie, -ă, adj.; „austâre, s6văre, 
vif, v6h6ment, impâtueux, vigoureuz“ 
(Cihac). Nu derivă din adjectivul a, - 
măr „amer“, ci din substantivul a- 
m ar „tristesse“ prin sufixul -ni c, ca 
în „puternic“ dela „putere“, „trainic“ 
dela, „traiu“, „falnic“ dela, „fală“, „jal- 
nic“ dela „jale“ etc. 

v. -nic. 
Amarnic e necesar în graiu, de ră 

ce sinonimul amar este nu numai 
pr6-şovăitor, funcţionând ca adjectiv   

şi ca substantiv, dar nici nu exprimă 
nuanţa, de silă, propriă lui amarnic. 

Moxa, 1620, p. 347: „O marnică ne- 
ascultare! o nâprasnicâ cădere!...« 

Samuil Clain, Invăţături (Blaj 1784 
p. 90): „Dulcele mieu soţ, de mare 
j6le şi întristare ce mi-au venit prin 
casul amarnicei morți, multe nu'ţă po- 
ciu grăi... 

Costachi Conachi, Poes. p. 100: 

Ah! amarnică durere, despărţirea de amoriu! 
Ce-oiu să mă fad? vai de mine! nu pot scă- 

pa şoiu să moriu!,.. 
Din inimă nici că'mi ese ghimpul acel ascuțit 
Ce mă giunghe, m rânesce şi'mi dă morţi 

fără sfîrşit, !.., 

Acelaşi p. 239: 

„ŞI voi, Dumnedei amarnic, pentru ce maj 
prelungiţi ? 

Au câte-am tras nu's destule ? aii pe-semne 
îmi gătiţi 

Alte morţi, alte ucideri, amar de viaţa 
mea!.., 

Costachi Negruzzi, Zoe, Il: „când 
am slobozit pistolul în tine, nu sciii 
ce putere străină şi amarnică îmi îm- 
pingea mâna, ,.& 

Acelaşi, „Potopul“: 

Draga mea! Nici o ființă pe lume nu mai 

trăesce, 
Din obştâşca prăpădire nici un om n'a mai 

remas, 
Numai noi mai viem încă, dar şi pentru noi 

sosesce 
Mortea să nembrăţoşeză în acest amarnic 

c6s... 

A. Odobescu, Dâmna Chiajna p. 109:: 
„lartă-mă, căci cu amarnice dureri am 
ispăşit, vai! şi ei păcătâsa'mi rătă- 
cire. ..% 

2: Amar. —% Amarnic. 

*Amărnic, adv.; impâtueusement , 
terriblement , vivement, avec v6h6- 
mence. Diferă numai prin funcţiune 
de adjectivul amarnic, din care 
derivă. E sinonim cu adverbul amar,
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dar cu o nuanţă, propriă de violență, 
saii de energiă, pe care cel-alalt n'o are. 

Beldiman, Tragod. v. 759: 

Blestemaţii ies afară cu gura lor mulţămină, 
Dar din inimă amarnic ocărind şi suduind... 

E des în cântecele poporane din'Bu- 
covina : 

Toviţă când mi! vedea, 

Amarnic se spăriea,.. 

(Marian, 1. 80; 

Copilele mil bocia, 

Amarnic mil mai jelia.. . 

(bid. 1, 65) 

Balaban când V'audia, 

Amarnic se mâniea, . 

(bid. 1, 83) 

In satira poporană „Pascile Ţigani- 
lor“: 

Toţi iganii se stringea, 
La biserică venia, 
Cu femei, cu mici, cu mari, 
Cu şetrari şi lingurari; 
Şin biserică întraii, 

La un loc se grămădiaii 
Şi amarnic mai cântaii., 

(G. D. Teodorescu, Poes. pop. 264, 

v. t'Amarnic. 

Amăgelă (plur. amăgele s. amăgeh), 
5. f.; tromperie, ruse, s6duction, leur- 
re, ensorcellement. Sinonim cu am ă- 
gire, care însă arată o acţiune, pe 
când amăgelă exprimă o stare. Sino- 
nim şi cu am ăgitură, care cu- 
prinde însă o nuanţă de despreţ, 

Dosofteju, Liturgiar 1683, f. 30 a: 
„lau ziditu'li şi de amăgala şiarpelui 
domolitii supus...“ 

Cantemir, Ist. Ieroglif. (Mss. în A- 
cad. Rom. p.:26): „apoi şi alte lucruri 
de vicleşuguri, îngăimâle ae a- 
măgele şi fapte pline de răutate...« 

Acelaşi p. 177: „de lucru spureat 
scărăndăvitos 'ca acesta, se apuca, ca, 
el organul fără-l6gii, vasul otrăvii, lin- 
gura, vrăjbii, tocul minciunilor, sâlţa a- 

  

    

măgeli, cursa vicleşugului , văpsala 
strambătăţii şi vânditoriul dereptăţii 
să se facă priimi..,& 

Acelaşi, Divanul 1698 f. 98): „a 
mă pazi foarte mi se cuviind cade, 
ca în tine [lume] lăcuind, ca cum 
naş fi în tine să mă socotesc, Şi cu 
atasta de ale tale îndivuri-închi.- 
puri de amăgele să mă scutese...“ 

Ibid. p. 148: „alta nu taste fără nu- 
mai căptuşituri, amagele şi ma- 
scarale...“ 

Neculce, Letop. II, 436: „tot ca să 
se mai lungâscă, să trâcă vara cu a- 
măgele, după cum este nătura 'Turei- 
lor...“ 

V. Amăgesc. — Amăgire. — Amăgitură. 
— că, 

Amăgelnie, -ă; adj.; trompeur, s€- 
ducteur. Sinonim cu amăgitor, dar 
cu o nuanță mai energică. Derivă din 
amăg6lă prin sufixul -ni e, 

Cantemir, Divanul 1698 f. 3 b, cu- 
vintele înțeleptului cătră Lume: „deci 
acmu, 0 amăgialnico, acasta iaste în- 
părăţiia ta!..« 

v. Amăgelă. — -năc, 

Amăgăse (amăgit, amăgire), vb.; 
„charmer, s6duire, 6blouir, surprenăre, 
enchanter, fasciner, tromper etc.“ (Pont- 
briant). Sinonim cu în şel, dar expri- 
mend mai multă dibăciă, un meşteşug 
mai supţire. 

Un act din 1594 (Archivul Mss. al 
lui Petru Șchiopul în Acad. Rom.) po- 
vestesce istoria unui vestit amă gi- 
tor de atunci: „dăm ştire de Giva şi 
de frate-său Pascali cine sămtu ei; săm- 
tu ei eşiți dela Răguzala Sofiia, întru 
oraş turcescu, şi acolo lăcuindu oare- 
cătă vr6me s'au îndătoritu, apoi pren- 
tru dătorii au fugit în Ţara Munte- 
n6scâ, făcăndu-se acolo nezoţitori ; şi 
lâcuindu acolo, au îndrâgit acolo acel
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Giva o văduvă Griacâ bogată, şi pe- 

țindu-se ei pre: ia, lăuda-se că iaste 
neguţător mare şi cu avuţie multă şi 

de casâ, mare dela Raguza şi să, făcia 

că e de l6gia gretască,; aşia pănă o 

dmăgi şi luo acia, giupăniasă după sine, 

caria lâcuindu cu nusul vădzu că e 

amâgită şi înşelată de el, ne- 

cum să aibă nescae bunătate şi avu- 

ţie cumu se lăudase, ce încă, de dătorie 

scăpase de acolo; caria mai multu 

nau vrut cu nusul să lăcuiascâ, ce 

sau înpărţit de 'nsul. Cătră atasta, 

iară, mărturisim, după acaia acestui 
sau acelui Givei s'au încredzut iară 

acolo în Ţara. Munteniascâ un neguţă- 

toriu den Raguza, ce lăcuiia în Trăgo- 

vişte, ca unui priiaten şi ca unuia ce 

era de o limbă şi de o ţară şi de un 

loc; la moartia sa şau lăsat casa, mu- 

jaria, şi fetorii săi săi fie grije şi milă, 
carele după, aciaia aşa au fost bunu 

că i-au amâgii fata lui şi o au ruşi- 

nat; şi după ce o au ruşinat, nu pu- 

țină avuţie i-au luat şi au fugit la 

Moldova ...“, şi se mai adauge apoi 

că, amdgind merei în dr6pta şi'n stînga, 

Giva a căpătat în arendă tâte vâmile 

Moldovei. 

IP. Funceţiunile. 

a) Sub forma, activă. 

Pravila Moldov. 1646, f. 92: „hotru 

să chiamă nu numai cela, ce îndâmnâ 

muerile spre zburdăciune şi spre poftă, 

ria, ce încâ, şi cela ce le amăgeşte cu 
alte meşterşuguri.. .“ | 

Noul Testament din 1648, Marc. XII, 
13: „trimâseră la elii unii deîn farisei 
şi deîn irodiiani ca săl prinzâ cu 

cuvăntuli“, explicat la margine 

prin: „Să amăgescă,. .“ 

Dosofteiu , Synuxar 1683, Dec. 29: 

„făcândi ei aşia, vădzu Irodi că/l a- 

măgiră şi să mâniă foarte...“ 
Cantemir, Ist. leroglif. (Mss. în A- 

cad. Rom. p. 41): „odânăoară un blă- 

  

  

naru în meşterşug isteţ pre altul în 

cunoştinţă prostatec au amăgit, Şi în 

loc de piale de breb i-au vândut blană 

de vidră, ,.« 

Acelaşi, Chron. II, 885: „crude 
basme şi râncede minciuni, cu carele 

un Sirbac au amăgit pre un Rusac...* 
Mihaiu Racoviţă, 1725 (A. 1. R. III, 

279): „iară, alţi bani 61 lei tot au . 

rămas, şi tot lau amăgit că i-a da şi 

nu i-au mai dat... 

Mitrop. Antim, Predice p. 101: „frum- 

seţea pomului celui oprit nu'l va 

înşela, şarpele nul va vicleni, 

muerea nul va amăgi...* 

Beldiman, Tragod. v. 405: 

Atunce toţi dimpreună, Greci, boieri, negu- 

ţitori, 
Luând cu ei din călugări, pentru că 's buni 

cerşitori, 

Se pornesc în tot oraşul, toţi încep a în- 

demna, 
Nu se ruşinaii a, dice la câţi îi întimpina; 

Vrând să amăgescă lumea, credinţă la mij- 

loc scot 
Că daii râsbolu pentru dinsa, încredinţâză 

cât pot... 

Zilot, Cron. p. 3: 

Diavolul şi atâta, vădend pre om fericiţ, 

Prin muiere ficlenesce pre Adam Pai amă- 

git... 

A. Pann, Prov. Î, 7%: 

Ce ai socotit, Ţigane ? Pe Dumnedei s'amă- 

gescă ? 
Amar de tine...! 

O doină: 

lar nevasta, de iubesce, 

Se preface că bolesce, 

Geme, zace, se bocesce, 

Şi bărbatu "şi amiigesce.. . 

(Alex, Poes. pop.2" 358) 

Altă : 

El pe câte le-a iubit, 

Pe tâte le-a amăgit, 

Le-a lăsat şi a fugit... 

(Ibid. 160)
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Altă: 

Draga mea, supţire 'n trup, 
Harnică maic'ai avut ! 

De frumâsă te-a făcut 

Cu ochi negri de ochit, 
Cu sprâncene de-amăgit... 

(Jarnik-Bărsanu, 30; 

b) Sub forma reflexivă, 

Moxa, 1620, p. 369: pelu se amăgi 
de dragost6 aurului. . .« 

Pravila Moldov. 1646, f. 145: „mai 
vrătosii vinulă ce va fi băuti, vă- 
dzăndu'li limpede şi frumosi la, față, 
şi moale şi dulce la gustare, de-are fi şi 
înţeleptii neştine, toti să amăgiaşte, 
părăndu-i că nu să va înbăta,..& 

Cantemir, Ist. Ieroglif. (Mss. în A- 
cad. Rom. p. 21): „putinţa în mândria 
sa amăgindu-s ă, lucruri peste putinţa 
sa încâpe. ..“ 

Samuil Clain, Învăţături (Blaj 1784 
p. 14): „Cu adevărată ne amăgimuiă 
cândi trăimi, ca cum nu ami crede 
că vomi să murimi, 

Beldiman, 'Tragod. v. 2613: 
Şaşa într”o diminsţă, cu un chip mult tăl- 

hăresc, 
Amăgindu-s ă portariul, toţi în nuntru năvă- 

lesc... 

Zilot, Cron. p. 117: 

Sâracul vultur românesc, cum S'amăgi de 
| vulpe 

Cuibşorul lui cel strămoşese în gura ei să'] 

surpe ! 
Pre tâtă hiara şi pre leă făcutu-le-aii să 

crape, 
Iar d'ale vulpii linguşeli nu ai puluţ să 

scape !... 

A. Pann, Prov. II, 83: 

Tinăra nevinovată 
Lăsă să se amâăgescă 
Şi'i zîmbi câte o dată,,. 

Gr. Alexandrescu, „Nina“ : 
In stirşit, Nino, simţ că trăesc ; 
Inima'mi astăgi e izbăvită 
D'acea robiă nesuferită ; 
Mai mult asupră'mi nu m'amăgesc... 

  

  

II. Originea. 

Asem&narea fonetică între amăgese 
şi spaniolul a m a g a r „menacer“ (Lex. 
Bud.) se înlătură prin marea deosebire 
logică între ambele cuvinte ; asemăna. 
rea logică între amdgesc şi maghiarul 
âmitgatni „seduire“ (Cihac) se în- 
lătură, prin imposibilitatea fonetică de 
a le apropia pe unul de altul. Ambele 
aceste etimologie ar trebui respinse 
chiar dacă nu s'ar găsi una pe deplin 
îndestulătâre, care — credem noi — se gă- 
sesce în casul de faţă fără multă greu- 
tate. Amăgesc presupune pe mag, 
după cum „îndrăgese“ presupune pe 
„drag“. Iniţialul a fiind preposiţional 
în toţi verbiă câţi se încep prin 
am-: ameninţ, ameţesc, amorţesc, a- 
muţesc etc., remâne simplul măgesc, 
corespundător grecului pu a ye vw „en- 
sorceler , duper, tromper“ din udyoc 
„magicien, sorcier“, cu un sens fun- 
damental de „fermec“ , care nici la 
Români nu s'a perdut de tot, bună-6ră, 
întrun text din sec. XVII (Cod. Mss. 
miscell. al Bis. Sf. Nicolae din Braşov, 
p. 494): „hitlânii oameni şi fărmâ.- 
câtorii îndâmnă apre mai amarit, 
amâgindi şi amâgindu-s e...“; sai la 
A. Odobescu, Dâmna, Chiajna p. 63: 
„Firea le este a, se strecura pe la, cei 
cu puterea şi a le amăgi minţile prin- 
trun farmec...“ dar mai ales la 
mitropolitul Varlam, 1643, 1 f. 62b, 
unde se întrebuinţeză anume cu sen- 
sul de „fasciner“ : „căndă voră să'ş 
facă, cruce, numai ce mâhâesci cu 
măna cum are amăgi oare-ce, 
acâia nu iaste cruce, ce'i o măniecie...* 

Pe la 1790, domnind în Țera-Româ- 
nescă Mavrogheni, devine favorit a] 
principelui un Perticari : 

Cu minciuni dicând că scie 
Fârte bine-astronomie, 
Adicăte ghicitor 
Şi de stele cititor,
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După care amăgire 

Credea'ntr'însul peste fire... 

spune o cronică rimată de atunci (Bu- 
ciumul, 1863 p. 28), unde în loc de amă- 
gire grecesce sar put pune udysuua. 

Sub raportul curat istoric de rela- 
ţiuni internaţionale, amăgesc este gre- 
cul wayevo pe aceiaşi cale ca far. 
mMec=gr. păonaxov. Acâstă deriva- 
țiune se'mpacă dară de o potrivă cu 
fonologia, cu semasiologia şi cu istoria. 

Deşi ambele vorbe noysia şi paonaxsia 
străbătuseră, în Occident deja. în epoca, 
romană şi deşi în dialectul sicilian se 
află chiar un derivata m magari „far 
inganno abbagliando la mente, affasci- 
nare, sorprendere con maraviglia, in- 
cantare“ (Traina), adecă întocmai ro- 
mânul amăgesc, ba încă Şi cu prepo- 
siţionalul a, totuşi pentru acesta, din 
urmă, este imai de credut un împru- 
mut dela, Grecii Bizantini, de pe când 
că stăpâniaii peninsula balcanică pînă, 
la, Dunăre. Tot de atunci datâză sta: 
fiă=— gr. orowstov, bosconesc= 
gr. Baoxaivo etc. 

In acest mod se întăresce bănusla lui 
Laurian şi Maxim (, 56) despre amă- 
gesc : „derivaţiunea cu probabilitate 
este dela magus (udyos), care în- 
semnă şi fermecător Şi înşelător Şi a- 
măgitor“, cu acea reservă însă fârte 
esenţială că vorba nu ni-a venit din 
Roma, ci dela Bizantini. Să nu uitâm 
a mai adăugi, că deja Bobb (1822, 1, 
38) propusese: „amăgesc = quasi mm a- 
gio, magice decipio“, ! 

v. Amăgeu. — Bosconă. — Farmec. — 
i-Grec,.. 

Amăgsi (plur. amăgei), s. m.; sduc- 
teur, faiseur, charlatan. A despărut 
din graiu, dar ar trebui renviat, E si- 
nonim cuamăgitor, care însă func- 
țion6za şi ca adjectiv, pe când amd- 
ge este numai substantiv. Finalul -es 

  

  

nu e un sufix românesc, ci un rest 
din grecul uayevlri] „soreier, char. 
latan&, 

Omiliar dela Govora, 1642, p. 59: 
„Şatunce minciunile şi înşălâciun6 a- 
celui amăgeii [Antierist] ei o vor vădi...* 

Varlam, 1643, 1 f. 338 a: „de multe 
ori sare închipui dracii în trupuri de 

oameni morţi gar smenti pre mulţi; 
şi diintru oameni sânguri s'are scula 

amăgei şi mentunoşi...“ 
Dosofteiu, Synaxar 1683, Dec. 16: 

„viel6nuli sămănândii neghinâ în ure- 
chile înpăratului Vasilie de pre limba 
săhastrului amăgeu Avva Santavarinii, 

acela amăgeu păcăli de cădzu la 'nchi- 
soare Leonii cu femiaia'ş...“ 

Cantemir, Ist. Ieroglif. (Mss. în A- 

cad. Rom. p. 226): „a amăgeilor ce 
mai de frunte învăţătură şi mai de 
trebă schimonositură iaste, ca în ini- 
mă, pre cacodemonul, iară în faţă eu- 

demonul să poarte...“ 
Ibid. p. 219: „au nu amăgeul şi 

sifarul acela atătia crunte sudori 
mi-au vărsat ?..* 

Este cu desăvîrşire fals că amăgeii 

însemneză „în vechii nostri cronicari 
curten, curtisan“ (L. M., Gloss. 
p. 19). 

V. Amăgesc. — Amăgitor. 

Amăgire (plur. amăgiri), s. f.; illusion, 

s6duction, allschement. Sinonim cu a- 

măg6lă, dar exprimând o durată 
mai trecătore, o acţiune, nu o stare. 

Zilot, Cron. p. 92: „care monedă 

fiind forte prâstă şi mincin6să Şi risi- 

pindu-se ş'aici în ţsră, pe care vă&dân- 

du-o şi neguţătorii şi alţii locuitori ai 
Bucurescilor şi cunoseându-o de faţă, 
amiăgire şi sărăciă, turburându-se toţi 
Şi închidend prăvăliile...“ 

Critil şi Andronius (laşi, 1794 p. 81): 
„Ge vomi put6 noi a mai afla aice 
decâtii amăgiri preste amăgiri?..
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Costachi Conachi, Poes. p. 232: 
Mai strînge-mă cu durere, mai cuprinde-mă 

în braţă; 
Şi de este amăgire, dar îi plină de dulesţă... 

Acelaşi, p. 89: 

Ticălosul om te gustă, şi într'a sa amiigire, 
Abia dice: o, pr dulce şi hazlie fericire... 

Gr. Alexandrescu, Viaţa, câmpenâscă: 

Şi florile tinereţei, 
Visuri, nădejai, amăgiri, 
Acea ghirland'a vieţei 
Țesută, de năluciri... 

V. Amăgesc. — Amăgălă. 

Amăgit, -ă, adj.; part. pass d'a- 
măgesc: tromp6, 6bloui, s6duiţ. Pe 
cine lait amăgit alţii, saii care s'a 
amăgit pe sineşi. 

Zilot, Cron. p. 61: 

O Dâmne, ce vorbesci ? citesce-acâstă carte, 
De cele ce vorbesel cât este de departe ! 
Citesce-o, m rog, cu bună desluşire, 
Vedi că eşti amăgit şiţi vino în simţire... 

A. Pann, Moş Albu, I p. 63: 
Te ţineam că eşti cu minte, dar acum te văd 

pr6-prost, 
Şi la părerile mele de tot amăgit am fost... 

V. Amăgese. — Amăgitor. 

Amăgitor, -6re, adj. et subst,; celui 
ou celle qui trompe, qui dupe, qui 
seduit. Sinonim cu înşelător, dar 
prin mijloce mai măiestrite. Se deose- 
besce de amăgeii, care e numai sub- 
stantiv şi numai masculin. 

Varlam, 1643, 1 f. 34 a: „aic€ pre 
pâmântu'i iaste şi inima şi găndulii 
şi toatâ, nedâjd6 şi avuţiia, care lucru 
iaste amăgitoriu, că, de nu o fură furii 
sau de nu rugineşte şi de nu putre- 
d6şte, totuş vine moartâ şi râmăine 
altora...* 

Criţil şi Andronius (laşi, 1794 p. 76): 
„Acastă parte a cetăţii —aii disi uni 
omi înbrăcaţi cu verde—este pentru 

  

  

cei viclenia m ă gi ţi, şi ceia-laltă pen- 
tru cei vicleni amăgitori...* 

Neculce, Letop. II p. 313: „Se po- 
trivia amăndoi acesti boieri (Ilie Can: 
tacuzino şi Panaiotachi Morona] într”o 
fire, după cum se zice: calul râios 
găseşte copaciul scorţos; iuți, mănări, 
minciunoşi, fățarnici, jurători pentru 
fie-ce, amăgitori. ..« 

I. Văcărescu p. 8: 

Când cu mreji amăgităre 
Vii prindeam păsări din zbor 

Când prin ţevi fulgerătâre 
Cu plumb le-asvirliam omor... 

Costachi Conachi, Poes. p. 89: 

Ticălosul om te gustă, şi întra sa amă- 
gire, 

Abia dice: o, pr6 dulce şi hazlie fericire! 
Şi îndată de pe limbă 
In otravă i se schimbă 
Acel amăgitoriu bine, 

Ce dint”o părâre vine... 

Costachi Negruzzi, Aprodul Purice : 

Se fălia deşertul Ungur cu-acel vis amăgitor 
Că o ţ6ră neapărată va, pustii pr6 uşor, 
Şin a sa zădărniciă i se pără că vedea 
Lacrimile cum se varsă, sângele cum şiroia... 

Jipescu, Opincaru p. 10: „Cei mai 
rămâne ţăranului la sat? Paili, fînu, 
coceni, pătulili, o cârciumă cu ochi dă 
lele amăgitoare.. .* 

Doina „Lume“: 

Caşa'i lumea trecătsre, 
De voinici amdăgitdre, 

Ca o apă curgătore: 
Unul nasce şaltul msre... 

(G. D. Teodorescu, Poes. pop. 287) 

Altă: 

Că lumea “i amăgitdre, 

Ca o fl6re trecătore, 

Ca o apă curgătore... 

(Alex, Poes. pop. 2* 388) 

v. Amăgesc. — Amăgeii. — Amăgit. 

“Amăgitore.—v. Amâgitor.
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2: Amăgitore, s. f.; t. de Zool.: va- 
ri6t€ de pie-griăche, Lanius excubitor. 
Sinonim cu berbecel, lupul-vră- 
biilor, capra-dracului, sfrân- 
cioc etc., „0 pasere de o fire rea, căci 
imitâză viersul paserilor mai mici şi 
mai slabe, şi astfel înşelându-le 
la sine, le prinde şi le omoră“ (Mari- 
an, Ornit. 11, 78). Numele amăgităre, 
deşi forte potrivit, totuşi se aude pe 
a-locuri numai în Moldova (3. Poppo- 
viciu, Iaşi, e. Golăesci). Acelaşi sufix 
e forte des în nomenclatura ornitolo- 
gică: bocănitore, căţărătâre, căocăni- 
tore, priveghitâre ete, 

v. Amăgesc. — Amăgitor. — * Berbecel. 
— -tore, 

Amăgitorăse, -&scă, adj.; appartenant 
au trompeur, dâpendant d'un s6duc- 
teur. Derivat din substantivul amă.- 
gitor, acest cuvint ne întimpină la 
Cantemir, Ist. leroglif. (Mss. în Acad. 
Rom. p. 125): „Ac6stia şi altele multe 
ca acâstia amăgilorești şi tragodiceşti 
Moimiţa, descântând...« 

In graiu se aude une-ori şi adver- 
bul amăgitoresce (Pisone). 

v. Amăgitor. 

Amăgitorăsce, adv. — v. Amăgitorese, 

Amăgitără (plur. amăgituri), s. f.; 
ruse, tromperie. Sinonim cu amăgâlă, 

„dar cu o nuanţă de despreţ. Amăgi- 
tură se referă la amăg6lă ca pÂnşe- 
lătoriă“ la „înşelăciune“, Se întrebu- 
ințeză mai ales la plural: amăgituri= 
amăgele mărunte. 

Fragment dinti'un Synaxar din sec. 
XVII (Cod. Mss. miscell. al Bis. Sf. 
Nicolae din Braşov p. 658): „Atunce 
zise Simon frăjitoriul câtrâ, Eparhul: 
zi să-mi tae capul şi voiu înviia a, 
treia zi; şi puse în nâlucă un berbece 
şi tătară capul berbâcelui şi nărodul 

  

nu precep6; iară Sveti Petri oblici 
pre el şi'i arâtă amâgitura...* 

Miron Movilă Barnovski, 1628 (A. 
I. R. I, II, 187); „eu fiind acuma în 
măna păgânilor de bună voia ms ve- 
nit în mâna lor, pre amăgiturile şi în- 
şelăciunile lor...% 

Varlam, 1643, 1 f. 78 b: „binele şi 
slava aceştii lumi de răs şi de smen- 
t6lă să o avemii, cum au dzisi înţe- 
leptul: răsului am dzisi amâgitură...* 

Pravila Moldov. 1646, f. 24: „ori: 
cine va înbla cu amăgituri şi nu va 
plăti vama c€ Domnscâ, acela iaste 
ca un furi...“ 

Corbea, Psaltire circa 1700 (Mss. în 
Acad. Rom.) ps. XXXIII:: 

Limba'ţi dela reu îţi opreşte 

Şi buzele'ţi ţi le păzeşte, 

Ca nu vicleşug să grăiască 

Şi amăgituri să bârfiască.... 

V. Amăgălă. — -tură. 

Amăgulese (amăgulit, amăgulire), vb.; 
căjoler, câliner, caresser, flatter. Ace- 
laşi cuvint cu măgulesc, numai 
amplificat prin preposiţionalul a. 

Cantemir, Ist. Ieroglif. (Mss. în A- 
cad. Rom. p. 87), vorbind despre Ve- 
veriţa, care e mândră de a'şi ţin c6da 
peste cap, urmeză: „într'acesta chip 
coada in loc de cap puindu-i, amăgu- 
lind'o o aşezară,..& 

V. Măgulesc. 

Amân.—v. Amin. 

Amănăr. —v. Amnar. 

Amănăre. --v. Amânare. 

Amănăt. — v. Amânat, 

A-mână, adv.; sous la main. Vechiul 
adverb românesc a-mână corespunde 
pe deplin latinului ad manum în:
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„servum habere ad manum“ (Cic.) 
sau: „aliquid ad manum habere“ 
(Quinct.), arătând un raport direct, 
saii o apropiare immediată între un 
lucru saii o fiinţă Gre-care şi între 
mâna nostră, fără ca acea fiinţă 
sati acel lucru să fie neapărat chiar 
în mână=lat. in manu. Cu ace- 
laşi sens se dice italienesce şi spa- 
niolesce a-mano, portugesesce â- 
mad, franţusesce în dialectul no- 
mand: „amain, adv.=4un usage 
commode, ă portee de sa main“ (Du- 
msril, Dict. du patois normand, p. 15). 

Cantemir, Chron. I, 157: „Laslău pri- 
cepând că aăutorul îi este trimis dela, 
Dumnezeu, coborându-să de pe stâlp 
să fie încălecat pe calul cel năzărăvan 
din ceru coborât şi să fie luat amână 
toporul...“ ; iar pe pagina următore: 
„făcând chipul lui Laslău de aramă 
vărsat, pe cal călare şi în mână to: 
porul ţiind...“; unde în primul pasa. 
giu toporul e mai mult gata de a 
fi apucat, dar pâte să fie şi alături, 
pe când în pasagiul al doilea el este 
deja ţinut cu mâna; saă cu alte cu- 
vinte, primul pasagiu represintă un 
punct dinamic, cel al-doilea un punct 
static. 

Tot aşa la Dosofteiu, 1673 f. 38 a: 

Şi cei fără liage să nu'm fie ?n viaţă, 
Crunţâi şi viclianii de carit ţii greță, 
Ce sint pre tot câsul cu răul amână 
Şi de mâzde strâmbe li-i dirâpta plinâ... 

unde „cu reul a-mână“ nu însemnâză, 
în mână. 

Intro frumâsă doină din Ard6l, unde 
a-mână, mai circulsză pînă astădi, pe 
când de dincâce de Carpaţi pare a fi 
dispărut din gratu : 

Decât în ţâră străină 
Cu colac de grâni amână, 
Mai bine în satul tei 
Cu pâne de mălaiu ret... 

(Familia 1886 p. 268; cf. Marian, Bucov. II, 197) 

  

  

colac saii pâine a-mând ar put6 să 
le aibă şi un ciung, deşi n'ar fi în stare 
de a le av6 în mână, 

Cu tâte astea, a-mână cu sensul con- 
cret de „în mână“ e fârte legitim 
şi des în vechile texturi. 

Legenda Sf. Maria, Egiptână, text din 
sec. XVII (Cod. Mss. miscell. al Bis. 
Sf. Nicolae din Braşov, p. 892): „cum 
veri săpa, să faci groapă, neavândii ne- 
mic a-mânâ ?.,% 

Urechia, Letop. Ip. 105: „cu spata 
incins şi cu buzduganul amână... 

