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PREFAȚA 

  

Tomul I al Etimologicului eşind întreg la lumină, Academia 

Română, sub auspiciele căriia este pusă lucrarea de cătră Augustul 

Intemeiător, s'a cregut dat6re în sesiunea generală din 1887 aşi 
spune cuvintul în acâstă privință, de'ntâiu prin raportul Secretarului 

General, apoi prin Comisiunea, al6să pentru a respunde la acel ra- 

port. În loc de prefaţă, extragem pasagele corespungătore din 

raportul d-lui Dim. A. Sturdza, ca Secretar General, şi din respun- 
sul d-lor G. Bariț, N. Kretzulescu şi A. Odobescu, cei trei mem- 

bri ai Comisiunii. 

Din raportul d-lui Dim. A. Sturdza : 

„Astădi avem înaintea nâstră întâiul volum al Marelui Etimo- 

„logic. Din acest volum putem ved6, judeca şi apreţia atât însem- 
„Dătatea, ideii Maiestăţii Sale Regelui cât şi erudiţiunea, pătrunderea 
„Şi munca pe cari 4-1 Hasdeii le pune în executarea acestei lucrări. 

» Magnum Etymologicum Romamiae nu este un simplu dicţio- 

„nar, redactat după modul dicţionarelor de pînă acuma. Este o lu- 

„erare unică în felul seii. D-l Hasdeii a cuprins înţelesul intim al 

„ideii M. S. Regelui şi a conceput un plan de executare forte vast 

„ŞI cu totul noii şi original. Cuprinsul lucrării este precisat chiar 

„pe titlu prin cuvintele: Dicţionarul limbei istorice şi poporane a 

„Românilor, de unde se vede că Magnum Btymologicum Romaniae 

„vă cuprinde în sine tâtă, limba română în manifestările şi formele 

„ei istorice, poporale şi dialectale, aşa după cum se găsesce în căr- 

„țile vechi, în literatura poporană scrisă și nescrisă și în vorbirea 

„Vie a poporului. Acesta este fondul comun, este basa din care 

„se formâză limba literară, destinată a exprima tâte cugetările şi 

„tâte manifestările civilisaţiunii naţionale.
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„Din relaţiunile, pe cari 4-l Hasdeu ni le-a presentat în cei 

„doi ani precedenţi, am vădut cum s'a strins materialele din cari 

„se formeză acestă lucrare monumentală asupra limbei nostre. 

„Cele patru fascicole publicate pînă acuma arată cum lucrarea 

„se execută. 

„Din partea publicată se vede că Magnum Etymologicum nu Cu- 

„prinde numai însemnarea cuvintelor cu arătarea etimologiei lor. 

„Fie-care cuvînt formâză o monografiă, în care sint înşirate origi- 

„nile şi istoricul întrebuinţării lui, precum şi tote funcțiunile lui 

„în observaţiunile, obiceiurile, credinţele, superstiţiunile poporului, 

„de unde resultă că acest dicţionar este o enciclopediă naţională, 

„în care sint arătate şi explicate tote manifestaţiunile spiritului po- 

„porului nostru. Ast-fel lucrarea d-lui Hasdeu ocupă în studiile n0- 

„stre filologice un loc de o însemnătate forte mare. Prin ea se va 

„da un impuls puternic a studia în tâte direcţiunile psichologia po- 

„porană a Românilor. 

„Uşor se va înțelege acum, de ce Marele Etimologic trebuia 

„să se deosebâscă de forma obicinuită a dicționarului. In Dicţiona- 

„rul d-lui Hasdeii fie-care cuvint este tractat în forma unei mici 

„monografii, care pote fi citită şi înţelesă de fie-care. Prin acesta 

„Magnum Etymologicum va, deveni o carte instructivă, în care ori- 

„cine va pute găsi explicări asupra ori-cărui cuvînt ; acâstă lectură 

„va contribui forte mult la respândirea cunoscințelor drepte asupra 

„limbei şi asupra poporului român şi la înlăturarea multor idei 

„greşite, cari sint respândite chiar între Români asupra manifestă- 

„rilor spiritului naţional. Dar Magnum  Bymologicum va mai ave 

„un alt resultat: o cunoscință exactă, a tesaurului limbei românesci 

„Şi a întrebuinţării lui. | 

„Avend înaintea nostră întâiul volum al Marelui Etimologic 

„şi apreţuind marea însemnătate a acestei publicaţiuni, precum şi 

„onrea ce face ea ţării şi Academiei, se deşteptă în noi simți- 

„minte de adâncă recunoscinţă şi de nemărginit devotament cătră, 

„M. S. Regele, Augustul Preşedinte şi Protector al Academiei, care 

„a conceput ideia, lucrării şi a dat mijlâce ca să se realiseze; pre- 

„cum şi simţiminte de iubire, de stimă, şi de mulţumire cătră, co- 

„legul nostru B. P. Hasdei, care şi-a pus totă activitatea sa spre 

„a realisa acâstă lucrare, care va, fi, cum a dis M. S. Regele: un 

„monument neperitor pentru limba şi cultura română. ..% 
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Din respunsul d-lor „A. Odobescu, N. Kretzulescu şi G. Bariț: 
„În frunte vom pune ivirea primei manifestări realisate din 

„opera capitală a secţiunii literare, cea dintâiu pâtră din temelia 

„limbei n6stre, acel lăstar răsărit din mărâţa cugetare şi din ge- 

„nerdsa iniţiativă a Augustului nostru Protector şi Suveran. Voi- 

„bim de primul volum, în patru fascicule, din Marele Etimologic 

„al României. Colegul nostru, d. B. P. Hasdei, carele a primit cu 

„lăudată semeţiă sarcina, acestei opere uriaşe, a lucrat în ultimii 

„doi ani la dinsa ast-fel cum, şi dacă am voi să-i căutâm cu tot 

„dinadinsul defecte şi lacune, abia am put6 dibui pe ici şi col 

„forte uşsre şi neînsemnate scăpări din vedere, asupra cărora, d-sa 
„mereu. revine cu completări şi adause. D. Hasdeii lucreză la ea 

„incet, —şi bine face; lucreză cu prudenţa cuvenită când are omul 
„a purta cu sine un aparat de erudiţiune atât de grei şi atât de 

„complex. Şi totuşi pînă acum nu i se pote imputa că na mers 

„aşa de repede ca alte mari lucrări de natură analogă, executate 

„prin țerile culte ale Apusului. Pe acolo însă lexicografii de adi 

„Waii decât a secera, a aduna în mănunchiu, sai cel mult a prăşi 

„în holdele literare semănate de secoli de cătră predecesorii lor. 

„Colegul nostru, putem dice, urmând aceiaşi imagine, că trage brazda 

„Şi despică ogor în ţelină. El însuşi v'a explicat mai cu de amă- 

„runtul cum şi-a croit răzârele, cum îşi destupă rădăcineie şi cum, 
„lucrând mereu în trudă, îi resar în pr6jmă miile de preţiose flori- 

„cele ale vechii nostre limbe, pe cari nici o dată el nu se îndură 

„a le lepăda în laturi. Să-i mulţumim dar pentru a sa tot aşa de 

„vîrtosă cât şi delicată muncă; să-i urâm pe timp îndelungat ace- 

„laşi tăriă, acelaşi stăruinţă, şi tot de o dată să-i şoptim la ureche 
„Că, şi noi de aici şi publicul de afară, sîntem nerăbdători de a 

„ne folosi cât mai iute de mândra-i lucrare, sîntem doritori a'1 ve- 

„d6 înteţindu'şi virtutea şi agerimea spre a ne da curind cât mai 

„mult rod se va put...“ 

La mijloc între raportul Secretarului General şi respunsul Co- 

misiunii, autorul a rostit în sînul Academiei propria sa dare de 

s6mă asupra mersului lucrării, care urmeză mai la vale ca întro- 

ducere la tomul Il. Aci mai avem însă ce-va de adaos, ca intim- 

pinare la măgulitorea ner&bdare, despre care vorbesce Comisiunea 

Academică. 

Doritore de a ajunge pe tâte căile cât mai în pripă la trepta 

de cultură a surorilor sale din Occident, națiunea română — ori-ce s'ar
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dice—se mişcă zornică, între cele-lalte tărimuri, şi pe acela al fi- 
lologiei. Când începusem noi mai an-ţerţ, atunci cântecele adunate 

în Ard6l de dd. Jarnik şi Bărsanu, în România de d. G. D. Teodo- 
rescu, nu eşiseră incă la lumină, nici muzica poporană de d. Vul- 

pian, nici poveştile bucovinene de d. Sbiera, nici studiele dialectale 

despre Moţi şi despre Bihoreni de d. Frâncu şi de d. Pompiliă,. nici 

mai câte altele. Apoi tot de atunci ineâce sînt de înregistrat unele 

importante ediţiuni critice de texturi vechi, precum este Codicele 

Voroneţian, Psaltirea în versuri a lui Dosofteiu, Predicele lui 

Antim etc.; iar din cercetări curat sciinţifice, câte-va excelente di- 
sertaţiuni de d. L. Şainenu. 

Dacă nemic nu va veni să împedece acest ager avînt, menit 

din ce în ce maj mult a prinde la putere, lucrarea Ftimologicului 

va deveni şi ea mai uşoră, mai îndemânatecă, mai gata cu o Gră 

înainte. 

25 Martiii 1887.



DICŢIONARE ȘI DICŢIONARE 

INTRODUCERE LA 'TOMUL II, 

CIFITĂ DE'NAINTEA ACADEMIEI ROMÂNE ÎN ŞEDINŢA DELA 13 MARTIU 1887. 

— Ore pîn'la ce literă aj ajuns ? mă *ntreba într'o di un bia- 
bat cu vedă în lume. 

— Hm !—respunsei eii printr'o altă întrebare— pînă la ce li- 
teră, ai citit ? | 

Adi, firesce, o mare încurcătură, căci omul mei cunoscea car- 
tea numai din svon. Românul însă nu se prâîncurcă mai nici o 
dată. Prefăcându-se că n'a audit întrebarea, el se apucă cu o mă- 
iastră uşurinţă a mă lăuda, pe mine, a lăuda Etimologicul, a lăuda 
Academia, a lăuda, câte n lună şin sore, dară—fără un dară nu 
se pote—işi încheia acatistul printr'un adânc suspin şi o duiosă 
urare : | 

— Numai săţi dea Dumnegei ani mulți ca să poţi isprăvi !... 
A! iată ce-va care trece peste competinţa mea şi chiar peste 

votul unanim al înaltului Corp Academic. Ar fi de minune, negre- 
şit, dacă Stăpânirea ar put să vină în Parlament cu un proiect 
de lege, prin care să mă oprâscă de a muri-pină la terminarea 
Etimologicului, ba încă să'mi mai lungâscă dilele şi peste litera z 
pentru ca să fac un suplement. Nu sciii, dacă țâra ar câştiga prin 
acesta ; eu însă unul aş fi pe deplin mulţumit. Dar fericitele tim- 
puri când se potcoviaii purecii aii trecut de-mult. E fârte cu pu- 
tinţă ca eu să mor mâine sai poi-mâne, şi 'ntr'un asemenea cas, 
fără îndoslă, nimeni nu va dice: după ce a murit, câte gile a mai 
trăit ca să isprăvâscă ?...



X 

Ceia ce mă liniştesce întru cât-va, este că paguba rar fi toc- 

mai mare. În adevăr, dacă lucrarea mea nu e nici caldă nici rece, 

aşa şi așa, cât duce ciurul apă, lesne se vor găsi mulţi ca so ur 

nâscă mai departe ; dacă însă, din potrivă, ea ar fi cum-va atât 

de bună încât a-nevoe să se găsâscă cine-va ca să mă înlocu6scă 

la muncă, atunci on-cât va remân6 dela mine, un volum, do8 sait 

trei, va fi un dar bine venit, o pirgă nu de prisos pentru sciința 

în genere şi pentru românime în parte. Punendu-m& la mijloc 

între ambele ipotese, eii îmi permit a crede că opera mea, fără a 

fi ce-va de tote dilele, nu este totuşi vre-o grozăviă peste puterile 

ori-cui va întruni în sine un temelu de cunoscinţe istorice şi fi- 

Jologice cu un dram de bun simţ şi de bună voință. 

Cu asemeni cunoscinţe filologice şi istorice pe de o parte, cu 

bună, voinţă şi bun simţ pe de alta, nu va ave cine-va, ca să polă 

merge inainte cu desăvirşirea lucrării, decât să se pătrungă de pla- 

nul general, de marginile în cari el se desfăşoră, de cugetarea cea 

călăuză pe calea cel duce la capăt. 

Al mei în tâtă puterea cuvîntului este numai acest plan, prin 

care — după disa d-lui Dimitrie Sturdza —eii isbutii „a cuprinde în- 

ţelesul intim al ideei M. $. Regelui“ şi pe care din capul locului 

il încuviinţase Academia. In tomul I, pe cele 1120 de col6ne, se 

vede deja destul de limpede chipul de realisare a acelui plan. 

Dar ce gic? Nici acest plan, cu a cărui paternitate aş vr6 să 

m& fălesc, nu este al meii. El resultă aprope întreg din starea, ac- 

tuală a Sciinţei limbei. De nu aş fi zămislit eii, trebuia s'o facă a- 

stăgi sai mâine un X saii un Y. Prioritatea este aci o simplă in- 

tâmplare, iar zăbava, din partea altora nu e de mirare, de ră-ce 

însăşi Linguistica s'a născut abia de jumătate de secol. Câte şi mai 

câte de dres îi mai remâne de aci încolo! 

Dacă sarcina mea, ar fi de a lucra un Etimologic al limbei 

francese saii al celei germane ori italiene, este învederat că aş 

av6 la indemână un material însutit, mai mare, studiat mai de'na- 

inte de o pleiadă de cărturari; povara, prin urmare, ar fi nespus 

mai purtărță ; dar să nu se crâdă că atunci ei aş procede altfel 

decât acuma ; să nu se cr6gă 6răşi că altfel aş procede, când mi s'ar 

da, vre-un giaiu selbatec din Africa sai din America, lipsit de ori- 

ce monumente, de ori-ce cultură, de ori-ce năzuinţe literare; nu 

altfel aş procede, nu şi nu, căci planul — încă o dată —nu este o
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nepregetată născocire a crierului mei stăruitor, ci mi se impune 

vrend-nevrând din afară prin Sciinţa limbei. 

Del. Bopp şi Diez, dela Schleicher sai dela Curtius înc6ce, 

nici chiar un mie manual de gramatică pentru clase primare nu 

se maj scrie aşa cum se scriea altă-dată. Cu atât mai vîrtos, este 
un abis între cea mai volumindsă gramatică a ori-cării limbi de pe 

la 1800 şi între ori-ce gramatică sciinţifică de astădi, fie ea şi mai 
mititică decât acea a lui Brachet. Cum dară se întâmplă, că nu- 

mai Dicţionarul n'a făcut în principiu aprope nici un pas 

înainte ? | 

Nu vorbim nemic despre acele dicţionare aşa dise practice, 
pe cari Prancesul pretinde a le purta în busunar: „dictionnaire de 
poche“, iar Nâmţul le ţine în mână: „Handworterbuch“, unii şi 
alţii servindu-se cu ele pentru a'şi tălmăci bine-reii o frasă sai o 
vorbă străină ; acele vocabulare elementare, cu ajutorul cărora nu 
este de mirare dacă la noi unul din vulgarisatorii romanţurilor pa- 
visiene de pe la 1850 tradusese pe „plateau de Waterloo“ prin 
„talerul dela Waterloo“. Despre asemeni ABC ai lexicografiei nu 

se vorbesce. Nu vorbim 6răşi despre acele dicţionare aşa dicend 
imperative, prin cari un areopag oficial, o Academiă Francesă sait 
o Academiă della Crusca, se crede în drept a legifera asupra limbei 

curat literare a unei naţiuni, făcând din graiu un fel de selecţiune 
nu naturală, ci de tot artificială, cel mult artistică. Este un gust, 

Er despre gusturi nu se dispută. Noi avem aci în vedere numai 

Lexica totius linguae, numai Thesauros, numai acele 
repertorie colosale, pe cari Littr6 le definesce: „un enregistrement 
trăs-âtendu des usages de la langue, enregistrement, qui, avec le 
present, embrasse la pass6“. 

Să luâm excelentul dicţionar latin al abbatelui Porcellini din 
secolul trecut şi să'l punem alături cu cea mai nouă mare operă 
lexicografică : „A new english dictionary on historical principles“, pe 
care dela 1884 încâce a început a o publica James Murray, după ce 
în curs de 25 de ani o societate întregă îi adunase şi”i grămădise 

materialuri peste materialuri. 

Inţelegem ca Forcellini să nu ne dea alt ce-va, decât clasici- 
tatea latină, căci „populus romanus“ nu mai trăesce, graiul lui cel 
viu sa metamorfosat de vâcuri în dialectele romanice de astădi, 
fără a ne fi lăsat mai nică o urmă propriă; cântecele sale, pove- 
ştile, ghicitorile, bâcetele, risuri şi plânsuri, totul s'a, prăbuşit aco-
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perindu-se cu giulgiul uitării. Dar re în aceiași posiţiune se află 

Murray ? El are a face cu cea mai jună din naţiunile cele mari 

ale Europei, o naţiune plină de sucul vieţei, o naţiune căriia i se 

datorâză însuşi cuvîntul folklore, care însemneză tote prin câte 

se manifestă spiritul unui popor; obiceiele lui, ideile despre si- 

ne'şi şi despre lume, literatura lui cea nescrisă, mii şi mil de tră- 

sure caracteristice cu rădăcini în inimă şi cu muguri în graiu. Fă 

bine, cărturăria englesă veche şi nouă se găsesce la Murray, dar 

poporul engles—nu. 

Popor ! iată ceia ce deosebesce pe Sciinţa limbei, născută în 

secolul nostru, de acele studie linguistice de altă dată, cari nai 

lipsit pe ici pe colea nici chiar în negura vecului de mijloc. 

Ore de ce nu s'a putut plăsmui acâstă sciinţă în minţile cele semi- 

geesci ale unor uriași ca Aristotele sai ca Bacon ? De ce ?-—fiind 

că ori-care naţiune ce-va mai înaintată se credea pe atunci a fi pr6 

superi6ră celor-lalte mai puţin desvoltate, şi fiind-că în fruntea fie- 

cării naţiuni se păuna câte o clasă, socială rădicată cu mult mai 

pe sus de straturile cele de jos, credându-se datore a le despreţui 

şi anu le băga în s6mă, după cum strălucitul păun —se dice—nu se 

uită nici o dată la picidrele sale, căci sint aspre şi întunecâse. Sub 

o asemenea, aristocraţiă între naţiuni şi sub o asemenea aristocra- 

țiă între clase, ori-ce altă sciinţă saii artă putea, să propăşescă, dar 

nu Linguistica, al căriia material brut se află mai-mai întreg în 

cătune, în colibe, în bordeie, nu în palaturi. 

Se crede, cumcă creștinismul ar fi dat nascere Sciinţei limbei. 

O spuseră o dată Pott şi Max Miller; deatunci o tot repetă al- 

ţii. In adevăr, nemine inainte de Crist n'a şters deosebirea, din- 

tre om şi om, înfrăţind pe şerb şi pe stăpân, pe Elin şi pe barbar. 

Dar vorba Românului: Vodă vrea, Hâncu ba; una a fost cugetul 

Mântuitorului şi alta a hotărit Papa. In locul graiurilor celor viue, 

pe cari eraii trimişi să le înveţe apostolii, eclesia, ulteridră a în- 

cărcat omenirea, ca un soiu de monopol, cu câte-va limbi morte şi 

prohodite, mai ales ebraica, grâca şi latina; în locul frăţiei evan- 

gelice, cârja Sântului Petru a concurs la: desfăşurarea şi crescerea 

acelui feudalism, care turtia sub călcâie elementul poporan; contra 

limbilor celor reposate, contra nemicirii morale a glâtelor, dacă 

protesta, cine-va, apoi numai d6ră ereticii, numai d6ră acei pretinşi 

schismatici, pe cari îi spulberaii fulgerele Vaticanului. Este adev&- 

rat, de trei ori adevărat, că lui Crist i se datoreză principiul metafisic
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al Sciinţei limbei ; nascerea ei însă, intruparea! cea pipăită, nu pu- 

tea fi opera Papilor, ci este resultanta spiritului celui egalitar, care 

de un vâc şi mai bine pregătise Revoluţiunea francesă şi pe care 
Revoluţiunea, francesă l'a, transmis înjghebat şi întărit secolului no- 
stru. Şi fără a se fi desgropat limba sanscrită, deşi pote ce-va mai 

anevoe, Linguistica trebuia să se nască din dată ceau devenit egale 

de'naintea, sciinţei limbile cele mai culte cu graiurile cele mai ne- 
cioplite, 6r toţi cetăţenii, dela vlădică pînă la opincă, egali pe tă 

rîmul politie. Linguistica fusese prevădută abia pe la începutul seco- 

lului trecut de cătră marele Neapolitan Giambattista Vico, care tră- 

sese cel de'ntâiu luarea a-minte asupra literaturei poporane, asu- 

pra idiotismilor vulgului, asupra acelei împregiurări că fie-care po- 

por posedă câte o enciclopediă a sa Gre-cum instinctivă, o logică 

a sa, o psicologiă a sa, o geografiă, o cosmografiă, o astronomiă, 

ete., cari tote constituă o neprețuită comoră a cugetării sub învă- 
lişul graiului. 