Mitropolitul Dosifteiu din Ard6l, 1627 
(A. 1. R. I, 98), vorbind despre nesce 
acte putredite în pămînt: „căndu mi 
le-au adus, n'am avut ce prinde a- 
mdnă, că a fostu stricatu-se de tot de 
n'am avutu ce prinde amână... 

Varlam, 1648, 1, 143: „a doua dzi 
săînbâtâ, avia Jidovii sârbâtoare mare, 
că siînbâta nice uni lucru amănă nu 
prind...“ 

Dosofteiu, 1673, f. 9b: 

Şi de nu vei, întoarce cătră pocăință, 
Are sâgeţ amână, scoase din tulbiţâ,.. . 

Nicolae Costin, Letop. II p. 99: „ve- 
nia înaintea lui un Ture cu o ghigă 
lungă de lemn ţiind amână... 

Neculce, Letop. Il p. 255: „Velicico 
năvălia în războiu singur cu sulița a- 
mănă... 

Nic. Muste, Letop. III p. 58: „în- 
cungiurănd Turcii casa, ai năvălit să] 
ia din casă (pe Carol XII), iară el aii 
sărit pe o ferâstră cu şpaga amănă 
în gloata Turcilor, şi apucăndu'l Tur- 
cii Vaii dus la arigraq...“ 

Enachi Cogălnicânu, Letop. III p. 
251: „Sai tras puţin înapoi Mitropo- 
litul şi ai început întăi a mulţămi lui 
Dumnezei, stănd în picioare cu cărja 
amână. 

Tot aşa întrun descântec „dintru 
ele“ din Transilvania (A. Popp, Nă- 
săud) :
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S'o luat N. 

Dela, casă, 

Dela masă, 

Sânătos 

- Şi voios, 

Şi s'o dus 

În poiana mare 
La meru tufos, 

Meru crănguros, 

Două mere amân'o luat, 
Ca, cu două mere de aur s'0 giucat... 

Cu preposițiunea de, la Miron Co- 
stin, Letop. I p. 257: „Avea o slugă 
Radul Vodă încă din copilăriea, sa, că- 
ruea, socotind că nui este de boierie, 
îl socotia de-amănă, iar boierie nui 
da...“, unde de-amână însemnâză nu- 
mai „bon ă servir“; dar la acelaşi p. - 
249: „vro 2000 de Căzaci carii pă- 
ştea caii, ţiindu'i d e-amănă...“, este 
deja o „ţinere cu mâna“, iar la p. 290: 
„luatu-mi-ait Ceplinski Sobotovul Şi tot 

ce am avut, iară sabiea de-amăna nu 
mi-a luat...“ ne apare articulatul a- 
mâna, 

Moxa, 1620 p. 392: „celuia ce av 
pâne de saţiu, se apucă de a-mănâii 

şi se sătura ai lui, iară sătulul ră- 
mase flâmăndiă...“ 

Cu preposiţiunea pre: 

Dosofteiu, 1678, f. 15 a: 

Şi vin prin 'tuniarec cu arce p re-amână 

intru să sâgiate pre cei fără vinâ... 

Cu un sens apropiat se aude pînă 

| astăqi în Moldova la plural articulat; 

într'o locuţiune proverbială : 

I. Crângă, Moş Nichifor Coţeariul 

(Conv. lit..1877 p. 375): „Spunea tata 

că i-ai spus şi lui bătrânii, care au- 
diseră din gura lui Moş Nichifor, că 

pe vremea aceia era bine să fii hara- 
bagiii în Tîrgul N6mţului, că te apu- 

caii pe-amânele...“, adecă „care mai 
de care“ saii „pe 'ntrecute€. 

In fine, a-mână s'a, cristalisat în doi 

idiotismi, cari merită a se păstra în 

limba literară: „a umbla cu dilele 

  

  

  

a-mână“=,6tre dans des transes mor- 
telles“, şi „a scăpa cu capula- 
mână“ = „conjurer Porage, dstourner 
la mort, 6chapper sain et sauf ă un 
grand danger“. 

Miron Costin, Letop. 1 p. 231: „nice 
ei fără groaza, morţii nu era, ce îm- 
bla în tot c6sul cum se zice: eu zi- 
lele amănă...* 

Acelaşi p. 308: „îmbla şi ei cu zi- 
lele amănă şi Sai cerşut la Vasilie 
Vudă să'i lasă să mârgă la, ţară...“ 

Dionisie Eclesiare, Cron. (Papii, Mo- 
num. Il p. 201): „prinsa [Pazvanto- 
glu] şi pe boieri ispravnici şi ţinea, 
la Diiu închişi, până când da câte 40 
sai. 50 de pungi de bani, apoi scăpa 
cu capu a-mână...“; şi mai jos p. 
205 : „Capicheheiaoa dela, Țarigrad ai 
scris lui vodă [Constantin Ipsilant] cu 

grabnici olăcari Turci, dându-le mulţi 
bani să mârgă forte iute la beiul cu 

însciinţare, scriindu-i de tote, şi să fact 

cum va face să scape cu vi6ţă; 
tată-sei Alexandru vodă Ipsilant încă 

l-au scris cumcă s'aii hotărit să'i Yea 

viţa, ci să caute cum va put6 să 

scape cu capu a-mână; capiche- 
heiaoa dela Ruşciuc simțind ce se lu- 
creză pentru Vodă, încă i-ai scris că 

Trăstăninoglu se gătesce ca fără de 
veste să/l cuprindă cu 6ste, ci să fugă 
cu capul a-mână...“ 

V. A-ochău. — A-umer.— Mână. 

Amândăi. —v. Amândoi. 

A-mângăiăre.—v. Mângăiare. 

Amărăciâne (plur. amărăciună), s. f.; 
amertume , au physique et au moral. 

Mult mai întrebuințat decât sinonimii 

amărime şiamăr6lă. Sub rapor- 
tul suferințelor morale circul6ză în 

concurenţă cu substantivul a m ar, dar 

exprimând 0 nuanță mai vulgară şi
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mai puţin intimă. E tot o dată sino- 
nim cu t6te cuvintele relaţive la su- 
perări omenesci. 

Omiliar dela Govora, 1642, p. 34: 
„Şi începu întru amărăciune sufletului 
său a grăi...% 

Dosofteiu, 1673, f. 13 b: 

Gura îi iaste plină de amărăciune, 
De blăstăm, de ghulă şi de'nşelăciune.. 

Ioan . din Vinţi, 1689, f. 2 a: „o fe- 
reşgte pre ia de toată ispitiria diavo- 
lului, şi cuconul care s'au născutii din- 
tru ia îl socotește, de toată amără- 
ciunia, de toată răutatia, de tot 
vihoruli protivnicului...* 

Cantemir, Divanul 169, f. 81 a: „a- 
pele, adecâ, Maria, amărăciună şi do- 
deială să tâlcuiaşte: nevoile, ne- 
aşedzările şi amărăciunele lumii 
apelor şi Mării să asamănă...“, unde 
în contextul grec: zexgddae, ci mu- 
xgiaig..,k 

Corbea, Psaltire circa 1700 (Mss. în 
Acad. Rom.), ps. LVI: 

Câce din cer au trimis, şi de sârg pre mine 
El m'au mântuit deplin din amărdciune. .. 

Ca, sinonim cu „întristare“ şin an- 
tisesă cu „bucuriă“ şi „veseliă“ : 

Mitrop. Antim, Predice p. 158: „din 
ziua aceia pănă la Paşti este a în- 
tristării şi a amărăciunăi ; iar 
dela Paşti pănă la Rusalii este vremea, 
bucuriei şi a veselie...“ 

In antitesă cu „amor“ la Costachi 
Conachi, Poes. p. 230: 

Acele inimi unite nu scii ce'i deşertăciune, 
Căci iubirea. mistuesce ori-şi-ce amărăciune, 
Şi fiind înpreunate, şi la haz şi la durere: 
Un năcaz la amîndoă firesce are scădere... 

Dar amărăciune este şi o urmare 
a amorului : 

Costachi Negruzzi, Şalul negru : 

Căci atunce lesne în amor credeam 
Şi amărăciunea”i încă n'o scieam... 

Gr. Alexandrescu, „Când dar...«: 

  

  

Când dar o să guşti pacea, o inimă măhnită! 
Când daro să'nceteze amarul teii suspin? 
Viaţa ta e luptă, grozavă, ne'mblângită, 
Iubirea vecinie chin. 
Din cupa desfătării amărăciunea nasce.. . 

V. '* Amar. —: Amărelă. — Amărime. 
— -ciune. 

Amărăciăs, -0să. —v. Amăriii, 

Amărădoe, n. pr. loc. f.; un ruisseau 
dans la, Petite-Valachie. 

v. t' Amaradiă,. — -ge. 

Amărăluţă, s. f.; t. de Botan.: gen- 
tianelle, Exacum (Cihac). Plântă exo- 

„_tică, înrudită cu ghin ţura. 

v. Ghinţură. 

A-mărâmi, ţ. de Chor6ogr. popul.— 
v. Măramă. 

Amărător, -6re, subst. et adj.; ce 
- qui rend amer, qui vexe, qui irrite, 
qui exaspăre. Ce-va saii cine-va care 
amăresce în sensul moral al ace- 
stui verb. Sinonimica se cuprinde în ux- 
măt6rele contexturi : 

Psalm LXXVII, 8, după Coresi, Sil- 
vestru şi Dosofteiu : 

1577: | 1651: | 1680: 
„.. TUdĂ, re ... D6mă .. Tod ţă- 

şi măni- despărţitii | pos ŞI amă- 
oasă... dela Dum- | râtoriu... 

nezău şi în- 

dărăpti- 

nic... 

=yevet 0xoiă ua re a 9EeNLOocivow- 

0a = generatio prava et exaspe- 
rans. 

Acelaşi pasagiu la Corbea, circa 1700 
(Mss. în Acad. Rom.): 

Ca părinţilor ei să nu fie 
Rudă rea, fără de omenie, 
In toartă, crudă, amărăloare, 
Oţărâcivasă... 

v. Amăvesc.
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Amărătără (plur. amărături), s. f.; 
amertume. Sinonim fârte rar cu amă- 
răciune, amărâlă, amărire 
etc., care presupune ce-va amar în- 
desat, fără a fi mult ca în amărime. 

Dosofteiu, 1680, ps. XCIV: 
„.. Du năsprireţ -. - MAj OXÂMQU- 

inemile voastre vre Tag x&06iats 
ca întru amără- 

tură... 

duâv, dc 2 TG 

Tu o CTE tu o & 0- 

unde la Coresi, 1577: „ca în măniet. 
V. Amărăciune, 

"Amăreă. — v. *: Amărel, 

2 Amăreă (plur. amărele), s. f.; ti. de 
Botan.: chardon-Marie, Carduus Mariae. 
Termen întrebuințat peste Carpaţi (Lex. 
Bud.). Nu derivă din amar, ci din 
Maria, moâificânâu-se prin etimolo- 
giă poporană,. 

' Amărăl, amăreă, diminut. d'amar: 
un peu amer. —v. 'Amar.—2 Amărea. 

2 Amărăi, s. m.; t. de Botan. In no- 
menclatura, botanică germano-româno- 
rutână a lui Alth (Hauptbericht f. Bu- 
covina, 1862 p. 82): „Bitterandron = 
Amărel — Terpke zilie“, —? 

Amărslă, s. f.; amertume. Amărâlă 
lîngă amărime, ca „acrâlă“ lîngă 
„acrime“, ambii termini forte rar în- 
trebuințaţi în alăturare cu sinonimul 
amărăciune în privința gustului 
şi cu substantivul amar despre su- 
ferințe morale. | 

Samuil Clain, Invăţături (Blaj, 1784 
p. 62): „în însele dezmierdări aflămii ŞI 
ce-va amărală , aşa joculi, înbuibară, 
desfătar6 trupâscă, beţiia, şi altele de 
acâst6, urătune, gr6ţă, durgre 
de capii şi alte nevoi şi boale 
ne pricinuescă...“ 

  

    

Barac, Risipirea Ierusalimului, 44: 

Dintrînşii cei mai cu minte 
Şi bărbaţi mai dinainte, 
Vedea unde va greşala, 
Să'ş răsufle amărda... 

V. % Amar. — Amărăciune. — Amă- 
rime. 

*-Amărâlă, s, fi; î. de Botan.: herbe 
ă lait, Polygala vulgaris. Se chiamă 
mai obicinuit şerpariţă (Dr. D. 
Brândză). Se dice şi latinesce „Poly- 
gala amarat. 

v. Șerpariță. 

Amărăse (mărit, amărire), vb.; ren- 
dre amer, aigrir, affliger. Ca, verb ac- 
tiv, însemnâză a face amar ce-va 
şi a supăra pe cine-va; ca verb re- 
flexiv sai reciproc: a se face amar 
însuşi ori unul pe altul, a fi supă 
rat însuşi saii unul pe altul. 

Biblia Şerban-vodă din 1688 : 
Sirach. XXXVI, ...4Marum 

17: amăraşte plân- fac ploratum 
ger6 şi înfierbân- et calefac planc- 
tă tânguiala... | tum... 

Formele : amărăse, amărăscă, amă- 
rasce, adecă, cu a şi & pentru e, sînt 
forte obicinuite în graiu : 

Anton Pann, Erotocrit II, 34: 

Iată] cu tote aceste, 

Acuma biruit este : 

Vedeţi cum se amărasce 

Ş'abia carul îşi tirasce..., 

  

Cântec poporan din Bucovina : 

Să m& chinuesc 

Şi să'mi amărăsc 

Inimidra mea, 

Sărmana de ea!.. 

(Marian, 96) 

In vechile texturi amăresc corespunde 

obicinuit paleo-slavicului ogoritati 
dela goriki „amar“ şi grecului zi cx- 
oaiva dela zix00c „amară, ar co- 
respundintele latin este exacerbo.
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Dar cu acelaşi sens se dice şi italie- 

nesce amareggio, amarezzo, 

sai chiar amarisco, de ex. întrun 

vers citat de Tommaseo : 

Non posso lo meo cor sempre amarire 

Come amariscono i poeti în versi... 

Fragment circa 1600 (Cuv. d. bătr. 

II, 81): „muînci iadul cela ce au po- 
goritu în iadu; amâri-se că înbucă, de 
trupul lu...“; şi mai jos: „iadul sea- 
mârise şi căzu sosu, amârâ-se şi se 

deşertă, amâri-se şi fu batjocurâ,..“, 

unde în contextul slavie pretutindeni: 
ogordi-se. 

Psalm LXXVII, 40, 56: 
Coresi, 1577: 

de căte ori amă- 

rără el în pu- 

stie, întărâta: 

ră eli în pă- 

mântii fărâ apâ,... 

Dosofteiu, 1680: 

Şi ispitiră şi amă- 

râră pre D-zăul 

Dosofteiu, 1680: 

de câte ori lau 

amărâtul în pu- 

stie, Pau mânia 

tu?l în pământi 

fără de apă... 

Silvestru, 1651: 

mai ispitiră şi 

măniară Dum- 

  
  cel de sus... nezăul den năl- 

ție... 
=exacer baverunt=ragerix- 
oavayv. 

Ca, sinonim cu . vechiul dodeesc: 

Coresi, Omiliar 1580, quatern. VI 
p. l: „amârâi-mă şi mi se dodei cu 
voi necredincoşii lăcuindit.. .“ 

In antitesă cu îndulcesc: 
„Acelaşi, quat. XIV p. 1: „apa 
deîn ceriu deştinge de hrânâşte şi a- 
dapă, şi întru o vedere fiindi şi în 
multe chipure are firi, că înălbeşte şi 
negrâşte, ruşaşte şi mohoraşte, în - 
dulceâşte şi amâragte...* 

Amăresc în specie ca verb activ: 
Samuil Clain, Invăţături (Blaj, 1784 

p. 87): „înprotivă ţami grăită, în- 
protivă țamii răspunsi, şi te-amii s u- 
părati şi te-am amărâtă şi te-ami 
întristată...“« 

  

Costachi Conachi, Poes. p. 99: 

De-acum nădejdile tâte dela mine s'aii sfir- 

şit, 
Moriu luându'mi giua bună dela ceia ce-am 

iubit... 

M8 due, mă ?'ngrop în pustiiuri, lumină să 

nu maj vez! 

Ah! ascultă-mă stăpână, pînă nu mă depăr- 

tez : 

Astăgi mă despart de tine cu sufletul mai 

sfîrşit, 

Pentru că a ta crudime Vaii ars şi Pai a- 

mării! 

Amăresc în specie ca verb reflexiv 
sai reciproc: 

Anton Pann, Prov. Il, 192: 

Danţul căsnicesc să tragă 

Fără să se înţelegă, 

Tot cu gir-mîr să trăâscă, 

Vecinic să se amărescă. . . 

„Fratele răsneţ“ : 

Că de când ne-ai părăsit, 

Cărările-at înverdit, 

Sufletu'mi sa amarii, 

Faţa mi s'a veştedit, 

S6rele s'a înnegrit. .. 

(Alex., Poes. pop. 2., 280) 

Idioiism : „aşi amări dilele“: 

Ştergeţi voi lacrimele, 
Nu vamăriţi gilele !.. 

(Jarnik-Bărsanu, Transilv. 193) 

v. "2: Amar. — Amărit. 

Amărăscu (pl. Amărescă), n. pr. m.; 

une famille noble de Petite-Valachie. 

Posteritatea unui Amar, Amărescii 

ne întimpină între acei boieri pe cari 

la 1719 îi găsise în Dolj administira- 

ţiunea, austriacă : 

„Dragan Amarescul, 

„Domitrasco Amarescul, 

„llie Amarescul, 

„Const. Amarescul et Gligorie Al- 

kirkei (al Chircăi)...“ (Docum. Hurmu- 

zachi, t. VI p. 321). 

V. Amăresci,
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Amărăsci, n. pr. loc. plur. m.; cer- 
taines villages dans la Petite-Valachie. 
Sate înfiinţate de câte un A mar sai 
Amărescu, Frundescu (Dicţ. top. 
7) indică Amăresci în Dolj, în Vâlcea, 
şi'n Romanați, nicăită însă afară, din 
Oltenia. 

v. Amărescu,. 

Amărsţă, s. f.; amertume. In dia- 
lectul daco-român nu se întrebuinţsză, 
deşi este indicat la Cihac (, 11), ci' 
numai la Macedo-români. Lat. ama,- 
rities. 

v. *: Amărelă. 

Amăriă, s. f.; amertume. Sinonim 
cu amăr6lă, amărăciune şi 
cele-lalțe derivate substantivale Qin a- 
mar, care însă ni se parea fi făurit 
numai pentru rimă de cătră Alexan- 
dri, Cetatea Nâmţului, act II sc. 1: 

Frungă verde de sălcie! 

Am cădut în grea robie, 

Şi tot plâng cu amărie 

După scumpă mea moşie... 

Nu e tocmai nemerit. 
v. 2 Amar. —-ă, 

Amărime (plur. amărim)), s. f.; a- 
mertume. Sinonim cu amărăciune, 
amărire, amărâlă, amărătură 
etc., dar cu o nuanţă de mult amar 
grămădit, 

Cantemir, Ist. Ieroglif. (Mss. în' Acad, 
Rom. p. 149): „a vicleşugului săminţe 
vara, să samănă dulci şi iarna răsar 
amară, a cărora poamă întăiu îndulcesc, 
apoi cu nesufferită amărime otrăvesc,..* 

v. Amărăciune. —ime. 

Amărire (pl. amăriri), s. f.; „action 
de rendre amer, amertume“ (Cihac). 

V. Amăresc. 

22,083. 

  

    

1026. 
e 

1096 

"Amărit, -ă, adj.; part. pass d'a.- 
măresc pris adjectivement: rendu 
amer; mais surtout au figur6: 10. 
afflig6, vexe, irrit; 20. faible, indolent, 
vaurien. In primul din cele do& sen- 
Suri figurate, se dice ca un fel de su- 
perlativ „cătrănit Şi amărit“ (- 
spirescu, Legende, 26), când este cine- 
va supărat la, culme. In al doilea sens, 
care s'a desvoltat din cel dentâiu ca şi 
franţusesce în „triste personnagei, 
cuvîntul circul6ză mai mult în ocări. 

Varlam, 1643, 1 pref.: „toate fap- 
tele ceriului şi a pămăntului înblă şi 
mârgii toate car€ş la sorocul şi la 
marginia sa la car6 înţelepeune cia vât- 
nicâ le-au făcut, şi nice puţin nu smen- 
tescii nice greşescă sâmnul său; nu- 
mai sănguri amărătulă omii departe 
râmăine. . .& 

Psaltirea Şcheiană circa 1550 (Mss. 
în Acad. Rom.) p. XXXVII, 9: 

-.. Amărit fuiu, 

plecaiu-me foar.- 

te... 

„afflictus 

sum et humilia- 

tus sum usque 

| nimis.. .; 

  

tot aşa la Coresi, 1577, iar la Silve- 
stru şi la Dosofteiu : 

  

1651: 1680: 
. Slăbitu's „răuţât 

şi zdrobit foarte... fulu şi smeriiu- 
| -mâpănâ foarte... 

apoi la Arsenie din Bisericani şin Bi- 
blia, lui Şerban-vodă : 

1650: 1688: 
dosâditfuiu... . Ghinuiiu- 

-Mă,.. 

Fragment omiletic din sec. XVII 
(Cod. Mss. .miscell. al Bis. $. Nicolae 
din Braşov, p. 265): „şi aşa muîncin- 
du-se amârătuli, încă, şi cu alte mii 
de râle chinuiia-se pănă'şii lepâda cu 
amari şi hitlenuli şi râu sufletul 
său şi așa muri...“ 

33
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A. Văcărescu, p. 61: 

Ciu să mor, ah! oiu să mor 
Amărit şi plin de dor: 

Nu sciii scris, nu scii făcut, 

"V6d că parte n'am avut..! 

Balada „Voina“: 

Mulţi voinici frumoşi cădea, 
Numai Voinea remănea, 
Amărit în loc şedea 

Pe spatele murgului, 
Im sângele Turcului... 

şi mai jos: 

Iară mânârai remănea, 

Remănea ca vai de ea, 

Supărată, amârită, 

Ca o fl6re dogorită... 

(Pompiliă, Sibiiu, 77-8) 

Despre o colectivitate de Gmeni, la 
Zilot, Cron. p. 8383: „O ticălos Şi amă- 
rât norod!..“ 

Despre alte vietăţi : 

Amiirita turturică, 

O, sărmana, vai de ea..., 

un cântec despre care sar puts scrie 
un volum întreg. 

Suflet amărit: 
- Legenda Sf. Maria Egiptenă, text; din 

sec. XVII (Cod. Mss. miscell. al Bis. 
Sf. Nicolae din Braşov, p. 377): „să 
gonscâ, dela, mine aceste cugete ce'mi 
topiia sufletul mieu amâratul.. .* 

Costachi Conachi, Poes, p. 139: 

Ah! suflețe amărit, 

Eşi | cu viaţă s'au sfirşit!.. 
'Eşi ! şi nu mai suspina, 
Cai perdut suflarea ta... 

Cântec poporan din Moldova. : 

Şi de când tu haiducesei, 
Nebăut, nemâncat eşti, 

Şi la trup nepriminit, 

Şi la suflet amărit!.. . 

(Caranfil, Valea Prutului, 48) 

Inimă amărită: 

I. Văcărescu, p..60:   

Şi ei pre jalnic te găsesc, 

Cu inim” amărită; 

Cu tine mult; m potrivesc: 

Lumea îmi e urîtă.., 

A. Pann, Prov. II, 103: 

Nu'mi e, fătul meii, atâta de ceia ce samn- 

tâmplat, 
Cât mi-e inim'amăriiă de ceia ce-a mai ur- 

mat... 

Muncă amărită: 

Coresi, Omiliar 1580, quatern. X. p. 
„8: „au izbăvitii noi de muînca, csia 
amârăta a diavolului şi de sfâtul lui 
şi de răime lui...% 
Traiu amării: 
Moş Albu, Ip. 7%: 

Dei ! iacăţi spuiu dreptul că mi sa urti 
Cu aşa viaţă şi traiu amărit! 
Şi do fi tot asfel să mt pedepsesc, 
Mai bine o morte decâisă trăesc... 

Costachi Negruzzi, Zoe III: „nu sciit 
ce înfricoşăt6re presimţiri a unui traiu 
amării şi chinuit ai venit şi ai sfă- 
şiat biata sa inimă...“ 

C6s amării: 
Zilot, Cron. p. 55: 

Săracii tîrgoveţi, nimic avână în scire 
D'acest amărit c6s, acest foc şi peire, 
Remas'aii de pămînt, de tot încremeniră: 
Care ce ai avut, lăsară şi fugiră,.. 

Tot la Zilot, p. 54, foc amărit: 

Şi stele, voi 

Lumine pr6 înalte, 

Vedeţi ce reutate 

Şi ce foc amirit 

Pre noi toță ne coprinde, 

Târa-ne o aprinde 

Acest n6m pr6 urit... 

Dile amărite, în locuţiunea prover- 
bială : 

- Nişte gile amărite, 

Necăjite şi tîrite.,, 
(Pann, III, 160) 

Asociatul „amărit şi necăjit“ e 
forte des în graiul familiar. 

Intr'o satiră poporană din Bucovina:
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De trei ori am genunchiat, 

Raiul mi s'a descuiat, 

Ş'un înger cum m'a zărit 
Inainte mi-a eşit, 

Şi din gură mi-a vorbit: 

— Of! suflete necăjite, 

Năcăjite gamărite!.. 

(Col, 1. Tr. 1833 p. 139) 

Povestea lui „Petrea cel straşnic“ 
ui p. 165): „ce să mai facă şi cum 
ă'şi mai mâie viţa cea amărită şi 
as aiita dintr'o di întralta.. 

Despre locuţiunea interjecţională „d 
maritul d e=— amărit al-det, 

v. 2:Alde (p. 789). 

La plural, prin atracţiune sintactică, 
se face „amăriții de“ în loc de „amă- 
riți al-de. 

A. Pann, Prov. II, 158: 

O amăriţii de noi, 

Nu ne unim amîndoi ! 

Ei gic tunsă şi el rasă, 

Nu stiu la ce o să iasă!,. 

Amăritule ! este o ocară cunoscută, 
tuturor Românilor, circulând ca sino- 
nim cu: mişelule! nevoiaşule! 
prăpăditule! vai de capul 
teii! etc. 

În fine, d. N. Densuşianu ne comu- 
nică următ6rea interesantă, notiță de- 
spre istoria, cuvîntului amărit şi a so- 
ţului sei ni căjit la Saşii din Ardăl: 

„In Korrespondenzblatt; des Vereines 
„făr siebenbiirgische Landeskunde, 1884 
„p. 48, un Dr. K. întreba: 

„Wie ist ameritig abzuleiten ? 'ame - 
„ritig wird gebraucht, fir elend, Krippel- 
„bait, schlecht genâhrt: am eri ţi g mântsch 
„ete. 

„La p. 50 din acelaşi an respunde 
„Dr. Fuss din Strassburg : 

„Ameritig fir elend ist durch Aphă- 
„resis entstanden. Schon im Althochdeut- 
„Schen kommt âmer neben jâmer, und dem 
entsprechend auch im Mittelhocha. âmer ne- 
„ben jâmer gleich Neuhocha. Jammer vor,   

„Tot acolo însă întimpină Fr. Schu- 
„ster din St. Georgen: 

„Ameritig ist ofenbar rumâănisch, we- 
„Digstens nach dem Gebrauch îm Năsnerland 
„Zu schliessen. Es gehârt, zu amâr, bitter; om 
„dmerit îm Rumănischen heisst zu deutsch : 
„ein verbitterter Mensch ; aber auch im Ru- 
„mănischen wird amerit in der Bedeutung von 
„verkriimmert, elend, of auch în der des 
„Săchsischen bekrit (bekim mert): gebraucht. 

„La pag. 71 din acelaşi an respunde 
„apoi Z. Boiu: 

„Ameritig. Das Wort, ist nichts ande- 
„res als das românische amâăr ît=verbittert, 
„Amar = bitter, amării== ver biitert, mih- 
„selig. Es unterliegi dies gar keinem Ziweifel, 
„da das săchs. Landvolk statt a măritich 
„liewen oft auch necajitich liowen sagt, 
„Was ebenfalis românisch ist; von necaz=— 
„Not, necajit=—notreich, bedrângt,..“ 

Mult amărit şi năcăjit trebuia să 
fi fost de vâcuri nâmul românesc din 
Ard6l, pentru ca vecinii Saşi, audind 
merei din gură” aceste do cuvinte, 
în cari se cuprinde o lungă istoriă de 
martiroiogiă, să, le fi împrumuta pe 
dentregul ! Ei ai adaos numai sufixul 
german adjectival -ig cătră sufixul ro- 
mămesc participial -it. 

V. Amăresc. — 2: Amărit. 

2 Amărit, adv.; part. pass6 d'a mă- 
re sc pris adverbialement: am&rement, 
tristement. Sinonim cu adverbul a.- 
mar şi cu locuţiunea adverbială cu 
amar. 

“Zilot, Cron. p. li: 

Ci după puţine dile mazilia, îi sosi, 
Fără veste, negândită, Şamărit i ise, vesti 

A. Văcărescu, p. 28: 

"“Ochilor ! ajiing'atât, 
Nu "mai plângeţi amărăt: 

Vreme este să uscați 

Păraele ce vărsaţi.. 

Cu sensul deamarnic, la A. Pann, 
Erotosrit p. 39.: 

33%
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De o parte şi de altă toţi săbiile îşi scot, 

Se izbesc cu grozăvie, dai, se lovesc cât; pot, 

Incât do&-spre'ce săbii, de cumplit; ce se izbia, 

Ca fulgerul scânteele dintrinsele strălucia ; 

Se împleticesc, se luptă, se r&sboese amăril, 

După care din cei dece doi pe loc sau o- 

morît, ,. 

v. "Amărit. — 2: Amarnic. 

Amării, -îe, adj.; un peu amer. De- 

minutiv din amar şi sinonim cu a- 

mărel, amăruţ, amăruş. Fără 

formă deminativală, aprâpe acelaşi în- 

ţeles areamărăcios. Amării e cel 
mai în circulaţiune. 

De la Vrancea, (B. Ştefănescu), Sul- 

tanica p. 152: „pe gât simţi un gust 
de rugină, amăriă, coclit, putred, cală, 

pînă ce s& întinse în tâtă gura lui 

arsă o umeqâlă crudă şi sărată...“ 
„După gust, vinul se dice: dulce, 

acri, mistreţ, sălcii, amării,..“ (G. 

Chisencu, Dobrogea, e. Satu-noi; G. 
Gorescu, laşi, c. Șipotele). 

» Vinul pregătit cu pelin are un gust 
amării“ (. Chirică, Tutova, c. Câr- 
je6nii), 

V. "Amar. 

tAmărânt (plur. amâărunte s. amă- 

runturi), s. n.; d6tail. Ca substantiv, 

de ex.: „nu cunosc tâte amăruntele“ 

(L. M.), acest cuvînt nu ne întimpină 

în vechile texturi, ba nici în graiul po- 

poran, unde amărunt funcţion6ză, tot- 

dWa-una ca adverb. Se dice: „nu cu- 

nosc ce-va cu d'amăruntul“. To- 

tuşi substantivul amărunt e fârte tre- 
buincios. 

v. % Amărunt. 

3 Amărânt Ss. amănânt, amărântul, 

Ss. amănâintul, adv.; en detail, particu- 

ligrement,, scrupuleusement. Compus 

din preposiţiunea a şi adjectivul m ă- 
run î, amărunt corespunde deplin la- 

tinului vulgar ad minutum (=ital.   

a minuto), care era opus lui „ad 

grossum“ , „cu toptanul“, „cu rădi- 
cata“ sai „cu arsaf, bună-6ră: „ven- 
dentibus vinum sive ad minutum 
sive ad grossum“ (Du Cange). Sensul vor- 

bei se exprimă cu multă energii la 
Cantemir, Chron. II p. 42: „mai pre 
toţi, poate fi, cu amănuntul i-am cer- 
cat şi, cum să zice cuvîntul, nicio 
petră neclătităşiniciun un- 
ghiu nescotorît n'am lăsat...“ 

Pe când a se întrebuința ca o pre- 

posiţiune independinte, adverbul a7mă- 

runit sah amăruntul circula, şi fără, alt 

element, preposiţional; de exemplu : 

legenda Sf. Vineri, text din sec. 
XVI (Cod. Mss. miscell. al Bis. Sf. Ni- 
colae din Braşov, p. 78): „Intr'acâiaşii 
noapte şi unii dulce-govitoare şi înţe- 
lsptă muiare ce o chema Eyfimia a- 
râtâ-i-se vedâre în chipulii vederiei ce 
văzuse Gheorghie, şi amăridoi demă- 
n6ţa tuturor a-mâruntuli ved6r6 ce 
văzuse spuserâ,..« 

Legenda Sf. Dimitrie, text din sec. 
XVII (ibid. p. 121): „Ge tot a-mărun- 
tulă înaint6 tuturora spună cumu i se- 
au arătat sfântul... .« 

O predică a Sf. loan Crisostom, din 
acelaşi secol (ibid. p. 504): „nu cu e- 
vangheliia numai strigă, ce şi cu dum- 
nedzeeştii prooroci şi cu de Dumne- 
dzău grăitorii ai săi ucenici a-mârunti 
spune...“ 

Tot aşa în Dicţionarul Mss. Bănăţen 
circa 1670 (Col. 1. Tr. 1883 p. 409): 
„4menuntul. Minutatim. 

Mai adesea însă cu pre, adecă lite- 
ralmente : „per ad minutume. 

Coresi, Omiliar 1580, quatern. p. 12: 

„le spune p r e-amăruntulă şi le aratâ 
pilda. . .& , 

Varlam, 1643, 1 f. 136 b: „Thoma 
pr e-amânuântulă, socoti şi pipâi...“ 

Pravila Moldov. 1646, f. 31: „tre-
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bue întăi să'şi ia sama pre-amănun- 
tubhi, 

Ibid. p. 102: „să socotâscă tot lu- 
cruli p r e-amănuntul, . .“ 

Cantemir, Ist. Ieroglif. (Mss. în A- 
cad. Rom. p. 179): „cartia dacă citi 
şi câlia, ce întrinsa, să cuprindea dacă 
pr e-amăruntul înțăliasă, . 

Acelaşi, Divanul 169%, f. 41 b: „ca 
unii înţălepti, foarte p r e-amănuntul 

să ia a-minte şi să, socotiască, ..% 
Constantin Brâncovan, 1697 (Cond. 

Mss. în Arch. Stat. p. 233): „într'a- 
câia, domnia m6 vrănd ca săli se âis- 
copere direptat6 şi să li se ia, s6ama 
p r e-amăruntul. . 

Acelaşi, 1698 (ibid. p. 254): „le-au 
luat sama foarte pr e-amăruntul şi 
le-au citit toate cărţile şi hrisoavele 
de moşie şi zapisele cine ce au avut...“ 

Nic. Muste, Letop. III p. 43: „Fo- 

st'aii la acel răsboiă şi mulţi din Mol: 

doveni, unii la Svedi, alţii la Moscali, - 

carii după risipa răsboiului au venit 

ajce în ţară, la Mihai-vodă de'i spunea, 
pre amărunt de răsboiul lor precum 
au fost...“ 

Corbea, Psaltire circa 1700 (Mss. în 

Acad. Rom.), ps. CXVIII: 

Să învăţa şi pre amăruntu 

Socotia, înțelesul lor svântu...“ 

Samuil Clain, Invăţături (Blaj, 1784 

p. 23): „moart6 iaste mai groaznică 
şi mai amară decâtii toate nevoile 

şi r6lele ce să poti întâmpla omului 

în viiață; cum că atasta last aşa, 
lezne vomii pricâpe, de vomi lua pre 

amăruntulii a-minte şi vom socoti ce 
aste moartea...& 

Mai rară în vechile texturi este con- 
strucţiunea: cu amăruntul. 

Nic. Muste, Letop. III p. 34, despre 

vodă Mihaiu Racoviţă: „domnia, ţara 

cu cumpăt bun, şi la judecată foarte 
cu dreptate, şi nimărui nui era:po- 

  

    

prită uşa, ce care cu ce trâbă sai 
nevoe ar fi avut, nu numai boieri, ce 
şi din cei proşti, pre lesne întra, de'şi 
isprăvia, lucrurile lor, tuturor le zicea, 
pre nume, şi judecata, o cerca foarte 
cu amăruntul şi pr6 încet cu îngă- 
duglă, ..& 

Zilot, Cron. p. 15: „Ah! amar mie, 
cum m'am născut într'acâstă Ţeră- 
Rumân6scă, în care pînă la vîrsta, în 
care sînt, trecută peste 20 de ani, lu- 

ând s6ma cu amăruntul, nu numai 
că dreptate saii semn al dreptăţii n'am 

vă&dut, ci încă...“ 

Beldiman, Tragod. v. 3649: 

Ce vreţi, — gice Serascheriul, — ce cereţi, ce 

aţi venit ? 
Balş, cu plecăciune mare, scârbit şi forte 

mâhnit, 
Al îmblângi se silesce, vorovindu'i mult su- 

| pus, 
Totă pricina venirei cu amăruntul i-ai spus... 

A. Pann, Prov. III, 87: 

Şi cu amăruntul tâte, cum sati întîmplat, i-a 

spus... 

Şi mai rară este construcțiunea : de 

amărunt. 

Cantemir, Ist. Ieroglif. p. 74: „de 
amănuntul să o ispitim, ca oare-ce pen- 

tru diînsa adevărul şi socotiala ce ne 
va arăta, să oblicim...“ 

]. Văcarescu, p. [1l:. 

D'amărunt privind făptura, 

Planeţi, Răsărit, Apus, 

Stam gândind: aşa natura, 

Cin'ar fi 'mviîrtind de sus ?.. 

Astădi circulsză în graiu mai ales 
peu amăruntul“ şi chiar „cu de a- 
măruntul“, în care se asociază, trei 

preposiţiuni. Dr. Polysu : „a povesti 

cu amăruntul = umstăndlich erzâh- 

len; a cerceta cu de amăruntul = 
durchsuchen“. 

v. t:Amăruni. — Mărunt. 

Amărunţ. — V. Amărumţesc.
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Amărunțălul (d), adv.; trăs en d6- 
tail, tres minutieusement. Deminutiv 
poporan din d'amăruntul, expri- 
mând un chip şi mai migălos de a 
face ce-va. Se aude mai ales în Mol- 
dova, 

Basmul „Voinicul florilor“ (Sbiera, 
Poveşti p. 68): „ei l-ati spus tote ae. 
amărunţelul, ce li sai întâmplat, cum 
ai rătăcit şi ce a vădut...“; şi mai 
jos p. 75: „Smăul ai cercat tâte -un- 
gherele d e-amărunţelul. ..« 

V. 2 Amărunlt. 

_ Amărunţăse (amărunţit, amărunțire), 
vb.; t. Y'Agricult. : mouver la, țerre. A 
fărîma pămîntul, al face să nu fie 
tare saii grundos, pentru ca, semin- 
țele să încolțescă, mai repede şi să, ro- 
dâscă mai bine, 

Ion Ionescu, Calendar 1845 p. 79: 
„dacă mai înainte de a sămăna ma- 
lajul am amărunţi bine pămîntul Şi 
nu am arunca săminţa, peste brazdele 
nesfărămate cu borona, precum facem 
acum, atunce de bună samă am do- 
băndi mai îmbelşugată r6dă, ..« 

Acelaşi p. 31: „înghieţuri de primă. 
vară sînt fOrte priitâre pămînturilor 
lutOse, amărunţindu-le mai bine decât 
ori-ce unâltă de gospodărie. ..« 

Acelaşi p. 13: „în lucrarea grădine- 
lor treba cea mal de căpetenie este, 
ca pămîntul să fie amărunţit cu 
desăvirşire, atât pentru a închiză ş- 
lui încolţirea seminţelor, cât şi pentru 
a da tuturor legumilor o crescere bo- 
gată şi răpide. . ,& 

In Dicţionarul Mss. Bănăţân circa, 
1670 (Col. 1. Tr. 1883. p. 402) ne în- 
timpină forma, amărunț (amărumţat, 
amărunţare), corespundând foneticesce 
italianului [am] minuzzare = lat. 
rustic [ad] minutiare. 

v, Boronesc. — Mărunţesc. 

AMBAR 
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Amărunţire | 
„—V, Amărunțesc. 

Amărunțit | [ - 

""Amărăs, adj.; diminut. d'amar.— 
v. Amăriă. — 2 Amărug. 

*Amăruş, s. m.; î. de Botan.: au- 
bier, Viburnum opulus. Numele obică- 
nuit în Bucovina după Alth (Hauptbc- 
richt f. Bucovina 1862 p. 91): „Sehnee- 
ballen, Amăruș“. 

v, Călin. 

Amărăţă, s. f.; t. de Botan.: herbe 

"aux vermisseaux , Picris hieracioides. 

Termen întrebuințat în Banat (Dr. D. 

Brândză) pentru o plântă amară, 

de unde “i vine şi numele tecnic ze- 
xois. 

v. Î&rba-găă. 

Ambâr Ss. hambăr (plur. ambare saii 
“hambare), s. n.; „grange, grenier, ma. 

gasin ă bl6; turc ambăr, embăr, 

vulg. ambâr, hambâr“ (Cihac). Fie 

prin Osmanlii, fie prin Tătari, cuvîn- 

tul a străbătut în tote limbile din re- 
săritul Europei: la Slavi, la Unguri, 

la Greci. Sinonim cu arman, de a- 

semenea, de origine turcă. 
Balada, „Voichiţa“ : 

Te'ţi, puiule, cheile, 

Deschideţi ambarele 

Şi cârcă'ți fărinele 

Şi chiamă'ţi slujnicele. .. 

(Marian, Bucov. 1, 32). 

A. Odobescu, Dâmna Chiajna p. 67: 

ptot în rînd cu acestea veniai graj- 
durile, ambarele şi şoprele cu tâte ta- 
câmurile de drum, sub îngrijirea Co- 
mişilor şi a Şătrarilor. ..* 

De la Vrancea (B. Ştefănescu), Sul- 
tanica p. 223: „Beilicul Nemţului, Mu- 
Scalului, Turcului, e tot beilic. Or-care 
din ei ar călca țara, ambarele se go- 
lesc. ..& |
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In graiu se aude la plural mai ade- 
sea ambară. 

Ianachi Văcărescu, Istor. (Papiii, Mo- 
num. Il p. 293): „La lât 1787, Ghe- 
narie, mă făcuse vistier din dvornec 
Mavrogheni, şi în grabă văzui doo-trei 
fermanuri înpărătesci, unul-ca să tri- 
mitem sumă multă de zaherea, la am- 
barăle Sacsiei, altul ca să trimitem 
salahori. . .&. 

E forte des aspirat: hambar. 
Enachi Cogălnicânu, Letop. III p. 

218: „lovindu-se acolo, aii făcut o mare 
răsipă în Turci, aprinzăndu-le şi arzăn- 
du-le hambarele Şi târgul...“ 

v. Arman. — Șopru. — Zaherea. 

Amb&sci, n. pr. loc. plur. m.; un 
village en Valachie. Nu se mențion6ză 
în dicţionarul topografic al lui Frun- 
descu. 

Hrizea Vornicul, 1641 (Arch. Stat,, 
M-rea Plumbuita): „ca să fie sfintei 
mănăstiri toată ocina cătă am în Am- 
bești, toate cumpărătorile căte am cum: 
părat dela, megiiaşii din Dobroeşti, şi 
toată ocina car6 să chiamă, Silişte, 
toate cumpărătorile căte am cumpă- 
tat dela megiiaşi den cămpu şi den 
pădure şi den apă, den hotar până în 
hotar, căt să va al6ge parts m6 de 

cumpărătoare den Ambeşti şi den Si- 
lişte...“ 

Ca plural din Ambescu, care e 

patronimic, Ambesct presupune un nu- 
me personal Ambu sai Ambă, 
care astădi nu se mai întrebuinţeză. 
Intrun act din Transilvania, din 1279 

(Teutsch-Firnhaber, Urkundenb. 116): 

„comes Hegun filius Ambus et Qo- 
ganus banus,..* 

V. Ampolu. 

Ambi, -be, adj. num.; les deux, Pun 
et V'autre. Sinonim cu amîndoi. 

Costachi Negruzzi, Alergare de cai,   

I: „Amâîndoi era acum ca la cinci: 
sute paşi de ţintă, când Meleli înfipse 
ambi pintenii în c6stele armasarului...« 

Deşi forma amti a devenit literară 
Şi se va, mânţine, totuşi poporană ea 
nu este, şi nici în vechile texturi nu 
se găsesce, în cari ne întimpină numai 
îmbi sai înbi, formă, organică din la- 
tinul ambo. 

v. Amândoi. — Îmbi. 

- Ambon $. amvân, s. m; t. 6coles.: 
chaire, tribune sacree. „Tribuna în bi- 
serică, din care se predică saii se spune 

" Bvangeliul “ (Costinescu). Din grecul 
&u ov, acest cuvint sa întrodus la 
noi sub forma de amvon, pe lîngă care 
însă, prin înriurirea polonă, circula 
în Moldova şi forma ambon. 

Varlam, 1643, IIf. 11 b: „patritar- 
hulii Macarie să, sui pre amboni Şi râ- 
dicâ cinstita cruce...“ 

Dosofteiu, Liturgiar 1683, f. 24 b: 

„Şi eşind popa dzâce mărgând în mij- 
locul besiaricii după ambon: cu pace 
să eşimi...* 

Gheorgachi Logofăt, Letop. III p. 
312: „Evanghelia cea mai după urmă 
o ceteşte diaconul Curţii în Amwon...“ 

Colindă muntenscă : 

Cununa'n amvon punea, 

Şi din gură că'mi grăia,.. 

IG. D. Teodorescu, Poes, pop. 90). 

A. Pann, Moş-Albu, 1 p. 52: 

Acest cuvînt isprăvindu'l, acel preot cuvios 
Spre altar făcânduw'şi cruce, se dete din am- 

von jos... 

Ambon și amvon nu sună românesce, 
grupul iniţial amb- (amv-, amp) con- 
servându-se numai în numi proprie. 
De aceia în popor se aude mai mult 
anvon, ba, încă, şi anvonă,. 

Enachi Cogălicânu, Letop. III p. 
219: „un preot ce'l avea Măriea sa
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[Constantin Mavrocordat] , învăţat la 
carte Grecâscă şi Romănscă de se 
sula în anvonă de le cetăa, după cum 
se cade a, şti fieşte-care preot... 

v. Biserică, 

Ambră (plur, ambre), s. f.; ambre 
jaune, sucein. Sinonim cu turcul chi- 
limbar, ambră din francesul a m.- 
bre (=arab. anbar) sa întrodus la 
noi deja de vr'un secol. 

Critil şi Andronius (laşi, 1794 p. 9): 
„Să scoată de acolo mărgăritari, ambre 
şi curâle, pentru ca să'şu facă nişte 
podoabe...“ 

v. Chilimbar. — Sucin. 

Ambriboiu, s. m.; 10.t. de Botan.: 
sorte de Centauree ; 20. t. de Chroma- 
tique : rouge fonc6, mordor6. In am- 
bele sensuri cuvîntul pare a fi despă- 
rut din graiu. 

Colonelul rusesc Meyer, într'o fisio- 
grafiă a Basarabiei publicată în seco- 
lul trecut (Opisanie Otakovskiia, zemli, 
Petersb. 1794 p. 168), dice că „Gen- 
tiana centaurium se chiamă moldove- 
nesce: abrimbotu di câmp“. Abrim- 
botu — ma! bine ambribotu, după cum 
vom ved6 îndată —este o varietate de 
„Centaurea“, anume „Centaurea a m.- 
berboa, nemţesce „gelbe Sultan“, 
franţusesce „barbeau jaune“ sai „leur 
du Grand-Seigneur“ Şi chiar „am ber- 
boi“ (Nemnich), o frumâsă fl6re adusă 
in Europa din Turcia şi conservând 
numele seii turcesc. Basarabienii par 
a fi deosebit „ambriboiu de grădinii 
Şi „ambriboiu de câm pt, 

După fl6re, se dicea. românesce am- 
briboiu şi la, o culdre, despre care trac- 
tatul de medicină populară de pe la 
finea, secolului XVIII (Mss. în Arch. 
Stat.) dice : 
„Mohorât sau ambribotu cum se 

face. Jumătate oca lână să facă întătu 
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roşie, apoi să ia de 10 parale calacan, 
piatră acră de 5 parale, la acests la 
toate să se scoață lâna, să o înflorâscă 
la soare şi jar să o bage în putină ; 
care se poate şi mătas6 să se văp- 
s6scă. Din mătase roşietecă, să, se facă 
ambribotu : her ruginit să pui în oţet, 
tare ; să freci her cu her să cază ru- 
gina după el; apoi să pui mătas6 să 
st6; de vei vr6 să fie mai deschisă, 
să st6 mai puţin, adecă 8, 4 câsuri; 
Jar de vei vr6 să fie mai închisă, să 
st6 mai mult, adecă 7, 8 câsuri...« 

V. Corobăţică. — Mohorit. — Pesmă. — 
t: DPurc, 

Ambus.—v. Dă, 

-âme, suffixe servant ă former Ges 
noms collectifs. Unul din cele mai in- 
structive resturi ale vechii morfologie 
române şi romanice, sufixul -ame me- 
rită pe deplin a fi studiat cu o deo- 
sebită stăruință, 

„ltalienii, Spaniolii şi Portugesii — 
dice Diez (Gramm.8, II, p. 332)— între- 
buinţâză. sufixul -amen cu un sens 
colectival străin limbei latine.“ 
Aşa lătinesce în : aeramen, certamen, 
tentamen, ligamen, velamen , vexa- 
men etc. nu se implică de loc ideia 
de mulţime, pe când italienesce : ve- 
lame „multe văluri“, bestiame „multe 
vite“ , contadiname „Mulţă ţărani“, gen- 
tame „multă gl6tă“, legname „multe 
lemne“, ossame „multe 6se“, saettame 
„multe săgeți“, sai spaniolesce : be- 
stiame „multe vite“, botamen „multe 
buţi“, cochambre „mulți porci“, osam- 
bre „multe 6se“ şi aşa mai încolo, 
sint nesce expresiuni eminamente co- 
lectivale. 

Sufixul latin propriii dis nu este 
-amen, ci numai -men, identic cu lati- 
nul -mon, cu grecul -uov, -uev, -puv, ete,, 
cu sanscritul -man. Iniţialul a- în -a men
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este tot atât de extra-sufixal ca şi 
i în reg-i-men saii u în ac-u-men, în cari 
tote sufix e numai -men, întocmai ca 
în ger-men, ag-men, cul-men, ver: 
men etc. În fond dară, aşa numitele su- 
fizuri romanice -a m en, -imen, -umen, 
pe cari Diez le pune în deosebi, se re- 
duc la singurul sufix latin -men. Cu 
atât şi mai interesant ar fi de a ur- 
mări modalitatea nascerii sensului co- 
lectival în Occident pentru -a men, fără 
ca săl aibă acolo Şi -imen, dacă nu Şi 
-umen. Singurul cuvînt latin cu -amen, 
în care se cuprinde ideia de mulţime, 
ba, încă numai acâstă, ideiă, este: exa- 
men „roiu de albine“, „gl6tă de 6meni“, 
„Srămadă de animale“, „mare cătime 
de lucruri“ : examen juvenum, examen 
muscarum, examen piscium, examen 
locustarum, examen infantium, examen 
malorum etc. Puţin ne interesă aci, 

dacă „examen“ este saii nu o contrac- 
țiune din „exagmen“, adică, „ex-ag-men“, 
unde -a- aparţine cu totul rădăcinei, 
iar nu elementului formativ. Poporul 
roman cunoscea numai forma, examen, 
ca, şi când finalul ar fi -amen, precum 
este în velamen sai în ligamen, unde 
rădăcina fiind vel- şi lig., restul -a men 

constituă element formativ. Tâte gra- 
iurile neo-latine din Occident ati mo- 
ştenit pe acest „examen“: ita!. sciame, 
span. enjambre, pori. enxame, catalan. 

exam sai axam, provenţ. ayssam sai 

issam, franc. essain ete. N'ar fi peste 

putinţă, prin urmare, ca, acâstă, vorbă, 

deşi singură, dar forte respânâită pen- 

tru a exprime tot felul de mulţimi, 
să fi concurs la popârele romanice a în- 

suşi sufixului -am en sensul colectival, 
pe care el nul avusese în latina pro- 
priu qisă. Noi nu găsim o altă cale 
mai nemerită pentru a ne explica un 
asemenea fenomen, afară numai d6ră 

acea împregiurare că substantivii cu su- 
“ fixul -amen se întrebuinţaii în latina   
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vulgară mai cu s6mă la plural, ceia-ce 
îi va fi dat cu timpul un sens general 
de pluralitate: generamina, lintea- 
mina, odoramina, pinguamina, sputa. 
mina, vitulamina etc. (cfr. Rânsch , 
Itala und Vulgata, p. 26—27). Ori-cum 
însă, fenomenul există, şi o dată exi- 
stând, întrebarea cea importantă este 
de a se sci, dacă el e numai occidental, 
după cum părea a crede Diez, ori dacă 
e comun tuturor Neo-latinilor. 

În vechile texturi ne întimpină nu 
odată voinicame cu înţeles de 
„mulți voinici“. Coresi, Omiliar 1580, 
quat. XIII p. 1: „ce-au fostii la co- 
druli Eleonului, acolo amu îngereştile 
tării şi voinicame arhangghelilor 
unii nuori cu arepile vănturi aduce...“ 
Alt pasagii, quat. XXII p. 1: ja- 
câstă oast6 a lu Dumnezeu châmâ- 
se a cerului voinicamE...“ În am- 
pi pasage , cuvîntul însemneză, „oşti- 

“, „exercitus.“ V oi nica me este un 
derivt dela „voinic“ prin același sufix 
colectival -amen, pe care Diez îl afla 
numai în Italia şin Spania. Dar „voi- 
nic“ e din punct în punct slavicul non- 
nuk% „miles, oroeriirus“ (Mikl. Lex. p. 
11). Cum dară i sar fi putut adăuga su- 
fixul exclusivamente romanic -a men, 
dacă acest element formativ nu exista 
pe atunci la Români în mai multe 
vorbe de provenință latină, ast-fel. că 
străbunii noştri erai deprinşi al în- 
trebuinţa şi aveai consciinţă de sem- 
nificaţiunea, lui cea colectivală? 

v. Voinicame. 
Vechile n6stre texturi ne-ai mai 

conservat, în acâstă privinţă un spe- 
cimen f6rte preţios. In Omiliarul de pe 
la 1570, pe care noi îl cunâscem nu- 
mai după extracte (Cipariii, Analecte p. 
16—29), ne întimpină de trei ori vorba 
„mi şelame“ cu sens de „sărăcime“; 
şi anume: „Mergi oamenii la beşsreci, 
cumii acolo popa să spue cuvântul lu



1043 
1044 

  

Dumnezeu sfânta evanghelie în limba 
pre car6 grăescii oamenii, să putemi 
înțelege noi mişelam&; ce folosu e 
lor dâca popa grăiaşte în limbă striina 
Rumânilor , sărbeşte, de nu înţelegii, 
sau pre altă limbă ce nu vor înţelege 
ascultâtorii ? cumii zice Pavel Apostolii 
cătrâ Corintâni 155 zice: aşa şi voi: 
căndi cu limbi grăiţi, dunde nu daţi 
uin cuvântii adeverati, cum poate în- 
ţel6ge omă ce e grăit? fi-va amu de veţi 
grâi în văntit ? deîn care învăţătură, să 
învâţe mişelame în ce chipii trebu- 
iaşte a cinsti pre Dumnezeu, şi cine 
e Dumnezeu, şi noi creştinii slugile 
lui în ce chipiă putemi face şi vila după 
voia şi lăsata lui, şi în ce putemiă sfinți 
numele lui; aicâ trebuiaşte cum popa 
să, fie ştiutoriu cărţilor, aşa va, putâ 
învăța pre mişelame...* Românul 
„mişel“ fiind latinul „misellus“, vechiul 
nostru mişelame corespunde unui 
italian misellame „mulţi mişei“. Su. 
fixul -amen are aci, ca şin voini- 
nic ame, acel sens colectival de o na: 
tură romanică specifică, pe care în 
deşert îl vom căuta la Latini în mise- 
ramen şi'n alte formaţiuni analâge. Însă 
printr'o singură vorbă ca mişelame, 
fie ea cât de desă în circulațiune, dar 
în care ideia, de „mulţime“ nu este cea 
esenţială, sufixul -a men n'ar fi căpătat 
nică o dată în limba română o misi: 
une colectivală atât” de pronunțată, în- 
cât poporul să'1 adauge chiar la slavicul 
„Voinic“ în voinicame. Este învede- 
rat dară că Românii cată să fi avut un 
număr însemnat de cuvinte cu -ame, 
de ex. : osame „multe 6se“, vitame 
„multe vite“, ţerăname pMalță ţ&- 
rani“, porcame „mulţi porci“ etc., 
întocmai precum le ai Italienii sai 
Spaniolii. 

v. Migelame. 
În Banat acest sufix trăia în gura 

poporului pînă la, secolul XVIII. Dicţio- 

  

  

narul Mss. dela Lugoş circa 1670 (Mss. 
în Bibl. Univers. din Buda-Pesta) ne dă: 
„Heidukame. Hajdones. 
„Lotrame: Latrones. 
„Prostame. Rustici.. .& 
Pină astădi acest sufix trăesce la 

Macedo-români, deşi materialul lexico- 
grafic adunat de Kavalliotis şi de Da- 
niil nu ne oferă nică o urmă de colec- 
tivalul -ame, precum nici gramatica, 
lui Bojadschi. In Mostre de Petrescu 
(|, 48): 

luă şiiae dela orfantie, 

se duse Pirlep la o duviane 

şi se aştirnă la croisre, 

tea şi 7] e6să cuparane, 

tea şi "1 vindă ti Bairame, 

pe la Turci şi la domname 

tea şi plătâscă la orfaniie... 

cela ce se traduce : - 

luă postav de om sărac, 

se duse în Pârlep la prăvăliă 

şi se puse la croire, 

ca sa '] facă ghebă, 

ca să, '] vingă la Bairame, 

pe la.-Tturci şi la domni, 

ca să plătescă la sărăciă... 

În aceiaşi colecţiune, p. 120—21, gă- 
sim un pasagii din balada ustră de- 
spre „meşterul Manole“ : 

Ca să 'mi rădicaţi 

Aici să 'mi duraţi 

Mănăstire naltă 

Cum n'a mai fost altă, 

Că voii da averi, 

W'oiu face boieri... 

“tradus macedo-românesce : 

Tea să 'ni anălţaţi 
Ace să mi adăraţi 

Monastir analtu 

Cum nu mai fu altu, 

Că va să vă dai averi, 

Va să vă fac domname.... 

Apoi în nota dela p. 1583 editorul 
ne spune că: „domname însemnâză 
domnii, domnitori străini, boerii tur- 
cesci“,
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latr”o colecţiune de cântece popo- 
rane macedo-române de d. Caragiani : 

Cun căpitan se se marită, 
Şun mugat gione cu el samintă, 
Și armatle am$le acel s'le lia 
Şi pri Turcame tut se da..., 

tradus prin : 

Cu un căpitan să se mărite, 
Şi un frumos june cu el să facă, 
Şi armele mele acela să le iea 
Şi în contra 'Purcilor mere să dea... 

(Conv lit. 1863 p. 387). 

adecă Macedo-românul Turcame co- 
respunde actualului daco-român 'Tu r- 
cime. 

De asemenea, în colecţiunea postumă 
a lui Dr. Obedenaru (Mss. în Acad. 
Rom.) : 

Avdiţi, ah, soți, avdiţi, ah, fraţi! 
Voi feciorame ne'nsuraţi... 

tradus prin : 

Entendez, 6 mes compagnons! entendez. 6 
mes frăres! 

Vous, jeunes gens non maries... 

sau : 

Voi gioname tiniraţi,.. 

Vous garcons, vous cslibataires... 

Se dice şi mulierame „mai multe 
femei“ (M. Iutza, Cruşova). 

v. -ime.— Samă.— Spurcălamă. 

"2 Amoaliţ. —V. Ameninţ. 12 Meliţ. 

Amâninţ s. amărinţ s. amelinţ Ss. 
ameliţ (ameninţat, ameninţare), Vb.; 10. 
menacer; 20. vouloir, ordonner; 30, 
faire signe, clisnotter ; 40. mentionner 
en passant. Ultimele trei-sensuri a- 
parţin vechiului gaiu. Prin sensul de 
“ntâiu, cel fundamental şi mai respân- 
dit, ameninţ e sinonim cu îngrozesc 
şi cu înfricoşez, cari însă amîn- 
doă presupun că cine-va nu numai aq- 
meninţă, dar este tot-o-dată sait pote 

  

  

să fie temut. Se dice : „amenințându, 
îl îngrozesci saii îl înfricoşezi“ atunci 
când amenințarea speriă; adesea însă 
se întâmplă că: amenințăndul, nul 
îngrozesci, nul înfricoşezi, căci. el de 
unul 'ca, tine nu se teme. 