Un mare dicţionar, în care poporul nu este cuprins cel pu- 

țin tot pe atâta pe cât se cuprinde acolo statul major al naţiu- 

nii, în care o odă sai un sonet nu primesc în clubul lor un cân- 

tec bătrânesc saii o doină, în care citaţiunile dintr'o nuvelă s'ar 
crede pângărite alături cu citaţiuni dintr'un basm, în care ar fiun 

scandal nesuferit de a se întălni la o-laltă un vers din „Vicleem“ 
cu 0 strofă, dintr'o tragediă, şin care se descrie menuetul, dar nu 
se pomenesce „ca la uşa cortului“ ; un asemenea mare dicţionar 

este un anacronism astădi, căci Sciinţa limbei urmăresce cu stă- 
ruinţă evoluţiunea vorbei nu într'o semă de capete alese, nu în 

individualitatea cutare sai cutare, nu în cercuri sociale restrinse, ci 

tocmai în popor mai pe sus de tâte. 

Să constatăm însă că Linguistica este re-cum ea însăşi de 

vină, dacă Gramatica a mers cu mult mai răpede decât Dic- 
ționarul. Preocupaţiunea aprope exclusivă a corifeilor sciinţei 

a fost în trecut şi nu înceteză încă de a mai fi curat gramaticală. 
După aşa disa „şeolă gramaticală veche“ urmâză aşa disa „şeolă 

gramaticală n6ă“; dar „alt-grammatische Schule“ şi „neu-gram- 
matische Schule“ sînt ambele de o potrivă „grammatische Schule“. 
Mulțumită acestei griji unilaterale, Gramatica, a făcut, paşi gigan- 

tici ; Dicţionarul însă a remas departe în urmă, profitând întru 

cât-va abia-abia sub raportul fonetic şi morfologic. Lexicografii ai 

început a întemeia derivaţiunea materială a vorbelor pe corelaţiunea
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regulată a, sonurilor şi ai început a da, loc pintre cuvinte elemen- 

telor celor formative ca prefixuri sai sufixuri ; dar atâta e tot. Mo- 

delându-se Dicţionarul după Gramatică, s'a scăpat din vedere că 

sfera Dicţionarului e cu mult mai vastă decât aceaa Gr a- 

maticei. 

S'a, gis adesea că cuvintul resultă din trei factori : quintesen- 

țiali : son, formă şi sens. Când noi rostim „fac“, înşirăm son u- 

vile f, a, c, a cărora unire formâ6ză un verb la prima per- 

sână a presintelui indicativ, având sensul cutare. Din cei trei 

factori, cu sonul se ocupă in acelaşi grad Gramatica şi Dicţionarul, 

căci el este rudimentul 6re-cum zoologic al graiului, prin care 

limba umană nu se deosebesce în principii de miorlăitul pisicei 

sau de ciripitul vrabiei. Remân forma şi sensul. Gramatica are a 

face în speciă cu forma, iar cu sensul numai întru cât se atinge 

de relaţiuni logice intre o formă şi alta. Cele doă ramure proprie 

ale Gramaticei sînt morfologia şi sintaxa, ambele având de obiect 

forma, şi 6răşi forma, căci orice categoriă morfologică, bună-oră 

„Jai dit“, este identică în fond cu o construcţiune sintactică : „ego 
habeo dictum“. In oposiţiune cu Gramatica, Dicţionarul are a face 
în speciă cu sensul, obiect al doctrinei numite semasiologiă ; însă 

aprope tot pe atâta şi cu forma, fără care rare-ori se pote limpedi 

înţelesul unui element lexic. Sensul cuvîntului isolat este pururea 

şovăitor. Ore ce însemneză „scap“ ? Negreşit nu tot una în „scap 

tâtăr din foc“ şi în „scap căciula în puț“. Sensul particular al 

lui „scap“ în casul cutare saii cutare se cunâsce numai în frasă, 

în proposiţiune, în întrebuinţarea”i cea sintactică. Totuşi Dicţiona- 
rul nu se mărginesce cu atâta, ci sgândăresce mai departe. El 

caută, sensul cel fundamental, din care să se potă desfăşura diver: 

ginţa între cele doă saii mai multe sensuri particulare, şi'] găsesce 

în prototipul latin vulgar „excapare“, compus din preposiţiunea 

„ex“ şi din „capa =mantă“, de unde derivă atât românul „scap“, 
precum şi francesul „6chapper“, spaniolul „escapar“ ete. „Excapare“ 

însemna literalmente „a eşi din mantă“, adecă pe de o parte: „a 

se desbăra de ce-va“, pe de alta: „a lăsa jos“; în primul cas: 
„scap din foc“, în celal doilea: „scap căciula“. Dar la Stockholm 

sait la Moscva, într'o climă vitregă, acolo unde nică chiar cojocul 

nu ajunge pentru a înfrunta năvala crivăţului, s'ar fi desvoltat dre 

vre-odată ideia de „scăpare“ din acea de „eşire din mantă'? Eu 
nu putea să se nască decât intr”o ţâră dela amiadi-di, unde mantaua
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este bună din când in când la nevoe, dar mai adesea e nesuferită 

în toiul căldurei. La Romani „capa“ înfăşura tot corpul omului: 

„totum capiat hominem“ după expresiunea lui Isidor. O purtaii 

mai ales călătorii plecând la drum; şi pe dată ce sosiaii la cine-va, 
era obiceiu ca gasda s'o iea de pe umerii 6spelui, să] scape de 
o asemenea belea: „aufertur capa“. Iată-ne dară, pentru ca să pu- 
tem înțelege pe al nostru scap, siliţi a ne strămuta în traiul in- 
tim al străbunilor, în datinele lor, în folklorul Romei antice. Şi 
aşa este aprâpe tot-d'a-una. 

Gramatica cuprinde o parte dintr'o sferă forte întinsă, pe care 
Dicţionarul o îmbrăţişeză întregă. Raportul sinoptţic dintre ambele 
s'ar pute represinta prin următârea figură, din care vedem tot-o- 
dată că Gramatica nu numai se intercaleză Gre-cum în Dicţionar, dar 
încă — chiar când o considerâm în deosebi—se întemeiază pe el: 
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Prin „folklore“ se înţeleg aci nu acele texturi poporane, cari 
sint nu mai puţin trebuincidse Gramaticei, fiind o preţiosă fântână, 
pentru Linguistica, peste tot; ci se înţelege întregul traiu presinte 
şi trecut al unui popor, vi6ţa lui materială şi morală în treptata” 
desfăşurare, cu tâte ale ei multe şi mărunte. Cu cât acest traiu ne 
este mai cunoscut, cu cât noi nil putem înfăţişa, întrun chip mai 
intuitiv, mai v&gut cu ochii, cu atât mai limpede ne dâm s6mă de 
sensul cel mlădios al cuvintelor. Cine dre n'ar pricepe şi mai bine 
nascerea logică a lui scap din „excapo=es din mantă“, dacă ar 
av6 de'nainte'i chiar imaginea acelei mantale, care înfăşura pe 

- drumeţul roman obosit? Un Dicţionar e dator, după putinţă,
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a'şi împinge cercetările pină la acea margine extremă, căci ținta, lui, în starea actuală a, Sciinţei, este de a ne împărtăşi în istoria fie-cărui cuvint genesea totală a unei asociaţiuni de idei. Pe lingă „capa“, poporul roman mai avea şi alte feluri de man- tale, numite „lacerna“, „birrus“, „sagust, „mantum“ etc. Putem noi Gre cunâsce cu deplinătate pe una Gin ele, dacă nu o scim deo- sebi de cele-lalte? Şi nu numai când e vorba, de lucruri, ci nu mai puţin şi'n privinţa cea immaterială, a, simţimintelor şi a specula- ţiunilor intelectuale, ori-ce graiu, fie cât de necioplit sub raportul literar, posedă pentru ori-ce categoriă o s6mă de sinonimi, pe cari le distinge unele de altele, fie-care din ele avend o nuanţă propriă şi dând nascere unor derivate diferite, une-ori chiar diverginţi. Alt ce-va, este „Scap“ şi alt ce-va sinonimul „mântuesc“, derivat din „mantum“, adecă din aceiaşi noţiune fundamentală, ca Şi „Capa“. Deminutivul „mantellum“ ne apare deja la Plaut (Capt. III, 3 v. 5-6) cu sensul de „scăpare“ : 

Nec mendaciis subdolis mihi usquam mantellum est meis, Nec sycophantiis, nec fucis ullum mantellum obviamn est... 
»Mântuesc“, care n'are a face cu maghiarul „menteni“, este for- mat din latinul „mantum“ şi însemnâză literalmente „acopăr cu o mantă“, de unde pe de o parte sensul de „Săuver“, pe de alta— la Moldoveni —acela, de „achever“, nici o dată „laisser tomber“, căci la Romani „mantum“ era scurt şi uşor, „breve amictum“, nu su- perăcios ca lunga „Capa“. Fără Sinonimică, accepțiunea celor maj multe vorbe ne apare într”o umbră, în care Ochiul zăresce figu- rele, dar confunaă fețele. 

intenționat al Cuvintului nu se lămuresce fără un lung pasagiu reprodus in-extenso, Littr6 cel de'ntâiu a sciut să citeze, şi toc- mai de aceja cel de'ntaru el a reuşit să indice într'o mulţime de casuri nu numai sensurile, dar pînă Şi nuanțele cele mai fine ale fie-cărui sens în parte. Graţiă citaţiunilor bine alese, bine cumpă- nite şi bine clasificate, graţiă tot-o-dată unei pătrundetâre Şi inte-
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resante sinonimice, opera lexicografului frances este nu numai un 
registru de consultat, ci pînă la un punct o carte de lectură; pe 
când publicaţiunea Englesului Murray se as6mănă mai mult cu o 
diagramă : pe una 0 poţi primi ca pe acel tovarăş cu care vorbesci 
fără să ţi se urască şi —după gicătorea română — vorba vorbă, aduce; 
cealaltă este un fel de schelet, un specimen anatomic, o hircă 
cu oscidre numerotate într'un mod forte simetric, pe care trebui 
s'o studiezi câte o dată, dar cu care unei firi nervâse nui pr6 
vine la socotslă a remân6 singură în odaiă. 

Oră-ce mare dicţionar al unei limbi ar trebui să fie cartea de 
lectură cea mai respândită, cea mai atrăgătâre, căci acolo Şi nu- 
mai acolo se află deplinul y9 ceaurov al unei naţiuni: „cun6- 
sce-te pe tine însăţi“. In loc de acesta, ni se dă mai tot-d'a-una o 
stenografiă de abreviaţiuni peste abreviaţiuni, un nămol de termi- 
nologiă scolastică, un laconism pe care nul întrece nici chiar sti- 
lul telegramelor, nesce litere microscopice menite a face economiă de 
hârtiă şi a da ochilor orbul găinelor, ş'apoi unul şi acelaşi tipice mo- 
noton aplicat la biografia, fie-cării vorbe, deşi fie-care vorbă trăesce 
ca o individualitate propriă. Tâte astea sînt nesce păcate moştenite, 
în cari se resfață de bună voe Murray, de cari înti”o parte s'a scu- 
turat Littre, şi de cari n'a putut; să scape ilustrul Iacob Grimm în 
monumentalul seii dicţionar german, deşi ne spune el însuşi că ar 
fi dorit să'i dea caracterul unei cărţi de lectură, astfel incât să potă 
fi citit ca o petrecere de familiă serile pe la gura s6bei. Tocmai 
ac6sta aş vre şi eii, deşi străduința e cam anevoidsă, căci isbânda, 
atirnă nu dela talentul cel problematice al autorului, ci mai cu s6mă 
dela temperamentul naţiunii cu care are a face. Un Engles sati un 
German citesc c6suri întregi, fără a moţăi, aceleaşi pagine cari ar 
adorini într'o clipă pe un Frances, pe un Italian, pe un Român ; ar 
ceia ce place naturei vioi şi neastimpărate a ginţii latine, pote să 
se pară nu scii cum şi nu scii ce duhurilor născute şi crescute 
într'o altfel de atmosferă. Bi unul am lucrat şi lucrez între 
Români. 

Carte de leutură pentru toți fiii naţiunii, un mare dicţionar, 
zămislit, şi săvirşit după planul de mai sus, ar pute şin şedlă să 
inlocuâscă acele compilaţiuni adesea insipide, mai tâte indigeste, 
prin cari un spirit fraged încă se desgustă de citire, departe 
de a se instrui petrecend sai de a, petrece instruindu-se. Incepând 
dela clasele cele mai elementare şi pină la bacalaureat, fie pentru 

25,171. 11. 37
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băieţi, fie pentru fete, ar fi lesne de a spicui, potrivit cu virsta 

fie-căruia, câte un şir de cuvinte de o varietate extremă, cari 

nu numai să placă şi să înveţe, dar în acelaşi timp să atingă o 

ţintă cu mult şi mai înaltă: a sădi pînăn baierele înimei cultul 

raţionat al graiului părintesc. . . 

La întemeiarea Etimologicului, dorul Augustului Suveran, ro- 

stit de pe tribuna Academiei, a fost de a mântui din peire: „tote 

cuvintele vechi, cari altmintrelea vor fi perdute pentru generaţiu- 

nile viitore.. .“ 

Ori-ce cuvint oglindesce un lucru, 0 fiinţă, o ideiă, 0 datină ; 

aceste lucruri, aceste ființe, aceste idei, aceste datine, ei m'am în- 

cercat şi mă încerc a le apuca câne-cânesce din ieri şi din astăgi 

al poporului român; dar pentru ca ele cu adevărat să nu fie per- 

dute, pentru ca să potă rodi cu *mbelşugare în brasdele cele adânci 

ale dilei de mâine, mă tem a le da seci, sarbede, retegate, ci mam 

silit şi mă voiu sili a le aduce palpitânde de vi6ţă pe ogorul n€& 

mului românesc. 

NOUE PRESCURTĂRI : 

D. T. = Teodorescu. 

B. 

G. 

J, = Jarnik şi Bărsanu.
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1117 AMUȚESC 1118 

Amăşi, adv.; â Pinstant, tout ă 

Vheure, justement. Sinonim cu acuşi, 
de care însă poporul îl deosebesce în 
mai multe privinţe : sub raportul for- 

mal, din acuși se face deminutivul 
acuşică, pe când amuşă n'are de- 
minutiv ; sub raportul logic, numai 
amuşi pote să, însemneze „justement“. 
Frâncu-Canârea , Moţii p. 47: „A- 
cuşi = peste puţin, de ex.: acuşi 
va fi anul de când ne-am vEdut ; a- 
muşă = tocmai, de ex.: amuşă e anul 
de când a venit la noi...“ 

Amuşă derivă din a m u prin intensi- 
vul -şi, după cum „acuşi“ vine din 
„acu-şi“. Întru cât am u este o formă 
contrasă din acmu, în vechile tex- 
turi ne intimpină acmu şi, bună-6ră, 
chiar reduplicat la Cantemir, Ist. Ie- 
roglif. (Mss. în Acad. Rom. p. 54): 
p+.. ce pentru tot foloșul cel de obşte 
silind, zis'am şi zic şi nepărăsit voiu 
zice, că lupul precum iaste adevărat 
filosof, aşia şi spre isprăvir6 tr6bei 
aceştiia harnic aste, precum dovâdele 
Şi argumenturile, pre carile acm u ŞI 
-acmu şi înaintea tuturor puindu-le, 
tot adevărul lucrului vor mărturisi...« 

Dicţionar Mss. Bănăţân circa 1670 
(Col. |. Tr. 1883 p. 429): „Akmush. 
Statim. Confestim*, 

V. Acu. — Amu, 

Amuşuluâse (amuşuluit, amușuluire), 
Vb. ; flairer, suivre ă la piste, dâpister. 
Sinonim cu adulmec. Provincialism 
din părţile Transilvaniei. 

Frâncu-Candrea, Moţii p. 47: „a a- 
muşului=a mirosi; se dice cu deo- 
sebire despre câinii de vinat când: dai 
de urma vinatului. ..“ 

Maghiarul mes sze „departe“, mes- 
szelâtni „a simţi de departe“. 

v. Adulmec. — 4ulm. 

Amiât, — V. Amuţesc.   
  

Amuţălă. —v. Amuţire. 

Amauţăse (amuţit, amuire), vb. ; 10. 
devenir muet, perăre la, parole, se taire 
tout d'un coup; 20. renâre muet. Ca, 
netransitiv, a se face mut; ca tran- 
sitiv, a face mut pe altul: astădi am 
amuţit de frica, ta, dar mâine te voiu 
amuţi ei pe tine. Românul amujesc 
corespunde italianului a mm utesco 
= lat. vulg. admutesco, pe când 
spaniolul „enmudecer“ represintă un 
prototip „immutescere“ (Cihac). Amu- 
fire pentru gură este ca asur dire 
pentru urechi, orbire pentru ochi 
etc. 

Coresi, 1577, ps. XXXVIII: 
-« muţi şi nu „„0obmutui 

deşchişii rostulii et non aperui os 
mieu.., meum,.. 

la Dosofteiu, 1680 : „amuţâtam şi n'am 
deşchis rostulii mieu. ..“ 

Cantemir, Ist. Ieroglif. (Mss. în A- 
cad. Rom. p. 127): „dinţii vorovitori- 
lor după voe să sdrobască, limba vi- 
clână şi mincinoasă să amuţască, şi 
urschia, de linguşituri priimitoare să 
asurzască,. ..* 

Descântec „dintru lele“, după cum 
se rostesce în Ardâl pe la Năsăud (A. 

Pop, c. Sân-Georgiu) : 

Die oci mo orbgit, 
Die nas mo cârniit, 

Die gură m'o amuţii, 

Die ureci m'o asurăzit, 

Die mânuri mo liegat, | 

Die pcişcidre m'o 'mpeeliecat,., 

(cfr. Şainenu, Ielele p. 11) 

Ca b6lă, după medicina poporană, 
amuţire se datoresce Ielelor. 

„Cine a v&dut Ielele făcând hore n6p- 
tea prin poieni şi cântând, dacă o va 
spune, amuţesce“ (C. Petrescu, Muscel, 
c. Rădesci). 

„Poporul gice că lelele umblă mai 
mult n6ptea, cântând, şi dacă sentîm-
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plă să chieme pe cine-va pe nume şi 

acela, le respunde, amujesce.. „« (D. Pop- 

pescu, Dîmboviţa, c. Băleni-Sărbi). 

„Intre ocări de-ale poporului: Amu- 

țire-al să amujescă! Căd6-ţi-ar limba, !...“ 

(G. Dobrin, Făgăraş, c. Voila). 

Fără a fi bolnav, amufesce cine-va, 

pe o clipă când se speriă, când e bi- 

ruit de sfială, când resimte o puter- 

nică sguduire sufletescă. 

[, Văcărescu p. 40: 

Spuiu, cer, chem, cânt numele tei ; 

Dar când te 'ntâmpin unde-va, 

Rîd, plâng, încep a tremura ; 

Şi gat a fi pr6 vorbitor, 

Vrând mi! a'ţi cere L'al mei dor, 

Câna sînt aprope să 'ndrăznesc, 

Cuvîntu ?mi piere, amuţesc... 

Zilot, Cron. p. 118: „Ce mai rei la 

un pămînt sait la o stăpânire decât să 

fie fără putere de arme ale ei şi fără 

bogăţiă a caselor boeresci ? precum a: 

junse ticălosa 'Ţâră-Românsscă dela o 

vreme încâce din zavistia, Grecilor, pre- 

cum am arătat. Deci dintr'acesta amu- 

țiră bieţii boeri cei iubitori de patriă, 

(las pre cei rei şi vindători, ei şi fi- 

resce Iei) neavând în ce se rezemă; 

acâsta îi făcu de 'şi plecă capul la tâte 

buruenile...“ 

Mai amuţesce omul şi atunci, când 

îi este urit să vorbâscă cu cine-va, 

In următârea doină din Ard6l, în loc 

de amuţesce ne întimpină cu acest sens 

reflexivul se muţesce: 

Ba te-aud, bade, aud, 

Dar nu pot ca să'ţi r&spună, 

Căci gura mi sa muţit, 

Find în casă cun urit... 
(Tribuna din Sibiiu, 1886 p. 929) 

In Banat se aude şi forma amut, 

care se rapârtă cătră amulesc ca pa» 

murt“ cătră „amurţesc“. 

Dicţionar Mss. Lugoş6n circa 1610 

(Col. |. Tr. 1883 p. 423): 

„Amut. Obmutesco“. 

v, Amuţire. — Amuţit. — Mut.— Mu- 

[esc. 

  

  

Amuţire (plur. amufiri), S. f.; mu- 

tisme, perte de la parole. Sinonim cu 

amuţelă, care însă exprimă mai 

mult o stare patologică, şi cu amu- 

țitură, care cuprinde o nuanţă de 

despre. 

Cantemir, Ist. leroglif. (Mss. în A- 

cad. Rom. p. 32): „macar că 16 iaste 

amuţire din lipsa organelor de voroavă 

tocmitoare, dar încă mai r6 iaste când 

purcâde din lipsa şi neştiinţa cuvinte- 

lor trebuitoare...“ 

Antim, Predice p. 91: „bau lovit şi 

cu palma preste obraz, şi i-ai pecet- 

luit spurcata şi clevetnica, lui gură 

cu amuţâla...“ 

Jipescu, Opincaru p. 39: „Rumâni 

însă nu tac mult; sar bocăni d'ar pă- 

timi de amuţsâlă; sint glumeţi ne- 

voie mare...“ 

Dicţionar Bănăţân Mss. circa 1670 

(Col. |. Tr. 1883 p. 428): „Am uci- 

tură. Vocis praeclusio“. 

v. Amuţesc. —-6lă. —-dre. — “tură. 