Pentru a puts expune succesiva, des- 
făşurare formală, şi logică a acestui 
verb, cată să plecâm dela prototipul 
latin rustice amminatiare (==ad- 
minatiare), de unde spaniolul am e na- 
zat, provenț. amenassar, portug. 
ameagar, sardul meridional a me - 
lezzai; în dialectul sicilian a m mi - 
nazzari, pretutindeni cu sensul cel 
obicinuit al românului : 

a) ameninţ „menacer“. 
In ameninţ = amminatiare al 

doilea n s'a desvoltat prin propagina- 
țiune, ca în „cănunt = canutus“, „mă- 
nunt = minutus“ etc.; apoi tot ca în 
„cărunt“ sai „mărunt“, primul n sa, 
dissimilat în 7 în forma cea mai po- 
porană amerinţ, pe lîngă, care se mai 
aude întrun mod sporadic amelinţ cu 
I=n, şi chiar amebiţ ca în sardul „ame- 
lezzai“. , 

Coresi, Omiliar 1580, guat. XVIII 
p. 9: „Hristos însuşii Dumnezeu acesta 
şi domnii prespre toate, toate făptu- 
rile opriia-le; aor6 amu cătrâ Mare 
grăiia : întatâ mlăcomii; iară aor6 că- 

tră stricatuli : voiu Gurâţâşte-te; şi ne- 

curatului dracului oprila-i şi zic6 : şi 

ție grăescii eşi diîn omulii acesta; Şi 

acmu cătii amerinţă cu tăriia-şi, toate 
căte să va eli lucrezâ,...* | 

Balada „Mănăstirea Argeş“ : 

Y'apoi se *ncrunta, 
Şi 1 amenința 

"Săi pue de vii 
Chiar în temelii... 

A. Pann, Erotocrit, II p. 43: 

Că el amerința într'o parte, 
Şintraltă rănia cumplit gamar...
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Şi acelaşi p. 70: 

1ma s6mă forte bine la sabia când lovia 
Şi trupul seii ca un vultur îl zbura şi se 

păzia; 

Se repedia înainte, îndărit jar se trăgea, 

Pin'a nu sosi lovirea cu sabia o opria, 
Se apăra cu păvaza cum amelința pe loc, 
Incât când izbia întrînsa săria scântee de 

foc... 

Colinda „'Poder Diaconul“ : 

Sfintul Mihăilă 

Cu sabia "n mână, 

Dâc aşa vedea, 

Cu ea c'adia 

Şi ameninţa. . . 

(6. D. Teodorescu, Poes. pop, 36) 

Descântec de „Dragoste“: 

M& sculai astăgi Duminică de diminsţă 

Pe rouă, pe câţă, 

Cu buciumul buciurmai, 

Dela patru-deci de floricele mir6se le luai 

Şi cu ele m& spălai, 

De dragoste m& încărcai, 

Şi apucai pe cale pe cărare, 

M8 'ntâlnii cu no& îngeri în cale, 

In nouă scaune de argint şedea 

Şi no8 bastâne în mână avea: 
Cu s6rele m% încinseră, 

Cu luna mă cuprinseră, 

Sfinţii îngeri cu bastonele ametițară, 
Tâte dragostile le adunară, 

Pe mine le aruncară... 

(A. Iliescu, Dîmboviţa, c. Sardanu) 

Costachi Negruzzi, Aprodul Purice : 

Ş'ameninţindui din urmă cuțitul moldove- 

nesc, 

Să plece acum de fugă se îndâsă, se gătesc.. 

Din acest sens de „menacer“, adecă 

de a sili să se facă ce-va, se nasce 
d'a-dreptul : 

d) ameninţ „vouloir&. 

Dicţionar slavo-român circa 1670 

(Mss. în Bibl. Soc. Archeologice din 
Moscva, f. 110 a): „amerințare, vr6- 
ref. 

Dosofteiu, Acatist 1673, f. 18, în a- 
lăturare cu pasagjul corespundător din 
Acatistul lui Samuil Clain, Sibiiu, 1801:   

„„„ Primit'ai in 

pantece pre Cu- 

ventul, shi ai pur- 

tat precelcepoalr- 

ta toate, shi ai 

hrannit curata cu 

lapte pre cel ce 

hranneste toata, 

lumea cu buna: 

voe... 

În Acatistul tipărit la Rimnic, 1784, 
f. 85 a: „cela ce hrănâşte toată lume 

cu buna-voiret, 

Coresi, 1580, quat. XXIII p. 4: 

„cu meşterşuguli păscâriei vănă uce- 

nici, ca să înţelgă că putâr6 toată, o 

are cu vr6r6 "şi şi cu frămsâţe dum- 

nezelasc'a amerințarei lui făpturile'i 
toate slujescii...“ 

Tot acolo quat. XXXII p. 1: „cu 

dumnezeiasca, a lui amerințare orbului 

dărui şi lumina trupului şi lumina 
înțelegutului. ..“ 

Cu acelaşi sens în Pravila lui Ma- 
teiu Basarab, 1652, p. 594: „sfân- 

tulu şi a toată lume săborii, carele 
se-au adunati după, amenințare dum- 
nezeiascâ, 

Dela sensul de „vouloir“, ca o ma- 
nifestaţiune exteridră a voinţei, se des- 
făgură acela de: 

„. In zgăul pre 

cuvîntul Pai prii- 

mit, pre cela ce 

ţâne toate Lai ţi- 

nut, cu lapte Pai 

hrănit, cu amek- 

aria ce hrănia- 

şte lumia toatâ...   

c) ameninţ „faire signe, cligner“. 

Dicţionarul Mss. slavo-românese circa, 

1670, f. 100 a: »maanie, amerinţare cu 

mâna; uanie, facere cu ochiul“, 

De aci, cu perderea iniţialului a-, la 

Dosofteiu, 1680, ps. XXXIV, 19: 

„.. oderunt me 
răscii înzădar şi gratis et annu- 
meliţă cu ochii... unt oculis... 

unde la Coresi, 1577: „elipesei cu 

ochii“; la Silvestru, 1651: „elipindii 
cu ochiul“. 

In fine, dela sensul de „clignotter“, 

„carii m& u-
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prin noţiunea intermediară de clipită 
sai ce-va fârte trecător, ajungem la : 

d) ameliţ „mentionner en passantt. 

Comentatorul lui Urechia, Letop. | 
p. 99, vorbind despre Dragoş: „alţi is- 
torică  megieşi nemicti nai ameliţat 
de acâstă Domnie.. 

Cantemir, Ohron., II p. 72: „noi pre 
scurt pentru acâsta amelițind, cuvin: 
tul am cruțat, ca aic6 la locul său 
pre larg săl zicem...“ 

Budai-Delânu (Dicţ. Mss. în Muz. i- 
stor. din Bucur.) ne dă forma ameniţ, 
intermediară între ameninţ Şi ameliţ, 
traducând'o prin : „winken, andeuten, 
ein Zeichen geben mit dem Kopfe oder 
Finger, drohen, bedrohen“. Noi am vă- 
dut mai sus, că filiaţiunea, tuturor sen- 
surilor nu se explică decât prin mij- 
locirea lui „vouloir“. Din romanicul 
comun ammanitiare „menacer“ 
numai graiul românesc a înlănțuit v6- 
rigele: „vouloir, ordonner, faire signe, 
clignotter, mentionner en passant“, ale 

cărora margini la prima vedere se par 
a fi atât de depărtate, şi totuşi legă- 
tura treptată între ele e forte conse- 
cinte. 

Cu totul alt ce-va este ameli ţ sai 

meliţ „broyer, macquer“, despre care 
se va, vorbi la locul seă. 

V. Olipesc. —2 Meli. 

Ameninţăre | | 

Ameninţăt | V. Ameninj. | 

Ameninţător s. amerinţător, -6re, 

adj. et subst. ; celui ou celle qui me- 

nace, menaqant. Calitativ putând să 

exprime t6te sensurile verbului a m e- 

ninţ, mai cu s6mă însă sensul cel 
fundamental. | 

Costachi Negruzzi, Alexandru Lă- 

puşn6nu, IV: „i se părea că vede tote 

jertfele crudiei sale, fiorâse şi amerin- 

    

țătore, îngrozinduw'l şi chemându'l Ja ju- 
decata, Dumnedeului dreptăţii... 

v. Ameninţ. — Îngrozitor. 

Ameninţătiră s. amerinţătără, s. f.; 
menace. Sinonim cu amenin țare, 

dar cu o nuanță de despreţ,. Se între- 

buinţeză mai mult la plural, de ex.: 
„ce de mai amenințătură în vînt, şi 
la adecă nică o tr6bă...“ 

V. Ameninţ. 

"Amsrică, s. fi; t. de Gâogr.: Am 

rique. Una din cele cinci părță ale lu- 

mii. 

Amfilohie, Gheografie, Iaşi 1795 p. 5: 

„America pănă acumi Sau numiti ca, 

unii mare ostrovii, care este mai ca, 

doaâ, părţi de aceste de-asupra pămân- 

tului, dari acumă mulți au începutii 

a zice din cei ce călătorescii, cumi că 

şi America ax fi prinsă de Asiia, după 

polu articu; fie cumii să fie, atasta 

nu ne strică, căci noi voimiă a scrie 
locurile cele mai cunoscute şi mai gtiute 
de toţi, altele ce nu să ştiu bine le 
lăsămii altora, . 

3: Americă. — Americuţă. 

2: Amârică, s. f.; t. de Comm.: toile 
de coton, calicot (Pontbriant). O pânză 
de fabrică, prâstă şi netrainică. 

Intr'un cântec poporan din Moldova, 

femeia, leneşă se vaetă: 

Cine-o stirnit furcă, fus, 

Mânca-i-ar carnea un urs! 

Ardo focul cânepa, 

Căi mai bun” america ! 

De uritul cânipei 

Luai calea pivniţei : 

Decât aş târce la in, 

Mai bine-oiu b6 tot la vin... 

(N. Bălăuţ, Vasluiu, c. Ivănesci). 

Pe când cânepa, şi inul trebuiaii lu- 

crate, americă o aduceaii gata tolbaşii, 
dicând că vine hât colo din Ame- 

rica. E curios a trage acest cuvînt



1051 | AMESTEC 1052 
    

atât de simplu din neo-grecul faufe- 
xeewov avi (Cihac, II, 633), pe când 
tot în acest fel o altă stofă se numesce 
la noi în popor anglie, fiind că ace- 
iaşi tolbaşi se lăuda că o aduc din 
Anglia. 

V. Anghie. — Alestincă. 

Americuţă, s. f.; t. de Botan.: sorte 
de Geranium, Pelargonium hortulano- 
rum (Dr. Brândză). „O fl6re exotică, 
cultivată la noi numai în ghiveciu, cu 
frumâse flori de culâre roşiă saii tran- 
dafiriă“ (P. Teodorescu, Ialomiţa, e. So- 
cariciu), 

Dar de ce se va fi chiimând ameri- 
cuză ? 

v. Muşcată. 

Amerindăz (amerindat, amerindare), 
vb.; approvisionner. — v. Merindă. 

' Amăstec (amestecat, amestecare), vb.; 
19. mâcher; 20. meler, mâlanger, con- 
fondre, copuler; 30, remuer, brouiller, 
tripoter, ingerer. In primul sens : »d- 
mestec mâncarea în gură“ (Lex. Bud.) 
se întrebuinţeză mai tot-d'a-una, sim- 
plul mestec = lat. mastico, de 
unde derivă amestec prin preposiţio- 
nalul a = lat. ad. Gura sat dinţii 
mestecă bucatele: Mâna sai dege- 
tele amestecă, mintea de asemenea a- 
mestecă, când se pun la o-laltă fi: 
inţe, lucruri sait vederi felurite, fie 
acesta, în cunoscință, pentru a seâte 
din ele ce-va noii saii pentru a ajunge 
la un scop, fie în necunoscinţă, nesci6nd 
a le deosebi pe unele de altele. De aci 
se trag tote sensurile lui amestec, cari 
se pot clasifica în do ramure : de'n- 
tâiu, când elementele cele ameste- 
cate ne preocupă de o potrivă în si- 
ne'şi, fără a, considera, mai în specie 
pe unele din ele sau pe instrnmentul 
căruia i se datorâză amestecul; al 
doilea, când e vorba de un asemenea, 

  

  

instrument sai când totalitatea e pri- 
vită în genere numai întru cât se ra- 
portă la unele din elemente. In pri- 
mul cas noţiunea fundamentală este 
„m6ler“; în cel-alalt, „remuer“. In am- 
bele, verbul pâte funcţiona ca, activ 
Şi ca, reflexiv. 

10. amestec „mâler, mslanger, con- 
fondre, copuler“; de exemplu : 

amestec cărţile la joc; 
amestecă var cu năsip; 
să amestecă vin cu apă; 
nu amesteca pe Ion cu Petru; 
patimele sufletesci, ca, Şi bolele tru- 

pesci, ca şi retăcirile minţii, adesea, se 
amestecă mâi multe la un loc... 

Proverbi Şi locuţiuni proverbiale : 
„Nu te amesteca ca mărarul în tâte 

bucatele“ (Pann, 1, 24) sati: „te ame- 
sieci ca mărarul în bucate“ (Baronzi, 
Limba p. 59). - 

„Cine s'amestecă în tăriţe, porcii îl 
mănâncă“ (Baronzi, p. 50). 

pNu'ţi amesteca lingura unde nu'ţă 
fierbe 6la“ (ibid. p. 59). 

Cantemir, Divanul 1698, f. 46 b.: 
„mai pre urmă râsul durerilor să va, 
amesteca... 

Acelaşi, Chron. 1, p. 258 : „pentre 
îlori câpa cioarâi şi pentre grâi ne- 
ghină să amestece... .* 

De aci, aplicându-se la unirea sexu- 
ală, ca lătinesce: „miscere sangui- 
nem et genus“, în graiul vechiu ne 
întimpină : 

Moxa, 1620, p. 381: „Şi "Şi călu- 
gâri muiaria şi se amestecă cu alta...“ 

Ibid. p. 355: „se sculă Nemitorii 
de -ucise pe fetorii lu Amulie toţi, iară 
pre o fată elii o puse popă, Şi puse 
!6ge : fâtele ce vorii fi popi să nu se 
mărite; iară ia se amestecase cu oare- 
cine; dâca auzi Nemitorii că e gr6, 
puse de o pâziia pănă cănâii născură 
doi g6meni...& 
"x. Împreunez.
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II. amestec „remuer, brouiller, tii- 
poter, ingârer“; de exemplu : 

amestec ciorba; 

amestec aluatul; 
amestec ce-va cu linguru saii cu de- 

getul; 

mai amestecă esiul, că nu sa topit 
zaharul. .. 

Proverb. : „amestecă vorba ca, făcă- 
leţul mămăliga“ (Conv. lit. 1874, p. 73). 

In acelaşi sens la Cantemir, Ist. Ie- 
roglif. (Mss. în Acad. Rom. p. 262: 
„cu 0 falcă în ceriu şi cu alta în pă- 
mânt la şoim alergă, cătră, carile ochii 
întorcând, faţa în divuri în chipuri 
mutând, voroava, amestecând, limba 
bolborosindu-i...€ 

Italienesce „m asticare le parole 
tra'denti=proferirle borbottando ed in 
maniera, intelligibile“ (Tommaseo). 

In graiul vechiu, a amesteca pe cine: 
va, cu limba saii cu condetul, însemnsză 
figurat : a cleveti sai a înnegri. 

Nic. Muste, Letop. III, p. 31: „dacă 
ai venit [Constantin Duca] la Domnie, 
îndată, aii început a răsplăti binele ce 
i-ai făcut socru-săă [Brâncovanu] cu 
necunoaştere de bine; şi în loc de mul- 
țămită, Vaii amestecat la Poartă cu 
multe cuvinte rele...“ 

Neculce, Letop. II, p. 316: „Antioh- 
“vodă, pre urmă oblicind acest lucru şi 
altele multe mestecături a lui lor- 
dachi Rusăt, ce ămbla cu cărţi, a- 
mestecănd în "Țarigrad la Mihaiu-vodă 
şi la fraţii lui şi la Paladi în ţara, Un- 
gur6scă, mănietu-saii Antioh-vodă şi 
ait închis pre Iordachi Rusăt...“ 

Ca termen juridic, a se amesteca = 
a exercita, o ingerinţă 6re care în ave- 
rea, sait în afacerile altuia. 

Eftimie dela Bistriţa, 15783 (Cuv. d. 
bătr. 1, 23) : „să fie [iazul] sfântei mă- 
năstiri de hrană,.iar cine se va ame- 
steca în 6 acest azi, să fie proclet...« 

Simion Movilă, 1602 (ibid. p. 113): 

    

  

  

„himenile să nu să mai amestece pre- 
spre carte domniei mele... 

Stefan Tomşa, 1622 (A. L. R. III, 
p. 2170): „să aibă ei a țin acâle părţi 
de sat pănă căndu li se va face plata, 
căt mai sus scrie, ca să nu aibă nime 
a să amesteca, acol6 înaintâ cărţii dumnii 
mâje,..& 

Act moldovenesc din 1638 (A. I.R. 
III p. 228): „din cuconii noştrii nime 
să m'aibe a să amesteca la acsle vii, 
pentru căce i le-am dat cu voia tutu- 
ror fraţilor...“ 

Gheorghie Stefan, 1657 (ibid. p. 237): 
„să fie şi dela noi slugilor noastre 
Murgeştilor acela sat Mihaltul driaptă 
ocină şi moşie neruşeită nice dănă- 
oară in veci, şi alt nime să nu să 
amestece, “ 

Constantin Brâncovânu, 1694 (Cond. 
Mss. în Arch. Stat. p. 95): „lar va- 
meşul să nu să amestece la ce ar fi 
venitul moşiilor boiarilor...« 

In fine, a nu se amesteca=a fi ho- 
tării de a nu lua parte la ce-va, 

Enachi Cogălnicânu, Letop. III p. 
203: „Ce să facem? că vremea, muca.- 
relului ai sosit; aici bani nu putem 
găsi; Domnul de acolo încă nu ne tri- 
mete, nici ne scrie nimică; şi aşa noi 
nu ne amestecăm...* 

A. Odobescu, Dâmna Chiajna, p. 100, 
cu o elegantă întrebuințare a infiniti- 
vuluj nescurtat: „[Căzacii] îs răsbol- 
nici şi 'n veci gata a, se amestecare 
în tot felul de vrăjbi şi de sfădiri...« 

De aci expresiunea familiară: „nu 
mă amestec“, sai idiotismul: „nu m & 
bag, nu m& amestec = ich mische 
mich nicht darein“ (Dr. Polysu). 

v. 2 Amestec. 

*Amâstee (plur. amestecuri). s. n.; 
mâlange; connivence; ingârence; inter- 
vention. Ca substantiv abstract, repre- 
sintă tote sensurile verbului ame-
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stec, întrun mod mai puţin trecător 
ca în amestecare şi fără nuanţă 
de despreţ ca în amestecătură, 

Cantemir, Ist. Ieroglif. (Mss. în Acad. 
Rom. p. 24): „câinele Mării şi vidra 
cu jigăniile uscatului ce tr6bă sau ce 
amestec pot; av6?...% 

Beldiman, Tragod. v. 957: 

Că nici de cum să nu fie Serascheriul la pre- 

pus 
Că Moldova şi boierii Bieriei sati supus; 
Ce, raiele credincisse, cum ati fost vor fi în 

veci, 
Fără nici o părtinire sai amestic între 

Greci... 

Act moldovenesc din 1621 (A.[.R. 
III, p. 215): „să n'aibă ceia, fraţii a- 
mestic într'acele vii, nit Coste în viile 
câle de moşie carele mai sus serii, ni€ - 
să să sfădeseă,,." 

Alexandri, Boieri şi ciocoi, act I 
sc. 7 : „Cine chiamă şaduce amestec 
„străin în ţară, îi mai nelegiuit decât 
luda, vîndătoriul.. .& 

V. Y Amestec. — Amestecare. — Ame- 
stecăciune. — Amestecătură. 

Amestecăre (plur. amestecări), s. f; 
Pinfinitif substantiv6 d'amestec: 
m6lange, embrouillement etc. Sinonim 
cu amestecătură, cu ameste- 
căciune,cu substantivul amestec, 
dar exprimând o acțiune, nu o stare. 
„Miron Costin, Letop. I, p. 292, de- 
spre politica tradiţională a Moldovei : 
„țara acâsta fiind mai mică, nice un 
lucru singură de sine fără adunare 
Şi amestecare cu alte ţeri nau fă- 
cut... 

Nic. Muste, Letop. III, p. 31 : „Brân- 
covanu ințălesese de amestecarea ce 
Vai amestecat ginere-săă Constan- 
tin Duca, Vodă...“ - 

Vechiul graiu făcea o deosebire în: 
tre „amestecarea sângelui =— alliance, 
parents, croisement“ şi între „ameste- 

  

  

care de sânge = inceste, mariage il- 
l&gitime“. 

Cantemir, Ist. Ierogiif. (Mss. Acad. 

Rom. p. 120): „amestecaria sângelui 
amestecă suflețele. . .* 

Pravila Moldov. 1646, f. 117: „a- 

mestecare de sănge să face în doo chi- 

puri : chipul dentăi iaste cu nuntă, 

cândi să va cununa, neştine cu vre o 

muiare caria nu i o au dat pravila; 

iară a, doo iaste fără de nuntă, ce să 

dzice să înpreună cu dănsă încâ mainte 
de cununie...“ 

V. *2 Amestec, — Amestecal. — Îm- 
preunare. 

Amestecăt, -ă, adj.; part. pass d'a- 
mestec: mâl6, mâlang6, p6le-mâle; 
confondu, embrouille etc. 

Locuţiune proverbială : „Rîs ameste- 
cat cu plâns...“ (Pann, III, 7). 

Constantin Brâncovânu, 1693 (Cond. 
Mss. în Arch. Stat. p. 39): „fiind mo- 
şiia Ulmuleţilor amestecată şi neh o- 
tărătă de cătră alte silişti ale lor...“ 

Miron Costin, Letop. 1 p. 8342: „Ne- 
culai Cărnul încă, văzănd pogorirea, lui 
Racoți şi amestecate lucruri, aii venit 

cu 6stea ce se trimisese...“ 
Nic. Muste, Letop. III p. 19: „A- 

cest Dimitraşco-vodă ai scos hărtii 
pre feţele oamenilor, care angărie pănă 
atunce rai mai fost în ţară nici la 
o Domnie, fiind țara amestecată, oa- 
menii strămutați dela locurile lor după 
ernatul Tătarilor, că aşaşi de atunce 
au rămas ţara pustie din Prut pănă 
în Nistru pănă ăstădi...“ 

[. Văcărescu p. 281: 

După cum vrei să ne-arăţi 

Toţi îngerii coboriţi 

Şi cerul amestecat, 

Cu pămîntul cufundat... 

Zilot, Cron. p. 2: „Mai alcatuii Şi 
acestă scurtă scrisâre tot după obice- 
iul meii, adică amestecată puţină prâstă
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scris6re cu mai multă poesie în chip 
de tragodie...“ 

Balada „Gheorghelaş“ : 
Se pleca ca să b6 apă, 

Macoveiu îi da în c6fă 

De b6 apă sângerată, 
Cu măsele-arnestecată, . . 

(G. D. Teodorescu, Poes, pop. 592, 598). 

Doina „Oltul“ : 

Oltule, câine spurcat, 

Ce vii aşa turburat ? 
Au la c6âă te-a plouat 

De 'mi vii aşa mâniat 

Şi cu sânge-ames'ecat ? 

Tot cu sânge de haiduci, 
Cu căpestre de'cai murgi... 

(bi. 820). 

Costachi Negruzzi, Alexandru Lăpuş: 
nânu, III: „In lupta şi trînta acâsta, 
masa, se resturnase ; ulcidrele se spăr- 
seseră, şi vinul amegtecat cu sânge fă- 
cuse o baltă pe lespedile salei...& 

In graiul vechiu, expresiunea, „Sân- 
ge amestecat“ avea un deosebit înţe- 
les juridic : 

Pravila Moldov. 1646, f. 94: „ceia 
ce facii sănge amestecati, ce să dzice 
ceia ce'ş curvăscii cu rudele şi cu cu- 
scriile şi cu cumătrele sau finele lori, 
acesta, să chiamă sânge amestecati, 
acesta ver va fi bărbată, verii mu- 
lare, cu moarte să se cârte...* 

V. "** Amestec. — Amestecare. — Ame- 
stecăciune. 

Amestecăcitne (plur. amestecăciuni), 
s. f.; mâlange. O formă rară, şi de 
prisos în loc de amestec sati a- 
mestecare. Pravila dela Govora, 
1640, f. 19 b,o întrebuinţeză cu sen- 
sul de „incest“ : „fiiu de a treia nuntă 
sau născuiii întru amestecăciune de 
sănge, de,unii ca aceşte toţi să nu 
cuteze a se. shemarâ preoţi...“ 

V. Amestecare. — Amestecat. 

Amestecător, -re; adj. et subst.; 
brouillon, intrigant. Cine amestecă 

22,083. 

  

lucrurile, mai cu s6mă însă în sens 
moral. 

Cantemir, Ist. Ieroglif. (Mss. în Acad. 
Rom. p. 238): „amestecătorii, de răutăți 
şi a păcii nepritatini într'alt chip îl 
zugrăviia, iară eu la dânsul alt chip am 
cunoscut, ,.€, 

Nic, Costin, Letop. II p. 1185: „Lai 
părit Dumitraşco-vodă [pe Iordachi Can- 
tacuzino] precum are frață în Țarigrad 
şi sint amestecătoră de domnii...“ 

Corbea, Psaltire circa 1700 (Mss. în 
Acad. Rom.) ps. XC: 

Şi de cuvintul turburătorii, 
Ameslecătoriă şi pierzătorii, .. 

v. 12: Amestec. — Amestecătură. 

Amestecătiără, (plur. amestecături), s. 
f.; 19. pâle-mâle, confusion, bouleverse- 
ment, embrouillement; 20, ingârance, in- 
trigue, commârage. Desv6ltă tote sen- 
surile lui amestec, însă numai în 
vei saii cu despreţ. 

10. amestecătură „p6le-mele“. 
Miron Costin, Letop. 1 p. 252: „acea 

spaimă şi glogozală făcăndu-se în 6- 
stea, turcâscă, căt jumătate de 6ste fu- 
gise de supt corturi la altă parte de 
tabără de părăsise şi puşeile şi se fă- 
cuse o amestecătură mare. ..« 

Zilot, Cron. p. 76: 

Oh, şi să fi vădut, ce amestecătură, 
Ce fierbere de om, toţi strigând cu o gură... 

Neculce, Letop. II p. 230: „ai mu- 
rit şi Craiul Leşesc Mihaiu Vişnoveţ; 
Chi şi era multă amestecătură între 
Leşi, că nu'şi putea alege Craiu...« 

A. Pann, Erotoerit, II p. 22: 

El credea n sabia'şi numai şi la dinsa, se'n- 
| china, 

Tot-d'a-una, vrea, răsbe ş'în vâc certe scor- 

monia, 
Asupra păcilor fârte avea e! în viața 'şi uri 
Şi cu mare bucuriă cănt'amestecături, .. 

20. amestecătură „ingârancet. 
Act moldovenesc din 1677 (A. L.R, 

34
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III p. 251): „nimine den ruda me şi 
den oaminii mei cu acia moşiia raba 

să aibă nic vr6-0 amestecătură.. 

Nic. Muste, Letop. [ll p. 59: „După 

ce sai rădicat feciorii lui Constantin 

Vodă Brăncovânul şi cu ginerii, ai în- 

ceput a face multe amestecături Şi lu- 

cruri neplăcute între acesti boieri, bat- 
giocorindu“. ..& 

Mateiu Basarab, 1649 (A. 1. R. Ip. 

107), cătră tote autorităţile şi toţi lo- 
cuitorii din Argeş, contra cărora se 

plânseseră, călugării de acolo că fac „TDă- 

năstire de răs şi de măscară“: „mai 

mult să nu înţeleg dumnie-m6 că mai 

unblaţi făcănd amestecături şi cuv in- 
te fără lucru... 

v. "2 Amestec, —-tură. 

Amât (ames, ametere). —v. Ameţesc. 

Ameţslă (plur. amefeli), s. f.; vertige, 

tournoiement de tâte, 6blouissement. 

„Invîrtirea minţii, eşire din minte, 

smintire momentană“ (Costinescu). Ex- 

primă ca stare ceia ce ameţire în- 

semneză ca acţiune. Sinonim şi cu 

ameţitură, care se întrebuinţeză, 

forte rar şi numai cu o nuanţă, iro- 

nică. In graiu se rostesce mai tot-d'a- 
una amețală. 

Enachi Cogălnicânu, Letop. III, p. 

193: „nu întreba cătă amețală şi of: 
tare şi lacrămi, căt s'au măhnit toată, 

Curtea şi urdia Domnului. . 
Costachi Conachi, Poes. p. 116: 

Ah, Doamne! ce necaz mare: a iubi şa 

, fi închis! 
Dar ce amelală "i asta, de care mb văd 

cuprins? 

Ai întunecat văzâuhul, ochii mi-ai pain- 
jinit, 

Am remas uimit, pe gânduri... nu mă 

lăsaţi, că's perit,!.., 

Alexandri, Boieri şi căocoi, act. IV 

sc. 5: „Dee Dumnedăi să nu vă tre- 

diță din amezală pr6 târgii...*     

I. Crângă, Stan Păţitul (Conv. lit. 

1877 p. 82): „Femeia “lut Ipate şi cu 

baba, când se trezesc din ameţală, nică 
tu drumeţ, nică tu copil, nică tu ni- 
mica !....% 

In amețelă, ca stare patologică, ni 

se pare că tote lucrurile se învirtesc 

în giurul nostru. 

„Ca, săi trecă de ametelă, ţeranul 
se afumă cu păr de urs...“ (A. Pa- 

raschivescu, Muscel, c. Valea-mare). 

„Un fel de amețală se chiamă în po- 

por capcehii“ (C. Alexandrescu, 
Nemţ, e. Bistricidra). 

v. Ameţesc. — Capită. 