Amuţit, -ă, adj.; part. passe d'a- 

muţesc: rendu muet. Mut întrun 

mod trecător. 

Cantemir, Ist. Ieroglif. (Mss. în A- 

cad. Rom. p. 98): „ca cum şi cu tru- 

purile şi cu sufletele amurţiţi şi amu- 

țiţi ar fi fost, prin câtă-va vreme în- 

tre dînsele mare tăcâre să fâcu...“ 

v. Amujesc. 

Amuţitără. — V. Amuţire. 

Amza, n. pr. m.—v. Hamza. 

1:An (plur. ară şi d), s. m; 10. an, 

ann6e; 20. long intervalle de temps. 

Substantivul an din latinul annum 

nu îxebul amestecat cu aâverbul an 

=—lat. anno, de unde an-ţerţ= 

anno tertio, despre cari vedi la lo- 

cul lor. 

În înțelesul strîns al cuvintului, ar
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este totalitatea, timpului în cursul că- 

ruia, pămîntul îşi săvirşesce rotirea, sa 
în giurul s6relui. Prin acâstă rotire 

se urmeză una după alta cele pa- 

tru mari schimbări periodice: primă- 

v6ră, v6ră, tomnă şi iârnă, cari în 
graiul vechiu se numiaii: vremile 
anului. 

Moxa, 1620, p. 8346: „începu a po- 
dobi ceriul cu stâle şi cu luciaferi, cu 
soarele şi cu luna, de se întrecii una 
cu altă întru lauda cui le-au faptii Şi 
să cunoască oamenii vre mileai- 
lor... 

Dicerea a n otimp sau anutimp, 

pe care unii o urcă la epoca romană 
(Cihac, I, 12), este un neologism nă- 
scut nu de-mult, la Românii de peste 
Carpaţi printr'o traducere literală din 
germanul „Jahreszeit“ ; cu tote astea, 
ea are sorţi de a se înrădăcina în graiu, 
lipsind un alt termen mai potrivit pen-. 
tru noţiunea, de „saisont. 

Intr'un sens mai larg, se dice an nu: 
mărul de 365 sai 366 de dile, ori-care 
ar fi punctul lor de plecare; iar în- 
tr'o accepţiune familiară, an este o 
vreme îndelungată în genere, 

ID. an ca unitate de timp. 

19 în literatura poporană. 

Impărțirea anului în lune, sep- 

temâne, dile şi nopţi se cuprinde 

în admirabila ghicitre poporană: 

„Am un copaciu cu doi-spre-ce crâci; 

în fie-care eracă sînt patru cuiburi ; în 

fie-care cuib sînt şepte 6u6, şi fie-care 
oi are o parte albă şi alța n6gră“ 
(Sbiera, Poveşti p. 322; cfr. Ispirescu, 
Ghicitori p. 31). 

Apr6pe aceiaşi ghicitore, dar mai 

puţin ingeni6să, ne întimpină: 

la Spanioli : 

Un ârbol con doce ramas, 

Cada, una tiene su nido, 

Cada, nido siete pâjaros, 

Y cada cual su apellido...; 

  
  

la Portugesi : 

Um” ârv're com doze ramos, 

Cada ramo tâin s6 niinho, 

Cada niinho triinta passairinhos... ; 

la Italieni : 

Ca un altero alberone 

Con dodici ramone: 

Ogni rama ha quattro cove, 

Ogni cova sette uccelli, 

Quest'ă il fior de Pindovinelli. .. 

(Pitiră, Arch. delle trad, pop. II, 431; III, 113) 

E mult mai sarbedă ghicitorea, co- 
vespundătore francesă : „un păre a 

douze fils, chacun d'eux en a trente, 
moiti6 blancs, moitis noirs* (G. D.T,, 
Poes. pop. 217). 

Intr'o variantă românescă a acestei 
ghicitori se dice : „doă-spre-ce ramuri, 
jumătate verdi, jumătate uscate...“ 
(&. D. T., 1. c.), înţelegându-se în pri- 
ma, jumătate vremea dela „Dragobete 
cap-de-vară“, adecă dela 1 marti, &r 

în jumătatea, cea-laltă vremea dela, 

„Sânt-Andreiu cap-de-iârnă“, adecă dela, 
1 decembre. 

v, t' Andreu. — Dragobete. — Primă- 
vEră. 

E caracteristică prin spirit bisericos 
varianta bulgară : „un arbore cu 12 
ramure, pe fie-care ramură câte 4 cui- 

buri, în fie-care cuib câte doă găoci 

uscate“ (&olakov, Sbornik 1872 p. 119), 

adecă câte doă dile de post. 

Ca unitatea, cea mai lungă de timp, 

căcă „decenii“ sai „secol“ sint străini 
poporului, anul se identifică cu în- 

suşi timpul, bună-6ră în locuţiunea, 

est-timp=est-an. 

De asemenea an se iea ca sinonim 

cu vreme, de exemplu într”o doină 
din Ard: 

- M8 căsnesc de este-o vreme 

Să fac din pelinaş miere; 

EI, pustiul, e tot fiere!
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M5 căsnesc de este-un 0% 

Să fac din pelin zahar; 

EI, pustiu, 1 tot amar!... 

(G. 1. Bibicescu, Coll. Mss.) 

Poporul însă face o deosebire esen- 

ţială între vremea de acum şi 

vremea de apoi. Cea dentâiu a 

fost tot-d'a-una cum este astădi, şi tot 

aşa 0 să remână pînă la judecata cea 

de pe urmă, când se va începe vre: 

mea de apoi, şi atunci, după, disa 

baladei „Iovan Iorgovan“ : 

Ce-am aflat şi ce scim noi? 

Co veni vremea dWapoi: 

Co fi anul ca luna, 

Luna ca septămâna... 

1G. D. 'L., Poes. pop. 422) 

Ca, în generalitatea limbilor, Romă- 

nul asociază des anul cu diua, nu 

cu luna saii cu sept&mâna, 

Psaltirea Şcheiană circa 1550 (Mss. 

în Acad. Rom), LX, 7: 

„.. anii lui pără, annos e 

la dzi în gintu jus usque în di- 

şi gintu... em generationis 

et generationis... 

Prin an şi qile işi măs6ră popo- 

rul suferințele sale, când dice: „câte 

qile întrun ani. 

Cine maude căntând, 

Dice că mam nici un gând, 

Dar aţâtea, gânduri am 

Câte dile 's întrun an... 

(Retegan, Cărţile sătânului 1886 p. 13) 

sai : 

Câte dile 's întPun an, 

Atâtea năravuri am... 
(Familia, 1886 p. 503) 

„Blăstem : ducă-se câte dile întrun 

an!“ (G. Bottez, laşi, c. Șipotele; G. 

Bunescu, Tecuciu, c. Brăhăşesci). 

Printi'o altă asociaţiune între an şi 

qi, un proverb adevărat eroic sună: 

„Decât un an căâră, mai bine o qi 

şoim“ (Iordachi Golescu, Conv. lit. 

1874 p. 72). 

    

  

Rare-ori anul se asociază cu c6sul, 

ca întiun proverb forte remarcabil : 

Când va vr6 norocul să'şi întârcă pasul, 

Nu aduce anul ce aduce câsul... 

(Pann, |, 34). 

Acâstă dicătore ne întimpină deja la 

Miron Costin în „Viaţa lumii“: 

Norocul, fără să stea, îşi tot schimbă pasul; 

Anii nu pot aduce ce aduce c6su |. 

(Ap. Hasdei, Răzvan, ed. 3 p. 150) 

O găsim apoi la Ianache Văcărescu, 

Ist. Otom. (Papi, Monum. II p. 278): 

„Acela, însă ce nu pote aduce şi pri- 

cinui ană şi strădania, pricinuesce câte 

o dată câsul şi norocul. ..* 

Când trece ce-va peste un an, Ro: 

mânului i se pare a fi de o lungime 

extremă ; aşa despre o s6cră se dice: 

De te-ai coce-un an şo vară, 

Tot vei remân6 amară!.. 

(Marian, Bucov. 11, 188). 

Balada „Ţeranul şi căocoiul“ : 

Nu te cepe cun ţăran, 

Că aşa el ţi-i duşman, 

Căci ţăranul când te bate, 

Zaci un an şi jumătate... 

(Col. 1. Tr. 1882 p, 1bi 

Balada „Vilcan“ : 

Nam dat ochii cu Vilcan 

Dei mai binedeun ar... 

(G. D. £., Poes. pop. 551) 

Dar expresiunea poporană simbolică, 

a unei durate afară din cale, esteno8 

ană, paralelă cu „noă ţeri şi noă mări“, 

cu „noă rade ale sârelui“, cu „noă 

dîne“ etc. 

Balada, „Lloviţă“ : 

Ori-şi-cât m'am ostenit. 
Nobdai 

Pe no& cai, 

Pe toţi not i-am spetit... 

(Marian, Bucov. I, 73). 

Balada „Sorele şi luna“ : 

Îmblă, frate, mândrul sâre, 
Îmblă, frate, să se 'ns6re
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No&ai 

Pe noă cai.., 

Balada „Mogoş vornicul“ : 

Noă ani săii tot alungi 
AI 

Şi cu mortea să'i agiungi!,. 

Proverb : 

A lipsit de a-casă no ană 
Şi s'a întors cu doi bani... 

(Pann, II, 5) 

Raritatea unui fapt se exprimă prin 

locuţiunea : „întrun an o dată“. 
Un ţeran din Ialomiţa: „Adi e Sântu 

Neculaiu; ai, nevastă, la biserică să 

dăm o leturghie şi să ne rugăm lu 

Dumnedei, căi sărbătâre mare, e în- 

tr'un ano dată...“ (T. Teodorescu, 
c. Lupşanu). 

Ion din St. Petru, 1620 (Mss. în 

Acad. Rom. p. 10): „vini ele la noi 

într'un anuo dată şi lăcuescii 
30 de zile cu noi... 

Pluralul ară, când e vorba de tota- 

litatea timpului cât a trăit o ființă 

sai cât a durat un lucru, e sinonim 

cu vristă saui— după cum se dicea, 

în vechiul graiu—cu crescut. 

În acest sens se pote întrebuința 
cu determinarea numărului anilor, sai 
înt”un mod nederminat. 

Nedeterminat, a cerceta, despre vrista 

cul-va se dice mai poporan: a în- 
treba ană. 

Proverb despre fete bogate: 

Când vor fi la mijloc banii, 

Nu se mai întrâbă ană... 

(Pann, II, 128.) 

In loc de: „a examina vrista“—,a, 
căuta anăi. 

Anton Pann, Prov. II, 9%: 

Se 'nbulzia s'o câră văduvii şi junii; 

Nu'i căuta chipul, nui căuta anii; 

Totă frumuseţea, îi era ei banii... 

La un cal ani se caută după 
dință. 

Când numărul anilor se determină, 
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de 'naintea cifrei se pune genitivalul 

de. 

Moxa, 1620, p. 366: „el era tinereli 

de 7 ami... 
Pann, Prov. II, 103: 

Un bătrân odinidră de noă-deci ani trecut... 

Fără număr, dar determinat prin- 

tun adjectiv, se dice despre vristă: 

mic de ani=—,tinăr“; mare de 

ani = „bătrân“ ; în ultimul sens locu- 

țiunea românescă corespunde latinului 

annosus, şi mai bineînsă italianului 

pieno d'anni. Se mai pote dice 
tot, aşa de bine: vechiu de dile. 

Când nu e vorba de vriîstă, ci de- 

spre punctul de plecare al unei si- 

tuațiuni, atunci de însemn6ză „de- 

puis“ , fâră raport genitival. Aşa: 
„mam însurat de trei ani“, „d e mulţi 

ani te aştept“, „de ani n'ai mai ve- 

nit pe la noi“. 

Balada, „Novac şi corbul“ : 
Grue zace la 'nchis6re 
De trei ană lipsiţi de s6re... 

In fine, este de observat că nede- 

terminatul ani se întrebuinţeză mai a- 

les despre o vristă ce-va mai înain- 

tată, pe când la cei tineri de tot se 

aplică deminutivul ani şori. 

V. Anişor. 

Pentru idiotismul: „d'atâţia 

mari de ani“ saii „d'atâţia a.- 

mari de am, 

v. % Amar. — Mar. 

20. în cronologiă. 

Graiul face o mare deosebire între 

an şi an, adecă între anul comun 

şi anul particular, cel dentâjiu 
începându-se şi isprăvindu-se la câte 
o i hotărită, bună-6ră 1 ianuarii şi 31 

decembre, pe când cel-alalt cuprinde 

acelaşi număr de lune, dar se începe 

şi se isprăvesce la câte o di conven- 

țională ori-şi-care. Astfel pote să fie 

un alt an scolastic, un alt an fiscal,  
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un alt an judiciar, un altanpentru a- 

rende şi chirie etc., jar individii în tre- 

bile şi daraverile lor îşi încep anul 

după întâmplare saii în ori-ce di le 

vine la socotslă. 

Caragea, Legiuire 1818, p. 66: „De 

să va mărita fâămeia în anul jalii, 

să piiarză darul dinnaint6 nunţii...“ 

Anul comun pote să fie numai 

oficial sai numai vulgar. La Ro- 

mâni a fost în curs de mai multe vâ- 

curi, pînă în secolul trecut, o dife- 

rinţă între unul şi altul. Anul nostru 
oficial, luat dela, Bizantini prin Slavi, 

se începea la 1 septembre şi se nu- 

m&ra, dela, Creaţiunea lumii, presupusă 

a se fi petrecut cu 5508 ani înainte 

de nascerea Mântuitorului, astfel că, 

pentru a sci anul creştin, trebuia din 

totalitatea unei date să scotem 5508 

dela 1 ianuariii pînă la 31 august, iar 

5509 dela 1 septembre pînă la 31 de- 
cembre inelusiv. Pe când un asemenea 

an se ţinea la Curte, în biserică, pen- 

tru relaţiuni juridice de ori-ce natură, 

poporul însă n'a incetat nici o dată 

de a serba începutul anului la 1 ia- 

nuarii, şin parte — printr'o remăşiţă 

de tot archaică—la 1 martiii, legenda. 

rul Mărţişor, care şi la Romanii 

cei primitivi era luna dentâiu: „an- 

nus incipiebat a Martio“ (Macrob., Sat,, 

|, 12), de unde luna a şeptea a şi pă- 

strat numele de „September“. 

v. An-notă. — Mărţişor. — Răpolună. 

Din causa diverginţii între usul ofi- 

cial şi între cel vulgar, în vechile tex- 

turi ne întimpină nu rare-ori greşeli 

cronologice, fie prin nescire, fie prin 

scăpare din vedere, nu numai din par- 

tea, celor agramaţi, dar chiar de cătră 

cei mai cărturari. Aşa, în Synaxarul mi- 
tropolitului Dosofteiu citim pe fron- 

tispicii încheiarea bilinguică : „vl6to 

dela începutul lumii 7190 meseţa oc- 

tovri 27 dni, dela naşteria Domnului 

AN 
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şi Mântuitoriului nostru Isus Hristos 

l6tii 1682%, pe când octobre 7190 

corespunde lui octobre 1681, far nu 

1682. | 

In graiul vechiu se dicea de o po- 

trivă bine la singular şi la plural: „în 

anul cutare“ sai „în ană cutare“. 

Urechia, Letop. I p. 110: „în an 

6947 Noemvrie 28 întrat'ai în ţară oaste 

tătărâscă de aii prădat şi ai ars pînă 

la Botoşeni şi ai ars şi tărgul Boto- 
genii ; aşijderea în anul 6948 Dechem- 

vrie în 12 6răşi aii întrat Tătarii...“ 
Intrun stil solemn, vorbindu-se de- 

spre trecut, se dicea: „când a fost 

cursul anilor...“ 

Nicolae Costin, Letop. II p. 39: 

„Când ai fost cursul anilor dela în- 

ceputul lumii 7193, 6ră dela Hristos 

1685, în luna lui Iunie în 15 zile, aă 

îmbrăcat caftan de Domnie Cantemir- 

vodă...“ 

Constantin Brâncovanu, 1695 (Cond. 

Mss. în Arch. Stat. p. 199): „de când 

au fost numărul anilor 7190 fiindu 

acestu plaiu âi vie păragină...“ 

Pentru an dela Creaţiune se dicea 

nu numai „dela începutul lumii“ ca 

mai sus, şi: „dela. Adam“ ca în tex- 

turile citate la pag. 240, ci încă : „dela, 

zidirea lumii“ saii „dela facerea lumii“; 

însă expresiunea cea mai frumosă şi 

de formațiunea cea mai poporană este: 

„din faptul lumii“, după cum des- 
diminsţa se chiamă „faptul qilei“. 

Text din sec. XVII (Cod. Mss. mis: 

cell. al Bis. Sf. Nicolae din Braşov, p. 

21): „atast'au fost în ani diîn fap- 

tulă lumiei 5499 în lunalui Mar 
tie...“ 

v. Fapt. — Lume. 

Afară de slavicul 16, cărturarii în- 

trebuinţai şi pe compusul sei ve- 
16 = nm sro „in anno“ ca sinonim 

cu an, de exemplu: „ai purces An- 
tioh-vodă la Camenița în luna lui Lu-
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nie zi 1, şi ai trimis şi Domnul mun- 
tenesc Costantin Basarab o samă de 
oaste muntenâscă, şi ai zăbovit 3 luni 
acolo, pănă o ai deşertat şi aii dato 
pe măna Leşilor în luna lui Septem- 
vrie 12 zile marţi, velâtul 72084 
(Letop. II p. 49). 
Dar sensul propriă al velâtulu i, 

cu care el se mai aude la bătrâni şi 
ar pute să remâie în limbă, nu este 
„lann6e“, ci „la date“, adecă indica. 
țiunea, cifrică precisă a unui an. 

Neculce, Letop. II, 196: „doar nis- 
cai vel6turi a anilor de s'or fi gre- 
şit, €ră cele-lalte întru adevăr s'au 
scris... 

v. Let. — Vele, 

Pentru isprăvirea anului Românul 
are do saii trei vorbe deosebite: o 
expresiune verbală aşa dicână dina- 
mică: „anul se îm ple“, maj rar: „Se 
împlinesce“, şi o expresiune no- 
minală statică: „an încheiatt. ŞI 
lătinesce se dicea: „implere an- 
nume, 

Text din sec. XVII (Cod. Mss. mis- 
cell. al Bis. Sf. Nicolae din Braşov p. 
89): „se apropie zilele de i se în plu 
cocoanei anul diîntăi...“%; şi mai jos: 
„dâca se înplurâ trei ani... 

Pravila Moldov. 1646, f. 26: „să să 
-Ducure şi să să vesel6scâ cu acest; bine 
pănă căndii să vorii în plia doo-dzeci 
de ai, şi el şi fetorii lui, iară nu mai 
multii. .,& 

Noul Testament din 1648, Act. Ap. 
XXIV, 97: - ” 

. iară îm - 

plăn du-să doi | 

ani, luo aituli... | 

„++ biennio au- 

tem expleto, 

rem, .. 
unde în Biblia lui Şerban-vodă, 1688: 
„doi ani înplinin d u-se...* 

Dosofteiu, Synaxar 1683, Dec. 10: 
păciasta, o răbdă trei am încheia d 
şi nemicâ, n'au suspinati, . .« 

accepit successo- 

T:AN 
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Jipescu, Opincaru p. 132: „sai plim- 
bat o stămână şi ai plâns o 100 dă 
ană încheiaţi...“ 

V. Cumplu. 

II, an în locuţiuni adver- 
biale. 

Ca şi ceilalți termeni privitori la 
împărţirea, timpului, an se întrebuin- 
ț6ză, adesea, ca adverb. Să se alăture: 
„anul acesta, a fost ploios“ cu: „anul 
acesta nu voiu pleca nicăiri“. Pe când 
în primul pasagiii „anul acesta“ este 
un curat substantiv, în pasagiul al doi- 
lea el funcţioneză întocmai ca adver- 
bul „astădi“ în: „astădi nu voiu pleca 
nicăiri“, De asemenea în „acum un an 

= anno praeterito“ an trece deja în 
adverb. 

Doină din Arde : 

Cu mândra de-acum un au 

Dintrun măr mă săturam... 

(I. B. 155). 

Mai ales însă atunci când îşi aso- 
ciază unele preposiţiuni, an formsză 
un şir de locuţiuni adverbiale, dintre 
cari mai nici una nu se află în limbile 

romanice din Occident. 

10. cu anul şi pean. 