Ameţese (amefit, ameţire), vb.; pe- 

dre les sens, donner ou avoir des ver- 

tiges, tourner la t6te. Ameţesc nu e 

departe prin sens de uimesc şi ulu- 

esc, din cari însă cel dentâiu vine 

numai printr'o impresiune din afară, 

6r cel al doilea este un început al a- 

meţirăă, judecata fiind turburată, dintr'o 

causă internă saii externă, dar fără a 

înceta. Ori-ce se ivesce de'nainte'mi în- 

trun mod neaşteptat mă uimesce; 

dacă trebui să mă lupt cu doi duşmani 
de o dată, cari se aruncă asupră'mi 

din dos şi din față, mă uluesc; în 

ambele împregiurări pote să ajungă, 

la ameţire, dacă pieră consciința de în- 

sumi, şi totuşi pote să nu ajungă toc- 

mai pînă acolo. Ca stare patologică, 

amejesc se apropiă de leşin. 

v. Leșin. — Vimesc. — Uluesc. 
Ameţesc funcţioneză, de o potrivă ca 

transitiv şi ca netransitiv, dar în ul- 

timul cas i se pote da şi forma re- 

flexivă : ei lam ameţit, noi ameţim, ei 
se ameţesc. Se dice de o potrivă, co- 
rect, fără vre-o deosebire de sens: „eu 

amejesc“ şi „ei mă ameţesc.“ 

Dicţionar Mss. Bănăţân circa 1670 

(Col. 1. Tr. 1883 p. 409): 

„Amecsesk. Deliquium patior.
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„pAmecit. Deliquium passus. 
„pAmeczală. Deliquiume. 
Cantemir, Ist. leroglif. (Mss. în Acad. 

Rom., p. 42): „Toate zburătoarele să, 
tulburară, şi de dulce otrava hulpii 
tare să ameţiră...“ 

Ibid. p. 200: „când capul să ame. 
Haşte, picioarele dovedesc... 

Corbea, Psaltire circa 1700 (Mss. în 
Acad. Rom.) ps. XVII: 

Pulgere ai înmulţit 
Şi pre ei ai ameţit.,. 

Enachi Cogălnicânu, Letop. III p. 
193: „lAlexandru Ghica] sai dus la 
urdie la Sakce, şi după ce aii sosit, 
piste puţine zile sau stricat vremea 
Şi începănd a tuna şa fulgera cu mare 
trăsnet, într”o clipală de ochi ai că 
zut asupra cortului de Pai detunat, şi 
fiind Târzimanu supt cort, atăt s'au 
ameţit căt ai fost ca un mort...“ 

A. Pann, Erotocrit p. 89: 

Cel amorezat, fata mea, doresce neîncetat 
Şi va tot des să privâscă la carea Va săgetat ; 
Iar el, după cum vegi bine, d'atâta timp este 

dus, 
După treburile sale alergână în jos ş'în sus, 
Şi tu în zădar te turburi, în zădar te ame: 

tesci... 

Zilot, p. 74: 

Vegi frate, vedi ce foc cădu pre biata țeră,; 
Sărmani locuitori! cum ardeţi ca în pară; 
Frica v'ai amețit , nu sciți ce vi se face ; 
Păcatul v'aii orbit, vă jâcă cum îi place !.... 

Alexanâri, Rusaliile, sc. 2: „... de-o 
bucată de vreme 'n coaci, Românii 
noştri s'o ameţit de cap, par'că i-o 
umflat Rusaliile...“ 

Balada, „Gheorgelaşt : 

Spudă ?n cisme că 'mi băgai 
Şi la jocuri mă 'nhăţai: 
Când săltam şi când jucam, 
Tot de spugă mă frigeam, 
Pînă când mă obosiam, 

Pînă când m 5 ameţiam, 
Pînă cocă mă făceam... 

(G&. D. Teodorescu, Poes. pop. 598) 

  

  

Doina „Buruâna, de l&c“«: 
Blăstemat să fie câsul 
Când i-am urmărit; eu pasul 
Şi i-am audit ei glasul: 
Cu pasul masă retâăcit, 
Cu glasul mai ameţit, 
Liniştea mi-am prăpădit... 

(Alex., Poes. pop. 2., 270) 

Altă : 

Rele sînt frigurile, 
Mai rele *s dragostile: 
Frigurile te recesc, 
Dragostile te-ameţesc... 

Obi. 244) 

Derivaţiunea, lui amefesc din grecul 
uedioxo „enivrer“ (L. M.) nu se înte- 
meiază pe nemic; totuşi mai bună 
nu este nici derivaţiunea din latinul 
amens sai amentia (Cihac), de 
unde românesce ar fi „aminţă“ sai 
păminţesc“, nu amețesc. Forma, orga- 
nică a cuvîntului, conservată pe a-lo- 
curi în Banat şi 'n Ardsl, este amet, 
care se referă cătră anefesc întocmai 
ca bănăţenul „amurt“ cătră „amor- 
țesc“ sai „amut“ cătră pămuţesc“. 

„Ciocârlia, când cântă, se suie câţe 
o dată pînă sus la vînturile turbate, 
acolo amete şi cade jos, iar cânele care 
0 mâncă apoi, turbeză...“ (P. Oltânu, 
Haţeg). 

V. Ciocărliă. 
De asemenea la Budui-Delânu (Dicţ. 

Mss. în Muz. istor. din Bucur.): „ametbu 
= amejescu, den Schwindeln bekom- 
men“. 

Ca, „trimet = lat. transmitto“ sai 
„sumet = lat. submitto“, tot aşa amet 
este învederat amitto (mentem, vir- 
tutem, judicium, consilium, sensus etc.), 
In privinţa simţurilor sait a, minţii, 
lătinesce amitto însemna 0 înce- 
tare a lor trecătâre: „amisit, non 
perdidit“. Românul organic amet pare 
a fi fost numai netransitiv, ca în 
cele do5 exemple de mai Sus ; 'pen- 

34%
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tru funcțiunea, transitivă s'a închipuit 
amplificatul ameţesc, care a reuşit a- 
poi a goni de tot pe primitivul amet. 

v. Ameţelă, — Ameţii. — Cumet. — 
Desmetic. — Sumet. — 'Trimel. 

Ameţire. —v. Ameţelă. — Ameţesc. 

Ameţit, -ă, adj.; part. pass6 d'a- 

meţesc: abazourdi, dupăfi€, 6bloui, 

&perdu, stourdi, ivre, etc. Exprimă ca 

adjectiv tâte sensurile verbului din 

care derivă, 

„Ameţil = b&ut, betrunken; ameţit 

= leşinat, ohnmăchtig“ (Dr. Po- 
lysu). 

„E ameţit ca un pesce afară din 
apă“ (L. M.). 

„Nu pociu sta pe picire de ameţit 

ce sînt“ (ibid.). 

Beldiman, Tragod., v. 195: 

Jăcuesc, pradă, omoră, mărfurile împărţesc, 

Şi cu cât privesc folosul, cu atâta se iuțesc; 

Cine să se 'mpotrivâscă, căci săracii, amețiţi, 

Fiind toţi în aşternuturi şi întru somn adân- 

ciță... 

A. Pann, Erotocrit p. 22: 

Ah! acesta om nu este, negreşit; este vr'un 

geii, 
Care se pogâră n6ptea din nălţimile ceresci 

Şi vine ca să smintescă simţirile omenesci; 

D'aceia gin acea vreme amețilii a remas 
Şi asculta să 'nţelgă vorbele acelui glas... 

A. Odobescu, Pseudokyneg. p. 34: 

„Blânda turturică a sosit ameţită de 
bucuriă...% 

Mai cu deosebire se dice amefit la 
cei mahmuri de beutură, cari adecă 

ai trecut peste măsura chefului. 

Miron Costin, Letop. Ip. 311, de- 

spre vestitul Căzac Timuş: „aii dat foc 

caselor, dacă staii sculat; dela masă a- 
meţii de vin...“ 

Moş Albu, 1 p. 15:   

Dar d'a nopţii neodină şi de câte le-am pă: 

tit, 
Cum şi de vinul din ploscă tămâiat şi 

ameţit, 

Eram ca bătut în pivă, capul îmi atirna 

greu... 

Un cântec poporan din Moldova : 

Oliolio măi lăutar! 

Mult ai tras din cel păhar 

De ţi-e glasul răguşit 

Şi'ţi e capul ameţit... 

(Caranfil, Valea Prutului, p. 2) 

Balada „Marcu Vitszul“ : 

Şi cugetul că'l mustra 

Şi inima nu'] lăsa 
Să omâre ametit, 
Să omre adormit... 

IG. D. Teodorescu, Poes. pop. 665) 

„La noi pentru turl6c sai ameţit 

de beutură se dice: ră tutit debeu- 
tură şi învinogat...* (N. Guran, 
Craiova). 

V. Ameţesc. — Afumat. — Bet. — Mah- 
mur. — Tămâtat. .. 

Ameţităr, -6re, adj. et subst.; qui 

&tourdit, €blouit, abazourdit ete, 

Dr. Polysu: „Ameţitor = betăubend, 
schwindelerregend, narkotisch“. 

Costachi Negruzzi, O alergare de cai, 

II: „O greutate îmi apăsa inima; un 

nor ameţitor veni şi se puse pe ochii 

mei. Mi se părea, că biserica se învir- 
tesce cu mine...“ 

V. Ameţesc. 

Ameţitoriă, s. f.; 6tourdissement,. 

Formă necunoscută noă, pe care Ci- 

hac o dă casinonimeuameţitură. 

Ameţitără. —v. Ameţelă. 

Amiădi s. amiădi-di, adv.; ă midi, 

Lătinesce ad medium diem saii 

ad mediam diem. Ora a do&spre- 
decea după miedul nopţii. In graiul 

vechiu amtagi se întrebuinţâză ca un
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adverb de timp în tâtă puterea cuvîn- 
tului, alături cu „acum“, „atunci“, 
pastădi“, „s6ra, dimin6ţa“ ete., fără 
a i se mai adăoga preposiţiunile 1a 
sai în, prin cari se substantiveză, 

Dosofteiu, 1680, f. 67 b: 
Sara şi dimi- Vespere et ma- 

n6ţa şi amiadză- neet meridie 
dzâ spune-voi Şi narrabo et an- 
vesti-voi... | nuntiabo... 
unde la Silvestru, 1651, numai ca l0- 
cuţiune adverbialt : „sera şi diminâţa, 
şi la amiazăzi...*, precum Şi la Arse- 
nie din Bisericani circa 1650 (Mss. în 
Acad. Rom.) : „ŞI "n tr” amedaâdai...“ 

Dosofteiu, 1673, f. 88 b: 

Sara Ş'amiadzădz şi deminţă, 
Grăesc la Domnul fără de gr6ţâ... 

Beldiman, Tragod. v. 325: 

Mai ales Trei-Sfetitenul, călugărul cel pu- 

chios, 
Care mai în tâtă vremea, îți părea căi mă- 

nios, 
Mergend la el diminsta Yamelă-di după 

somn, 
Pină nu şi-ar fi res cheful, nu te socotia, 

de om... 

Alexandri, Legenda ciocăsliei : 

Şi riurile sârbe, şi paseri săgeteză, 
Şi umbra o înghite când sorele'i amiadă... 

Cu preposiţiunea pe, ca în „pe a 
tunci“, însemneză : „vers midi, ă midi 
â peu prăst. 

Neculce, Letop. II p. 339: „acest 
răspuns ai venit lui Dimitraşeo-vodă, 
într'o zi pre amiazăzi, .. 

Costachi Negruzzi, Aprodul Purice : 

Şi mergând cu un marş grabnic tâtă n6ptea 
” pînă ?n di, 

Adouadgi pe amiadă în şes la Siret sosi... 

Tot ca adverb funcţioneză amiadii 
în construcţiunile: „în de amădi = 
spre s6ră“ (D. Albotânu, Covurluiu , 
6. Mastacani) sai: „de-amăli în de 
sră“ (C. Melinte, c. Gânesci). 

  

  

In texturile din secolul XVI cireu- 
l6ză pleonasticul „amiagi-di de di“, 
de ex. la Coresi, 1577: pSera şi demâ. 
n6ţa şi amiază-zi de zi“, ca, şi când 
sar dice: „la 12 6re de di“ 

La popor momentul precis de 12 6re 
meridiane se chiamă cruce- anal , 
jar timpul ce”i precede saii îi urmeză : 
supt-amiadi. 

Basmul „Petrea Voinicul“ (Sbiera, 
Poveşti p. 25): „Mergi pînă aprâpe de 
cuibul paserii” măiestre şi te ascunde 
acolo ca să nu te vadă nime, şi când 
va fi s6rele cruce- amtagădi, a- 
tuncea te răpede iute şi apucă un puiu, 
căci numai pe acel timp merge pase- 
rea, după hrană...“ 

În graiul ţerănesc din Vasluiu (Dă- 
scălescu, c. Şcheia) : „Ve&dind că sorele 
au venit în prându cel mare, am în- 
giugat boi şi la d6l am plecat; cu grei 
am agiuns în virful lui; acu sorele 
era cruce-amiadă, şi încet cu încetu 
am mers tot înainte pe podişul delu- 
lui celui vrajmaş ce'l suisem cu atăta 
greuta; de o dată daii peste o vale, 
pogor eii valea, sorele vine supi.-a- 
mia...“ 

Pe la 11 6re se dice sub amiadi“ 
(T. Crişianu, Transilv., Cugier), şi tot 
Su pi-amiadă este pe la 6ra 1 post. 
meridiană.. 

Raportul între cruce- amiagi şi 
cele doă supt- amiadi se pote repre- 
sinta, prin următârea, figură : 

Cruce-amniadi 

(2 cre) | 

LI | N 
Supt-amiagă Supt-amiagi 

(11 6re) (1 6ră) 

In acâstă figură, ajuns la cruce- 
-amiaghi, sorele se află în rescrucea, celor
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patru puncturi cardinale, având de de- 
supt atât pe supt-amiadă de unde 
s'a urcat, precum şi pe sup t-amiadi 
la, care se va pogori. 

v. Cruce, 

Pentru locuţiunea adverbială fran- 
cesă „en plein midi = publiquement“, 
Românul are: d i u a amagi-gi maret. 

Neculce, Letop. Il p. 249: „o chie- 
ma Aniţa, şi era ţiitorea lui Dimitraşco- 
vodă (Cantacuzin), şi o purta în vedslă 
între toată boierimea, şi o ţinea în 
braţe de o săruta, şi o purta cu sălbi 
de galbini şi cu haine de şahmarand 
şi cu şlic de sobol şi cu multe odoare 
împodobită, şi era tânără şi frumoasă 
şi plină de suliman ca o fată de ra- 
chieriţă, şi o trimetea cu careta dom- 

n6scă cu Siimeni şi cu Vornici şi cu 
Comişi zioa amiazăzi mare pe uliţă 
la feredet. ..“ 

Acelaşi p. 252: „Vaii legat (pre un 

Grec anume Mavrodin Paharnic) şi Pai 

pus pe un cal, îndărăt cu faţa, spre 

coada calului, şi”i didese coada în măni 
de o ţinea în loc de frăi, şi'l ducea 
prin mijlocul tărgului la Copoii la prim- 
blare, şi] privia tot norodul zioa a- 
miazăzi mare...“ 

Când nu este însă ce-va f6rte neobici- 
nuit, atunci nu se mai adaogă mare, 
precum tot la Neculce, p. 237 : „le-ati 
tăiat capetele a tustrii zioa amia- 
zăai la fântăna denaintea porţii. ..“, 
căci o simplă tăiare a cător-va capete 
era, pe atunci ce-va cu mult maj în- 
tâmplător decât o fâtă de rachieriţă 
în careta domnâscă saii un postelnic 
călărind cu fața spre câda calului. 

In loc de „diu a amagă“ astădi 
se dice mai mult : diua namiada= 
în-amiadi-a. 

Jipescu, Opincaru p. 68: „ŞI te dai 
dă ripă singur la ori-ce daravelă, hile 
şi diua'n amiedica mare...“ 

Cântec poporan din Moldova :   

Frungă verde clocotici, 

Ce caţi, Iancule, pre-aici ? 

Numai cu palmele gâle 

Dida 'n ameja cea mare... 

(Caranfil, Valea Prutului, I), 

Insă compusul namia da trece deja 
în substantiv. 

v. 2 Amiadi. 

2 Amiădi (artic. amiada), subst. fem., 
S. amiăgi (artic. amtadul), subst. masc,;; 
midi, le milieu du jour. Este adverbul 
amiadi „ă midi“ luat ca substantiv. 
În vechile texturi se substantiveză, 
chiar nescurtatul amiadi-qi, între- 
buinţându-se articulat ori nearticulat, 
mai adesea cu preposiţiunile în, întru, 
cătră, spre etc. Desa construcţiune 
cu în dete nascere formei poporane 
aglutinate namiagi sait namăegă ori ne- 

măed şi nimăed; mai rar, prin agluti- 
nare cu de, se aude demiadă sai de- 
măed, (Fălciiu, c. Oltenescă ; Tutova, c. 
fepureni). In multe locui se rostesce 

aniagi lingă amiadi, de unde apoi for- 

ma mixtă ammadi, nu rară mai a- 
les în Moldova şi 'n Banat. 

„Când pomul lasă umbra sa drept 
la, rădăcină, atunci se dice că e ame. 

dul“ (C. Bungeţenu, Mehedinţi, c. Co- 
soveț). 

Dosofteiu, 1680, f. 43 a: 

„„„Scoate-va ca | ...educet quasi 

lumina direptate lumen justitiam 
ta, şi giudecata, tuam , et judi- 

ta ca amiadză.- cium tuum tan- 

dea... quam meridi- 

em... 

de asemenea la Silvestru, 1651 : „giu- 
decările tale ca, amiazdzia. . .* şi la Co- 
resi, 1577: „judeţul tău ca amiazăzi 
de zi...“, după cum e şi'n Psaltirea 
Scheiană, circa 1550 (Mss. în Acaa. 

Rom.) : „ca amiadzădzi de dzi...“ 
Corbea, Psaltire circa 1700 (Mss. în 

Acad. Rom.) ps. XXXVI:
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Şi judecata ca armiazăzi chiară, 
O.va face ca ?n zi senină de vară... 

In construcţiuni preposiţionale : 
Codicele Voroneţian circa, 1550 (Mss, 

în Acad. Rom.): 

Act. Ap. XXII, 
6: întru ami- Boiav — rrsgra- 
adeădzi străluci orga pă îxa- 
lumiră multă... VO... 
unde în Noul Testament din 1648: 
pcătră amiazăzi“, iar în Biblia lui 
Şerban-vodă din 1688 : „spre am- 
Azăzi. 

Moxa 1620, p. 402: „întunecâ, soa- 
vele într?'o amiazăzi cătu se vede 
stâlele. . .“* 

Poporul prândesce cu mult înainte 
de amiagi; de aci într'o doină din 
Ard6l : 

„..7E80) pneoqjt- 

Să n'am prânz 

Fără de plâns, 

Nici amiaz 

Fără năcaz, .. 

(Jarnik-Bărsanu, 195) 

Jipescu, Opincaru, p. 113: „la prân- 
du-ăl-mare, te face nebun; între prând 
şi namiagi îţi spune că, ieşti lingă 
mare; în toiu namiedilor, Rumân har- 
nic...“; unde e forte remarcabil plu- 
ralul „namiedilor“. 

„Poporul dice că s6rele e tras de 
boi de diminâţă şi pînă la prând, de 
bivoli dela prând pînă la amiedi, de 
cai dela amiegă şi pînă s6ră...* (P. 
Diaconescu, Muscel, c. Godeni). 

De aci, timpul între dimin6ţă, şi a-: 
miadi fiind privit ca forte lung, sa 
născut proverbul despre 6menii cei mo- 
lâi la faptă saii la vorbă: 

Pină să dică, „boii brezi, 

Vine sârele Pamiaz... 

(Pann, 1, %.) 

Poporul împarte diua în doă co- 
nace saii popasuri: unule la 
„amiadi, cel-alalt la asfinţitul sârelui. 

A. Odobescu, Pseudokyneg. p. 8: 

  

      

pe... bietul George Gantă, cel care cu 
o rugină de puşcă pe care ori-ce vină- 
tor ar fi asvirlit'o în gunoiu, nimeria, 
mai bine decât altul cu o carabină 
Shintuită, şi care pe mine, nemerni- 
cul, m'a adus de multe ori cu vina 
la conacul de amiagi...“ 

„Poporul dice că la amăad sau ni- 
medi şi la sfinţit stă sârele de mănâncă 
un corn de prescură şi bea un păhar 
de vin...“ (A. Iliescu, Dîmboviţa, e, 
Sărdaru). 

„Când la, noi e câsul 12, dic țeranii 
că srele stă în scaun sai se 
odihnesce...“ (D. Arghirescu, Co- 
vurluiu, c. Moscu). 

„La amedi ciobanii de aice die 
staul“ (T. Vasiliu, Tecuciu, -c. 'Tu- 
dor- Vladimirescu). 

Basmul „Voinicul cel fără tată“ (1. 
spirescu, Leg. p. 127); „îi dise că toc- 
mai la amiagă, când va fi s6rele în 
cruci, să înalțe o prăjină şi în vir: 
ful ei să puie o mahramă Toşiă,... * 

Basmul „Poveste ţerănescă“ (ibid. 
p. 260): „Drăcâica, de mumă a Smeu- 
lui dormia numai la nămiegă când s6- 
rele stă în cruci.,.* 

„La ciobani, timpul dela 9 pînă la 
11 ore se chiamă amiada oilor; dela 
11 pînă la 2 după 12, su b-amiadă...« 
(£. Bălănescu, Nemţ, c. Bălţetesci). . 

Afară de scaun, staul şi în cruci, 
se mai aud pe a-locuri în popor alţi 
doi sinonimi cu amiag. 

„Unii dintre ciobani dic hojină 
când sârele este la amiadă...“ (Severin, 
Tecuci, 6. Godinesci). 

„Lă 12 6re se qice pandela sai 
named (T. Popărlan, Brăila, c. Cazas). 

Ambii aceşti termini, de o întrebu.- 
ințare forte restrinsă, sint slavici: 
hojină sai mai bine ojină este 
paleo-slavicul „uzina“, rusesce „uzin“, 
adecă „mâncare după prând“, iar pan- 
dela, care circul6ză numai pe lîngă,
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Dunăre, este o metatest, din bulgarul 
„pladnia=—midi“, paleo-slavic „pladine“, 
literalmente „jumătate di = medius 
dies“, 

In Buze (com. Chiojdu-Bâsca) se 
aude în loc de amiadi — diua-ju- 
mătate. 

V. 15 Amiadi. — Di. 

2 Amiăgi (art. amiada), subst. f., s. a- 
miăqi (art. amiadul), subst. m.; midi, 
sud, un des quatre points cardinaux. 
Partea spaţiului numită în limba lite- 
rară de astădi „sud“, opusă nordului, 
care se chiăma mia di-n6pte. Când 
stâm cu faţa spre resăritul s6reluj, 
amiada e la drâpta nstră, 

„Păminturi despre amiadi = die Siid- 
lânder“ (Dr. Polysu). 

Călătoria, Maicei Domnului, text circa 
1550 (Cuv. d. bătr. II, 314): „patru 
sutia de îngeri cu elu, o sută despre 
răsăritu, altă sută despre apusu, 
altă sută, despre amiadaddzi, altă, suta 
despre meadză-noapte...; şi tot 
acolo (p. 322) întrun singur pasagiu 
cuvîntul e scris în trei feluri: AMEAZAZA, 
AMIAZEZU Și auiazeza. 

Silvestru, 1651, f. 169 b: „miaza- 
-noapte şi amiazăzia tu ai zidită...“ 

Dosofteiu, Synaxar 1683, 23 oct., f, 
80 b: „unghiul despre apus era 
viarde a ceriului, ca prajii; fară a ră- 
săritului ca trestia; iară mia- 
dză-noaptia ca sângele curati; iară, 
amiadzădzul albi ca omătuliă, ..& 

Predică din sec. XVII (Cod. Mss. 
miscell. al Bis. Sf. Nicolae din Braşov, 
p. 190): „date furâ, noao patru eyag- 
ghelii, derepce săntii stălpi aceste lu- 
miei, că şi lume patru pârţi avăndii: 
râsârituliă, apusul, miaza. 
-noapte, amiazâze...& 

V. 1% Amiaghi. — Crivăţ. 

Amigdăl.—v. Migdal, 

  

      

A-mija (4) | V. Ajumitul, — A- 
A-mijăteă (a') | scunsele. — Mijotcă. 

Amijăse (amiiit, amijire), vb.; s'as- 
soupir, avoir les yeux ă demi fermes, 
Amijesce cine-va când începe a mo- 
ţăi, moţăesce când începe a aţipi, 
aţipesce când începe a adormi. 
Semnul exterior al amijirii este că 
ochii nu sînt încă închişi, dar deja aco- 
periță cu gene. Se dice mai mult mi- 
jesc, fără preposiţionalul a. Figurat, 
di 0 a, mijesce, adecă, este cu ochii nu- 
mai pe jumătate deschişi, când vine 
s6ra şi când vine dimin6ţa. 

Basmul „Mintă-crâţă“ (Sbiera, Po- 
veşti p. 100): „6tă că începe a în- 
s&ra; ea aprinde lumina Şi câse ne- 
curmat; cum numai ai ammţjiţ, pe loc 
ai sosit Mintă-creţă ...« 

I. Crângă, Stan Păţitul (Conv, lit. 
1877 p. 22): „ajungână el în pădure 
pe când se amija de diuă, a tăet 
lemne, a încărcat carul zdravăn şi La 
cetluit bine...“ 

V. Adorm. — Ajumitul. — Ațipesc. — 
Mijesc. 

A-mijle, adv.; au milieu. Lătinesce: 
admedium locum. Ceia ce astădi 
se exprimă prin locuţiunea adverbială 
în mijloc sai la mijloc. 

v. "A (p. 40).— Mijloc. 

A-milă, adv.; piteusement, ă faire 
piti6. Se aude mai adesea în Oltenia. 

p.«+ când un om vede pe altul că- 
lare pe un cal bun, îl privesce a-milă, . 
şi de pe faţă'i se pote citi dorința, de 
a ave şi el un cal bun...“ (Preut C. 
Ionescu, Mehedinţi, c. Şişescii de jos). 

v, Muă. 

A-miljoe.—y. '*A (p. 40).
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"Amin, s. m.; amen. Cuvînt ebraic, 
care însemneză „aşa să fie“ şi se în- 
trebuințeză în tipicul bisericesc. 

Ş6pte taine, 1644, f. 12 a: „botâdză- 
-să robuli lui Dumnedzău imerek în 
numele Tatâlui, amin ; şi să ?] rădice 
diîntr'apâ, de-aciia, sl afunde adoa, 
oară şi să dzică,: şi a Filului, amin...“ 

Dosoiteiu, 1680, ps. CV, 48: 

„.. blagoslovitii .„. benedictus 
Domnul Dum .- Dominus Deus 
nedzăul lui Iz- Israăl, a saeculo 

rail dela vâc şi et usque in sae- 

până la veci; şi culum, et dicei 
va dzâce tot nă- omnis populus: 
rodul: amin, a- fat, fiat!... 
MR e. 

unde la, Coresi şi la Silvestru: 

1577: 1651: 

... Şi zice-vorii „Şi zică toţ 
toţi oamenii: fi- oamenii: fie, 

-va, fi-va... fie... 

Codicele Voroneţian circa 1550 (Mss. 

în Acad. Rom.) p. 160: „aceluia e 

slava şi ţiinrutul în vâcii vecilor q- 
min. 

Din acâstă locuţiune bisericâscă „în 
vecii vecilor amin“ s'a format româ- 
nul „in veci de amin“ cu sensul de 
„pentru tot-d'a-una. 

Un act moldovenesc din 1683 (A. 1. 

R. III p. 257): „am văndutu-o dumi- 

sale tupănului Nicolai Murguleţ, ftori 
lugofet, ca, să-i fie dumisale moşie în 
veci de amin...“ 

Descântecele poporane cele cu forma 
religiosă şi-aii însuşit şi ele pe amin; 
bună.-6ră : 

Amin, amin, 

Dela mine descântecul, 

Dela Maica Domnului l6cul. . 

(Burada, Dobrogea p. 269) 

Amin! amin! 

Ca s6rele în senin;   
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Dela mine descântecul, 

Dela Dumnedei Iscul. .. 

(Familia, 1882 p. 268, 292) 

Amin! amin ! 

Cosmandin ! 

Descântecul Sântei Marii... 

(Ibid. 1874, p. 519) 

De asemenea în cântece poporane 
amin figureză, ca o formulă, conclusivă. 

Incheiarea baladei „Doncilă“ : 

Eu m8 "'nchin cu cântecul 

Ca lupul cu urletul; 

Mai daţi o ocă de vin, 

Să gic: la mulţi ani amin... 

(G. D. Teodorescu, Poes. pop. 581) 

Balada, „Loviţă“ : 

Mai diceţi, boieri, amin! 

Mai daţi cu plosca cu vin; 

Mai daţi şi cu udătura, 

Să'şi ungă boierii gura... 

(D. Pavelescu, com. Chiora, Coll. Mss,) 

O exclamaţiune familiară la Alexan- 
dri, Pâtra din casă, sc. 3: 

„Franţ. He, he... (strănută). 

„Zamfira. Săţă fie de bine! (stră- 
nută). | : , 

„Franţ. Forte "ţă mulţ... Săţi fie 
de bine. 

„Zamfira. Amin şi într'un cs 
bun!...,€ 

Locuţiuni proverbiale : 

„Pîn la amin = bis an's Ende“ (Dr. 
Polysu). 

„Nici la amin“ însemn6ză: nici o 
dată. 

Basmul „Poveste ţerănâscâ“ (Ispi- 
rescu, Legende p. 254): „trebuia să&'şi 
mute gândul: nu mai putea adecă sil 
desgrâpe nici la amin...“ 

Acelaşi înţeles are locuţiunea pro- 
verbială : „cât aminul“, despre care 
d. Şăin6nu ne împărtăşesce următ6- 
rele patru exemple din Calendarul Ba- 
smelor pe 1882 (p. 44) şi 1883 (p. 33, 
34, 57):
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Basmul „Peneş împărat: „Dacă vei 
zăcea mereii cum zaci acum pe câste, 
n'o să te pricopsesc cât aminul ; dar 
dacă vei băga inima în tine şi m'ei 
asculta, şi vei face ori-ce “ți voii dice 
ei, să scii că am să te fac ginere de 
împărat... 

Basmul „Pipelcu ţa sait Cenuşăr6şa,“ : 
„După ce o ismeniră astfel, o mai mân- 
zăliră pe obraz cu cenușă şi cărbuni, 
de nu mai credeai câ t aminul căi fată 
de boier mare...“ 

Ibidem: „Dar nw'i dăduse cât ami. 
nul prin gând... 

Ib. „Să nw'l zărescă cât aminul 
nici măcar cu lumînarea,...& 

Ca şi cei-lalţi termini bisericesci, 
amin n'a putut să nu capete în gra. 
Jul poporan o aplicaţiune comică. 

Aşa, când găsesci pe cine-va la m6să, 
şii urezi de bine, el îţi respunde: a- 
min! jar tu: 

Amin, amin! 

Şi ei m'anin... 

(Baican, Vorbe bune p. 10) 

I. Crengă, Amintiri (Conv. lit. 1882 
p. 459): 

p— Amin, | bleştesc ei cu jumătate 
de gură. 

„—Şi ei mă anin; spuse Pavel 
de după sobă. 

p"— Amin, ne-amin, Ştergeţi-vă pe bot 
despre purcei ! dise Mogorogea cu ciudă, 
Înţeles'aţi ? Nu tot umblați după bu- 
nătăți; mai mâncaţi şi răbdări pră- 
jite, ..* 

v. Aghios. — Aleluia. 

Amin, s. m.; t. de Botan.: Amrmi. 
O plântă ombeliferă apropiată de ch e- 
min (Carum Carvi). Termenul se în- 
trebuințeză în Banat, Nemţesce se 
chiamă Ammei. Polonesce aminek, 
adecă „le petit ame n“. Românul amin, 
cuvînt forte frumos, este învederat 
o etimologiă poporană, cu atât mai ni- 

  

    

merită cu cât cheminul în genere 
este privit la mai tote poporele ca o 
plântă sacră: „le basilic et; le cumin, 
deux plantes chăres au peuple et qui 
ont toutes les deux un caractăre pres: 
que sacre“ (Gubernatis, Mythol. 
d. plantes, II, 119). După legenda po- 
porahă română , fl6rea, aminuluă , ca 
şi cuvintul amin, ne vine de pe 
„câmpul lui Iordan“. 

Rugăciunea poporană cătră sf. Vi. 
neri, după cum se aude în Banat: 

Sfînta Vineri a avut un fecior, 
Ca un mândru domnişor ; 
Din ochi laerămi îl mergea, 
Din inimă sânge “i curia, 
Nime n lume nu sciea, 
Făr' de Lină 
Magdalină 
Și surorile lui Lazar, . 
Cari se duseră pe câmpul lui Iordan 
Culegend flori de amin, 
Şi deteră cu picioru ?'n spin; 
Ci acela nu fu spin, 
Ci fu albin, 
Din albini se făcu mierea, 
Mierea, făcu câră,... 

(Ş. Lăuba, c. Maidan) 

V. Chemin,. 

“A-minte, adv. ; mentalement: 10, 
lea a-minte= observer, âtre attentif, 
entendre ; 20. aduc a-minte — faire 
souvenir, rappeler, recommander ; 80, 
este a-minte=avoir soin, ne pas 0u- 
blier ; 40. vine a-minte=se rappeler. 
Adverbul a-minte=lat. ad mentem 
se întrebuințeză numai în asociaţiune 
cu cei patru verbi: a lua, a aduce, a 
fi şi a veni, Gin cari cu aceşti doi 
din urmă numai impersonal: îmi este 
a-minte, îmi vine a-minte. In vechile 
texturi e forte d6să forma: a-mente. 
Afară de exemplele de mai jos, a se 
vede altele la, verbii respectivi. 

10. jeaii a-minte. 
Sinonim cu bag de s6mă Şi cu 

vechiul adint. Se construesce cu a-
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cusativul şi cu dativul, cu preposiţiu- 
nile de, spre şi despre, mai rar 
cu în. 

Coresi, Omiliar 1580, quat. IV p. 12: 
„noi nu mulțemimii la Dumnezeu, nici 
ne ispovedimi lui, şi nu luominoi 
aminte dară lui câia buna, ..* 

Predică din 1619 (Cuv. d. bătr. II, 
120): „bine soco tiţi şi loaţi 
amenie ce grălaşte Dumnedzeu. ..“ 

In psalmul LXV după Coresi şi Do- 
softeiu : 

1680 : 1577: 
... luat'au „înțelese 

aminte  glasului glasuli rugâciu- 
rugii miale... | niei mele... 

la Silvestru, 1651: „luo aminte gla- 

sul rugăciuniei mâle“, în contextul 
latin: „attendit voci... 

In psalmul CĂLI: 
1680 : 

| „ia aminte „„ socoteşte 

spre ruga mia... | _rugâciun6 mia... 

la Silvestru, 1651: „ia aminte rugă- 
ciunia mia. ..“=,intende ad depre- 
cationem meam. ..& 

In psalmul XXXVIL: 
1577: 

„ia aminte în 

ajutoriuli mieu.. 

1577: 

1680 : 

„..X a aminte înti”a- 

gutoriul mieu... 

= pintende in adjutorium meum...* 
Biblia lui Şerban-vodă din 1688: 

„prendre garde ă soi-m6me“, ca, şi n 
următorul text : 

Legenda Sf. Dimitrie, sec. XVII (Cod. 
Mss. miscell. al Bis. Sf. Nicolae din 
Braşov, p. 120): „diintru ac6 Onisi- 
for puţinel lu o-se aminte, iară pen- 
tru căce i se arâtă blăndi, el iarâş 
se slâbi şi se întoarse jarăş în năra. 
vul său. ,.* 

Derivate verbale: luare a-minte 
„attention“, lua t a-minte „observe“, 
luător a-minte „attentit“. 

Critil şi Andronius (laşi, 1794 p. 18): 
„făcându-mă asemene vulturului celui 
mai luâtoriu aminte...* 

v. Adint.-- jeasi. 
20, aduc a-minte. 
Mai adesea se construesce cu acu- 

sativul sai cu preposiţiunea de ori 
despre. E sinonim cu amintesc. 

Varlam, 1643, f. 20 a: „Aduce- 
“i-vă amente câtă poti lacrâmile , 

cumii Manasiia, râul şi spurcatuli în- 

pâratii, plănsă şi Dumnedzău ertălii,..« 
Şepte-taine, 1644, f. 78 b: „au a- 

du sii amente de cuvăntuli svăntului 
părinte Isaiia,. .“ 

Dosofteiu, 1673, f. 16 a: 

Pănă cînd, milostive, nu a du & aminte 
De mă uiţ cu totul, o Dumnedzău sfinte?.. 

Biblia Şerban-vodă 1688, p. 901: 

Paul. ad Tit. „admone 

Gen. XXIV, 6: 
ia amente întru 

tine, ca să nu în- 

torei pre fecorul 

mieu acolo... 

Deuter. XI, 15: 
mâncăndu şi să- 
turăndu-te, ia te 

amente pre tine 

să nu ţi să lăţe- 

scă inima,..   

„.„„attende 

tibi ne revoces 

îilium meum il- 

luc,.. 

. cum Gome- 

deris et satia- 

tus fueris, at- 

tende tibiip- 

si ne dilatetur cor 

tuum... 

In ultimul pasagiu, reflexivul „ase 

lua a-minte pe sine'şi“ însemnâză 

III, |: adu-lea- 

mânte lor, la dom: 
illos principibus 

et potestatibus 

  niă şi la puterni- subditos esse... 
cii să se supue... 

Costachi Negruzzi, Gelosia, : 

Nu'ţi laşi capul ades plecat pe mâna ta, 

Şaminte nuţi aduci atunci de cine-va?.. 

De aci: aducere a-minte „souve- 

nir“, adu s a-minte „rappel6“, adu- 

c&tor a-minte „rappelant“, „se sou- 

venant. | 
V. "Aduc. — Amintesc.. 

30. este a-minte,
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Sinonim cu: am grijă sai pori 
grijă, grijesc. 

Lexicon Budan: „îmi e s te a-minte 
=—curae mihi est“, 

Dr. Polysu: „a fi cui-va a-mânte = 
wollen, an Etwas denken, im Schilde 
fihren ; nui e a-minte = es ist nicht 
sein Ernst, er will nicht, | 

Nic. Muste, Letop. III p. 18: „Dom- 
nul era un Grec străin ; boierii numai 
cine'şi pentru sine gri jia, iară pentru 
bine cel de obşte nimene nu ciuta ca 
cum vra fi ţara fără de Domn nimă- 
rul trebuind; ca cum vra fi săracii 
pricină Tăutăţii, să fie sfătuit ei pre 
Leşi să vie în ţară, nimărui aminte 
n'aii fost să le dea ştire. , .& 

V. Fii. — Grijă. 

4%. vine a-minte. 
E sinonim cu „a'şi aduce a-mintet, 

dar exprimând ce-va întâmplător sai, 
nevoluntar. 

Şi macedo-românesce se dice: „ni 
vine a-minte“ cu sensul latinului: „În 
mentem venit“ (Dr. Obedenaru, Dicţ. 
Mss. în Acad. Rom. I, 16). 

Vocabularul Bănăţân Mss. circa 1670 
(Col. 1. Tr. 1883 p. 409): » 4minte m 
vine. Reminiscort, 

v. "Vin, 

Printr'o licenţă poetică, Dosofteiu, 
1673, f. 30a, întrebuinţsză pe a-minte 
fără verb : 

Dzua % voi striga, Dumneazăiă sfinte ; 
Nu mă vei asculta, nici aminte... 

E şi mai remarcabil cn Omiliarul 
dela Govora, 1642, p. 100, amente fi- 
gureză ca substantiv : „Yeselâşte su- 
fletul tău cu acest strugur de vin 
dulce, care ţi Yaste adus din țara, câ 
făgâduită cu măna curănd-înblătoarei 
amentei mâle ; cunoaşte. poama ei că 
aste bunâ,..“ 

Din adverbul a-minte, sati născut 

  

  

frumâsele derivate: amintesc Şi 
amintire. 

v. Minte. 

2-Aminte, subst.—v. * A-minle, 

Amintâlă, s. f.; souvenir, ressou- 
venir. Se aude în Transilvania (G. 1. 
Popescu, Selagiii). Sinonim cu obici- 
nuita formă amintire. 

V. 12 Aminte. — Amintire. 

Amintire (plur. amintir)), s. f.; res- 
souvenir, r6miniscence. Cuvint format 
pe calea poporană, deja înrădăcinat 
în graiu şi trebuincios, căci aduce- 
rea a-minteeste „souvenir“, &r 
nu „r6miniscence“. Aducerea a- 
minte pâte să fie despre ce-va forte 
prâspet şi e tot-d'a-una chiară; amân- 
tirea este numai despre cele de de- 
mult sai cari ni se renfăţişeză întrun 
chip nu destul de limpede. 

Costachi Negruzzi, O alergare de caj, 
1: „ei slăvesc tâte femeile tinere Şi 
cinstesc pe bătrâne în amintirea tre- 
cutei lor frumuseți. . .« 

De la Vrancea (B. Ştefănescu), Sul- 
tanica p. 226: „Tămăduânul să scăr- 
pină în cap, îşi drese glasul şi începu 
cuvîntul, privind lung, dibuind în pu- 
stiul amintirilor. .,* 

V. ** A-mânte, 

Amintese (amintit, amintire), vb.; res- 
souvenir. A'și aduce a-minte întrun 
mod puţin lămurit despre ce-va ce nu 
mai este de-mult. 

Costachi Negruzzi, Scris6rea XX VIII: 
„turnul acesta, care ne amintesce de 
nişte timpuri de barbarii, ce din no- 
rocire S'aii cufundat pentru tot-da-una 
în noianul vremii. ..& 

A. Odobescu, Pseudo-kyneg. p. 80: 
p--+  Urmaşii lui, geloşi de a sa mă- 
rire, mai mult se găndiră a-şi face
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loruşi monumente, decât a consacra, 
pe cele ce amintiaă poporului neasă- 
muita, gloriă şi dreptate a fericitului 
Traian... .& 

V. 1% A-minte. — Amintire. 

Amintre, amintrele etc. —v. Aimin- 
tre. — Alimântre. 

A-minune, adv.; ă merveille, mer- 
veilleusement. Din preposiționalul a şi 
minune. Sinonim cu adverbul mi- 
nunat,careînsăe maj puţin energic. 

Dosofteiu, Synaxar 1683, april. 23 
(f. 96 a): „pusă stlăpuli în rând din 
a-dirâpta, unde scriia scriptura, carele 
stă şi pănă astădzi a-minune de să, 
pomeniaşte. . .“ 

v. A-mirarea. 

Amir (amirat, amirare), vb. ; admi- 

ver. Budai-Delenu (Dic, Mss. în Muz. 
istor. din Bucuresci): „Amiru = mit 

Bewunderung ansehen, bewundern ; a- 
miratu=bewundert;amirătoriu 
= Bewunderer, bewundernd ; amiră- 
ciune=die Bewunderung“. Negreşit, 
românul amir corespunde pe deplin la- 

tinului admiro; dar cuvintul să fie 

Gre în adevăr poporan ? 

v. A-mirarea: — t* Mir. — Mirac, 

A-mirârea (4), adv.; ă merveille, ă 

ne pas y croire. Din preposiţiunea, a şi 

mirare, acest frumos adverb se aude 

adesea la popor, mai ales în Moldova. 

In „Povestea lui Harap-alb“ de 1. Crân- 
gă (Conv. lit. 1877) el ne întimpină de 
patru ori: 

p. 175: „mii de a-mirarea de unde 

al să/1 iei, dacă n'are fiinţă pe lume...“; 

p. 180: „Impăratul şi fetele sale vă- 

dând acesta, le-a, fost de a-mirarea...“; 

„p. 181: „Mulţi împărați şi crai îna- 

dins vin să le vadă, şi li-i de a-mira- 
rea de unde le am...“;   

p. 188: „Impăratului i-a fost de a- 
mirarea, v&Q6nd că, nişte golani ai a- 
semene îndrăznelă de vin cu neruşi- 
nare să'i câră fata...“ 

v. Mirare. 

Amirăre 

Amirăt 

Amirăciune 
vV. Amir. 

Amirătăr | 

Amirăs (amirosit, amirosire), vb. ; 
sentir bon ou mauvais, flairer, avoir 

de Podeur. Din miros Şi preposițio- 

nalul a, amiros însemneză „a cunsce 

din miros“ (Costinescu). 
Lez. Bud.: „amiros cutare flâre = 

olfacio ; acestă, fl6re amirose frumos = 
pulchre olet; amiros, daii din mine 

mir os=odorem edo.“ 

Cantemir, Ist. Leroglif. (Mss. în Acad. 

Rom. p. 64): „Armăsarul văzând că 

lupul, nu ca dintăiu vrăjmaş năvăliaşte, 
ce ca stârvul mort pământului să li- 

piaşte, întâiu de departe pre nări forăiia, 
apoi mai cu îndrăznială de lup să a- 
propiia, de ciia— după cum a tuturor 
dobitoacelor obitaiul iaste când vre un 

stârv mort află a] amirosi— din coace 

şi din col al adulmăca începu. 
Deci armăsarul, precum am zis, din 

tote părţile amirosindul, şi despre 
parts botului vini...“ 

v. Adulmec, 

Ca netransitiv, amiros se unesce cu 

substantivul dependinte prin preposiţiu- 
nea a (v. 184). 

Alexandri, Florin şi Florica, se. 2: 

„Sagiung de-o dată cucână, pălămă- 

resă ; să amiros tot a tămâe şi să mă 

hrănesc tot cu colivă...“ 

Doină din Ard; 

Lelea cu mărgele multe 

Amirose-a flori mărunte 

De pe vale, dela munte;



1088 | AMÂNARE 1084 

Dar cea cu mai puţintele 
Amirdse-a floricele 
Dela munte, din vălcele,., 

(Jarnik-Bărsanu, 36) 

Figurat, amiros însemnâză, „Savoir 
confusement, ou superficiellement, pres- 
sentir vaguement“. 

Cantemir, Chron. I, 205: „pare-mi- 
să că cine-va, carele macar cât de pu- 
țin cetâla sfintelor şi a profanelor seri- 
sori va, fi amirosit— precum să zice cu- 
vintul — macar den afară de prag...* 

De aci derivate: amiro s6lă, a- 
mirosire, amirositură „0do- 
ratio, odoramen“ ; amirositor „9: 
dorus, olens“ (Lex. Bud.), în locul că- 
rora se dice însă, mai des: mirosâlă, 
mirosire, mirositură, mirositor. 

v. Miros. 

Amiros6lă 

Amirosire Ami Ji 
Amirosităr | V, 1Hr0s. — IMIros. 

Amirositură 

Amiruăse (amiruit, amiruire), vb.; 
gagner, avoir du profit, bân&ficier. Si- 
nonim cu căştig şi dobândesc. 
Se întrebuinţeză numai peste Carpaţi. 

Bărcianu : »Amiruesc==verdienen, er- 
werben, gewinnen“. 
Compus din preposiţionalul a şi din 

miruesc, pe care ni'l dă Lexiconul 
Budan: „miruesc=dobândesc“ ală- 
turi cu o formă mai scurtă mirutu. 

N'are a face cu grecul uugite „un- 
guentis inungo“, ci este maghiarul 
ny 6r „căştig“. In Ardâl se aude şi 
Substantivul mirişug „dobândă“ 
(L. B.)=ung. nyeres6g. 

V. 2 Miruesc. 

Amiruire | y,' Amiruesc. — 2-Miru- 
Amiruit |  esc. 

Amistuesc.—v. Mistuese. 

  

  

Amîn s. amînez (amânat, aminare), 
vb.; ajourner, reculer, temporiser, tar- 
der, sursoir, Din preposiţionalul a şi 
mîn =lat. vulg. mino, cu același 
sens ca italienesce în „menar per la 
lunga“ (Cihac). Sinonim cuzăboves c, 
preget, întârdii, pestesc. In 
oposiţiune cu grăbesc, luţesc, 
pripese. 

Dicţionar Mss. Bănăţen circa 1670 

(Col. 1. Tr. 1888 p. 409): „Amenădz. 
Tardo. Morori. 

Psaltirea Şcheiană circa 1550 (Mss. 
în Acad. Kom.), XXXIX, 18: 

„„. dzeul mieu, „„„ Deus meus, 
nu dmănd... ne tardave- 

ris... 

şi tot aşa la Coresi, 1577: „nu amâna“, 
iar la Silvestru, 1651, şi la Dosofteiu, 
1680: „nu pesti“. 

A. Pann, Prov. III, 59: 

Audind leul aceste, ceru dela cei-lalți sfat, 
Dicând: spuneţi ce să facem? că nu e de 

amânat, 
Ci trebue mai în grabă... 

Jipescu, Opincaru p. 135: „Lucru 

din mână nu'l amâna pă mâine, da cu 
judecata minţi poți samâi şi pă poi- 
mâine *ndisâră...* 

Costachi Conachi, Poes. p. 258: 

lar vrista, obicinuinţa, grijile cu ispitirea, 
Stimpără sborul cel iute şiii amâneză por- 

nirea .. . 
v. Mân.— Pestesc. — Preget. - 

Amînăre (plur. amânări), s. f.; ac- 
tion de temporiser, de tarder. Infinitiv 
Substantival din amin. Sinonim cu 
zăbavă şi ?n oposiţiune cu grabă. 

A. Pann, Prov. III, 61: 
Carii vădând masa 'ntinsă şi pe nimen6 aci, 
Fu pricina ca să iasă la uşă d'a se suci 
Şa privi, când de o parte, când de alta ne- 

*ncetat, 
Că dor vor veds să vie marele lor împărat ; 
Dar şegând cu aminare pe verdţă ş'adă- 

stând... 
V. Amân.—"* Amânat.
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"Amînăt, -ă; part. pass6 d'amîn 
pris comme adjectif: 10. tardif; 20. re- 
tard6, ajournă. 

Codicele Voroneţian circa, 1550 (Mss. 
în Acad. Rom.): 

Jacob. I, 19: 
amănatu a grăi | 

Şi amănatu întru tardus ad i- 
mănie... ram... 

unde în Noul Testament din 1648: 
„pestit a grăi, pestit spre mă- 
nie...“, iar în Biblia lui Şerban-vodă 
din 1688: „târziu a grăi, zăbav- 
nic spre mănie...,& 

Dicţionarul Mss. Bănăţân circa, 1670 
(Col. 1. Tr. 1883 p. 402) pune cu ace- 
laşi sens: „Amenăcesos. Tardust, 
Jar participiul trecut din amîn numai 
ca adverb: „Amănat. Tarde. Sero. 
In adevăr, sensul cel mai potrivit pen- 
tru „tardif“ este amînăcios Şi a 
mâînător, iar amînat ca adjectiv se 
iea mai mult în sens de „retard, a- 
journ6“ : un lucru amânat, nu trebui 
amînat pe mâine etc. 

V. Amân. —2 Amînat. 

tardus 

ad loguendum et 

  

“Amînăt, adv.; part. pass d'amâîn 
pris comme adverbe: tard, tardive- 
ment. 

Codicele Voroneţian circa 1550 (Mss. 
în Acad. Rom.): 

Act. Ap. XXVII, 
14: nu amânatu 

„non post 

multum autem 

elu mai suflă pro- misit se ventus 

tivnicu văntu... _typhonicus... . 

unde în Noul Testament din 1648: 

„nu preste multă vrâme“, iar în Bi- 
- blia lui Şerban-vodă din 1688: „nu 
după multă vreme“. | 

»Bănăţenesce, amînat = tă r diiu, 
mai aminat=mai tărqii, de ex.: 

a doua seră s6i chiar şi mai amâ- 

nat...“ (I.. Iancu, €. Visagu). 
A Pann, II, 64:: 

  

  

Unul tot-da-una nevasta, 'şi certa, 
O făcea len6să, şi îi împuta, 
Căci nu găsia s6ra gata de cinat, 
Ci îi punea masa cât; de aminat... 

V. Amân. —* Amânat. 

Amînăcios, -osă, adj.; tardif.—v., "4. 
mânat. 

Amiînător, -6re, adj. et subst.; tar 
dif, ajournant.—v. 2 Amânat. 

A-miînecăte (4), adv.; de grand ma- 
tin. Derivat din mînec „se lever de 
grand matin“. O formă de tot popo- 
rană, 

„Când se sc6lă omul înainte de re- 
vărsatul zorilor, dice că s'a sculat de- 
-amânecatele. ..“ (G. Popovici, Nemţ, e. 
Siliştea). 

„Căobanii, ca şi ceilalţi săteni, îm- 
părțesc n6ptea în: de-cu-sâră, la mie- 
dul-nopţii, după miedul-nopţii, aprâpe 
de diuă 'şi revarsatul-zorilor 
Saii d e-amânecate...“ (|. Chirică, Tu- 
tova, €. Cârje6nii). 

v. Mânec. 

Amîndoi, -08, pron. et adj.; les 
deux, tous les deux, toutes les deux. 
O composiţiune latină din ambo Şi 
duo, trecută, în tâte limbile romanice, 
în unele dialecte italiene chiar cu per- 
derea lui -d-: amendua, amen- 
due, amenduni, amenâduoi 
(Cihac), ceia. ce dovedesce că exista 
deja în latinitatea, rustică. 

In flexiune, amândot urmeză ca to ţi: 
aminduror ca tuturor, sai cu 
emfaticul -a (v. 54): amândurora = 
tuturora; şi cere după sine un 
substantiv articulat : amândoi caii, a- 
mâînduror cailor=t o ţi caii, tuturor 
cailor. i 

Sinonim cu îm bi saii îmbe (=lat, 
ambo).
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Ioan din Vinţi, 1689, f. 78 a: „Cu 
boală cumplită fiind cuprinsi, de înbe 
părţile pătrunsă, sufletul îmi slăbe- 
şte în păcate multe, trupuli iar%'mi 
boleşte cu rane putrede, de amăndouo 
mă tămăduiaşte, Născătoare...“ 

Cantemir, Chron. I, 66: „întrînbe 
părţile mare moarte, amânduror îm- 
păraţilor de plâns şi de olecăit sfăr- | 
mare şi răsipă...€ 

10. Ca pronume. 
Omiliar dela Govora, 1642, p. 40: 

„pre mâserul înbogăţiş şi pre bogatul 
de meserătate izbăviş, amăndurora le-ai 
dat ajutoriul măinilor sfinţiei tale...“ 

Varlam, 1646 (A. 1. R. III p. 226): 
„Şi pre-aiurel6 pre unde vor mai hi 
ocine amăndorora, să'ş ție frăţâşte...* 

Balada, „S6rele şi luna“: 

Haideţi să ne logodim, 

Camiîndoi ne potrivim 

Şi la plete şi la feţe 

Şi la dalbe frumuseţe... 

Balada „Inelul şi naframa“ : 

Amindoi îmbrățişaţi, 

Pe năsip galben culcaţi ; 

Amândoi senini la, faţă, 
De păreaii că sînt, în visţă,.. 

Doină din Moldova: 

Tu n'ai tată, eu n'am mamă, 
Amindoi sîntem de-o s6m,; 

“Tu n'ai fraţi, eu n'am surori, 
Amândoi ca, doi bujor... 

(Alex. Poes. pop.2 242) 

Doină din Basarabia. : 

Frungă verde de pelin, 

Tu străină, ei străin, 

Amândoi ne potrivim, 

Hai în codru să trăim... 

- (Ibid 403) 

Proverbi : 
»O mână spală pe alta şi amândoi 

fața“ (Baronzi, Limba p. 53); în Sicilia : 
„una manu lava all antra e tutti dui 
lavanu la facci“ (Traina). 

v. Mână.   

AMLAȘŞ- 1088 

Amindoi 

Do nevoi 

alle beide taugen nichts (Dr. Polysu). 

Unul şaltul tot un drac: 
Amândoi un ban nu fac. 

IPann, |, 88. 

110. Ca adjectiv. 
Moxa, 1620, p. 401: „multă sănge 

se vrăsă într'amăndoao oștile, apoi bi- 
ruiră Turcii, , .* 

Pravila Moldov. 1646, f. 119: „aVu- 
ţiia amăndurorii obrazele ce vor face 
mestecare de sănge să fie toata dom- 
nescâ,..“, unde este de observat ; „0b- 
razele“ în loc de „obrazelor“. 

Copiii, creqend că amân- însemnâză 
toţi, adecă : amîndoi=t o ţi doi, die 
une-ori: amîntrei, amînpatru 
ete. Printr'o procedere copilărescă a. 
nal6gă, la Radu din Mânicesci, 1574 
(Mss. în British Muz., Harl. 6311 B): 

Math. XXVI, ... discumbebat 
20 : şezu cu a- cum duode. 
măndoispră- ci m discipulis,.. 
z6ce ucenici... 

v. Ambi. — Doi. — Tot. 

Amiîndoi-spre-dece.—v. Amîndo). 

Amlaş; n. pr. loc. m.; village, an- 
ciennement ville en Transylvanie. O 
localitate în Ardel, nu departe de Sibiiu 
şi de Miercurea, numită săsesce Ha m- 
lesch, unguresce 0mlâs, în gura 
Romanilor Amlag, Amnaş, une-ori Al- 
maş. Jocă un rol fârte însemnat în 
vechea istoriă a 'Ţerei-Românesci. 

Incepând din a doua, jumătate a se- 
colului XIV, titulatura normală a Dom- 
nilor Muntenesci coprindea în sine pe 
„duce al ţerilor de peste plaiuri Am- 
laş şi Făgăraş“, slavonesce: „zapla- 
ninskim stranam Amlasu i Fagrasu 
Hertzeg“ (A. IL. R. 1, 5). Lătinesce, ba 
chiar în acte internaţionale cu regii 
Ungariei, se dicea: „terrarum de Om-
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lasch et de Fogaras Dux“ (Kemâny în 
Kurz's Magaz. II, 45). Se scie ce este 
tera Făgăraşului. Prin ducatul Amla- 
şului se înţelegea o regiune învecinată, 
a Ard6lului, al căriia centru era ac- 
tualul sat cu acest nume, altă dată 
orăşel nu fără însemnătate, numit 
„oppidum Omlasch“ (Chron. Fuchsio- 
Lupino-Oltardinum, 1 p. 40; Schwanat- 
ner, Script. Rer. Hung. IL, 886; Ka. 
tona, Hist. crit. XIV, 338). Apucat 
cam sub domnia lui Vladislav Basarab 
(1360 — 74), acest; teritoriu a, fost apoi 
în curs de peste o sută de ani un măr 
de discordiă între Munteni şi Unguri, 
trecnd din când în când dela unii la 
alţii, fie prin luptă, fie prin surprin- 
dere. Dela, 1500 încâce Ţera-Românsscă, 
nu l'aii mai stăpânit nici o dată, dar 
totuşi în titulatura domnâscă cea so- 
lemnă, aprâpe pînă, la, epoca Fanario- 
ților, se dicea mereii: „duce al Amla- 
şuluă“. 

V. Almaş. — Făgăraş. 

Amlăşân,-Sncă, subst. et adj.; habi: 
tant d'Amla Ş.—v. Amlaş. 

Amnăr Ss. amănăr (plur. amnari, a- 
mănari, S. amnare, amănare), s. f. ou 
m.; 10, fusil ă allumer, fusil ă aigui.- 
ser; 2%. ţ. de Tissanderie: partie du 
mâtier ă, tisser servant ă 6tendre ou 
ă dâtendre la toile; 30. î, d'Agric. : 
une partie du soc de la charrwe; 
49. une partie de la ridelle du Gharioi; 
59, î. dArchit.: poutre verticale sou- 
tenant aux angles la toiture dun bâ- 
timent, solivau horizontal reliant les 
solives dn plancher. 