Intre ambele locuţiuni, cari se tra- 
duc franţusesce de o potrivă prin „par 
an“, este la noi aceiaşi deosebire ca 
între : „cu diua“ şi „pe di“, „cu luna“ 
şi „pe lună“ ete., cu anul implicând în 
sine o noţiune de sarcină, de muncă, 
de stăruință în tot cursul unui an, pe 
când pe an însemnâză mai mult fo- 
l6se decât greutăţi, şi acâsta întrun 
interval mai îndelungat împărţit pe 
Gnă, „per annos“, fie-care an având 
restimpuri libere. Când cine-va „pri: 
mesce pe an atâta“, este un ve- 
nit asigurat pentru un număr de ană 
în nesce condițiuni mai mult sati mai 
puţin îndemânatece ; când însă „pri-
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mesce cu anul“, vrea să dică că tot 

așt6ptă cu greii să primâscă, şi la urmă, 

anul împlinindu-se şi plata fiind refuită, 

se pâte ca să nu i se mai dea. Cine-va 

călătoresce cu plăcere de mai multe ori 

pe an; dar a călători cu anul este 

a nu se mai odihni. Nuanţa pessimistă 

a dicerii cu anul se învedereză pe de- 

plin Gin următârele exemple: 

„Basmul lui Dumnedeii“ (Ţara nouă, 

1886 p. 71): „Meştere de lemn, — îi 

dise Maica Domnului, — du-te a-casă 

şi muncesce cu anu 

pînă ce vei lua banu...“ 

In cântecul „Jianului“ : 

Cala e Iancu Jianul, 
Care bate cu tufanul 

Şi ţine pisma cu anul... 

(Col. ]. Tr, 1873 p. 53) 

unde „pisma cu anul“ exprimă părerea 

_poporului că pisma n'ar trebui să fie 

decât cel mult „cu luna“, fără a ţin 
mai îndelungat. 

Doină din Ardgl: 

M5 trecuşi, măicuţă, dâlu, 

Maică, d6lu cu poâbelu, 
Să nu ne vedem cu anu... 

(9. B. 114 

La plural: cu ani. 

Anton Pann, Prov. Il, 19: 

De ce să. slujesc cu anii, să muncesc ca 

un argat ?.. 

Pe an presupunând o urmare de 

ani, se pote dice: „pe tot anul=pe 

fie-care an“. 
Pravila Moldov. 1646, f. 29: „să vor 

tocmi pre totii anul ca să'i facă 

plată...“ 
Dar nu se pâte dice: „cu tot anul“ 

saii „cu fie-care an“, căci „cu anul“ 
cuprinde un singur an încheiat. 

Tot cu sensul de continuitate, în ve- 

chiul graiu „an pre an“ însemna: „an 

după an“, „întrun şir de ani“. 
Dosofteiu, Synaxar 1683, Dec. 9: 
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„aşia făcia, ani pre ană, cânâii ia să 

suia la casa lui Dumnedzău şi'ş făcia 
inemă, ria şi plângia şi nu mânca, ..“ 

Locuţiune: pe c6s şi pe an: 

Omiliar dela Govora, 1642: „atunce 

îngerul va bucina, ca să se gătâscâ alţi 

şapte îngeri, carii sânt aleş pre tas 

şi pre an să răsipâscă stare ceştii 
lumi. ..% 

v. 0u.— Pe. 

2. întru an şi în an. 

Nearticulatul an nu se construesce 

cu în decât în locuţiunea „din an în 

an = de in anno în anno“, care numai 

prin duplul „in“ diferă de italianul: 

„Wanno in anno“ saii de portugesul 

„de anno em anno“. 

Miron Costin, Letop. 1, 295: „de a- 

tunci ai legat Vasilie Vodă banii. ce 

se dai Sultanilor den an în an...“ 

Acest în an are în vedere nu tota- 

litatea, anului, ci numai marginile. De 

asemenea, articulatul „în anul cutare“ 

are a face cu un moment 6re-care, nu 

cu anul întreg. Prin acâsta, construc- 

țiunea lui an cu în se deosebesce de 

construcţiunea lui an cu întru. 

Locuţiunea în tru an, nu rară în 

vechiul graiu, însemn6ză: „în tot cur- 

sul anuluă“. La plural, denaintea nu- 

mărului anilor se punea simplul în, 

far întru atunci când numărul urma 

după an; de exemplu: „în doi ani“ 

şi „întru an doi“. Archaicul întru 

an, întru ară, represintă pe latinul: 

„intra annum“, „intra annosf. 

Cugetări în 6ra morţii, circa 1550 

(Cuv. d. bătr. II, 450): „miluiţi-mâ în- 
tru anu să plăngu de păcatele mele...“ 

Rugăciunea Sf. Sisinie, 1580 (ibid. 

II, 285): „şi luo doo fete să-i slujascâ 

cu hrană întru an...“ 

Codicele Voroneţian circa 1550 (Mss. 

în Acad. Rom), Iacob. IV, 13: 

„vremu lăcui acie în tru anu şi vremu
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face negoţu şi dobăndă...“, unde în 
Noul Testament din 1648: „vomi pe- 
trece acolo un ap...“ 

Ibid. V, 17: „nu ploo spre pă- 
măntu în trei anii...“; în Testamentul 
din 1648 tot aşa: „nu ploo în 3 ani“, 
iar în Biblia lui Şerban-vodă , 1688: 
„hau ploat pre pământ trei ami... 

Moxa, 1620, p. 355: „Nomanii Pom- 
bilioni stătu Domni după Romil, a- 
cesta tocmi 12 luni întru an...“ 

Mitropolitul Dosofteiu din Ardel, 1627 
(A. IL. R., 1, 100): „cela ce nu va îs- 
povedi omul de patru ori întru am, 
cela ce nu va posti 4 posturi întru 
an, fie de care post birşag 7 florinţi... 

Noul Testament din 1648, Act, Ap. 
XIX, 10: 

... Şi acasta fu „+. hoc autem 
în doi ani... factum este per 

biennium... 
unde în Biblia lui Şerban-vodă: „în tru 
ani doi... 

Pravila Moldov. 1646, f. 25: „va: 
meşul ce nw'ş va lua vama dela ne- 
guţător până în cinci ai, de-aciia nu va 
putia lua nemică, pentru căce sau 
trecut o vrâme...“ 

La Cantemlr, Chron. II, 238, întrun 
admirabil pasagiii despre acei ce tăgă- 
duesc persistința Românilor în Dacia 
lui Traian: „pre tot n6mul românesc 
nu într'alt chip, ce tocma ca legumele 
într'un an îi sădesc, răsar, îi cresc 
şii şi zmulg...“, unde în loc de „în- 
tun an“ era de ajuns: „întru 
an“, dacă Cantemir n'ar fi voit să 
se rostscă mai energic: „intra sin- 
gulum annum“. 

In oposiţiune cu „întrun an“ se 
dice „întru mulţi ani. 

Colindă din Ardgl: 

Intru mulţi ani cu pace, 
Cu pace şi sănătate... 

(Pamilia, 1886 p. 610). 
v. În. — Întru.   
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3%. prespre an, peste an. 

Alt ce-va este „peste un an = aprăs 
une ann6e“ şi alt ce-va „peste ant, 
în graiul vechiu „prespre an=dans 
espace d'une ann6e“. Prespre an 
este sinonim cu archaicul întru am, 
cu acea deosebire însă că nu implică, 
continuitate: se pâte dice „trăesc în- 
tru an“, fiind-că traiul se continuă în 
tote dilele anuhă, dar nu: trăese 
prespre an“, ca şi când n'aş trăi în 
tote dilele din cursul anubă. 

Titlul Omiliarului mitropolitului Var- 
lam, 1643: „Carte romănâscă de învă- 
ţătură, duminecele preste an şi la 
praznice înpărăteşti.. .& 

Pravila Moldov. 1646, f. 3: „dajdia 
şi toate greutăţile căte'sii prespre 
anii. 

Anton Pann, Prov. 1, 139: 

Peste tâtă septămâna găsesci serbători să 

ţii, 
Că lunia sint sfinţii Îngeri, marţa sfintul 

Ioan, 
Carii şi în alte dile se prăznuese peste an.., 

unde „peste t6tă septămâna“ expri- 
mă continuitate numai prin adjectivul 
ptot“, căci dic6ndu-se „peste septă- 
mână“, ca şi „peste an“, nu sar în- 
țelege decât unele dile din cursul sep- 
tămânei. 

v., Peste, 

40, la anul, 

Ac6stă, locuţiune însemneză: „după 
un an“ sait „peste un an“ ori mai a- 
les „în anul viitor“. Şi lătinesce se di- 
cea, cu acest sens „ad annum“; forma, 
românsscă însă corespunde unui: „ad 
annum illum“. 

Moxa, 1620, p. 405: „luară atunce 
Turcii Bosna, şi la anul se lovi Mu- 
rati cu lancul voevodii...« 

Nicolae Muste, Letop. III p. 8: „la 
anul după acâstă, oştire iară ai venit
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poruncă de ste Dabijei vodă şi lui 

Grigorie vodă Domnului Muntenesc...“ 

Alexandri (Poes. pop. 76): „Una din 

mulţemirile Românului e de a închina 

pîn'a nu be: Cuvintele obicinuite la a- 

semine închinări sînt: Noroc să dee 

Dumnedeii ! şi la anul cu bine Mk 

Balada Oprişanul : 

Alei, Dâmne, fătul meu! 

Nu te erte Dumnedei 

Să omori pe Oprişanul, 

Căii peri pînă la anul... 

Proverb despre cei proşti sai zăpă- 

ciţă, cari nwşi daii semă de ce vor 

pese: „Du! la nuntă, săță dică: şi 

la anul!“ (Baronzi, limba p. 50), 

sai: „vorbi ca, cel ce la nuntă dice: 

şi la anul!“ (lordachi Golescu, Conv. 

lit, 1874 p. 74). 
Alt proverb fârte practic: 

Decât la anul un boi, 

Mai bine astăgi un oi... 

(Pann, III, 117 

Altul, despre cei grabnici a lua şi 

greoi a da: 

Cu toptanul, 

Şi banii la anul... 

(biă. II, 86) 

Altul, despre femei plodnice: 

Pînă la anul 
Şi gavanul... 

(bi. 11, 108). 

Altul, despre făgădueli nesigure : 

La anul, or armăsarul, 

Or samarul... 
(Ibid. III, 117) 

Prin sinonimitate între an şi tim p, 

Românii dela, Criş în loc de „la anul“ 

dic: „a timp = ad tempus“, după cum 

se dice „est-timp“ pentru „est-an“ 

(Lex. Bud. 709). 

v. A-timp. 

În formule de urare, la anul se aude 

ades în construcţiunea : „la mulţi anăt, 
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italienesce cu o altă preposiţiune : „per 

molti anni“. 

v, La. 

III. Mulţi any!—Mulţumesc. 

Expresiunea „mulţi ani“ este forte 

interesantă nu numai prin sine'şi, ci 

mai cu s6mă prin derivatul mulţu- 

mesc sai mulţămesc, după cum 

se rostesce mai obicinauit, ceia, ce în- 

semnâză literalmente : „doresc mulţi 

ană“ şi mare a face câtu'i negru sub 

unghe cu latinul mulcta „amende, 

peine pâcuniaire“ (Cihac). 

A. Pann, Prov. |, 46: 

Slăvite "'mpărate, mulţi ani să trăesci 

Şi ?n gile senine să înbătrănesci. .. 

Alexanări, Cinel-cinel, sc. 10: „Adă 

păharu'n c6ci, şi să trăiță la mu 1ţi 

amă, 1 

Incheiarea mai multor balade popo- 

rane : 

Mai daji o ocă de vin, 

Să gic: la mulţi ară, amin !.. 

(G. D. T., Poes. pop. 581) 

După fonetica română, finalul -n tin- 

de a trece în -m. Astfel sa născut 

„bucium“ din „bucin“, „tărim“ din „tă- 

ne etc. „In Muscel nu se dice no- 

ian, ci noiam, de ex: vine un no0- 

jam de plâiă sai de zăpadă (. Vi- 

şoianu, c. Măţâii). Chiar forma am pen- 

tru an ne întimpină întrun act dela 

Mihaiu Racoviţă, 1708 (A. LR. LII, 

271): „să vor tocmi cu rupta pe am 

la visterie . . .“ 

V. Aslam. 

In acest chip, din mulţi-ani sa 

format poporanul mulţam, întrebu- 

inţat ca respuns la, o salutare; 6r din 

mulţam—mulţămesc, mulțe- 

mesc, mulţumesc. 

In jocul copilăresc „Baba-rădăcina“ 

din Banat (D. Recânu, Lugoș): 

„— Bună diua, babo! 

„—Mulţam dumiţale, dragă...“
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In basmul „Serilă, Megilă şi Zorilă“ 
(M. Juică, Transilv., c. Grădiştea-mică): 

„— Bună sara, mamă ! 

»—Mulţam, Gragul mumei...“ 
„La Crăciun, când colindătorii pri- 

mesc daruri, ei dic : cu toţii mare 
mulţam!“ (D. Pop, Făgăraş, c. Co- 
păcel). 

Uraţia de nuntă: 

— Bună dimin6ţa, 

Cinstită socri mari! 

— Mulţăm d-vâstră, 
Băieți militari. .. 

(G. D. T., Poes. pop. 173) 

Balada „Meşterul Manole“ : 

Bună giua 1 da; 

Elle mulţămia... 
(Tbid. 461) 

Ca românul mulţăme sc din 
mulţi-ani, întocmai prin aceiaşi 
procedere logică paleo-slavicul sp ola- 
vame „mulțumim“ se trage din gre- 

cul sis noile tm „la mulţi ani“, 
după cum observară, de-mult Leskien 
şi Miklosich (Lautl. d. rum. Dial., Vo- 
kal. III p. 70). Un paralelism nu mai 
puţin hotăritor ne presintă limba spa- 
ni6lă, unde în loc de „mulţumesc“ 
se dice: „Viva mil ao s=să tră- 
iesciă o mie de ani“ (Brinkmann, Die 
Metaphern, I, 137). 

Dacă ar mai fi cu putinţă o umbră 

de îndoslă, despre nascerea lui m u l- 

ţumesc din mulţi-ani, ea sar 

răsipi prin Dicţionarul româno-latin bă- 

năţen circa 1670 (Mss. în Bibl. Uni- 

versit. din Buda-Pesta): 
„Multzan y. Deo gratias; 
„Multzeny. dem...“ 
v. Mulţumesc. 

IV. ai=ani. 

La plural, în loc de ant e fârte desă 

in vechile texturi şi destul de respân- 
dită în popor forma a, articulat aă. 

Afară de exemple împrăștiate mai 

sus, 6tă încă o s6emă;   

Moxa, 1620, p. 349: „înblă zâce ai 
şi se întoarse cu multă dobânaâ,..“ 

Omiliar dela Govora, 1642 p. 40: 
piată căţi ai lucraiu ţie, şi nice o dată, 
poruncile tale călcaiu.. .* 

Varlam, 1643, f. 197 a: „şi noi în 
toţi ai prâznuimii pamentă lori...“ 

Ibid. f. 282 b: „atiţe ai fu vila a- 
c6ia nice tâiată nice săpată... 

Pravila, Moldov. 1646, f. 3: „au măn- 
cat; roadă, dentr'acia ocină mai multi 
de şiapte ai...% 

Silvestru, 1651, ps. 80: „să sfărşi 
de durere viaţa mia, şi ai miei de 
suspinare...“; unde la Coresi, 1577: 
scăzu în durere viaţa m6, şi anii miei 
în suspine...“, iar la Dosofteiu, 1680: 

„Să stânsă în duriare viaţa mia, şi 
anii miei în suspinuri...* 

Doină din Ard: 

Bu sînt prune de noă ai, 

Tu măsele n gură nai... 

I. B., 449) 

O baladă tot de acolo: 

De mâncare ce să'i dai? 

Da o câge de mălai, 

Uscată de noă qi... 

dar mai jos: 

Intr'o cas afurisită, 

De cinci ani necurăţită,.. 

(Pompilii, Sibiiu, 51) 

Intre forma ani şi între forma aă 

exista în vechiul graiu o formă inter- 

mediară, în care n nu despăruse încă, 

dar totuşi se rostia, deja ca o vocală 
nasală : A, nu ca 0 consnă: n. Ogă- 

sim forte des în Praxia cea tipărită 

pe la 1570 şi din care unicul exem- 
plar cunoscut se află în Muzeul din 
Bucuresci ; bună-6ră : 

p. 12: „ivi-se întru aânii (aia) de-a- 
poi...“ 

p. 20: „mami petrecut aînii vie- 

iei...“ ; 

p. 31: „o zi dela Domnuli ca o mie
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de aînii şi o mie de aânii ca o zi...“; 
etc. 

De asemenea la Coresi, 1577, ps. 

LX : „aâii (aan) lui pănă la zi în rudă 

şi rudă...“ 
Nesciind cum să transcrie mai bine 

acâstă. rostire, pentru care grafica ci- 

rilică nu oferia, nică un semn proprii, 

vechile texturi au. represintat'o une- 

ori prin anni, fără să fi avut în ve- 

dere pe latinul annu s. 

Aşa în Psaltirea Scheiană circa 1550 
(Mss. în Acad. Rom.), XXX, 10: „şi 

annii, miei întru suspiri. ..* 
Tbid. LXXVII, 33: „şi cumpliră-se 

în deşertu dzilele lor, şi anni lori cu 

deşertu. ..“ 
Cantemir, Divanul 1698 f. 86 b: 

„Pune dară bună socotelă şi driaptă 

giudecată, vremii vieţii tale, şi ade- 
vărat sămăluitoriu şi giudecătoriu an- 

nilor tăi te fă...“ 
In loc de a reduplica pe n, alte-ori 

se reduplică î, de exemplu la Coresi, 

1577, ps. LXXKXIX: „zilele aniilor, 

noştri...“, unde la Arsenie din Bise- 

ricani circa, 1650 (Mss. în Acad. Rom.): 

„dzilele ailor noştri. ..“ 
În ori-ce cas, pluralul at dela an ne 

presintă un fenomen fonetie f6rte in- 

teresant de trecere la Români a du- 

plului ș latin denaintea lui s nu în 
consână muiată -nă (1), care s'ar îi con- 

servat ca în toți pluralii dela numi ter- 

minate cu -m, ci în vocală nasală, care 

a trebuit să dispară. Numai forma ai 

derivă la noi din latinul anni, pe 
când forma ani, deşi mai veche în apa- 
rinţă, se datoresce totuşi în realitate 
analogie singularului an. Din annus 

—an; din anni—acă. 
v. 2 An. — Anno, 

2: An,adv.; lann6e dernitre, antan. |n 

anul trecut. Intr'un mod mai pu- 

țin hotărit, se dice: mai an = cam     

în anul trecut. Ca locuţiune adver- 
bială cu acelaşi sens: „acum un an“, 

„An veră = aestate anni prioris; de 

an = amni praeteriti ; vin de an =vi 

num de anno priori“ (L.B.). 
An, ca expresiune a trecutului, este 

în oposițiune cu presintele est-an 

sait est-timp şi cu viitorul la a- 

nul. 

Proverb: „An n'am câştigat, es- 

timp am păgubit, la anul trag 

nădejde“ (Pann, II, 85). 
Altul : „An scuipam în jarbă, şi es- 

timp în barbă“ (ibid. II, 146). 
Altul: „An sa ars şi estimp su- 

fă“ (Iordachi Golescu, în Tocilescu, 

Rev. It. 1 p. 231). 
Doină din Ardăl : 

Scii tu, mândră, de mai an 

Cât de dragi ne mai eram: 

Dintr'un măr ne săturam... 

(Familia, 1887 p. 8) 

Colinda „Plugului“ : 

S'a sculat mai an 

Bădica Troian, 

Şa încălicat 
Pe-un cal învăţat... 

(Alex., Poes. pop. 2., 287, 391) 

Cu acest sens se întrebuinţeză şi 
italienesce anno. Lătinesce la Plaut 

ann o figureză de asemenea în loc de 

„anno praeterito“ ; bună-cră: 

Quatuor minis ego emi istane anno uxori 

meae... 

(Men. £, 3, 22) 

sai : 

Etiam histriones anno cum in proscenio hic 

Jovem invocarunt, venit... 
(Amphitr., Prol.) 

Când ce-va sa întâmplat, cu un an 

înainte de an, atunci se dice: an- 
ţeri=lat. anno tertio. 

Constantin Brâncovan, Condica Vi- 

steriei (Mss. în Arch. Stat), 1694: „s'au 

dat lui Gligore Postelnie Vlădescu pen: 
tru împrumutar6 ce au dat la banii
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Cameniţii an-ţărţ şi pentru împru- 

mutar6 ce au dat la poclonul Viziru- 

lui ap... 

V. 1: An. — An-ţerţ. 

%-ân, -ănă (plur. -ant, -ane); suffixe 

nominal augmentatif ou intensif. Din 

sufixul latin -ano- Românii ai fă. 

cut -ân şi -âii: Român = Romanun, 
păgân = paganum , bătrân = vetera.- 

num, grâi = granum, septămână — 

septimanam ete., după cari sai mo- 

delat apoi şi vorbe străine ca: ju- 
pân = slav. zupanii, spân = gr. oravds 

şi altele. Cu totul alt ce-va e sufixul 
nostru -a%, care nici 0 dată nu trece 
la feminin în -ancă şi -6ncă sai la 

plural în -eni, -ânce, -ence, şi a căruia, 

funcţiune precisă este de a mări sai 
a întări o noţiune. 

Nu avem aci în vedere cuvinte 

luate întregi dela vecini, precum „cio- 
ban“, „toptan“, „tulpan“, „'Ţigan“ etc., 

ci numai pe acelea în cari finalul -an 
funcţioneză, anume ca, sufix românesc. 

Aşa: 

Şoim — şoiman — şoimană ; 
corb — corban ; 

lung —lungan —lungană ; 

gros— grosul — grosolan — grosolană ; 

porc — porean ; 

(elis) — gligan; 
vultur — vultan ; 
(z07ugpos) — coţofană ; 

băiat — băietan — băietană. . . 