Afară de Dr. Polysu, care cunâsce 
forma amânar, şi afară de Costinescu, 
care indică amnare în architectură,, 
celor-lalţi lexicografi ai noştri aii fost 
cunoscute pină acum numai forma 
amnar şi numai sensul de „briquet“, 

22,083. 
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astfel că ei toţi pe rînd n'aii pregetat 
a trage cuvîntul dintr'un prototip latin 
igniariu m „instrument pentru foc“. 
„Negreşit, latinul -gn- trece la noi în 
“mn ca, în „lemn=lignum“ şi n altele; 
dar nici o dată în cuvinte latine ini- 
țialul î- nu se urcă la a- şi nici o dată 
grupul -nia- nu devine -na-. Un ienia- 
rium, din causa celor doi urmaţi de 
vocale, a cărora, proprietate după, fo- 
netica română este de a muia cons6- 
nele învecinate, ar fi dat românesce 
pe un „iai“, cel mult un „iar“ sati 
piiar“, câtu-i lumea pe un amnar. Dar a- 
câstă, imposibilitate curat materială nu 
este singură. Sub raportul logic, cum 
Gre dela, „ignis“ să ajungem la noțiu- 
nea de nesce stâlpi ai casei sai al morii, 
cari tocmai de foc trebui să fie feriţi? 
Afară de tâte acestea, se scie că, „Îg 
nis“ n'a trecut nicăiri în vre-unul din 
dialecte neo-latine, pretutindeni fiind 
înlocuit prin „focus“. In fine, lătinesce 
„igniarium“, în graiul vulgar „focale“ 
sai „focaris“, se chiăma nu amnarul, 
ci cremenele : „petra quae ferro par- 
cussa scintillam emittii“ (Du Cange). | 

Tâte sensurile cuvîntului amnar Şi 
tote dificultăţile fonetice se împacă 
din dată ce plecâm dela forma amă- 
nar, forte intrebuinţată în popor şi 
de unde amnar vine prin aceiaşi scur- 
tare ca în: destul = desătul = lat. de- 
satullo. Macedo-românesce. amnarul se 
dice numai mânar şi mânare (Dr. 
Obedenaru, Dicţ. Mss. în Acad. Rom., 
I p. 16). Este latinul manuale sati 
manuarium, tot ce e la mână 
sai îndemână sai ca mâna. In 
latina vulgară (Du Cange, ad. voc.) : 
manaria „faucille, serpette, quog 
ad manum facilis“; manuales 
„forcipes ferrarii, longum  ferrarii“; 
manuaiis „instrumentum medico- 
rum sic dictum gquod manu astrin- 
gatur, dum plurima conţinet ferra. 

35
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menta“. De aci lesne putem urmări 

tâte înțelesurile cuvîntului românesc, 
cari nu sint, puţine. 

10. Amânar sati amnar de scăpărat 
şi de ascuţit, 

Este un oţel care, lovind în cre- 

mene peste €scă, scapără scântei şi 

o aprinde, sai care prin frecare ascute 

un bricâg, un cuţit, o armă. In casul 

de'ntâiu se dice: a da în amnar; în 

casul al doilea, a da pe amnar. 

Cantemir, Ist. leroglif. (Mss. în Acad. 

Rom. p. 19): „Au nu pricepi că scăn- 
teia, amnariului, până a nu să stinge, 

iasca, aprinde, iară stingându-să, a doa 
şi a triia lovitură pofteşte?...% 

Ghicitrea despre „6scă, amnar şi 

cremene“: „Mirâsa 'n pădure, gine- 

rele'n Țarigrad şi nun n gârlă“ 
(G. D. Teodorescu, Poes. pop. 226), 

ceia, ce presupune că amnarele ni se 

aduceaii 6re-când de peste Dunăre. 

„Hora vinului“ : 

Băgai mân a ?n posunare, 

Găsii cremene şamnare. .. 

IG. D. Teodorescu, 333) 

Balada „Enciu Săbienciu“ : 

Dar şi Enciu ce 'mi făcea? 

Din amnari că, scăpăra, 

Ciubucul şi'l aprindea,... 

(Burada, Dobrogea, 178) 

Puscele cele vechi, de cari se mai 
găsesce ick-colea pe la ţsră, în loc de 
piston aveai cremene şi amnare. 

Balada „Busuioc“: 

Dar Busuioc ce făcea? 

Mâna pe durdă punea, 

De amnare mi-o *'ntindea, 

Cremenea că "i potrivia, 

Drept afară că'mi eşia, 

Potera se spăimînta... 

(6, D. Teodorescu, 605) 

Locuţiunea proverbială „cât ai da 

în amnar“ însemnâză: într'o clipă. 

      

  

Basmul „Voinicul cel cu cartea“ 
(Ispirescu, Legende p. 104): „Îi dete 
şi pe vizitiul Curţii, om vechiu, cre- 
dincios şi iute la slujbă, care să nu 
se deslipâscă de stăpânul sei nici 
cât ai da în amnar...“ 

De la Vrancea (B. Stetânescu), Sul- 
tanica p. 83: „N'a trecut nici cât 
ai scăpăra din ammar...& 

Povestea „Vlad şi Catrina“ (Tribuna 
deia Sibiiu, 1885 p. 818): „Cât aida 
o dată de do ori cu amnarul, pu- 
teai s'o duci cu loc cu tot.,.% 

Un idiotism : 

„Zama acră se dice la noi zamă 
de amnariu...“ (D. Pop, Transilv,, 
Făgăraş, ce. Copăcel); pe la Năsăud: 
„zamă de cute“ (A. Pop, e. Sân- 
Georgiu); în ambele casuri, ca, ce-va, 
sec, ca şi când ar fi fiert cu fer sai 
cu pâtră în loc de carne. 

Amnarul de ascuţit pote să fie ace- 
laşi care servă la scăpărat, ori este 
ce-va mai mare, mai ales când e vorba 
de a ascuţi o sabiă; când însă e de 
pstră, atunci nu se mai dice amnar, 
ci cute șaii gresiă. 

v, Cute. 
I. Crângă, Moş Nichifor Coţeariul 

(Conv. lit. 1877 p. 381): [Stricându-se 
un capăt dela căruţă şi neavând se- 
cure ca să taiă un gârneţ, moş Ni- 
chifor] scâte bulicherul din tâcă, îl dă 
pe amânar şi începe a ciocărti un 
gârneţ,. . .“ 

Balada „Balaurul“ : 

Când tînăr Huşen, 

Puiu de Moldovân, 

Vitâz şi hicl6n, 
Paloşul scotea, 

Pe amnar îl da 

De şi] ascuţia... 
(G. D. Teodorescu, 450) 

Balada „Marcu Vitâzul“ : 

Paloş din tâcă scotea, 

Pe amnar că ascuţia,... 
(Ibid. 665; cfr. 068).
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Balada „Rusalin“ : 

Rusalin ce mi'şi făcea? 
Bagă mâna 'n busunariu, 
Scâte micutel amnariu, 
Bagă mâna pe turec, 
Soste cuţit de casap, 
Şi se pune-a?l ascuţi ,., 

(Reteganu, Poes. pop 95) 

„Cuţit de casap“ este acela pe care 
Italienii îl numesc maânnaja, la Si- 
cilieni mannara (Traina), adecă m â- 
nariu, fiind că măcelarul îl portă 
tot-d'a-una cu sine, avându'] purure la, 
mână, după cum țeranul român nu 
se desparte de amnar. 

„Ceia ce pârtă ciobanii la, brâă, sînt: 
cuţit, fluer, amnariu, 6scă şi cremene“ 
(A. Iliescu, Dimboviţa, e. Sârdanu). 

Acâstă, enumeraţiune ne aduce a- 
minte dintr'un text medio-latin : „acci- 
piens de domo mannariam, asciam 
et cutellum, ascendit in montem ubi 
cedrina ligna caedebat“ (Du Cange), unde 
mannaria nu pâte fi topor, dar nică - 
cuţit, căci ambele se menţionâză ală- 
turi, ci numai d6ră ammnar. 

După expresiunea, Românului, cul- 
mea, sărăciei este atunci când remâne 
cine-va chiar fără amnar. 

O doină din Bucovina: 

Să nu mai ajungă nime 

Să bee ?n crişmă cu mine! 
Că 's fecior de gospodariu, 
Ş'am remas făr'de amnariu ; 
Şi's fecior de gasdă bună, 
Şam remas cu bota 'n mână... 

(Aurora română, 1884 p 16) 

In adevăr, servind în acelaşi timpa 
scăpera foc şi a ascuţi arma, amnariul 
este pentru ţeran unslta cea mai folo- 
sitre, mai ad manum, mai trebuin- 
X6să, şi mai purtărâţă tot-o-dată, mai 

amânar. 

V. A-mână, 

II0, Amânar sai amnar la ţesut. 

termenul e fârte respândit la, toță 

  
  

  

Românii din Dacia, lui Traian. Nu scim 
dacă nu cum-va îl va fi având şi dia- 
lectul macedo-român sub forma, de m â- 
nare. 

„Intre unelte de țesut, ca părţi ale 
resboiului, una se chiamă amnare 
(A. Copuzen, Ialomiţa, c. Copuzu; R, 
Simu, Transilv., e, Orlat; A. Bunea, 
Făgăraş, c. Vaidarecea,; T. Crişianu, c. 
Cugieru, etc). 

„La resboiu, amnarku se dice acea, 
parte cu care se întinde pânza“ (P. Po- 
pescu, Buzei, e, Chiojdu-Bâsca). 

pAmnarul dela resboiu se mat nu- 
mesce câte o dată şi întindător. E 
lung dela una pînă la doă palme. Prin 
el se fix6ză întinderea natrei, adecă 
a Spaţiului dintre cele doă suluri, 
Spet6za servă de ajutor amnarului.. „ie 
(C. Negoescu, Rimnic-Sărat, c. Bogza). 

„Amnarul dela resboiu stă în tot 
timpul țesutului în una, din cele patru 
găuri a sulului de "nainte, în partea, 
drâptă spre acela care țese. Prin aju- 
torul amnaruluă se ţine întinsă partea, 
țeseturei dela sulul de dinapoi pînă 
la, cel de dinainte. Dacă partea țesută 
sa pr6 lungit, atunci o stringem pe 
sulul de dinainte, învîrtind sulul cu 
amnarul. Are forma unui diapazon sai 
camerton, dar cu cele dos extremităţi 
de sus unite. E de lemn...“ (Ş. Miro- 
nescu, N6mţ, c. Dobreni). 

In Dolj, amnarul dela resboiu se 
chiamă întorcătorul, fiind-că „Prin 
învîrtirea lui se ţine pânza întinsă 
(N. Guran, Craiova). 

V. 2 Resbolu, 
In dialectul sicilian se chiamă, „Mâ- 

nuţă“ o parte a resboiului prin care 
el se întinde saii se strînge: „Ma 
nuzza, regoli che servono ad allar- 
gare e stringere il telajo“ (Traian), fiind 
că facultatea de a strînge şi a întinde 
aparține mai în specie m ân ei. Toţ dela, 
mână, şi din acelaşi causă o parte a 

35%
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resboiului se dice românesce amnar, 
adecă amânar, unde noţiunea funda- 
mentală nu mai este acea de ad-ma- 
num ca în unâlta de scăpărat şi de 
ascuţit, ci aceia de manu: ce-va care 
reproduce instrumentalitatea mân ei. 

Apr6pe în acelaşi sens se chiamă: 

III Amânar sai amnar la. plug. 
„La plug ferul lat este cel ce um- 

blă prin pămînt, iar amnariu se dice 
o bucată, de fer saii un fel de cuiu prin 
care se afundâză ori ce rădică ferul 
lat...“ (3. Lăuba, Banat, c. Maidan). 

p...andrea se chiamă un fer lung; 
care prinde ferul-lat de grindeiu, 
având în capul de sus un alt fer dis 
amnar...“ (Preut R. Popescu, Mehedinţi, 
c. Isverna). 

V. 2 Andrea. 

Pentru a afunda saii a rădica fe- 
rul-lat, plugarul întârce sai învîr- 
tesce cuiul numit amnar, după cum 
se întârce saii se învirtesce amnarul 
dela resboiu pentru a da pânzei tre- 
buincă6sa, întindere. , 

Intre lucrarea ambelor amnare este 
o deplină analogiă. 

v. Bârsă. — Plug. 

Tot ca imitând instrumentalitatea 
m ânei, se dice amnar sai amânar la, 
căruţă o spetâză care, fără a se ase- 
m&na câtuşi de puţin în formă cu u- 
n6lta de scăpărat; şi de ascuţit, cu lem- 
nul întindător dela resboiu sai cu fe- 
rul cel mişcător dela plug, este un băț 
ce ține sai susţine capetele loj- 
trelor: 

1V9. Amânar sait amnar la căruţă. 

„O căruţă are doă părți de căpete- 
niă: coş şi dric. La coş sînt patru 
druci: doj d'asupra şi doi dedesupt; 
drucii de asupra sînt uniţi cu cei de 
desupt prin opt speteze, cari formeză, 
draginile; cele patru speteze dela 
extremităţile draginelor se chiamă am- 

  

  

nari...“ (Preut N. Sandovici, Dorohoju, 
c. Tîrnauca). 

„Deosebitele părţi ale carului, una 
câte una, se numesc: râte, osii, peri- 
n6ce, inimă, amânare, chisc, splină...« 
(G. Balaban, Putna, c. Răcăciuni). 

Prin capetele de jos ale celor patru 
amnare, la unele căruţe numai dot, 
loitrele sai draginele sînt aşedare pe 
dricul căruței. 

Pe la Năsăud aceste amnare se 
chiamă, mânuşe, iar spetezele loitre- 
lor în genere se numese brăţare (A. 
Pop, c. Sân-Georgiu). 

v. Brățar. — Car. 
Cele patru ammare dela căruţă sus- 

ţin loitrele, formând din acestea ca do 
garduri sai doi păreţi. Un rol analog 
de susţinători, cam tot în număr 
de patru, distinge pe: 

VO. Amânar sai amnar în architec- 
tură. 

Ion Ionescu, Calendar 1845 p. 115: 
| „Stogul clădit şi păluit bine opresce 
răsbaterea aerului într'însul, şi aşa nu 
se smintesce fînul. Nemţii fac acope- 
rişuri de pae, în alte locuri se lasă un 
og6g în mijlocul stogului, pe ature vir- 
furile de pae a stogurilor se rădică şi 
se pogdră cu scripți, pe une locuri 

acoperișurile sînt puse pe 4 amnare ; 
pe aiure numai pe unul în mijloc...“ 

I. Crângă, Danilă Prepel&e (Conv. lit. 
1876 p. 456): „Am să durez o mănă- 
stire pe pajiştea asta, să se ducă ve- 
stea în lume; dise el. Și de o dată se 
şi apucă. Face mai întâtu o cruce Şi 
o înfige în pămînt, de însamnă locul. 
Apoi se duce prin pădure şi începe a, 
chiti copacii trebuitori: ista'i bun de 
amânare, cela de tălpi, ista de grindi, 
cela, de tumurugi, cela de costor6be...* 

„La Mori, ca şi la, case, una din păr- 
ţile de căpeteniă ale clădirii sîat amd- 
nare sali amânari. Amânare la moră, 
se numesc acele lemne, cari sînt în
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colţuri în număr de patru , fiind dăl- 
tuite, iar prin dăltuituri întră paiantu- 
rile. La, casă, amânare se numesc acele 
lemne. cari se pun în colțuri, do în 
faţă, do în dos, apoi câte unul la 
c6ste, cu partea de jos fiind îngropate 
în pămînt, iar pe vîrfuri d'asupra se 
rădică acoperemîntul casei“ (C. Melinte, 
Covurluiu c. Gânesci). 

„Casa morii se compune din opt 
tălpi, pe cari se pun mai mulţi am- 
nari dăltuiţi la doă părți, pentru a 
put sta scândurile ce formeză păre- 
ţii; în capătul amnarilor se pun opt 
costorâve, pe cari se face acopere- 
mîntul cu stuh sai şindrilă...“ (Preut 
S. Vrâncânu, Iaşi, c. Bivolar). 

„In ammnarele morii sînt băgate are- 
pile, înţepenite prin nesce icuri ce 
se numesc pene...“ (R. Simu, Tran- 
silv., c. Orlat). 

„Amânare la m6ră sînt un fel de 
furcă, pe cari se formâză, corpul morii, 
şi sînt înfipţi pe răscrucea dela baba- 
lu c...“ (T. Coate, Covurluiu, Tîrgu-Be- 
resci). 

Ammnarele în sensul de mai sus sînt 
verticale; tot amnare se chiamă la zi- 
dari nesce bârne orizontale, „lemne scur- 
te cu cari se prind grindile unui ta- 
van“ (Costinescu). 

v. Casă.—Moră. 
Ceia ce a concurs a da în zidăria ro- 

inân6scă unor asemeni bârne numele 
de amânare, este acea particularitate 
că, obicinuit ele se fac în furcă, Şi la 
Sicilieni o furcă se dice manuzza 
(Traina). Din aceiaşi causă macedo-ro- 
mânesce se chiamă mânar sfeşnicul 
cel mare dela biserică (Dr. Obedenaru, 
Dicţ. Mss. II, 500), care în mână nu 
se portă, dar este făcut „ă branchest. 

Tote sensurile cuvîntului amnar de- 
rivă dară de o potrivă dela mână, 
dar se pot clasifica în doă rubrice: 19 
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obiecte îndemân atece, ca amnarul 
de scăpărat şi de ascuţit; 20 obiecte 
în felul mânei, ca amnarul dela, res- 
boiu, dela plug, dela, căruță, dela, casă, 
dela m6ră şi — la Macedo-români — 
din biserică, 

v. Oremene — Tiscă. 

Amni, adv.; ă prâsent, de suite. Se 
aude la nordul Transilvaniei (G. 1. Po- 
pescu, Selagiu). Precum forma bănă- 
ț6nă acni represintă un prototip la- 
tin „eccu'nunc“, tot aşa, amni al Mo- 
ţilor, compus din am u şi din nu, este: 
modo-nune. 

V. Acum. — Amu, 

Amoietură, —vy. ::Amolu. 

"Amoiu (amoiut, amolure), vb. „A 
amoia=a muia, a topi, a descăli. A- 
moietură = descălitură, topitură 
(Costinescu). Etimologicesce este același 
cuvînt cu cel ce urmeză, 

V. 2 Amoiu. 
N 

2 Amdiu, adv.; ă mouiller. Din pre- 
"posiţionalul a (= lat. ad) şi moiu 
(= lat. mollio), adverbul amotu sati 
a-motu se maj aude peste Carpaţi, tot. 
d'a-una în construcţiune cu verbul pu n. 

Dicţionar Mss. Bănăţ6n circa 1670 
(Col. 1. Tr. 1883 p. 402): nAmoy pun. 
Repono ut mollescat.* 

Lexidon Budan: „Amo?u, ad maceran.- 
dum, emolliendum. Pun curechiu 
amoiu = ich beitze oder weiche Kohl 
ein.“ 

Iser : „Amo = zum Beitzen oder 
Einweichent. 

v. Amuiez. — Mle. 

Amăr (plur. amoruri), s.n.: amour. 
Sinonim cu dragoste şi cu îiu- 
bire, cari sînt ambele de proveninţă 
slavică, amorul ni-a venit abia pe la
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finea, secolului trecut prin cultura ita- 
liană a unor boieri ca Văcărescii saă 
a unor scriitori ca Iorgovici; şi totuşi 
cuvîntul a devenit forte poporan pen 
oraşe, de unde apoi a reuşit a, se fu- 
rişa şi pe la cătune. Românul însă 
nu'l înțelege tocmai ca dragoste sai 
ca iubire, cea de 'ntâiu exprimând 
sentimentul în sine, far cealaltă ac- 
ţiunea, pe cână amor se tea obicinuit 
ca o personificare, dând nascere şi de- 
minutivului amora, Ş. 

A. Văcărescu p. 42: 

Că şi 'n iaa şi fi-te-unde, 
Voiu striga făr de-a, ascunde, 
Că tu eşti amorul mei... 

Costachi Conachi, p. 224: 

Tu mi-ai dis cumcă tot omul ce amoriu ai 

înşelat 
ÎN vrednic de tâtă mortea, fără a fi giudecat... 

Beldiman, Tragod. v. 4025, despre 
nesce nenorocite femei din timpul res- 
meriţei: 

La Bahluiu vro pai-spre-gece, ucise le-ai 

înnecat ; 
Apoi prin făntâni, prin puțuri, pr6 multe ai 

aruncat ; 
La acâsta pr6 cu cale că ai făcuţi socotesc: 
Să se sature, le lasă, de amorul cel turcesc... 

Costachi Negruzzi, „Şalul negru“ ; 
Dar statorniciă, este pe pămînt? 
Credinţa e vorbă, amorul cuvint!., 

Doină din Ardg]: 

— F6iă verde trei nuiele, 
Jele mii, deii, mare jele 
De frunduța munţilor, 
De dorul părinţilor ; 

Dar mii jele, frate, jele 

De-a câmpului floricele, 
De amorul mândrei mele... 

(Jarnik-Bărsanu, 311) 

In doina din Basarabia, : 

Ar cunâsce lumea totă, 

Cât amor şi cât venin 
Bea inima la străin... 

(Alex., Poes, pop. 2. 406) 

  

      

amor este o greşelă a editorului în 
loc de amar. 

Doină muntenâscă : 

Cine la amor nu crede, 

War mai călcă 6rbă verde 

Ş'ar călca pămînt uscat, 

Să sciti că Pam blestemat! 

Vedi amorul ce lucrâză;: 

Te bucură, tentristâză, 

Inimidra friptă "ţi lasă! 

Amorul când se'mpreună, 

Par'că, bei vutcă d'a bună; 

Amorul când se desparte, 

Par'că bei păhar de morte... 

(G. D. Teodorescu, Poes. pop. 303) 

Doină din Moldova: 

F6iă verde peliniţă,! 

Eşi, Catincă, dela pângă, 

Că te strigă unu n frungă: 

Of, amorule! 

Din frungda stejarului, 

Feciorul vătavului: 

Of, amorule!... 

(D. Arghirescu, Covurluiu, c. Moscu) 

Doină din Dobrogea: 

Amorule, am oraş, 

Vide-te-aş călugăraş! 

Pină'n patru-geci de gile 

Să te ved la mănăstire 

Cu cotele pe psaltire... 

(Burada, 226 

Intre strigături dela, jocuri țerănesci: 

Duce-m'aş cu puica?n nor 

Să m& satur de amor?... 

(0; Alexandrescu, Ialomiţa, c, Răviga) 

Sunând mere în gura lăutarilor Ţi- 
gani, amorul nu putea, vrânâ-nevrând, 
a nu deveni gutural, unii rostindu'l 
hamor, alţii chiar almor. 

„Cântecul qis al hamoruhă se în- 
cepe aşa: 

De hamurizat ce sînt, 

Nu v&d isrba pe pămînt...“ 
(1. Comanescu, Teleorman, €. Yoivoda) 

Alexandri, Covrigarul: 

Incât scos fiind din minte, 
Nu mai poţi vinde plăcinte,
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Căci în focul de ahkmor 
Argi, te coci ca în cuptor... 

E forie curios că iluştrul Bopp ere: 
duse că ţigănitul hamor este nu numai 
0 veche formă românâscă, ci chiar un 
archaism latin. Apropiând pe latinul 
amo de sanscritul kam, el dice că gutu- 
rala primitivă s'a păstrat la Români: 
„lingua Valachica offert vocem chamor 
amor“ (Gloss. sanser.*. 71). 

Afară de deminutival amo raş, 
amorul a produs derivate: amorez, 
amorezez, amorezat, cari şi ele 
în graiu se aspiră adesea în ham.-. 

v. Dragoste. 

Amorăş, s. m.; petit amour. Demi- 
nutiv din amor, care însă nici odată 
nu exprimă sentimentul sai acţiunea, 
de a iubi, dar nici ceia ce însemneză 
deminutivul italian amorazzo şi 
amoraccio sai amoretto şi fran- 
cesul amourette, ci numai pe per- 
s6na cea iubită. 

O elegiă quasi-poporană înainte de 
1832: 

Amoraş tiran, 

Tiran şi duşman, 

Tare te-ai silit 

Şi mai despărțit 

De-al mei puişor... 

(Albina Pindului, 1868 p. 90) 

Doină din Moldova: 

Mângăe-lar Dumnegeti 

Numai cum voiu dice ei, 

Ca, fost, amoraşul mei. . 
(D. Arg..irescu, Covurluiu, c. Moscu) 

Tot de acolo: 

Amoraş, amoraş ! 
Vide-te-aş călugăraş, 

Cu mâna pe la icâne 

Şi cu ochii la cucâne... 

(D. Albotsnu, Covurluiu, c, Mastacant) 

V, Amor. 

Amorăz,-ă; subst. et adj.;. amant, 

  

  
  

amoureux. Sinonim cu ibovnic Şi 
drăguţ, dintre cari poporul pe cel 
dentâiu îl ea în sens reu, pe celalt; 
în sens bun, jar amorezul — o pro- 
prietate mai mult orăşen6scă — este 
incolor. 

Costachi Negruzzi, Zoe, 1: 
„— Spunemi, mă iubesci? 
»— ME întrebi un lucru care pote 

ţi Van spus de o mie de ori; respunse 

cu r&câlă nesimţitorul amorez . . .« 

Acelaşi în „Potopul“: 

Edvin sprijinia în braţe p'a lui scumpă 

amoreză ... 

V. Amor. —2' Amorez. 

2 Amorâz s. amorezăz, vb.; amou- 

racher, aimer. Se întrebuinţeză tot- 

d'a-una, sub forma, reflexivă, şi numai 
-în Banat se aude ca activ: 

„Pe la noi se dice: te amoreză=te 
jubesce“ (L. Iancu, c. Visagu). 

A. Pann, Moş Albu, I, 66: 

Dar câtă îi fu mirarea, când augi că şi el 

Nu voesce să se'nsâre cu altă fată de fel, 

Ci tot pe acea din casă, care cel-lalţi o cerea, 

Asupră'i s'amorezase şi după dînsa muria,.. 

Acelaşi, Erotocrit, II p. 95: 

Inimidra ei în pieptu'i forte tare se bătea, 

Şi alt decât Efrosina nimeni nu o pricepea: 

Tinerele ce vr'odată se vor fi amurezat, 

Pot cunâsce cu lesnire ce dureri ea a 'ncercat,.. 

Cântec muntenesc: 

P6iă verde maghiran 

So cracă de leuştân! 

În credinţă de scieam, 

Nu mă mai amurezam, 

Că amorul dela tine 

M'a ofticat, vai de mine!... 

(G. D. Teodorescu, Poes. p. 303) 

V., Amor. 

Amorezăt, -ă, adj. et subst.; amou- 
reux, amant. Diferă de amorez nu- 
mai prin funcțiunea adjectivală.
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Costachi Conachi p. 57: 

Doi ochi porţi 

Ce fac morți 

Ca, nisce gelaţi! 

Şi arunci 

Tot în munci 

Pre amorezaţi!.. 

Acelaşi, p. 109—110: 

Duceţi, spuneţi cu putere, 
Că amorezatul piere 
In pustiiu, plin de durere!,. 

Costachi Negruzzi, „Gelosia“ : 
Cunosc că mb iubesci, o văd neîncetat; 
Dar 6re n'ai avut van alţ amorezat... ? 

Cântec muntenesc: 

Cine nu "i amurezat, 
Las'să moră, nu îi păcat, 
Să mâră necununat,,,. 

(G&. D Teodorescu, Poes, pop. 8U3) 

V. Amor. — Amorez. 

Amort s. amurt, — y. Amorţesc. 

Amorţălă (pl. amorţel), s. f.; engour- 
dissement. Stare ce urmâză după a- 
morțire. 

A. Odobescu, Mihnea-vodă, p. 83: 
„Mircea, şi Stoica încă nu eşiseră, din 
a lor amorțelă ; spaima, şi obosirea, 
sleise cu totul sângele într înşii. Ei şe- 
deaii încremeniţi pe laviţe cu ca- 
petele pe mână, cu ochii turburi Şi hol- 
baţi; semenaii a, fi pierdut ori-ce sim- 
țire...* 

In graiu se aude mai ades amur- 
fală. 

Dicţionar Mss. Bănăţân circa 1670 
(Col. 1. Tr. 1883 p. 409): » Amurizală. 
Stupor.“ 

V. Amorţesc. — 6lă. 

Amortţăse (amorțit, amorţire), vb.; 
„amortir, s'amortir, engourdir, sen- 
gourdir, se relâcher, transir, s*6mous- 
ser, s'6teindre, s'enrouer, S'assoupir, | 

  

    

S'ndormir. Ital. ammortir e, am- 
mortare, ammorzare; v. span. 
amortir, amortecer; n. span. 
amortiguar, amortizar; portug. 
amortecer, amorticar; provenţ, 
amortir ete. Mi-a amorțit piciorul 
= Jai la jambe engourdie“ (Cihae, 1, 
170). 

Amorţese e sinonim cu încre- 
menesc, împetresc, înlem- 
nesc, înţepenesc, cari însă ex- 
primă ce-va mai mult: o nesimţire de- 
săvirşită ca a petrei sai a lemnului, 
pe când amorţire destinge numai fiin- 
țele supuse morţii şi mai păstrând 
o brumă de simţire. 

I. Văcărescu, p. 286; 

Inima'mi e tot aceia!... 

* Tubirea'mi ai amorțito, 
Dar ea n'a putut să mâră,... 

În graiu se rostesce mai mult: amur- 
fesc. In Banat există şi o formă mai 
primitivă amort sai amurt. 

Dicţionar Mss. Bănăţen circa 1670 
(Col. |. Tr. 1883 p. 402): 

»Amurt. Obstupefacio. 
„Amurtzesk. Obstipo. Flaccesco.“ 
Acsstă, diferenţiare între sensul tran- 

sitiv şi între cel netransitiv nu se pr6 
observă : 

„După ce s'a astrucat cu pămînt 
mortul, toți se spală pre mâni cu apa 
mortului preste grâpă, pentru ca 
să nu le amurtă ori asude mânile...« 
(S. Liuba, Banat, c. Maidan). 

Budai-Del&nu (Dicţ. Mss. în Muz. istor. 
din Bucur.);: pămurt=—amorţesc.& 

Şi macedo-românesce se dice amurt. 
Dosofteiu, 1673, f. 41 a: 

Amurţâtam de'm sînt oasele vechite, 
Toată dzua ce-am strigat, Dumnedzăii sfinte... 

şi f.6la: 
Amurţâiu de nu mi-am mai deşchisu'mi rostul... 

Acelaşi, 1680, ps. LXVIIL.
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ilaboravi  cla- 

mans, raucae 
Hât' au gâtlejul factae sunt 
mieu... fauces meae... 
la Coresi, 1577: „tăcu grumazu- 
lui mieu...“ ; la Arsenie din Bisericani 
circa 1650 (Mss. în Acad. Rom): „- 
morțiră grumazii mie...“ 

Biblia lui Şerban-vodă din 1688: 
Job. XXXIII, a..€et  multitudo 

19: şi mulţim6 | ossium ejus ob- 
oaselori lui ai torpuit.. - 
amorțibă... | 

Cantemir, Ist. leroglif. (Mss. în Acad. 
Rom. p. 171): „coteii de cehnit, oga- 
rii de scâncit, dulăii de brehăit Şi şoi- 
mul de piuit amurţisă...« 

I. Văcărescu p. 258: 

Oscar cânta pe lină 

De zefir adiere, 

D'o dat'a sa vedere 

Un fulger amorțesce: 

A lunei plină 

Lumină 

Îi piere, 

Glonţu'l răpesce... 