La Pred6l „boldan, virf de munte 
inaccesibil“ (Col. 1. Tr. 1876!p. 143), : 

augmentativ dela „bold= 6pingle“. 

In unire cu sufixul deminutival -i ş, 

în Biharea în loc de „veriş6ră“ se dice 

„Verişand“ (Conv. lit. 1887 p. 1021). 

Din „gol“ — „golan“; macedo-româ- 

nesce din „gol“ — „guliş“ — „gulişan“. 

Intrun -cântec: 

Ş'gulişană inşi "n cale, 

Tea, s m'aştâptă ditu x6ne;   

Gulişană, grâsă ş largă, 

Ş lua 'nă mânată de i6rbă... 

(Dr. Obedenaru, Mss. în Acad. Rom. p. 317) 

Cu sufix deminutival compus işcu, 
pe care trece în augmentativ : 

fâtă — fetişcă — fetişcanaă. 
De la Vrancea, Sultanica p. 298: 

„era numai o fetişcană, dar cu ochii 
în patru şi inimâsă...“ 

Tot aşa: văr— verişcu — verişcan. 
Cu sufixul -a şcu: Romaşcu (=Ro- 

manaşcu) = Romaşcan. 
In numi personale : 

Vasilie — Vascu — Văscan ; 
Dumitru — Dumitran— Dumitrană; 
Iorgu — Iorgovan; 

Radu ( Hadâii — Radovan ; 

Răduc — Răducan ; 
Şerb — Şerban... 

Holb — Holban... 

In derivaţiune dela o vorbă femi- 

nină, pe care o trece în masculină: 
CUTCĂ — CUICAn ; 

gâscă — gâscan ; 

tufă —tufan ; 

(aldă) — aldan ; 

(ipă)—lipan... 

Din „burduf“ — „burdăhant, 

I. Crângă, Povestea lui Harap-alb 
(Conv. lit. 1877 p. 187): „grozav bur- 
dăhan şi nesăţios gâtlej. ..“ 

Din „dulât“ — „dolofant. 
Balada „Moşn6gul“ : 

Moşul, măre, la crescut, 

Măricel că Va făcut, 

Dolofan că Va v&gut.., 

(&. D. T., Poes. pop. 616) 

Dela „sărac“ — „sărăcan“. 
Jipescu, Opincaru p. 20: „gându 

mieu şi mintea, mea stai pironite dă 

copil mai mult la, opinca, sărăcana...* 

Dela „prost“ — „prostan“. 
Miron Costin, Letop. I, 255: „hiind 

la hire foarte prostan. . .* 
In Bucovina „vădană“ în oposiţiune 

cu „văduă,
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$. F. Marian, Descântece p. 105: „în 

ținutul Câmpulungului, nevestele că- 
rora le-au murit bărbaţii se numesc 

numai v&due saii văduve, 6r sub cu- 

vintul vădană se'mnţelege o femee 

care a avut copil de fată mare...“ 

Numirile vitelor la ţerani: „plevan, du- 

man, Joian, bucălan, lupan, bălan, bo- 

ţană...“ (T. Mărza, Tulcea, c. Pecen6ga). 

„Zorilă, nume ce dai ţeranii viţelu- 
lui ce se nasce în zori, precum mur- 

gocău celui născut în murgul serei, şi 

prin extensiune Jolan celui născut 
J6ia, Sămbotean, Duman, Mărţian, Mer 

can, Vioriau, celor născuţi Sâmbătă, 

Duminică, Marţi, Mercuri, Vineri“ (Co- 
stinescu, Vocab. II, 720). 

In personificaţiuni legendare : 

Seran lîngă „Serilă“ ; 

Zoran lîngă „Zorilă“ ; 
Dina Buziană ; 

Dina Cosânqană etc. 

V, «Ad. — Năsdrăvan. 

Ocupându-se în specie cu acest su- 

fix, Lambrior (Romania, IX p. 1%, 

108, 112) îl confundă cu sufixul -ân, 

care exprimă numai proveninţă sati 

dependinţă şi se aude une-ori ca -an: 

Bucurescân, Craiovân, Moldovan, mun- 

t6n, vălen, sătân, țeran, ostân ete. Mi- 

klosich desparte cu tot dreptul am: 

bele sufixuri, constatând diferinţa lor 

logică, şi genetică (Lautl. Vokal. III p. 

19), dar despre originea sufixului -ax 

în parte nu se rostesce. 

Românul -ân ne întimpină şi la Slavi 

cu acelaşi sens augmentativ sai inten- 
siv. Aşa din „veliki“ (mare) rusesce se 
form6ză „velikan“ (uriaș), din „glava“ 

(cap) bulgăresce „glavan“, „glavana“ 
(bărbat sai femeiă căpăţin6să), din 

„oko“ (ochiu) „okan“ (cu ochi mari= 
holban), din „drag“ „dragan“ şi „dra- 

gana“ ; din „gus“ serbesce „gusan“ 

(= găscan), din „matza“ — „matzan“ 
(= motan) etc. 
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Sufixul slavie -ân a străbătut la noi 

prin f6rte puţine cuvinte întregi, mai 

ales printr'o s6mă de numi proprie 

personale, ca Milan, Vişan, Drăgan, Vul- 

can, Bejan etc., dar a reuşit pe dată 

a prinde nesce rădăcine puternice şi a 

"se respândi în graiu cu atâta îmbiel- 

Şugare, încât a devenit necesar. De- 

plina, românisare a acestui sufix sla- 

vic se asâmănă cu s6rtea în limbile 

neo-latine din Occident a sufixului ger- 
manie -hart sai -hard, care la Nemţă 
se acăţa mai ales la numi proprie, ca, 
Reinhart, Leonhard, Eburhârt, Mein- 
hart, etc., forte rar la cuvinte comune, 
pe când la Francesi, la Italieni, la Spa- 
nioli îl vedem căpătând d'o-dată un 
rol forte important, nu numai în ono- 

mastică, ci mai cu s6mă în formaţiu- 

nea vorbelor nouă, de ex.: bugiardo, 

codardo = couard, gagliardo = gaillard, 
leccardo, linguardo, vecchiardo — vieil- 

lard, bavad, criard, fuyard, mignard, 

pillard, canard, blanchard , 6tendarăd , 

poignard ete. (cfr. Diez, Gramm.$, II, 

385). Din „poule“ printrun sufix nem: 

țesc Francesii ati făcut „poularde“, în- 
tocmai după cum printr'un sufix sla- 

vic au făcut Românii din „puică“— 

„puicană“. Este un instructiv specimen 

de modul de întroducere şi de pute- 
rea de propaginaţiune a sufixelor stră- 

ine într'o limbă. 

Y. Mc. 

Remâne totuşi deschisă, întrebarea: 
de ce 6re -ană din „zupanti“ a, trecut 
la noi ca „jupâni“, pe când -an din 
„Dragan“ se ţine intact? Noi credem 
că pe acesta, din urmă înşişi Slavii îl 
rostiai de'ntâiu cu o nasală tare sai 
chiar duplă : -anni. In adevăr, în pa- 
leo-slavica pe lingă „postolani“ ne în- 
timpină „postoianinz“, pe lîngă »pro- 
strană“ — „prostranini“, pe lîngă „istu- 
kan“ — „istukanănă“ şi aşa mai în- 
colo, mai tot-d'a-una sufixul fiind de
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origine participială, fie direct, fie ana- 
logic, astfel că „duşani = duşaninii“ 
bună-6ră corespunde latinului „Gorda- 
tus“. In acest cas dară, dispare ori-ce 
anomaliă, căci Românii aii tractat în- 
tr'un mod paralel pe latinul -anum 
şi slavicul -a n ii pe de o parte, pe la- 
tinul -annum şi slavicul -ann îi pe 
de alta, făcând din „paganum — „pă- 
gân“ şi din „upani “ — „jupân“, însă 
din „Almannum“ — „Aliman“ şi din 
„Dragannti“ — „Drăgant. 

V. “GH. — Gri. —-En. —-man,. 

“an s. an; prâp.;ă la, ă la facon 
de. Contrasă din a şi în, literalmente 
ad-in, acestă preposiţiune îşi - aso- 
ciază mai adesea pe de: „de-an“ sai 
„dan“, fiind urmată de numele unei 
acţiuni, saii maj ales al unui obiect pe 
care noi voim al imita. E sinonim, 
prin urmare, cu preposiţiunea ca, dar 
cu acea deosebire esenţială că a'n saii 
dan exprimă, o imitaţiune anume prin 
mişcare, înrudindu-se mai mult sai 
identificându-se cu compusul „dat din 
terminologia, jocurilor copilăresci. 

V. 11: A.— A"n-boule. — 4'm-călarele. — 
A'ndaratele. — A'n-dosele. — A'n-pici6- 
rele, 

Pe a-locuri an sai n este preces 
de „de pre“: 

„ln Ialomița pentre numiri de jo- 
cură copilăresci: dăp'an petrecu, dă- 
pan mama-gaia, dăp'an baba-6rba, dă- 
p'an nijea...“ (T. 'Teodorescu, €. Lup- 
şanu). 

Acest dă p' an corespunde unui la. 
tin : de-per-ad-in, 

v. După. 

12Ana s. Anna, n. pr. f.; 10. t.du 
Calendrier chrâtien: Anne; 20, ţ. de 
Mythol. popul.: la premiăre des neuf 
f6es. In primul cas, ca nume de bo- 
tez, este cuvîntul evreesc Chann 3h, 

98,117. 
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sinonim: cu grecul 24y%94, literalmente 
„Bună“; în casul al doilea, e o mo- 
ştenire păgână din epoca, colonisării ro- 
mane. Poporul distinge pe ambele Ana 
şi le confundă, tot-o-dată. 

Din Ana se formâză deminutivi: 
Ancă, Ancuţă, Anică, Anicu- 
ţă, Anuşcă, Aniţă... 

19. Nume de botez. 
Deparaţianu, Doruri p. 137: 

O, Anna mea frumâsă ! 
Când tu ai fi cu mine, 
Viaţa'mi furtunâsă 
Sar scurge ?n dile line... 

Biserica resăritână serbâză, mai ales 
pe prorodiţa Ana, şi pe Ana nevesta 
lui Ioachim, muma Prâ-curatei fecidre. 

Varlam, 1643, 1 f. 210 a: „Proro- 
ciţa Anna au dzisii că stârpa nâscu 
ş6pte. ..“ | 

Antim, Predice p. 73 : „fericita, Anna, 
femeia, lui Ioachim, născu scaun sfint 
lui Dumnezeii pre fecidra Maria,.. .* 

Cătră acestă din urmă, versul lui 
Dosofteiu, Synaxar 1683, la 9 Dec.: 

Nu ca Eva, ce năstia, grije şi duriare, 
Ce tu, Anno, al născută cu bună păriare 
Ş'ai aplecatu'ţii hiicâ ce-au născut pre Dom- 

| nului 
De-au rădicatii osânda de preste tot omuli: 
Cu a sa zămislire fără de păcate 
Sau tinsă preste totii rodută a sa bunătate... 

Sfi. Ioachim şi Ana se serbâză la 9 
septembre, iar Adormirea Sântei Ana 
la 25 iuli. 

V. Anar-foca.. 

„In dioa de Adormirea S-tei Ana ţe- 
ranii nu lucreză, şi nici nu dorm în 
acea, di, credând că nu sar mai pute 
deştepta...“ (R. Necşulescu, Olt, c. 
Vlaici). 

Temerea de a dormi în diua unei 
Adormiri care însemneză „morte“, 

este o asociaţiune de idei forte firâscă; 
de ce însă poporul nu simte aceiaşi 
temere la 15 august, când e Ador- 

38
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mirea Maicei-Domnului, ci numai 
atuncă când adorm e Sânta Ana? 

v. 2 Adormire,. 
Se pâte bănui că aci începe deja a 

se confunda, mitul creştin cu dina cea, 

păgână Ana, adecă cu mitul italic de 

„Anna Perenna“, „Anacea veci- 

nică“, de unde frica. de o adormire 

anume eternă. Tot prin paganismul 

din Roma sar pute explica şi nelucra- 
rea în qiua de S-ta Ana, de 6ră-ce pe 

Anna Perenna vechii Romani o ser- 

baii numai prin petreceri, prin jocuri, 

prin cântece, printr'o necurmată vese- 

liă, pe care pe larg o descrie Ovidii. 

Trecem dară la: 

II. Dîna Ana. 

Acest rest mitologic sa păstrat mai 

ales în Banat. 

„Ana este una din cele 9 dzîne, pe 

“cară vrăjitorile le pomenesc în descân- 
tece“ (S. Liuba, c. Maidan). 

In Banat, când cine-va e forte grei 

bolnav, se pun „cinstile“ pentru dine, 

pe cari descântătorea le „strigă“ ca, săl 

întârcă, la visţă. 

„Strigarea qînelor“ reprodusă de d. 

Mangiucă (Col. 1. Tr. 1876 p. 359) se 

începe aşa: 

Ană Buziană, 

Stancă Ogreştână, 

Lină Magdalină 

Flore din grădină, 

lană Sândiană etc. 

D. Mangiucă dice că buziană se 

chiamă la Bănăţeni „tagetes erecta“, 
o frumâsă plântă cării Ardelenii îi dic 

_„ferfîn“, dar care, fiind exotică, nu pote 

av6 loc în vechile credinţe ale popo: 
“rului român. Cuvintul însemnâză alt 
„ce-va. Buziană este o personifica- 

iune din bozii „sureau, Sambucus 

“ebulus“. Ana Bu ziană vrea să qică 

„Ana dîna bozului“, ceia ce se po- 

„trivesce şi cu rolul magic al acestui 
copăcel, căruia deja Apulejus îi a. 

  

  

1:2:ANA 1148 

tribuia puteri vindecătâre miracul6se. 

„Les sureaux 6loignent les mauvais 

esprits et promettent une longue 

vie“ (Gubernatis, Myth. d. plantes, 

II, 355; cfr. Reinsberg-Diringsfeld, 
Hochzeitsb. 85). La Greci qeul Pan, 

doftorul prin excelinţă, purta o cunună 

de bozi, adecă era Buzian (Dierbach, 

Flora mythol., 46). In terapeutica de 
altă dată, t6te părţile boziului erai în- 

trebuinţate : rădăcina şi scorţa ca eme- 

tice, purgative şi diuretice ; florile, ca 

stimulante şi diuretice; 6r din b6be 

se făcea o licâre medicinală (Littre- 

-Robin). 

După cum la Români sfânta Ana 
s'a întălnit cu dina Ana, tot aşa la, 

Albanesi Hannă Gin calendarul cre- 

ştin, la deminutiv Hannăză „Ani- 

că“, coincidă cuhannă „lună, lumina 
nopţii“, la deminutiv hannăză „lu- 

nică “. Şi în mitologia italică dina 

Anna represinta pe lună: 

Sunt quibus luna est... 

la Ovidiu (Past, III, 657). Căpătat'aii 

6re Albanesii pe a lor hannă „lună“ 
prin numerâsele colonii romane din Il- 

liria ? oră fi-va ea, la dînşii o remăşiţă, 
tracică ? E forte cu putinţă, ca Tracii 

şi Romanii să fi avut de o potrivă pe 
acelaşi dină Anna „lună“, pentru ca- 

re unii mai găsesc şi o paralelă, san- 

scrită în Qîna Apnapurna cea „cu 

semi-luna pe cap“ (Cox, Aryan My- 
thol. .I, 4383). În ori-ce cas, era o păâr- 
sonificaţiune mitică a luminei, şi 
tocmai cu acest sens, fie numai prin 

Romani, fie prin Romani şi prin Daci 

tot-o-dată, noi o vedem la Români în 

ghicitrea, poporană moldovenâscă ue- 

spre „Diuă“ : 

Ana grasa 

Împle casa... 

(Sbiera, Poveşti, p. 322) 

ceia ce în variantul muntenesc sună:
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Dobra grâsa 

Umple casa... 

(G. D. T., Poes. pop. 232). 

Dobra, slavonesce „bună“, este 
sinonim cu grecul '4ya9j, care la rindul 
sei e sinonim cu ebraicul Channăh. 
Cum-că prin Dobra= Ana din ghi- 
citOrea de mai sus se înţelege nu „Qiuă“ 
în specie, ci o „lumină mare“ în ge- 
nere, probă este că despre o „lumină 
mică“, anume aceea a candelei când 
licăresce peste nâpte, o altă ghicitore 
dice : 

D obra subţirica 

Îmi umple ulcica,.. 

(G. D. 7, 218). 

v. Dobra, 

In mitul italic, locurile favorite ale 

dinei Anna Perenna erai poienele. 

Tot prin poiene se resfaţă obicănuit 

dînele din credințele poporane române. 
Intr'o ghicitâre ardelenă despre „Vul- 
pe“ se dice: 

Merge Ana prin poiană 

Şi se cată ca ş'o domnă,.. 

” (Tribuna din Sibiiu, 1885 p. 915) 

Aci Ana se aplică la vulpe ca lu- 
m în 6 să, din causa blanei sale aurie, 

pentru care e atât de căutată. Din- 
tr'un alt motiv ursoica pârtă epitetul 
de Ancuţă: 

„Ursului poporul îi dice Martin; 

urs6nei dic Ancu ţă...“ (P. Oltenu, 

Transilv., Haţeg). 

In acestă onomastică, poporană ne 

întimpină la un loc qeul Marte şi 
dina, Ana, cari se serbai împreună la, 
Roma : 

Mense meo coleris, junxi mea tempora 

tecum ,.. 

(Ovid.. F, IL, 679). 

Ceja, ce e mai cu s6mă decisiv, este 
că deul Marte din acea serbătâre, după 
mărturia lui Serviii (ad Aen. VII, 188), 
era figurat anume printrun om îm-   

brăcat cu piei grosolane, un fel de urs, 
pe care poporul îl bătea, după cum 
bate Ursarul pe Martin al sei. E 
forte interesant în acâstă privinţă pa- 
sagiul din Lydus, De mens. III, 29: 
„Ori âv sigoîg Magriais rourijs yuvo- 
utvns djyero xal ăvYdoornoş rregifeBimut- 
vos dogaic, xai toirov trratov 0860 

jercrais îrruijuegi, Mapuougrov aU10v ua- 
doâvres...* (cfr. ibid. IV, 36). Despre 
o aventură amorâsă a acestul Mar- 
tin cu a sa Ancuţă, adecă cu dina, 
A nna, la serbătârea lor cea comună 
se cânta — ni-o spune Ovidiii — nesce 
cântece obscene, cari n'aii ajuns la po- 
steritate, dar vor fi fost cam în felul 
acelora din „Jocul păpuşilor“, când bista 
urs6ică e mustrată că: 

.„ acuma te-a slăbit 

Pustiorul de iubit... 

(6. D. 7, 324) 

Incă ce-va,. 

Deşi A n na Perenna era dînă şi deşi 
ameţise pe deul Marte, totuşi mitolo- 
aia italică, o face babă dela Bovilla, a- 
decă, dela oborul Romei, şi dă peri albi, 
„canos capillos“ (Ovid., F., III, 669). 
Romanii o serbaii pentru a dobândi 
ani mulţă fericiţi: „ut annare peran- 
nareque commode liceat“ (Macrob. Sat. 
1, 12). De aci, credem noi, vine blăste- 
mul poporan român : „bată! mama 
Ana!“ (M. Michailescu, Ialomiţa, c. C6- 

cu), unde nu pote fi vorbă de Sf. Ana, 

căcă sfintelor şi chiar călugăriţelor Ro- 
mânul le dice „maică“: „Maica Pre- 
cista“, „maica, starița“ etc., pe când 
despre fiinţe extra-creştine : „m a m a- 
pădurii“ sai „mătrăgună -m a m ă- 
bună“, 

v. Maică. — Mamă. — Martin. 
Ar fi forte interesant de a urmări 

mitul archaic roman al dînei Anna, 
Şi de a/l descâlci de Sânta Anna din 
legenda, creştină la Neo-latinii din Oc- 
cident, mai cu s6mă în Italia. Noi vom 

„38?
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atinge aci o singură urmă. In dialec- 

tul venețian locuţiunea „Don'A na 

spassizza“, .adecă „trece dâmna Ana“, 
însemnâză : „e fome“, „la fame si fa 
sentire“ (Boerio). Deja în epoca lui Au- 

gust numele dinei Anna însoţia în- 

to străbună tradiţiune aducerea a- 

minte despre fâmetea pe care o sufe- 

rise poporul roman în retragerea sa 

pe Muntele-sâcru : 

Jam quoque, quem secum tulerat, defecerat, 
| illos 

Victus, et humanis usibus apta Ceres... 

şi atunci qîna Anna, o bună bătrână, 
trecea, de le împărția bieţilor Gmeni 

câte o pită caldă: 

Fingebat tremula rustica liba manu, 

Atque ita per populum fumantia mane so- 
lebat 

Dividere. .. 
(Ovid., F. III, 665 sqq.) 

Apoi străcurându-se prin vecuri peste 

vecuri, anticul mit al fâmetei celei 

uşurate de dina Anna sa cristalisat 

pentru tot-d'a-una, întrun obscur idio- 

tism venețian, care n'are a face, ne- 

greşit, nici cu sânta prorociță Anna, 

nici cu sânta Anna a lui loachim. 

v. Ano-baba. — Boziti. 

s-Ana sai Annea, n. pr. m.; Annas. 

Nume evreesc bărbătese Channa, 

trecut la Români într'o locuţiune de o- 

rigine evangelică (loan., XVIII, 13— 

29): „a purta pe cine-va dela Ana la 

Caiafa“ sai: „dela Ana la Pilat“, a- 

decă : „a trăgăna cu vorbe fără a da 

dreptate“. 

Varlam, 1643, 1 f. 103 b: „dusârăli 

“priînsă (Domnul Hristos) la Annă, şi 

acolo fu bâtutii cu palma preste -obrază, 

dup'acă dela Anne la Caiafa, 

acolo ca un menciunos fu şchiuopit şi 

bâtuti. ...“ 
Cântecul „Oftatul ţeranului: 

Dela Anala Pilat, 

Şi d'aci la spîndurat, 

  

  

  

Lucrul merge la Domniă 

Tot ca şi la Vorniciă.. . 

(Oalend. basmelor, 1875) 

La Arsenie din Bisericani, circa, 1650 

(Mss. în Acad. Rom.) primul verset 

din psalmul XCVIII: „Dumnedzău se 

înpărâţi ca să se mănie oamenii“ este 

comentat prin: „Domnul se rădicâ, în- 

părat mare ca să se mânie An€ şi Ca- 
iiafia, ..“, înţelegendu-se prin „Ana şi 

Caiafa“ toţă cei rej. 

v. Caiafa. — Pilat. 

Ana-baba s. Baba-Ana, n. pr. loc.; 

nom de certains villages en Valachie. 

Frunqescu (Dicţ. top. 7) indică un sat 

cu acest nume în Buzâi şi o locali- 
tate în Ilfov, unde se mai află şi un 

sat Vadul-Anei, 6r în Prahova: 

Valea-Anei. N'ar fi fără folos de 

2 culege din popor legendele privitâre 
la aceste numiri, ca şi despre mun- 

tele din Argeş: Ripa-A nica. 

V, 22 Ana. 

1 Ana45l s. Anată), s. m.; t. de Geoor.: 

Asie mineure, Turquie asiatique. Tur- 

cul anadolu din grecul dvaro4ţ 

„orient“ (Şain6nu, Elem. turc. p. *). 

Dosofteiu, Synaxar 1683, Mart. 26: 

„Svinţii mucenitii Codratii, Theodosie, 
Emmanuilă şi alalţii patro-dzăci la Ana- 

tolă. Aceştia era din ţara Anatoluluă, 
şi vădzând în tote dzâle pre creştinii 

umorâţ de ceia ce sănchina la, idoli, 

să voroviră andesine să strige mărtu- 

risindii pravoslaviia...* 
In districtul N6mţ, la nuntă când 

se închină mirelui zestrea miresei, vor- 

nicelu! dice în versuri, că dentâiu cum- 

părăse lucruri dela, Țarigrad, dar fur- 

tuna risipind corăbiile : 

Eu singur am scăpat 

Pe o scândură de brad 

Şi la dâmna mirâsă de scire am dat. 

Care fârie reă s'aii supărat;
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Dar augind că n tirg la Anadol mai fru- 

mos negoţ ai descărcat, 

Cu no& cai ati plecat 

Şi pe toti cu mai frumâse lucruri i-ati în- 

cărcat 
Şi aice le-ati descărcat ; 

Tată dar ce au luat: 

Doă saltele 

Umplute cu surcele... 

(P. Căderea, c. Bistriciora) 

Anadolenii sai Turcii asiatici 

ai fost tot-d'a-una renumiţi pintre o- 
staşii Porții. 

Beldiman, Tragod. v. 1629: 

Oste era, îndestulă, peste do&-deci de mii, 

Cinci de Ianiceri ortale, cei mai aprigi şi 

delii, 

Din Anadoleni o parte, şi Manabi, dar nu 

pr&-mulţi, 

Inbrăcaţi în straie rele, mulţi în opinci şi 

desculți... 

v. 25 Anadol. — Anadolencă. 

2-Anadd], s. n.; „une sorte de.pe- 

lisse de Turquie“ (Cihac). „Anadol, un 

fel de blană tureâscă“ (Şain6nu). In 

texturi pînă la 1800 n'am dat peste 

acest cuvînt. 

v. t'Anadol. 

SAnaddl, 5. m.; grand chat, chat 

d'Angora. —v. Anadolencă. 

Anadolsn, -6ncă, subst. st adj.; ha- 

bitant dAnatolie, Turc asiatique. 
v. t' Anadol. 

Anadol6neă s. nadolencă (plur. ana- 

dolence s. nadolence), s. f.; sorte de 

poule, variâte originaire d' Asie mineure. 

Se mai aude în Moldova. Se dice pui- 

că anadolencă, și mai ales puică 

nadolencă, cu perderea iniţialului a- ca, 

în „naforă = anaforă“. N'are a face 

cu slavicul „nadoiti =alere“ şi nu e- 

xistă nicăiri sub o formă masculină, 

„hadolânc“ (Cihac, II, 208). 

I. Crângă, S6cra cu trei nurori (Conv.   

lit. 1875 p. 286): „... îşi aducea ea 

aminte de puicele cele nadolence şi bo- 

ghete, de vinişorul din cramă, de ri- 
sipa ce s'a făcut cu muncă ei...“ 

Intr'o ghicitOre forte ingeni6să de- 

spre pisica furând ouăle găinei, popo- 

rul preface pe cl6şca nadolencă în N a- 

taliţă, 6r pe „anadol“, adecă motan 

de Angora, în Nataloiu: 

Nataliţa fierbe pere, 

Nataloiu vine şi cere; 

Nataliţa nu sendură, 

Nataloiu vine şi fură... 

(G&. D. T., Poes. pop. 222). 

v. ':Anadol. — Anghinară. 

Ana-foca, s. m. invar.; t. du Calen- 

drier popul.: le premier jour du mois 

de Juillet. Cuvânt întrebuințat în Ba- 

nat şi pe a-locuri în Ardel. 

„In qiua de Ana-foca cine lucră la 

vie, i se uscă viea“ (T. Crişianu, Tran- 
silv., c. Cugieru). 

S. Mangiucă, Calendar poporan 1882: 

„L lulii, Joi. Anna-foca. Arde pâtra 

în apă. Gidcă s6rele în apă“. 

In cursul lui lulii se serbeză la 22 

Sf. Foca, er la 25 Sta Ana. Din 

ambele aceste serbători poporul a com- 

pus pe Ana-foca ca nume al primei 

dile a lunei, deşi acestă di e consacrată 

în specie St-lor Cosma şi Damian, din 

cari printr'o procedere analogă se com- 

pune poporanul Cosmandin. 

v, Cosmandin, 

Fiind-că goizq „phogue“ însemnsză o 

vietate care trăesce în Mare, la Greci: 

Sf. Poca, martir din epoca lui Dio- 

cleţian, este privit ca patron al coră- 

bierilor (Migne, Dict. 'hagiogr., Î, 723), 

adecă un fel de sfântalapei. La 

Români, din contra, fiind-că Foca 

s6m&nă cu foc, printr'o altfel de eti- 

mologiă poporană s'a născut credinţa 

că el pîrlesce, de unde diua de 22 

luliti se chiamă peste Carpaţi: „eşirea
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pîrlielor, surori ale lui Sânt-llie“ 
(Mangiucă, |. cit.) 

v. The. 

Cantemir, Kniga Systima, Petersb. 

1722 p. 142-3, povestesce pe larg, în 

ce mod dela Români a trecut la Tur- 
cil din Dobrogea datina de a nu lucra 

nemic, dară nemic, fie măcar cel mai 

mărunţel lucru din casă, în diua de 

Sf. Foca, căci altfel focul va prăpădi 

tot. 

A, Prejbenu (in Tocilescu, Rev. II 
t. ]. p. 888): „Pe Mucenicul Foca 

22 Iulie îl dic căi reii de foc“. 
Credinţa Bănăţenilor, înregistrată de 

d. Mangiucă, cumcă la Ana-foca „arde în 

apă“ resultă din amalgamarea mitolo- 

giei neo-grece cu mitologia română: 

„arde (= foc) în apă (=goxq)“. 

Este unul din cele mai frumâse e- 

xemple de formațiunea miturilor prin 

etimologiă poporană. 

v, Antănăsi,. — Foca, 

Anaforă (artic. anaforava, plur. a- 

naforale), s. f.; t. de Lâgisl.: rapport 

fait ă Vautorit6. Acelaşi cuvînt cu a- 
naforă sai naforă, dar venit d'a- 

dreptul din grecul dvagpogc, fără 
mijlocire slavică. Este un termen ju- 

ridic întrodus la noi sub Fanarioţă şi 
despărut o dată cu Fanarioţii. 

Beldiman, Tragod. v. 2527: 

Vedeai magazionerii, asudaţi şi mult scâr- 
biţi, 

„ Strigând cumcă nu'i făină şi cu toţi sînt 
Prâpă iţi ; 

Zorbalicul este gata, toţi Enicerii răcnesc, 

Caimacamul şi boterii cei întâi se prăpădesc; 

Anafora să se facă, să iea pâne dela toţi... 

Inti”o vreme ca acâsta nu iscăli dâcă poţi 7 

Filimon, Ciocoii vechi p. 257: „Sta- 

rostea de neguţători prin anafora de- 

la 27 ale curgătârei luni Septemvrie 

face cunoscut acestei Hătmănii, că 

summa ce a prins Gin vîndarea, mo- 

  
  

şiilorii dumitale, şi anume Plânsurile 
şi Chinuielele, nu ajunge ca să se plă- 

tescă întrega summă, ce eşti dator 

lui Costea Bogasiăruli şi altor ipo- 
chimeni. . .“ 

Costachi Negruzzi, Seris6rea XXVII: 
„In adevăr, lăsând gluma la o parte, 

se miră cine-va când vede uricele Şi 

ispis6cele vechi, care în puţine rînduri 

cuprindeaii atât de mult, şi anaforalele 

şi hotăriîrile de: acum, care în multe 
rinduri cuprind atât de puţin. Ni s'aii 

prilejit a ved o anaforă scrisă pe doă- 

decă c6le hărtiă...“ 

Ce-va, de tot scurt, din contra, este 
următ6rea „Anaforă o b şt6scă apă- 

rinţilor arhierei şi a dumnslor boeri- 
lor“, prin care se închee Pravila lui 

Caragea : 

„Pre-înălţate Doamne! După lumi: 

nată porunca, Mării-tale adunându-ne în 
multe rinduri cu toţii la un loc, am 

cetit cu luare a-minte Pravila ce s'au 

alcătuit de cătră Măriia-ta şi ne pliro- 
forisirăm că, alcătuir6 aceştii Pravili 

este o desluşire a Pravililor Inpără- 

teştă ce să obicinuesc aici în pămîn- 

tul nostru şi a vechilor şi a canoni- 
sitelor obicsiuri ale pămîntului, nefiind 

împotrivitoare celor vechi urmate pînă 

acum. De acâia ne rugăm să bine-vo- 
eşti Mărila-ta a porunci să să şi tipă- 
râscă. 1818 Iunie 9“. 

V. I'(G'rec, 

Anăforă (plur. anafore), s. f.; pain 
bânit. Din grecul dvegoed prin 
paleo-slavicul ana go pa: In graiu se 
aude mai ades naforă saii nafură. „Bu: 
cătura de pâne binecuvintată, ce după 
terminarea liturgiei se dă fie-cărui cre- 
ştin care merge la biserică şi stă pînă 
să se fin6scă liturgia“ (L. M.). 

Şepte-taine, 1644, f. 57 a: „Ce să 
socotește anafora să fie ? Anafora. s'au
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făcuti şi să dă creştinilor într'acesta, 
chip: pentru că dintăi toţi ceia, ce 

era creştini, şi mari şi mici, să pri- 

ceştuia la toate sviniele liturghii de 

lua svânta cumenecâturâ, prespre toatâ, 

vremia, iară acmu sau depărtatii dela 

noi acâstă svăntă şi dumnedzăiască 

tainâ... 

Dosofteiu, 1680, ps. L: 

„ atunce vei 

bine-vria jrătva 

direptăţâi, anafo- 

ră şi cu'ntreguli 
de arsi... 

Gheorgachi Logofăt, Letop. Ii p. 299, 

descriend obiceiurile Curţii în ajunul 

Crăciunului: „După săvărşirea Litur- 

ghiei merge Domnul. de ia anaforă din 

mâna Mitropolitului...“ 

De la Vrancea, Sultanica p. 51, de- 

spre duminica Floriilor: „... copii de- 

sculță să&ncurai a veselie, încingându'şi 

mijlocul cu vlăstari încăpuşaţi de salcie 

slujită de moş popa; bătrânele, pă- 

şia-pășia, țineau drumul casei meste- 

când anafura sfinţită...“ 

„Blăstem: luare-ai anafora la Pasci 

în ţol!“ (G. Tomescu, Tecuciu, c. FHo- 
mocea). 

Pentru credințele poporane despre 

şorecii cari mănâncă anaforă, despre 

vînătorul care împuşcă în anaforă şi 
altele, ! 

v. Lâtiac.— Naforă. — Vinător. 

.. OTE 8U00- 

+1|0eis Suoiav ds- 

XOLOO0UVIS, vw at- 
+ e 

pooav xl 0io- 
XCUTĂURT A. . 

Anăftemă.—v. Anatemă. 

Anagnost (pl. anagnoști), s. m.; „lec- 
teur ă V6glise =gr. dvayvorms = pa- 
leo-slav. anagnosti“ (Cihac). 

“Costachi Negruzzi, Cum am învăţat 
românesce : „...luând istoria Români: 

lor de Petru Maior, ajutat -de abece- 

darul urgisit, în puţine câsuri am în- 

vățat a citi. Pînă 'n s6ră, eram ca-   

pabil să spun pe carte cât ori-care a- 

nagnost de repede. Sâraam citit ta- 

tălui mei...“ 

v. 1'Grec. 

Anăpoda, adv.; ă lenveis, ă rebours, 

sens dessus dessous. Grecul dvdnoda. 

Deşi cuvîntul s'a întrodus în graiu a- 

bia de prin secolul trecut, totuşi a de- 

venit forte poporan, :nai ales în locu: 

țiunile : lucrurile merg anapoda, treba, 

merge anapoda, vorbesce saii face a- 

napoda, anapoda lucru... Curat ro: 

mânesce : pe dos sai d'andâse- 

lea. 

Zilot, Cron. p. 34: „cât este omul 

cn mintea întrâgă şi slobodă, are cum- 

păt şi judecă tot lucrul cum se cade; 

jar dacă încremenesce mintea, care 

vine din coprinderea inimei de spai- 
mă şi de frică, apoi lipsesce şi cum- 

pătul, şi aşa judecă tot lucrul ana- 

poda sai pe dos...“ 

Alexandri, Gură-cască: „Apoi dă! 

cum mor merge trebile annpoda, dacă 

nime n'a, voit să m'asculte ?..“ 

Acelaşi, Iorgu dela Sadagura. act. 1 

se. 3: „Tâte lucrurile le spune şi le 

face anapoda ; când îl dic să'mi aducă 

duleeţă, el îmi aduce lighânul de spt- 

lat...“ 
[. Crângă, Moş Nichifor Coţeariul 

(Conv. lit. 1877 p. 381): „Bre! cana- 
poda lucru! se vede că adi dimin6ţă 

mi-a eşit înainte vr'un popă sai dra- 
cul scie ce...“ | 

Acelaşi, Amintiri din copilăriă (Conv. 
lit. 1881 p. 8): „Măi, anapăda lucru 

gaista |... 
De la Vrancea, Sultanica p. 198: 

„+. câinii începură a lătra, ca şi când 

hoţii călcaii casa cui-va ; chiar şi por- 

ci trândavi să luţiră, pornind'o ana- 

poda, guiţând să credi că li sad pus 

cuțitul la beregată...“ 
Basmul „Coman Vînătorul“ (Col. 1.
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Tr. 1882 p. 468): „Vedea elcă lucru- 

rile în casa lui merg anapoda, simţia, 

că nevastă-sa şchidpătă, dară de! cei 

faci necazului ? nu putea să prindă 

gorecele cu brânză şi pace...“ 

Basmul „F6ta cu piezi rele“ ([spi- 

rescu, Legende p. 394): „chemâ un ce- 

titor de stele să'i spue ce e pricina 

dei merg lucrurile anapoda şi nu pote 
să dea înainte...“ 

Intre jurăminte : „să fiii anapoda de 

nui aşa!“ (5. Muntenu, Covurluiu, c. 
Jorăscii), sai ca blăstem : „fire-ai ana- 

poda !“ (1. Burghelea, Tutova, c. Ivesci), 

„Să hil anapoda şi afurisit!“ (N. Cor- 
ciovă, 'Tecuciu, €. Răchit6sa). 

v. A'ndaratele. — A'ndosele. — Ano- 

cato. — Dos.—1" Grec, 

Anastăsie.—v. Năstase. 

Anasîni, interj.; juron ture. O su- 

duitură, cu care Românii aii făcut cu: 
noscinţă pe timpul stăpânirii otomane 

şi care, în literatura poporană, se 

pune une-ori în gura Turcilor. 'Tur- 

cesce anasyny însemnâză literal- 
mente „matrem tuam“. 

Balada, „llincuţa Sandului“ : 

Unde Turcii mi-o vedea, 

Inimi6ra le venia, 

La obraz se *nveselia 

Şi din gură suduia: 

— Anasini Ilinca, 

Mult ne-ai secat inima... 

(G. D T., Poes. pop. 633) 

Dionisie Eclesiare, Cron. (Papi, Mo- 
num. ÎI, 222: „Turcii dacă aii vădut 

că le mănâncă copiii şi fetele Calmu- 
cil, i-ai cuprins mirare de ah fost di- 

când: anasini-sac tim! ce leghene 

de 6meni aii adus ghiaur-moscal să ne 

mănânce copiii !..& 

v. Avradini.— Mumă. —"* Turc. 

  
  

Anasân, s. m.; t. de Botan.: anis, 

Anisum vulgare. Din grecul &p.oov prin 

turcul anîsâin (Şain6nu). Sinonim cu 

molotru, chimindulce, aniş. 
Plântă saii, mai bine, sămînță culinară 

şi medicinală forte întrebuințată. 

Tractat de medicină populară circa 

1790 (Mss. în Arch. Stat.): „Cum se 

face rachiul de anason ? După ce vei 

pune în cazan rachiii care va fi să!l 

prefaci, să laşi sec cazanul ca de un 

lat de mână, şi la 10 ocă de rachiii 
pui o litră de anason...* 

v. Anison. — Molotru. 

Anătemă s. anăftemă, s. f.; ana- 

thăme. Termen grecesc de drept ca- 
nonic: dvddewa pexposiţiune“, fi- 

ind-că despărţia şi depărta în faţa lu- 
mii pe cel vinovat din cesta credincioşilor. 
E sinonim cu afurisaniă, întru cât 

însemn6ză pedâpsă, şi cu afurisit 
când se rapârtă la cel pedepsit; de 

ex.: eşti anatemă=eşti afurisit“, 

dar: „te daii anatemei = te supun a- 

„furisaniei“. În ori-ce cas,afuri- 
saniă era o penalitate canonică ce-va 

mai mică în grad, fiind-că se întindea 

pe un timp mărginit, pe când prin a- 

natemă se osândia cine-va pentru” tot- 

Wa-una, În funcţiune adjectivală, ana- 
temă e sinonim cu blăstemat, 
proclet, triclet etc. 

Şepte-taine, 1644, p. 14: „de va, a- 
funda numai o dată, pruncul în apă, 
sau va vrăsa numai o dată pre ca- 
pulii pruncului apă, Pravila, apostolilor 
dzice să, fie anathema acela preot... 

Grama din Hotin, 1621 (A. 1. R. III, 
215): „care fraţi vor vr6 să să am6- 
stece într'acâle vii carele mai sus scriem, 
să hie treclet şi proclât şi a- 
natflima şi negrucaArii...* 

Intrun act dela Pahomie, episcop 
de Roman, 1718: „or-cine ar fi unul 
ca acela fără frica lui Dumnedei, să,
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fieafurisat şi blăstămat,tre- 

clet şi procletşi anaftima de Dom- 
nul Dumneqeii ce-aii făcut cerul şi pă- 

mîntul şi de Maica Precesta şi de 12 
apostoli şi de 7 săboară şi de toţi sfin- 
ţii...“ (Melchisedec, Chron. Roman., |, 
335). 

Intro carte de blăstem dela, episco- 

pul lerofteiu de Huşi, 1745: „să fie 

blăstemaţi şi afurisiţi de 

Domnul Is. Hs. şi de Maica Precista 

şi 12 apostoli, 318 oteţă ot Nikeia, a- 

şijderea, şi de smerenia nostră să fie 
daţi anatema amarana ft a...“ (Mel- 
chisedec, Chron. Huş. 277). 

Afurisit. — Aria.— Maranafta. — Pro- 
clei. — Priclel... 

Din terminologiă curat bisericâscă, 

cuvîntul a trecut în graiul familiar, 

unde n'a întârdiat— ca şi aghios, a- 

liluia, amin etc., a lua o nuanță 

ironică, 

Filimon, Ciocoii vechi p. 84: „Li- 

niştesce-te, Duducuţo fosmu, e te iu- 

besc mai mult decât ori-ce în lume; 

să n'am parte de Dumnedeul la care 

mă închin, să fiu anatema d6că minţ,..“ 

Alexandri, Arvinte şi Pepelea, sc. 7: 

„Pepelea: Sus părinte, că se udă căr- 
țile!... 

„Arvinte: Anaftima să fii!...« 
Acelaşi, Ilaşii în carnaval, act. III 

sc. 10: ! 