A. Pann, Erotocrit p. 26: 

Simţ un pr6 dulce leşin, tote vinele'mi 
slăbesc, 

„.Ostenitu-m'am | 

strigândi, amur- 

Nisce sfirşituri îmi vin, 

De nici nu poci să suspin 

Pînă de tot amorţesc,.. 

Gr. Alexandrescu, „Anul 1870“: 

După, suferiri multe, inina se m petresc e pa ? ) 

Lanţul ce 'n veci ne-apasă uitâm cât e de 

grei ; 
Reul se face fire, simţirea amorlesce, 
Şi trăesc în durere ca *n elementul meti... 

Costachi Negruzzi, Ai mai păţit'o 
şi alţii: „când fericire amorțesce ori- 
care alte simţiri ale nâstre...“ 

Acelaşi, Scris6rea VII: „a amorţi su- 
ferinţa prin vesela, petrecere...“ 

V. Morte. — Incremenesc. 

Amorţire (pl. amorțiri), s. f.; en- 
gourdissement. Ce-va mai trecător de- 

  

  

cât sinonimul amor ţelă şi ce-va 
cu mai puţină intensitate decât sinoni- 
mii încremenire, împetrire, 
înlemnire, înţepenire. 

Alexandri, „Gerul“: 

Gerul aspru şi sălbatic strînge ?n braţe” cu 

jălire 
Nâgra luncă de pe vale care zace n amorțire ; 
EI ca pe-o mir6să mârtă o 'ncunună 

despre zori 
- Cun văl alb de promorscă şi cu ţurţuri 

lucitori... 

V. Amorţesc. 

Amoriit, -ă, adj.; part. pass6 d'a.- 
morţesc; engourdi, 6mousss, transi 
etc. Se întrebuințâză do potrivă în 
sens fisic şi 'n cel moral saii intelec- 
tual pentru a exprime o lipsă aprâpe 
desăvirşită de energiă sai de activi: 
tate. 

Dicţionar Mss. Bănăţen circa 1670 
(Col. |. Tr. 1888 p. 402): „Amurait. 
Stupefactus. Stupidus.“ 

Beldiman, Tragod., v. 4045: 

Chiuciuc-Ahmet, forte straşnie, zulumuri nu 
suferia ; 

Dscă îndrăznia vre unul, sub topuzul lui 
peria; 

Şedeaii amorțiţi prin sate şi pe la boieri 

supuşi... 

Gr. Alexandrescu, „Te mai veduj...“: 
Plăcerea, frumuseţea, podâbe felurite, 

Tot era înzădar; 
Ele nu pot să ?nvie simţirile-amorțite 

D'al patimei amar... 

V. Amorțesc. 

Ampiu, n. pr. loc. m.; une rivitre 
en Transylvanie. Riîul Ampou, ungu- 
resce Ompoly, un braţ al Murăgu- 
lui, curge prin partea cea aursă a 
Ardslului, în regiunea Abrudului şi a 
Zlatnei, din cari acâstă din urmă deja, 
în epoca romană purta numele de 
Ampeium, întro inscripţiune din 
timpul Antoninilor: „ordo Am pe-
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ie[nsium]“ (Mommsen, Corp. Inser. Lat, 
III No. 1293, 1308; Ackner, Inschr. No. 
547, 598). In forma, românescă, -e a 
trecut în -0-: Ampolu==A m peium, 
sub înriurirea celor do& consâne labiale 
-mp-. In forma ungurâscă „Ompoly“ 
i nu este organic, căci nici o inscrip- 
țiune romană, nu are „Ampel-“. La în- 
trarea lor în Transilvania, Ungurii ai 
găsit la Români pe Ampoiu=A m pe. 
lum, şi ai trecut pe finalul român 
-olu în -oly întocmai precum din ro- 
mânul „cimpoiu (=ital. zampogna)“ 
ei ai făcut „csimpolyat. 

V. Abrud, 

Amprăor s. amprâr, s. m.; 10. veille 
de la Saint-Georges; 20. un certain in- 
tervalle de temps aprâs le minuit et 
avant le midi. Sub forme mai mult 
sai mai puţin divergință şi cu 6re- 
cari şovăiri sub raportul sensului, a- 
cest cuvînt e fârte respânâit pe la 
țeră, deşi aprâpe necunoscut; orăşe- 
nilor. Tot-o-dată, există şi la Macedo- 
români. 

No. 10, „Impărțirea dilei la popor: 
reversatul zorilor; în zori; în răsări- 
tul s6relui; la, diuă; prândzişor; am- 
Proor (cu doi o ca în: noor) pela 9— 
10 6re...“ (S. Liuba, Banat, c. Maidan). 

No. 20. „Pînă pe la 8 re dimin6ţa, 
se dice: pînă la împror“ (D. Recânu, 
Banat, c. Bucova). 

No. 3%. „Pe la 9 6re ante-meridiane 
se dice năprăort (L. Bombăcilă, Banat, 
c. Teregova). 

Tot aşa la Orşova şi la Mehadia. 
No. 4%. „La ciobani, când nu mulg 

oile diminâţa, ci înainte de amiadi, 
se dice că: fac ndproor“ (R. Popescu, 
Mehedinţi, c. Isverna). 

No. 50. „La 12 6re ciobanii dic nă- 
prorât“ (|. Spinânu, Mehedinţi, Severin). 

No. 6%. O rugăciune poporană;: 

  

  

De cu sâră 'nproră 

Pin” la ciniori, 

Dela ciniori 

Pin la cântători, 

Dela cântători 

Pînă'n dalbe zori.., 

(G. D. Teodorescu, Poes. pop, 189) 

No. 70. „»Diminţa, când este promo- 
TOcă, ciobanii dic înprour, şi tot în- 
rour se chiamă ajunul lui Sf. 
Gheorghe, când se pâte găsi — dice 
poporul —iârba fârelor...“ (v. Iftimiy, 
Tutova, e. Obiîrşeni; I. Pandele, Fălciiu, 
c. Grumezâia). 

N. 80. „Proor însemnză ajunul 
lui Sf. Gheorghe, adecă, diua, de 22 apri- 
le. Poporul dice că Sf. Gheorghe în 
proorul lui pornesce călare de închee 
toță codrii, finaţele şi totă, verdeța, 
câmpului... (D, Arghirescu, Covur- 
luiu, c. Moscu), 

No. 90. „Poporul crede că sint fe- 
mei, cari prin vrăji Şi descântece keaii 
mana vacilor cu lapte în proolul adecă 
ajunul lui Sf. Gheorghe...“ (M. Ţi- 
gâlu, Covurluiu, c. Foltesci). 

No. 10. „La Sân-Giorgiu Gmenii se 
udă cu apă, ceia ce se dice că se îm- 
preoră, alţii dic împrooră...* (P. 
Oltânu, Haţeg). _ 

No. 110. Un descântec de „ele“ : 

Savatina, 

Mărgălina 

Şi cu ele Rujalina, 
Gătiţele 
'nprourele, 

Cu betiţe puchiţele 
Cu şistori roşi cinsăţele. .. 

(Marian, Descântece, p. 268 

No. 120. „La ciobanii români dela 
Pind pror saii prour însemneză tim- 
pul pe la 2-3 re după miedul nopţii. 
Se dice : „duc oile în prour=4ue oile 
să pască înainte de zori“, sai: „sărma 
oile tu prour = mână oile la păscut de 
cu n6pte“ ([. Caragiani). 

Cuvintul nare a face cu latinul 

pin
 

ra
ma
s 

ra
r
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prior „de mai 'nainte“ (A. T. Ma. 
rienescu, Familia, 1878 p. 239, 241), 
deşi este de o origine curat latină. 

Cele do&-spre-dece numere de mai 
sus ne permit a urmări fără multă 
greutate forma cea primitivă şi fun- 
damentalul sens al acestei forte inte- 
resante vorbe. 

Dentâiu, trebui să înlăturâm pre: 
posiţiunea î n, cătră care în Banat se 
mai adaugă, preposiţiunea a: amproor 
= a'm-proor=a - î n-proor. 

Al doilea, oo saii ou, adecă o duplă, 
vocală, fiind comun dialectului daco-ro- 
mân (NNo. 1, 3, 4,7—19) şi dialectu- 
lui macedo-român (No. 12), este înve- 
derat că prototipul pan-românese e 
proor sai prour, iar nu pror ca, în 
forma cea contrasă, (No. 2, 5, 6). 

Proor este pe-rour saiipe roor 
= lat. per rorem, timpul cel mai 
priincios pentru păscutul oilor, după 
cum ne asigură de doă ori Virgilii: 

At vero, zephyris quum laeta vocantibus 

aestas 
In saltus utrumgque gregem atque in pascua, 

mittet, 
Luciferi prima, cum sidere frigida rura, 
Carpamus, dum mane novum, dum gramina, 

canent, 
Et ros in tenera pecori gratissimus 

herba... 

(Georg. III, 322 saq.; cfr. Bucol. VIII, 15) 

lată de ce la Fălciiu dimin6ţa, se 
dice înprour numai atunci „când este 
promorbcă“ (No. 7), şi 6tă de ce 
în Haţeg „a împroora“ însemneză 
că unii pe alţii „se udă cu apă“ (No. 
10), adecă „se rourâzăt, „star 
rosent“. 

Românesce din verbul latin roro 
sa făcut rourez sai roorez; tot 
aşa din substantivul masculin rorem 
forma n6stră organică trebui să fe 
TOOr sail rour, care s'a şi păstrat 
în proor sai prour, fiind înlocuită pe   
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aură prin formațiunea analogică, po- 
steriră rouă, 

In acest mod amproor, termen emi- 
namente ciobănesc, însemna dentru- 
"ntâiu numai pascerea cea forte mati- 
nală a oilor pe rouă, de unde apoi 
a trecut la semnificaţiunea mai gene- 
rală de ceia ce precede dilei, aplicân- 
du-se la ra cutare saii cutare, dar în 
ori-ce cas înainte de amiadi, şi tot-o- 
dată s'a aplicat mai în speciă cătră, 
ajunul lui sf. George, un ajun când 
— după credința poporului —- des-di- 
min6ţă pe rouă babele umblă după 
mana, vacilor şi tălharii după 6rba-fe- 
relor. 

v. Georgi. 

Ami, adv.; 10. donc, d6ja,; 20. ă pre- 
sent, de suite. In graiul de astădi, mai 
ales în Moldova, s'au confundat pe de- 
plin amu contras din acmu (=lat. 
eccu' modo) cu amu din admo- 
dum saii — mai corect — format prin 
preposiţionalul a din udverbul latin 
m o do întrebuințat ca în: „tace mo- 
do“, „advenis modo“, „modo ait 
modo negat“ etc., care deja în la- 
tina, clasică avea une-ori înțelesul de 
„nunc“ şi de unde vine şi italianul 
mo „de-ună-di“, în unele dialecte 
am m d. Identitatea materială şi o mare 
apropiare logică între ambii termini 
nu putea să nu aducă cu încetul o 
asemenea, amalgamare, pe când în ve- 
chile texturi, mai cu s6mă în cele din 
secolul XVI, în cât timp acmu nu 
perduse încă pe c, ei circulaii fie-care 
în deosebi, rare-ori amestecându-se la, 
o-laltă, şi anume acmu cu sensul de 
„ă present“, 6r amu cu acela, de “done 
sau ca o simplă amplificaţiune sintac- 
tică de felul grecului ycg, 9, uz. 

In Codicele Voroneţian circa 1550 
(Mss, în Acad. Rom.) amu ne întimpină 
de vr'o cincă-deci de ori, corespundând
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adverbilor latini : enim, autem, 
Vero, ergo,igitur, quidem, ta- 
men, itaque, qQuoniam, ecce, 
jam, nică o dată însă nunc; de e- 
xemplu : 

Act. Ap. XVIII 

18: ave amu ru- 
gă... 

ib. XXIII, 8: 

Saduchieii au 

dzicu... 

„ib. XXIII, 6: 

înțelese amu Pa. 
vel că o parte 

aste... 

Petr. III, 12: 

fața, amu Dom- 

nului spre cela ce 

face reu... 

Act. Ap. XXIII, 

21: tu amu se nu 

asculţi de ei... 

ib. XXVIII, 

28: a şti amu se 
vă fie voao... 

ib. XXV,L: Şi 

Fistu amu pree- 
mi despus... 

ib. XXI, 2: 

ce amu îaste 9, 

ib. XXIII, 22: 

miiaşul amu lăsă 

giurele,.. 

io. XXVI, 9: 

eu amu mi păr6 
siînre înprotiva... 

Jacob. Il, 8: se 
am înpărătescă, 
sfrăşiretu... 

Petr. IV, 7: în- 
tregumăndriţi a- 
mu şi trezviţi- 
vă... 

Jacob. II, 24: 
vedeţi amu că de 
lucru...       

... habebat e- 

nim votum,.. 

„.. Sadducaei e- 

nim dicunt... 

. Sciens au.- 
te m Paulus quia 
una pars esset... 

„+ Vultus au - 
tem Domini su- 
per facientes ma. 
la... 

„tu vero ne 

credideris illis... 

„.« notum ergo 

sit vobis... 

„„„. Festus ergo 

quum venisset in 
provinciam... 

„- Quid ergo 
est ?,. 

.. tribunus î- 
gitur dimisit a- 
dolescentem... 

„.. ego quidem 

existimaveram 

me adversug... 

„Si tamen 

legem  perficitis 
regalem.:. 

„estote ita- 

que prudentes 

et vigilate... 

„.. Videtis qu o- 

niam ex operi- 

bus... 

  

  

ib. IV, 13: amu 

acmu ciînre gra.. 

Xaşte... 
In ulţimul pasagiu amu figurâză, 

alături cu acmu, dar fie-care având 
un alt înțeles. 

Apoi cu sensul de „dâjă“: 
Act. Ap. XXVII, «. guod et; jeju- 

9: derepce postul nium jam prae- 
era amu veînri- teriisset... 
tu... 

“În Psaltirea Şcheiană, circa 1550 
(Mss. în Acad. Rom.) vedem pe faţă 
şovăirea, semasiologică Şi chiar un 
început de identificare între amu şi 
acmu; bună-6ră: 

.. ecce nunc 
qui dicitis... 

XAXRIX, 16: ... ferant con- 
se preimâscă amu, festim confu- 
râcele său... sionem suam... 
unde la Coresi, 1577: „să priimâscă 
acmu...“, dar la Dosofteiu, 1680: 
„priimascâ'ş de pripâ...“, în con- 
textul slavic: „abie“ : 

LVIII, 4: că | ... Quia ecce 
amu vărară sufle- |  venati sunt ani- 
tul mieu... . mam meam... 
unde şi la Coresi: „amu vănar.. E, 
dar la Silvestru : iata văn6ză...“, la, 
Dosoftelu : „iată că vânarâ,..“, în 
contextul slavic: „se“. 
LRIX, 4: se . avertantur 

toarne-se amuru- statim erube- 
şirăndu-se... scentes... 
la Coresi: „să se toarne amu.. „«, la 
Silvestru: „să se întoarne în de. 
grab... 

La Dosofteiu procesul de identifica- 
re între amu şi acmu face un pas 
şi mai departe, dar totuşi nu este încă 
deplin. Aşa în psalmul CXVI: 

Dzâcă, amu ca- Dicat nunc 
sa lui Izrail... domus Israel... 

Dzâcă dară Dicat nunc 
casa lui Aaron... domus Aaron... 

Dzâcă, amu toţ Dicant nunc 
carii să tem,.. omnesquitiment,.
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amu corespunde latinului nu n c, 
însă acelaşi n u n c se traduce prin 
dară, Yar în contextul slavic în câte- 
-trele verseturile: „ubo =e ni mt, 

Independinţa, organică a ambelor cu- 
vinte se constată mai cu s&mă lim: 
pede prin dicționarele române din se- 
colul XVII, 

În glosarul slavo-român circa, 1600 
(Cuv. 4. bătr. 1, 268) termenii slavici 
uze şi ubo, cel dentâiu însemnând 
„jam, 494“, cel-lalt, „igitur, ou“, sînt 
traduşi de o potrivă prin amu, căruia 
i se dă ca sinonimi: iată, dară, a- 
decă, dar nici decum acmu. 

In Vocabularul Mss. Bănăţân circa 
1670 (Col. 1. 'Tr. 1883 p. 400, 409): 

„A km u. Nune. 
„Anu. Jam, 
Am citat mai sus numai acele 

vechi traduceri române, în cari sensul 
precis se constată prin cuvîntul co- 
respunqător dintr'un original ; acolo 
însă unde contextul lipsesce, lesne se 
„pote nasce controversa, dacă amu în- 
semneză donc sai âprâsent. Ast- 
fel în Pravila lui Vasile Lupul, 1646, 
acmu e forte des şi pretutindeni cu 
sensul lămurit de „ă present“, far amu se 
întrebuințâză una singură dată, şi nică 
atunci nu este destul de limpede ; a» 
nume f. 185: „&udeţulii de nu va amu 
potia cunoaşte cu s6mne, în ce chip 
au făcut neştine prâcurvie, de zbur- 
dâtune au numai pentru să facă ru- 
şine bărbatului aceii mueri, atunce Cr6- 
de &udeţul c'au făcut de zburdâtune...€ 

În graiul de astădi, vechea formă, 
acmu bifurcându-se în do& varian- 
turi scădute: acă şi am, acesta din 
urmă a înghiţit cu desăvirşire pe ar- 
chaicul amu „done, d&jăt, care abia se 
mai străvede în unele locuţiuni. 

Intr'o doină din Ardgl: 

Fostam tînăr şi brudiii, 
Pare'mi re Şamui târgiu,.. 

  

  

  

amu este învederat acm u; nu insă 
tocmai aşa de învederat în următorele 
texturi poporane din Moldova, : _ 

I. Crengă, Stan Păţitul (Conv. lit. 
1877 p. 99): „Amu întruna din dile 
flecâul se scâlă de n6pte, face mama- 
ligă îmbrândită, ŞI ce-a mai dat Dum- 
nedei, pune mâncarea în traistă, 

Acelaşi, Povestea lui Harap-alb (ibid. 
p. 172): „Amu ci-că era o-dată într”o 
țară un craiu...* 

In ambele aceste pasage amu S'ar 
puts traduce prin „ainsi done“ sau 
„orf. 

Basmul „Pepelea (Sbiera, Poveşti 
p. 13): ... aă ospătat pentru sufle- 
tele tuturor morților pînă amu întrun 
timp când aii început a se rădica, mai 
ales nevestele. . .« 

Basmul „Petrea Făt-frumos (ibid. 
35): „Ai mers amu cât ai mers şi aii 
dat de nisce bătrâni... 

In ultimele dog pasuge amu se apro- 
piă de „deja“. 

În ori-ce cas, e Sigur că actualul 
ami, sa fusionat din doă cuvinte nea. 
tîrnate, a, căror independinţă, primitivă 
a-nevoe se mai pote recunâsce. 

V. Acum, — Amuşi. 

Amuiăre. 

V. Amueg, Amuiătă. | 

Amuiez (amuiat, amuăare), vb.; trem- 
per, mouiller, humecter. Alături cu 
amoiu, Budan-Delânu (Dicţ. Mss. în. 
Muz. istor. din Bucur.) pune pe amu- 
iez, traducendu'l prin „befeuchten, er- 
Weichen, eintauchen etc.“ Mai între- 
trebuinţat în graiu este îmmoiu. 

V. 1% Amotu. — Îmmolu. — Moiu, 

Amărg, s. m; crspuscule, entre chien 
et loup, la tombse de la nui, „Pe la 
Ş6se Gre sâra, când ciobanii die mul- 
gătârea, căci atunci ei îşi mulg 
vitele“ (N. Mereuţă, Tutova, ec. Mân- 
zaţii), timpul pe care şi vechii Greci,
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AMURȚESC 

1116 
din aceiaşi causă, îl numiat & Molyog O colindă din Dobrogea : 
dela, dutiyo, se Chiamă la, noi maj o: bicinuiţ amurg. 

Alexandri, Legenda, Ciocărliei : 
Dar după multă trudă şi mult amar de cale, Odată cu dmurgul ajunge întro vale... 
Şi mai jos: 
Copila varsă lacrimi ; uimită, ea simțesce Că inima”! ferice în sînu'i se topesce, Ca giua cea de vară când radele se scurg Topindu-se în umbra adîncă din amurg, . 
Costachi Negruzzi, Ai mai păţit”'o ŞI alţii: 

Cuprinsă qe un trist necaz, 
z 

Priviam amurgu 'ntunecat ; 
E) > Și văd că dintrun Dour des 

Mulțime de draci fioroşi 
Roşi... 

De la Vrancea, (B. Stefănescu), Sul. tanica p. 5: pămurgul serei înfaşe fi- rea, întrun zăbranic sur. ,& 
Ibid. p. 229: „pleca, din răvărsatul zorilor Şi s& întorcea, pe la amurg cu alb în căpesterie...« 
Intr'un sens figurat: 
A. Odobescu, Dâmna Chiajna p. 103: „se'nălţa pe albăstrâla, întunecată a ce. Tului un părete îngust şi negru, cu muchea, Surpată, cu laţurile crăpate, fioros şi cobitor ca urma unui păcat, în amurgul con sciinţej...« 

Pentru amurg se mai aude în po- por amurgâlă (Rimnic-sărat, c. Bog- -za), amurgit sai amurgite, per- sonificatul Mu p gilă, impersonalul murgesce-saă amurgesce etc,, tote din aceiaşi tulpină, despre care : V.: Murg, 

Amurgâlă, -—y, Amurg. 

S'obscurcir, tomber (du jour, de la nuit). Sinonim cu în ser ez. 
Alexandri, „Plugurilee : 

Dar lumina dmurgesce, şi plugarii cătră sat, Haulind pe lîngă juguri, se întore dela arat... 

Amurgăse (amurgit, amurgire), vb. ; 

Iar când sârele se duse Și de tot el se ascunse, Pe cânq dioa amurgia, Ochii el îşi arunca 
Sub o iufă 
De schindufă,. . 

(Burada, p 88. 
Mai adesea funcţionâză impersonal. Costachi Negruzzi , Alexandru Lă- Puşnnul, IV: „Abia amurgise când Stroici şi Spancioc sosiră,.. 
Alexanări, O primblare la munţi : pÂcum amurgise mai de tot, caii obo- siseră, Şi noi începuserăm a sîmţi Gre- care dureri prin şolduri. ..« 
Balada, „Lâcul“ : 

Şi colea când amurgia, La mândra lui ajungea, , 
(Marian, Bucov. I, 184. 

Participiul trecut luat ca adjectiv : A. Odobescu , Pseudokyn. p. 110: „la Ora când aburii, înălțându-se pe apă, începea a, înnegura, orizontele am u r- git... 
! V. Amurg. —Murgesc. 

Amurgire 4 
. Ammurgese, "'Amurgiţ / V. 4 g 

2: Amurgit (plur. amurgite), s. n.; part, pass d'amu !gesc pris substanti- vement,.: crepuscule, la tombee de la nuit. Sinonim cu amurg. Se între- buinţeză adesea, la plural. 
Basmul » Tugulea“ (Ispirescu, Le- gende p. 321): »Merse ce may merse, Şi când fu pe la amurgii, întâlni un om care se uita în sus cu un arc în mână, ,.& 
„De-cu-sâră se dice şi la amur- gite“ (p. Căderea, Nemţ, e. Bistricidra). „Când se îngână dioa cu n6p- tea, poporul dice că e: P e-amurgite“ (M. Lupescu, Sucâva, c, Broşteni). V. Amurg. — Murgulă, 

Amaărt | 

Amurţelă V. Amorţelă, — Amorţesc, Amurţăse | 

3



Addenda 

La col6na 102 după rinâul 49: 

Abure (aburcare, aburcat), vb. ; s'6- 
lever, monter, gravir. — v. Burec. 

  

La, col. 290 după rînâul 13: 

Palia din Orâştia, 1582 (Cipariu, A- 
nal. 57): 

Genes. XLIX, „.. dividam eos 
7: înpărţi- voiu in Jacob et dis- 

Şi voiu adârâsi Israel... 

pre ei în lacovii | pergam eosin 

în Izdrail... | 

  

La col. 584 după rinâul 29: 

Din literatura poporană cunâscem 
trei texturi cu atept. 

Basmul „Nuscii-Impărat“ (Tribuna 
din Sibiiu, 1586 p. 1118): „acum se 
diaptă o dată calul şi ca fulgerul trece 
preste pârtă...“; 

Basmul „Teiu-legănat“ (ibid. 1885 p. 
38) „croiesce un şoşonete bun din pul- 
pa piciorului stâng şil aruncă în gura 
pajurei, care cu o alepfare a, şi fost 
afară [din lumea cea-laltă pe lumea 
n6stră]“ ; 

Proverb : 

M8 ieai cu aieptul, 

Ţi-a pîrăi. pieptul ; 

M8 ieai cu de-acelea, 

Te-a ustura pielea... 
(Ibid. 1885 p 22) 

In primele do5 pasage, aiept însem- 
n6ză o avîntare sait o răpedire ; în pa- 
sagiul al treilea, cel mai important prin 
natura, sa, stereotipă de proverb şi unde 
cuvintul ne întimpină ca substantiv, 
alept pote să iînsemneze de o po- 
trivă avîntare saii răpedire la luptă, 
şi înşelăciune, şoşele-momele, „all&che- 
ment“. 

Câte-trele texturile sînt din Transil- 

  

  

  

vania, unde —după cum am vedut mai 
sus — predomnesce în acâstă vorbă, sen- 
sul derivat de „aruncare“. 

  

La col6na 676 după rindul 16: 

Cu t6te astea, al nostru ulon-dala 
ar put6 să fie tot aşa, de bine grecul 
ile raw ădiov, după cum ne asigură 
d. A. Odobescu; de ex.: ui ia 
râv ii ov = vorbesc alan-dala. In 
adevăr, Costachi Negruzzi, Muza, dela 
Burdujăni, sc. 11, serie acâstă vorbă 
cu i şi o pune în gura unui Grec La- 
kerdopulos: „Ti ine keramu ? îţă vor- 
besc creştinesce şi'mi răspundi alun- 
taln. „.& 

In ambele casuri, fie neo-grec sait 
neo-albanes, cuvintul ni-a, venit pe a- 
celaşi cale în dilele Fanarioţilor. 

Dacă însă va fi cum-va adevărat că 
ulu'n-dala saii ala'n-tala se află ca vor- 
bă curat poporană şi la Românii de 
peste Carpaţi, precum ne afirmă 6re- 
cine din Selagiu în fundul 'Transilva- 
nici, atuncă nici albanes el nu mai 
pote să fie, nici grecesc, ci va fi un 
rest medieval lăsat de năvăliri tura. 
nice, Comani sati Pecenegi, căci în dia- 
lectul ture djagataic din Asia — printr” 
coincidință forte curi6să — pînă astădi 
alan-talan însemnâză „grand de- 
sordre“, „grosser Wirwarr“ (Vâmbery, 
Sprachstud. p. 256). 

La col6na 676 după rîndul 17: 

Alâs (alăsat, alăsare), vb.; laisser. 
Formă, macedo-română pentru las , 
care ne întimpină în Penticostarul Mss. 
pe de la începutul secolului XVII, pe 
carel avem dela d. Ar. Densuşianu, 
p. 184: „cele nebune ale lumii alasă
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Dumnezău ca să ruşineze pre cele tari 
înțelepte ; şi cele neputintoase ale lu- 
mii alasă Dumnedzău ca, să ruşineze - 
pre cele tari; şi cele fără de rod ale 
lumii şi cele batzocorite Şi călcate -u- 
lasă Domnul. ..« 

V. Lus. 

La col. 725 după rindul 35: 

2Albe s, albele, s. f. pl.; t. de My- 
thol. popul. : 1. fâes bienfaisantes chez 
les Daco-roumains ; 20. f6es malfai- 
santes chey les Mac6do-roumains. 

V. 2 Albul. 

La col. 741 după rindul 3: , 

Albiă, s. f.; blancheur. In loc de al 
b6ţă sai albime, la Dosofteiu , 
Synaxar 1688, 23 oct. f. 8] a: „şii 
era păruli albii ca omătulă: ni să 
punia pre ochi taţă de albia lor; şi 
vădzumi faţa lui, şi de multe batrâ- 
Diaţe nu i să vedia ochii... 

v. Albeţă. — -iă, 

La col. 763 după rindul 5: 

La, Macedo-români, din contra, A 1 b e. 
sai dine albe sînt Ielele. „Credința 
Populară le atribue aceiaşi putere rei- 
făcătâre ca şi Ielelor, adică: paralisa- 
rea, diferitelor membre şi părţi ale cor- i 

pului, a limbei, a audului chiar. Ex- 
presiunile consacrate pentru a, desemna 
pretinsa b6lă căpătată, dela Albe 
sint : agudit di Albe (lovit de Iele) 
sau: loat di Albe,..« (Şainenu, Ie- 
ele, p. 25-6). 

La col. 764, în rindul & să se suprime „dispărută, şi apoi după rindul 35 să se adauge: 

Substantivul a1b 6 r e, de unde vine 
ulburii, se mai aude în Bucovina. 

Basmul „Sucnă-murgă (Sbiera, Pu 
veşti p. 91): „Nam v&dut nimici — 
dise el — decât cai pămîntul ca un mu- 
Şunoiu, şi un feliu de albâr e ca 
apa pinprejurul lui. ..« 

La col. 904 după rinâul 1: 

Almăs, s. m.; diamant. Din grecul 
doduac, prin forma, tureo-persiană a]. 
mas, acest cuvint a, străbătut la 
Ruşi şi la Români. Se află mai de 
multe ori în inventarul autograf de 
od6rele lui Petru-vodă Şchiopul, 1580 
(Mss. în Acad, Rom.), de ex.: „on 
left cu almas, altul left mai mic cu 
almas, tară un tasnic cu almas cu ia: 
cut...“; sai: „On almas mari mi gloc, 
20 almas pirăgor lui... 

V. Adamant. — Diamant, 

  

FINEA 

TOMULUI 1. 

ERRATA 

Col6na Rinâ.: Tipărit: Citesce: 96 16 de sus “Abur 1!" Abur 128 2, lână lână sai de picior. 201 12 , timp loe 270... 16 de jos reciprocul reflexivul "969 ș 1 2, teur tour „1049 = 23, ammanitiare amminatiare 
NB, Pentru indicarea primului erratum sintem recunoscători d-lui H. Tiktin din Iaşi, care a bine-voit 

a'l semnala intrun articol special din Litteraturblatt far germanische und romanische Philologie. Vom 
profita şi pe viitor cu gratitudinf as ori-ce îndreptări anal6ge din parte“. 
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