„Săbiuţă : Visază un complot, 

pVadră : lar compot... De vă 'nţă- 

leg, să fiii anaftima !..“ 

Doină haiducâscă, : 

— Copiliţă, Liţă fa, 

Mai dat'ai gură cui-va?.. 

Ea se prinse a giura: 

-- Să mă bat'anaftema 

De-am mai dat gură cui-va 

Afară de dumnâta... 

(Alex., Poes. pop.?, 818) 

„In popor anatemă e des, fie ca blă- 

stem, fie ca jurămînt, generalmente însă   

în asociaţiune pleonastică : „să fii sati 
să fiu afurisit şi anatemă !“ 

Blăstem sai jurămint comic: „să 
hie sai să hiii anatemă din tâlchi în 

pămînt şi din creştet în sus!“ (C. 

Gervescu, N6mţ, c. Roznovu). 

v. Blăstem, 

Anatematisez. — v. Anatemez. 

Anatemăz (anatemat, anatemare), vb.; 

anathâmatiser. În loc de anatema: 

visez, care e prelung. 

1. Văcărescu, p. 354: 

Tot augiam caci Nichifor cuvinteză, 

P'aleşii dregâtori grozav anatemeză... 

v. Anatemă. 

Anatemis&se (anatemisit, anatemisi- 

re), vb.; anathâmatiser. A da pe cine 

va anatemei. 

Dosofteiu, Liturgiar 1683, f. 70 b: 
„sau de archiereu de sau afurisiti, 

sau de preuti, sau sângurii pre sine 

de sau anatemesitui, sau cu surământi 

de s'au surati cu numele lui Dumne- 
dzău şi acasta au câlcat, sau cu cuvân: 

tulu de urgie din creştini pre cine-va, 

au anăthimisit sai au procleţâtii...“ 

v. Anatemă. 

„nă, — v. %-an. 

Anâii. — v. Cuţitoe, 

A'nboule, adv.; lentement, paresseu- 

sement, comme un boeuf. Din a (=ad) 

+in-+boi, cu adverbialul -le. Ge- 

neralmente işi prepune pe de şi'şi a- 

cață pe emfaticul -a: d'a'nboulea, prin 

asimilaţiune : d'a/mboulea. 

De la Vrancea, Sultanica p. 104: 

„Prostia, rumenă şi voinică, mai mult 

să tîrăsce decât zbâră; şi merge tot
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Wa-în-boulea, dar ce'i pasă, ca ea nu 
mai e nimenea,.,“ 

v. An. — Boă, 

"Anoă, n. pr. f.; Annette. O formă 
deminutivă din Ana. 

Act din 1680 (Cond. M-rii Hurezu, 

Mss. în Arch. Stat. f. 433 a): „Noi 12 

boiari care săntem luaţ pre răvăşle 

domneşti de jupănâsa Anca din Bel- 
ceni. ..& 

In cas oblic: Anci. 

Constantin Brâncovan, 1693 (Cond. 

Mss, în Arch. Stat. p. 26): „... au pus 
pietri de cătră, fun6 Ancăi sora, lu lane 
Sorcojul, şi au ales fun6 Ancăi den 
sus despre hotarul Romăneştilor...“ 

V. "2 Ana, — Ancuă. 

Ancălărele (d'), adv.; en chevau- 

chant. Sinonim cu călare ,„ă che- 
val“, care însă este şi atunci când ca- 
lul stă pe loc, pe când d'ancălarele, 
din contra, presupune tot-d'a-una o 

mişcare. Este în oposiţiune cu d'an- 
picidrele, când se mişcă cine-va 
pe jos. 

Basmul „F&t-frumos cu careta de 
sticlă“ (Ispirescu, Legende p. 194): 
„Vorbi cu Făt-frumos Wan-călarele şi 
se înţeleseră la, cuvinte...“ 

De la Vrancea, Sultanica p. 245: 
„un d6l nalt, v&stmîntat de sus pină 
jos cu fin ca mătasea de mâle şi pă- 

jurit cu flori, pe cari le culegea d'a- 

-încălarile. ..“ 

v, 4 An.— A'npiciorele. — Călare. 

"Ancuţă, n. pr. f.; Annette. Deminu- 

tiv din Ancă, careeste la rîndul seii 

deminutiv din Ana. Era fârte între- 

buinţat altă dată, alături cu Ani- 

cuţă deminutiv din Anică, 

Balada „Doncilă“ : 

Numai sora-sa Ancuţa, 

Anicuţa Româncuţa, 

| 

| 

  
  

Lucâfârul satului, 

Salba împăratului... 

Act muntenesc din 1687 (A. LR. 

I, 62): „Scule ce sânt şi haine fă- 

meeşti să fie ale Ancufii; viile, ce 
sânt însemnate mai sus să fie pe s6ma 

m6, să aibă a le ţin€ iar Ancuţa...“ 
Constantin Brâncovan, 1694 (Cond. 

Mss. în Arch. Stat. p. 82): „nişte scule 

ce au fost dat el zestre surori-sa ju- 

păn6sei Ancuţăi. . .“ 
V. Ancă, 

*Ancuţă, n. pr. f.; sobriquet de 
Vourse. —v. ''Ana. 

A'ncâtele (d), adv.; sans tr&ve, au- 
tant que possible. Fără astim- 

păr sai din res-puteri. Secon- - 
struesce mai ales cu verbii de miş- 
care: umblu, alerg, caut etc. Mai ade- 

sea îşi asociază pe emfaticul -a: d'an- 
câtelea, 

De la Vrancea, Sultanica p. 44: „D'o 
fi fată, o s'alerge d'a'ncâtelea pe la, S6re- 

resare pin'o ved6 pe diacu la S6re-a. 
pune...“ 

Ibid. p. 226: „Ofiţerimea în fireturi, 

polcovnici şi prapurcici, bănănăiaii d'a- 

-încâtelea, uluiţi de vutcă şi de rachiu, 
mustruluind, ca vai de lume, căzăci- 

mea cu chipul scofilcit, uscat şi negri- 

cios ca pămîntul...“ 

D. L. Şainenu ne împărtăşesce ur- 
mătârele cinci pasage din Calendarul 
Basmelor : | 

(1877 p. 13): „Muma smeilor s'a fă- 
cut lei şi balaur înpotriva n6stră şi 
ne căuta d'ancâtele să, ne pârqă,..“; 

(ibid. p. 17): „nu mai scieaii ce să 
se facă, de bucuriă ; rîdeaii şi plângeaii 
de o dată; umblaii d'ancâtele şi se fi- 
sticiai. ..&; 

(ib. p. 29): „Qemonu' voi ca să ne 
îndrăgostim amindoi, şi umblam d'an- 
câtele ca să, fugim dela părinţi...“;
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(1882 p. 17): „le sosi şi lor vremea, 
de însurătâre şi începură, să alerge şi 

ei d'ancâtele după codane...“; 

(îb. p. 28): „grădinarul umbla d'an- 
câtelea să găsescă un ajutor...“ 

Prin preposiţiunea a (= ad) şi prin 

adverbialul -le, wncâtele vine din lati- 
nul in qguantum (potest). 

v. Alcâtele. — Astîmper. — Cât. 

A'ndarătele (4), adv.; ă rebours. 

Aprâpe acelaşi sens ca în anapoda, 
anocato, pe dos, d'a'ndâsele, 

dar cu elementul predomnitor de în - 
dă&rît. 

Proverb: „Omul îndărătnicetâte 
dW'andaratele le face“ (Pann, III), 14). 

Doina „Ispita“ : 

Plugul este gângă rea, 

Umblă &a'ndaretelea 

Când nui scii socotâla: 

Cu esrnele dindăr&pt 
Te lovesce tot Ja piept... 

(G. D. T., Poes. pop. 291) 

A. Pann, Prov. III, 18: 

Că ea cât trăia în viaţă, tote le făcea pe 

dos, 

. Şi socotese că şi mortă d'andaratele sa 
dus. .. 

Basmul „Finul lui Dumnedeii“ (Sbie- 

ra, Poveşti p. 192): „Când sait dus 

deminâţa la rii să se spele, aii aflat 

tote pe de- a'ndărăptelea...“ 

P'a'ndaratele represintă dară pe: de- 

-ad-in-de-retro sah de-ad-in- 
du-retro. 

D. M. Pompiliii (Conv. 1887 p. 1004) 

indică la Bihăreni adverbul „ăn de - 

rete= într'alt loc“. Să fie 6re ace- 

laşi cuvînt cu a'ndaratele ? saii nu cum- 

va mai curînd germanul ăânder- 

wărts? 

v. Anapoda. — 2: Ande. — Dandana- 
tec.— Îndărit. 

Andălăse (andălit, andălire), vb.; par- 
tir, se mettre en marche. Provincia-   

lism din părţile Transilvaniei. In Bi- 

harea: „andălesc, a andăli, pornesc = 
ung. indulni“ (Cony. lit. 1887 p. 

1004), 

O baladă din Crişiana: 

Pe drumul Orăziii 

Merg carăle Gheorghiţii — 

Cănd Gheorghiţă andăba, 

Maică-sa din graiu grăia,.. 

(Pompiliă, Sibiiu, 28) 

A'ndărîptele. — A'ndaratele. 

'-Ande.—v. 2Al-de. 

2: Ande.—v. Andesine.—Înde. 

Anderete. — v. Andaratele. 

Andesine, adv.; entre soi, ensemble. 

Unul cu altul, la o-laltă, împreună. Un 
archaism în legătură cu o familiă în- 

tregă de cuvinte, pe care trebui so 

ațingem aci măcar în trâcăt. 
Miklosich a observat cel dentâiu că, 

românul înde în cuvintele „înde- 

mână“, „îndeplinesc“, „înduplec“, 

„indelung“, „în dâpăr“, represintă 

pe latinul arehaic indu în „indu 

manu“, „indu gredi“, ,indu vo- 

lans“ ete. (Lautl. Vokal. II, 72; III, 
5); şi a constatai aceiaşi preposiţiune 

funcţionând independinte în italiana, 

vulgară, de ex.: „la luna s'ă venuta 

a lamenţare inde la faccia del divino 

amore...“ (ibid., Lautgrup. 59). Tocmai 

acest în d e, ca preposiţiune neatârnată, 

ne întimpină în: 

Neculce, Letop. Il p. 226: „sfâtui- 

tu-sai şi ei înde &j, şi sai agiuns 

şi cu toate capetile, căpitanii slujito- 

rilor, să ţie la un cuvînt...“ 

Acelaşi, p. 265: „sai giurat cu to- 

ţii ei în de ei să fugă în ţâra Mun- 

tenâscă, ..“ 

P. Ispirescu, Snâve p. 59: „Dinu 

era, un flăcă6ndru isteţ, deștept, înfipt
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şi spirt, nu glumă. Boierul de multe 
ori se lua după gura lui, şi vedea că 

îi ese în de bine...% 
I. Crângă, Amintiri din copilăriă 

(Conv. lit. XV, 454): „o odae mare, 
cu oblâne la fereşti şi podită pe Jos, 
unde eram numai noi în de noi...“ 

Acelaşi, Povestea lui Harap-alb (ibiq. 
1877 p. 179): „şi din câsul acela 
ai început a vorbi ele în de ele, că 
spânul de fel nu samănă în partea lor, 
nică la chip nică la bunătate...“ 

Apoi cu perderea iniţialului î n-, la 
Barac, Risipirea Ierusalimului p. 144: 

Între ei făcendu'şi morte, 
Se sting ei de eişi forte... 

Acâstă preposiţiune înde se unia 
mai s6mă des cu reflexivul sin e, for- 
mând locuţiunea adverbială înde- 
sine „entre soi, ensemble“, 

Miron Costin, Letop. Ip. 327: „Sei. 
menii, de nebunia căpitanilor sei şi den 
simeţia, ce se împluse încă den ţara, 
Munten6scă , Şi-au dat cuvînt în de 
sine şi aii purces bulucuri pren 
tirg. 4 

Dosofteiu , Paremiar 1683 f. 23 a: 
„Bogătaşul şi miaserulii să tâlniră în- 
de sine...“ 

Nicolae Costin, Letop. II p. 90: 
„vorbindu-se în de sine, aii purces 
nezăbăvind nimică, ,.* 

De aci, prin preposiţionalul a (=ad) 
sa născut vechiul adverb andesine, în- 

trebuinţat mai ales în Moldova. 
Varlam, 1643, 1 f. 5l b: „şi fari- 

seii ce şed6 acolo să mirară unde au- 
dziră că i iarta pâcatele, şi grâiia an- 
desine : cine poate hi acesta ?...« 

Ibid. f. 259 a: „le era frică să nu-i 
cumva pârăsască,  învăţătoriuli lori 
Hristos, şi găndiia andesine de grăiia;: 
căndai să nu'l himit scărbitiă în ce-va...“ 

Ib. II, f. 43 b: „cumiă faci oame- 
nii pentru credința carte cu pecste 

ANDILANDI 
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căndi facii vr'o tocmală andesine, aşia, 
Şi Dumnedzău. ..“ 

Dosofteiu, Liturgiar 1683 f. 2 b: 

„în svăntulii oltari sărutândi preuţâi 

svintele daruri şi ei andesine, Şi ş 
dzâcii : Hristos po sriad6 nasii...“ 

Acelaşi, Synaxar 1683, Mart. 26: 

„Vădzând în tote dzâle pre creştinii u- 

morâţ de ceia ce să'nchina la idoli, 

să voroviră, andesine să strige mărtu- 

risindi pravoslaviia, ..“ 

Acest adverb ne întimpină la tot 
pasul în Pravila lui Vasile Lupul din 
1646; bună-6ră : 

f. 30: „cândi să vori gălcevi doi 

oameni andesine şi va, scoate den loci 

unulii pre altulii, de vorii face atasta 

amăndoi înti”o dzi, să nu să căarte...“%; 

ibid. f. 87: „să nu fie avănd ande- 

sine urăciune să'ş fie urăţi pănă la 
moarte. ..&; 

ib. î. 103: „căndi va mărturisi mu- 

aria săngură cu gura sa, cumii ma 

inte di ce s'au răpitii au fostii făcută 

nunta andesine, atunce, de va face a- 

castă mărturie găsindu-să, de putâria 
sa, sau suptii ascultaria părinţilorii săi, 
o va crede giudețulii. ..“; 

ib. f. 143: „la ucider6 ce fac cuco- 
nii andesine &ucând, iau o certare foarte 

micşoarâ, ..“; 

ib. f. 169: „de vor fiavuti mai de 
multii andesine vrajbă, ..*; 

ib. f. 181: „svădindu-sâ den cuvinte 
andesine. . .* 

v. Înde. 

Andidiă. — v. Andiviă, 

Andilăndi, n. pr.; t. de Mythol. po: 
pul.: sorte d'oiseau fabuleux. Pentru 
caracteristica acestei păseri mitologice, 
ne ajunge de o cam dată a reproduce 
următorele cuvinte ale d-lui L. Şal- 
nânu, lelele p. 31: 

„In basmul Paserea măiastră (Ispi-
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„rescu, Legende p. 295—306) se po- 

„vestesce de o pasere cu mii de mii 

„de văpseli, ale cărei pene străluciaii 

„ca oglinda la soare, care fusese mai 

„întâiu fica unui împărat şi, îndrăgo- 

„Stindu-se cu fratele sei, fugise spre a 

„se cununa cu dinsul ; atunci naşa lor, 

„0 diînă, nevrând dinsa să se întorcă, 

„la casa'i părintâscă, o blestem, să, se 

"schimbe în pasere şi să r&pue viața, 

„a mii de tineri, pre cari îi va atrage 

„de a-pururea prin glasul sei. Cea mai 

„vestită din aceste paseri măiestre 

„portă numele de Andilandi, despre care 

„basmul astfel întitulat ne spune că: 

„este o pasere măiastră a cării 

„cântare întrece tote musicele pămin- 

„tesci şi care are darul da ghici tre- 

„cutul şi viitorul şi a citi în inimile 

„Gmenilor ; acea pasere se află în pa- 

„latul Dinelor din împerăţia Ielelor spre 

'„s6re-răsare (Calend. basmelor 1877, p. 

„18-33). In cântecele bulgăresci fecidra 

„mitică A dilenca, se transformă în- 

„to rîndunică (Fligier, Ethnolog. Ent- 

„deckungen p. 8). Cu forma român6scă 

„Andilandi, se pâte compara albanesul 

„de landuse, ndelandise rân- 

„dunică, pe care Miklosich o consi- 

„deră ca provenind dela ipoteticul 

„hirundula din hirundo, de unde şi ma- 

„cedo-românul lăndură (Alban. Fo- 

“zah. IL p. 31)“ 
O rectificare e necesară. Andilandi 

“este o aşa numită în Linguistică, redu- 

plicare frântă din Landila n di, ast- 

fel că simplul landi ne duce drept 

la macedo-românul lândură, fără 

vre-o mijlocire a formei albanese. Lâ n- 

dură presupune un prototip lândă 

sai lânde, întocmai ca „ghindură= 

'glandulam“ pe „ghindă sai ghinde= 
glandem“. Tipul reduplicat a fost dară 

lânde-lânde, de unde, disimilân- 

du-se primul / şi urcându-se prin com- 
-pensaţiune iniţialul ând- la and, sa 

"Andilandi = 

    

născut ande-lânde, şi de aci asi- 
milativul Andiandi. 

Prin urmare, ca element material, 
acest termen este daco-român şi ma- 

cedo-român tot o dată, înrudit însă— 

fără, îndoslă —cu albanesul delănâă. 
Totuşi latin e numai sufixul deminu- 
tival -ură=ula în macedo-românul 14 n- 
dură. Tulpina românâscă lând- şi 

albanesul delănd- nu se pot lega 

d'a-dreptul cu „hirundinem“, de unde 

daco-românul „rindunea“ şi macedo- 
românul „arăndrunea=hirundinellam “. 

Din italicul „hirundo“ şi grecul xs- 

A4duv Curtius (Grundz. 2 199) recon- 

struesce un greco-italic xeoevdov. După 

fonetica, albanesă, iniţialul d pote fi 

protetic sai să înlocu6scă o aspira 
țiune guturală: „la d albanese in pa- 

recchi casi dee considerarsi come pro- 
tetiea, in principio delle paroie, o prende 

il luogo dell'aspirazione divenuta, gut- 

turale“ (Camarda, Grammatol. I, 74). 

Inlăturându-se dară pe inițialul d şi 

„pe sufixul -u şe saii -işe, albanesul 
[d e]lă nd [u şe] ne permite a restabili, 

alături cu grecoiitalicul xegevdov, un 

prototip tracic “4ev6- sai 4evd-, 
de unde epiroticul delănd- pe deo 
parte, pe de alta al nostru lânde, 

amplificat la Macedo-români în lân - 

dură şi reduplicat la Daco-români în 

Lânde-lânde. 

Dina, bulgară A dilenka, pe care o 

baladă poporană din Rodop o represintă 

ca pe mir6sa s6relui metamorfosată, 

în rîndunică (Geitler, Poeticks tradice 

p. 51-5), nu pâte veni din albanesul de- 

lăndă, ceia ce ar presupune adaosul 

unui iniţial a-, adecă ce-va cu totul con- 

trar foneticei bulgare şi celei slavice în 

genere, ci derivă din românul Andilandi 

prin perderea disimilativă a primei 

nasale: Adilenka=Andilenka, 
cu sufixul deminutival slavic -ka. 

Cu alte cuvinte:
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gr.-ital. zeoev6o» = trac. “Aev0-, 1evd- 

  

—— Pe 

gr. peâr6o», lat. hirundo alb. delănduşe rom. *lânde 
(hirunâinella) IN 
— 

daco-rom. rîndunea, mac.-rom. arănârunea mac.-rom, lândură, daco-rom, Andilandi. 

  

bulg. Adilenka. 

Cat pentru filiaţiuni mitologice, St-ilui Andreiu n'a fost nici o dată 
v. Măiestru. — Pasere. — Rindunea. contestată ; unii însă aii pretins că el 

ni-a venit prin Slavi, fiind-că rostirea, 
Andiviă, s. f,; t. de Botan.: chico- poporană ar fi Andreiu sai În- 

r6e des jardins, Cichorium endivia. O dreiu şi fiind-că la Sloveni acestă 
varietate de cicbre. In neo-grâca: | lună s'archiăma, „Anâreiszik“ (Cihac, I], 
dwrifra, îwridi, dvridi, (Weigel). Româ- 2). Mai întâiu, în dialectul sloven De- 
nesce de asemenea, alături cu andiiă cembre se dice „gruden“, nu „Anădrei- 
se aude şitorma andidiă. Ca şi din sâik“, care însemnâză, diua, de 30 no- 
cicbre, din andiviă se face salată. Altă embre, şi numai întrun mod de tot 
dată se întrebuința nu puţin şi ca dof. sporadic se aplică la Decembre; al doi- 
toriă, lea, nici o dată românesce nu se ro- 

Tractat de medicină, populară circa stesce „Andreiu“ sai „Îndreiu“ ca nume 
1790 (Mss. în Arch. Stat): „Pentru de lună, ci tot-d'a-una andreă sati în- 
arsura ficatului — beutura:să'i fie miere dred saii undrea. Ipotesa slavică se 
amestecată cu apă, sai: apă de orz întemeiază dară pe nesce premise false. 
sai de pir, sali de andidii dumes- Forma românâscă andred corespunde 
nice...“ d'a-dreptul latinului A n dr 8a s=gr. 

Ibid. : „Pentru umflarea cea cu pu: | >4y9 e tas. Pâte să fie o simplă co- 
rolu — din ierburi folosesce nalba, a n- incidință că ?n dialectul logudores al : .y i « . y . didii, ştevie... limbei sarde Novembre se chiamă, „San- 

y. Cicore. tu Andria“ ; în ork-ce cas faptul 
este că la noi cuvintul e de prove- 

Anăriş | v. Andrekag. ninţă latină, nu slavică saii alta, Im- 
Andrăşăsci | pregiurarea că Românii se află puşi 

la mijloc între Unguri şi Albanesi, face 
i-Andreă s. Îndre s. Unârei, s. f;; a crede că maghiarul „szent Andrăs 

Decembre. Nume poporan al lunei prin hava = December“ şi epiroticul „ten 
care se încheiă anul şi care urmeză Endr6 = December“ sint ambele imi- 
immediat după diua sântului An- tate dela Români, căci Ungurii nu pu- 
dreiu. teaii să împrumute Albanesilor, nici. 

Alexandri, Poes. pop.*: p. 34: „De- Albanesii Ungurilor. Să nu uitâm to. 
cembre, Andrea saii Neio ss...“ tuşi că şi'n medio-germana Decembre 

Dosofteiu, Synaxar 1683, Dec. 1, f. se chiăma „sant Andreis maint 
186 a: „Decheviie, luna lui Andriă (Reinsberg-Diringsfeld în Jahrb. f. ro- 
(ânapă) 31 de dzale are...“ man. Litt. 1864 p. 363). Va fi dară mai 

Lexicon Budanum p. 21: „Andre, în- corect de a lăsa de o cam dată lao 
dre, December, a festo 3. Andreae parte genesea, cea logică a acestui ter- 
quod 830 Novembris celebratur...“ men, mărginindu-ne a afirma numai sub   Derivaţiunea, cuvîntului din numele raportul curat material că nu slavic,
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nici unguresc sai albanes, ci curat latin 

este al nostru Andrea= Andreas. 

v. 1: Andreju. — Lună. — Neios. 

2 Andreă Ss. îndreă s. unâdreă (artic, 

andreoa, plur. andrăle), s. î.; 10. grosse 
aiguille en bois ou en mstal, carrelet; 

aiguille d'emballage, aiguille ă tre- 

pointe (Pontbriant) ; aiguille a tricoter, 

aiguille 3 passer (Costinescu), 29. t. de 

Moulinage : tirant ou poutre portant 

le plancher du moulin ; 30. t. d'Agric:: 
une partie de la charrue, barre de fer 
qui relie le soc ă Page; 40. t. d'Ana: 

tom. : clavicule; au pluriel, andrele = 

veines h&morrhoidales. T6te sensurile, 

după cum vom vede mai jos, se des- 
fâşoră din înțelesul fundamental de a c. 

IL. Formele. 

De o potrivă respândite sînt andrea 
şi undrea; mai rară e forma îndrea. 

Baronzi (Limba p. 161) pune pe ar: 

drea ca moldovenism faţă cu munt- 

nul undrea; totuşi şi la Olteni, mai 
ales în Mehedinţi (c. Clogani, Glogova 

etc.) se dice andre, nu undre; de ase- 

menea în Banat „andred un ac lung 
de lemn“ (3. Liuba, ce. Maidan), 6r în 

balada „Iorgu Iorgovan“ din Dobrogea: 

Erai brâscele 

Ca, muscele, 

Serpii ca şi acele, 

Năpărci ca andrelele. .. 

(Burada, Călăt,. p. 158) 

„In loc -de undrea la noi se rostesce 
îndrea“ (A. Minculescu, Putna, c. I- 

resci). : 

Intre cele trei forme este acelaşi ra- 

_port 'ca între. Andreă, Undreă şi 
Indreă ca nume al St-lui Andreiu, 

-forma cu iniţialul a- fiind cea organică, 

II. andrea de cusut. 

* Uua.ae mare de cusut lucruri grâse, 

forte trebuincios în ori-ce gospodăriă 

'şi pe care în canțoneta, lui Alexandri   

îl strigă pe stradă Herşcu Boccegiul : 
„Marfă! marfă! morunţuşuri !.. forfi- 

câle... andrăle... vacs pentru cibu- 

țele. ..“ 

Când însemneză unsltă de împletit 

la ciorapi, sau sulă, de care se servesc 

cismarii, andreua e tot-Wa-una de fer 

sau de oțel; pentru alte trebuinţe, 

pote fi metalică, dar adesea e de lemn. 
v. t- Ac. 

Aaron-Hiil-Poenar, I, 30: „acoiu, 

undrea, ac mare, cu care se slujesce 

cine-va spre a petrece un şiret sai o 

sfâră prin chieotori. ..“ 

„Andrele se întrebuințăză pentru în- 
seilat la mindire şi la saltele...“ (. 
Ghibănescu, Fălciiu, c. Băsesci). 

„Undreua este un ac de lemn, cu 

care se cos bubouale, un fel de veş- 
minte de iarnă, făcute din lână cu păr 

lung pre partea din afară...“ (G. Popu, 
Făgăraş, c. Lisa). 

Se cosă de asemenea saci, ţole, tra- 

iste. 

Proverb: 

Am învăţat la undrea ; 

Ce voiu să sciui de dumnâta? 

(Tocilescu, Rev. 1882, 1 p. 231) 

pe care 7] aduce bătrânul Iordachi Go- 

lescu, însemneză pe acei ucenici, cari 

încep a se crede mari şi a despreţui 
pe dascălii lor, din dată ce ai învă- 

ţat pe ABC al unui meşteşug. 

Andreua îigur6ză şi pintre credințe 

-poporane : . 

„Pentru ca strigoiul să nu 6să n6p- 

tea din mormint şi să umble pe Ia 
n6muri, după morte îi bagă petre şi o 

undrea pe buric, şi atunci dice popo- 

rul că nu mai'pâte învia...“ (|. Mi- 

rea, Teleorman, 6. Socstu). 
In alte locuri se înfige în buricul pre: 

supusului strigoiu un mic par sait țe- 

ruş ascuţit la capăt, 
y. 1 Anân. — Strigoău,
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Andreua de lemn fiind un par în mi- 
niatură, de aci prin generalisare se 
nasce aplicarea cuvîntului la birne în: 

II. andrea la mâră. 

„Andrele se chiamă nesce lemne în 

lăuntrul mori), cari ţin podul“ (|. Ghi- 
bănescu, Fălciu, c. Băsesci). 

„Deosebitele părți ale morii poporul 

le numesce astfel: babalâc, temelia, 
de-asupra temeliei andrelele, de-asupra 

andrelelor doi pohotniti, de-asupra, po- 

hotnicelor se pun curmedişuri. Andrele 
sînt acele grindi care ţin temelia morii 

şi se învirtesc doi pohotnici pe ele...“ 

(D. Arghirescu, Covurluiu, c. Moscu). 

„Andrelele la m6ră sint do& bucă- 

ţele de lemn cioplite lat, cari prind 

puntea, în care stă fixat fusul, de că- 

pătâiul unde e rezemat capătul grin- 

deiului dela râta cu măsele, astfel că 

0 andrea vine de o parte şi alta de 

altă parte a fusului...“ (Dumbravă, 
Nemţ, 6. Uscaţii). 

Aceste andrele pe ajuri se chiamă 
tălpi. 

v. Moră. — Talpă. 

Pe când terminologia morarului a 

avut în vedere andreua de lemn, din 
acea de fer s'a, născut : 

III. andrea la plug. 

Pe a-locuri acâstă parte a plugului 
se chiamă custură. 

„La pluguri vechi era un fer legat 
cu un cap de grindeiu şi cu altul de 
ferul cel lat şi se dicea undrea“ (R. 

Michail6nu, Mehedinţi, e. Vînju-mare ; 

D. Vasilescu, Dolj, c. S6ca-de-pădure). 

„Andreua este un fer lung, care 
prinde ferul lat de grindeiu, având la, 

capul de sus un alt fer dis amnar...“ 
(R. "Popescu, Mehedinţi, c. Isverna; C. 
Ionescu, c. Şigescii-de-jos). 

Şi la Bănăţeni acestă bucată de fer 
se dice andrea (A. Bociatu, Banat, e. 
Clopotiva). 

V. Amnar.— Custură. — Plug. 
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Alte do& asociaţiuni de idei diferite 
aii dat nascere la: 

IVo. andrea şi andrele în a- 
natomiă, 

Dr. Polysu: „Undrea, os la pept, 
das Schliisselbein“. 

In descântecul „de Samcă“ din Bu- 
covina : 

Din faţa obrazului, 

Din vederile ochilor, 

Din spircurile urechilor, 

Din bercii nasului, 

Din andrelele grumazului,.. 

(Marian, Descântece, 216, 218) 

unde editorul observă că: „Andrelele 

grumazului numesce poporul vinele 

cele de aur, germ. Goldadern, 6ră 

andreua grumazului numesce el cele 
doă ciolane de-asupra peptului de lîngă 
grumaz...& 

Osul numit andrea s'a dis nemţesce 
„Sehlisselbein“, latinesce „clavicula“, 
fiind-că la cei vechi cheia avea forma, 
unui cuiu resucit, de unde lătinesce 

„Clavis = clavus“ şi chiar la noi „cuiu 

= cheiă“ în expresiunile „descuiu“ şi 
„înculu“, adecă „ouvrir et fermer ă 

clef“. Andreua dară are aci înţeles 
de cuiu. 

Cât se atinge de vinele hemoroidale 
numite la plural andre, un parale- 

lism semasiologic forte interesant ni 

se înfăţişeză în sinonimul engles „pi- 
les“, literalmente „pari“ sau „stilpi“, 
tocmai ceia ce însemn6ză aci Şi cuvîn- 
tul românesc. 

In ambele sensurile sale anatomice, 
andrea procede dară tot dela noţiunea 
fundamentală de ac, fie cel metalie 
= cuiu, fie cel de lemn = par. 

V. Filiaţiuniistorico-filo- 

logice. 

Pentru andrea s'aii propus pînă a.- 
cum doă etimologie de o potrivă impo- 
Sibile : una, din latinul „întrare, ca
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instrument de în trar e=penetrare“ 
(Laurian-Maxim, Gloss. p. 817); cea- 
laltă , din turcul ibr& „aignille, ai- 
guillon, pointe“ (Cihac, II, 588). Pre- 
cum din turcul „ibryg“ s'a făcut la 
noi „ibric“ şi din pibrisîm“ — „ibrişin“, 
6r nu „andric“ sai „andrişin“, tot GE) 
nici din ibră, de unde bulgarul „gu- 
berka = aiguille ă passer“, nu sa pu- 
tut nasce andrea. Andrea este un de- 
minutiv dintro formă cu accentul pe 
prima silabă, precum „surceâ“ vine 
dintr'un perdut „sâreă“, „vergea“ 
din „v6rgă“ etc. De unde însă derivă? 

Dela Romani noi am păstrat pe „ac 
= acus“ şi pe „sulă = subula (sulla)“; 
dela Slavi am luat pe „igla“, sait mai 
bine pe deminutivul „iglitza“ ; cât de- 
spre andrea, ea represintă în acâstă 
pestriță societate pe vechiul german 
nădala, actualul nemţesc Nadel 

„ac“. Vechiul german nădala, prin 

metatesa nasalei ândala, a trebuit 
să, devină la Români ândără, de 

unde deminutivul andrea în loc de an- 

dăreă prin acelaşi contracţiune ca. 
în „mătreţă“ pentru „măturâţă“ din 
„mâtură = slav. mât'la“. Este un pa- 
ralelism fonetic învederat între andrea 
prin „andăreă“ din „ândărăt =ân- 
dala pe de o parte, şi între „mă- 
trea[ță]“ prin „mătureă[ţă]“ din „mâ- 
tură“ = „mătla“ pe de alta. Supri- 
mându-se termenii cei intermediari, că- 
pătâm proporțiunea : 

andrea: an dala:: mătreă: măt'la. 
Cihac, care constatase cel de 'ntâiu 

forte bine (IL, 190) raportul între „mă- 
tr6ță“ şi slavicul „mâtla“, lesne ar fi 
putut să ajungă, el-însuşi la identifi- 
carea lui andrea cu tudescul nâ dala, 
dacă nul împedeca, sistema cea pre- 
concepută despre absoluta neexistinţă, 
a elementelor vechi germane în limba, 
română, o sistemă pe care acestă fi- 
liaţiune o restârnă, după cum o vor 

25,117, II. 

  

resturna mai la vale şi alte date. Vom 
adăuga aci numai una. Al nostru „țân- 
dără — claţ de bois“, pe care Cihac 
(II, 429) îl confundă cu „ţundră=lam- 
beau, vieux manteau“, este un dublet 
etimologic cu „şindilă = bardeau“; dar 
„Şindilă“ vine din modernul german 
saii chiar din medio-germanul „Schin- 
del“, pe când „ţândără“, cu accentul 
pe prima silabă şi cu trecerea finalu- 
lui -ala în -ără, se urcă tocmai la ve- 
cliul german „scîntala“ (citesce : stân- 
dala), derivat din latinul „scindulat, 
din care însă nu pâte să se tragă 
da-dreptul românul „ţândară“, căci 
latinul sci- devine la noi şti-, âr lati- 
nul -ula se face -ură, 

v. Şindilă. — Tandără. — Tundră. 
Nesce termeni industriali de cusăto- 

riă sai de lemnăriă ca andrea sati 
țăndără, întraţi la Români imme- 
diat din vechea germană, adecă înainte 

de secolul XI, cam sgudue așa numita, 

teoriă Rosleriană, pe care Cihac s'a în- 

cercat s'o aplice pe tărimul limbei. E 

ce-va şi mai însemnat, că andrea se află, 

şi la Macedo-români, unde industria ve- 

che germană nu avea cum să stră- 

bată, ceia ce — într”'o oposiţiune dia- 
metrală cu acea teoriă — ne indică 
nesce migraţiuni române medievale de- 
la Dunăre spre Pind, 6r nu vice-versa. 

v. Ighiţă. 

Anârâia.—y. Andreiu. 

Andreiăş s. Andrieş, n. pers. pr... m.; 
Androt, Anăriot. Unul din deminutivii 
din Andreiu, format prin sufixul 
-aş, care în Andrieş scade la -eş în 
urma scăderii. tematicului -e- la -i-. 

Din Andreiaş prin augmentativul -a n 
se formeză Andreiaşan (A. LR, 
I, 109).. 

v. S-a, a 

Afară de localităţi numite Andri- 

39
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eş, bună 6ră do sate în Rimnic-să- 

rat (Frundescu, Dicţ, top. 7) sai un 

cătun şi un munte cu straturi de sare 

în Putna (|. Ionescu, Putna p. 30-34), 

din Andreiaş s'a născut numele mai 

multor sate sai cătune Andrie- 

şesci şi Andrieşeni (Codrescu, 

Buciumul 1875 p. 38). 

Rare-ori alături cu Andr&aş ne în- 

timpină Andraş saii Androş (A. 

I. R., It, 275), o formă ungur6scă, din 

care apoi vine numele topic Andră- 

şe sci (Frundescu, 1. c.). 

Balada, „Şerpele“ : 

Departe, mărc, departe, 

Departe şi nu prâ-fârte, 

Colo 'n sat la Crătunesci 

Şi colo la Andrăşesci... 
(G. D. T., Poes. pop. 4%). 

v. "tAndreiu,. 

Andreiaşăn. —V. Andreiaş. 

Andrăico s. Andrăâică, n. pr. pers. 

m.; Androt, Andriot. Deminutiv din A n- 

dreiu, prin sufixul rutân -co0, ca în 

„Nadibaico“, „Petriceico“, „Nalivaico“ 

etc. Intre boierii lui Ştefan cel Mare, 

1489, era păharnicul Andrekco (A. |. 

R. 1, 156; cfr. ibid. 42). 

v. 1: Andreu. — -00. 

1 Anâdrăiu $. Andriiu, n. pr. pers. m; 

Andr6 Andreu sai Andritu ne-a, venit, 

dela Slavi, înlocuind forma mai veche 

Andreă=lat.Andreas(Avdetas), 

care s'a păstrat numai în numele po- 

poran al lui Decembre. 

Patronul acestui nume, Apostolul 

Andreu, pare a fi fost o dată cel mai 

socotit dintre toţi discipolii lui Crist, 

pe întrâga, peninsulă balcanică, unde fu- 

sese mai în specie câmpul activităţii 

sale evangelice; ba după unii părință 

ai Bisericei, el ar fi călătorit şi prin 

Sciţia, iar cronicarul Nestor dela Kiev 
din secolul XII aduce tradiţiuni slavice 

  
  

despre petrecerea lui în Rusia (Karam- 

zin, t. I nota 66). 

Dosofteiu, Synaxar 1683, Noembr. 
30: „Şi dară alalţii ucinicii lua ca sor- 
ţuliu alte părţ a pământului şi limbile 

ce era într'ânse; iară Andreu ce? 

mare şi lubită, cinste şi parte luâ,; că, 

i sau venit totă ţara Bithiniloră şi 

Pontul Eyxinului adecâ Mare-ne- 

gră, şi înbe părţâle Propontidei adecă 

Mării cei de cătră, Maria-n6gră de Ţa- 

rigrad, unde'i Ţarigradulu, ce ţânia 

pănă la sânul Astachinului şi Para- 
plunului celui nainte, şi cu aciastia 
însoţiaşte şi vestita Halchidonă şi Vi- 
zantiia, şi nemurile ce sîntila 

Thrachiia şi Machedoniia şi 

cialia ce agiungi la Dună- 
re... 

In secolul trecut la Moldoveni mai 

circula, încă legenda, pe care din gura 

poporului o culese atunci un călător 

rusesc, cumcă, în satul Serbescii saii 

Troian din Covurluiu, aprâpe de Du- 

năre, ar fi fost o bisericuţă clăiită de 

cătră însuşi Sântul Andreiu. 
Colonelul Meier, Opisanie Ocakovskiia 

zemli, Petersb. 1794, p. 67: „Din Va- 
lachia, drumul lui Traian întră în Mol- 

dova lîngă satul Serbescii, un- 
de—după disa Moldovenilor 

—Sf. Apostol Andreiu înte- 
meiase cea de'ntâiu bise- 

rică creştină... 

v. Serbesci. 

După credinţa poporană a Românu- 

lui, nâptea spre St. Andreiu este un 

fel de jubileii pentru lupi şi pentru 
strigoi: 

Voi, cu suflete curate, 
Cu credinţi nestrămutate, 

Omeni buni, femei, copii! 
Voi, creştinelor popâre, 

Faceţi cruci mântuitâre, 

Căci e n6ptea 'ngrozitâre, 

Nâptea sfintului Andrii !... 

(Alex., Mărgăritărele, XXIX)
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N. Gane, Novele, II p. 311: 

po... Id veţi erta să vă spun că 

mâni e Sfîntul Andreiu. 

„Ei şi... ? 

„— Apoi dă !.. nâptea înspre Sf. An- 
dreku sciți că umblă lupii în po- 

tae, şi Domne feresce săi întălnâscă 
cine-va, 

„—Am ei cu ce săi întimpin. 

„—Cuconaşule, mă ertaţi dei de în- 
drăzn6lă, dar nu vă sfătuesc. Sînt bă- 

trân, am vedut multe. Se mai dice că 

înspre Sf. Andreu umblă şi stri- 
goii pe la respinteni, pe la zev6e, pe 
la iazuri. Iaca, bine că'mi aduc a-minte! 
îmi veţi da voe să ung încuetorile u- 

şilor cu usturoiu...“ 
Atât lupii, precum şi strigoii dela, 

Sf. Andreu, se datorâză, unui şir de 

asociaţiuni de idei, cari se desfăşură, 

din împregiurarea că acâstă di cade 

la, 30 Noembre, adecă este începutul 

iernei, „luna lui Cojoc“ după cum dice 

poporul (5. Velicu, Iaşi, c. Bădenii). 

„Intâiul Decembre se chiamă: An- 

dreiu cap-de-6rnă, precum întâ- 
iul Mărţişor se dice: Dragobete cap- 

-de-primăveră,..“ (A, Crişianu, Făgăraş, 
ec. Mărgineni). 

„Sântul Andreu e cap-de-6rnă“ 
(|. Diaconu, Dobrogea, c. Luncaviţa). 

Insă iârna este vremea lupilor. Lu: 

nele Noembre şi Decembre p6rtă în! di- 

ferite graiuri epitetul de lupesci: 

la Germani „ Wolfmon“ saii „Wolfmâ- 

nOt“, la Slavi „vltenec“, „vlti măsic“ 
etc. lată dară de ce: 

„Sfântul Andreiu e peste lupchi“ (D. 

Arghirescu, Covurluiu, c. Moscu). 

„Omenii serbeză pe Sf. Andreu pen- 
tru a nu fi mâncaţi de lupi“ (N, lor- 

dăchescu, N6mţ, 6. Timigescii). 

S. Mangiucă, Calendar 1888: „Sânt;- 
Andrew, diua lupului, în acâstă, 
diuă își vede lupul c6da...* 
„Gădineţulşehiop sau diua   

lupului cade la Sf. Andreu; în diua 

asta nu lucră nime din casă, ca să nu 

strice lupii oile şi caprele...“ (P. Ol- 

tânu, Haţeg). 

v. 1: Apostol. — Gadină. — Lup. 

„Poporul privesce pe Sf. Andrew ca 

pe izbăvitor de fiâră, sălbatice şi de stri- 

goi“ (V. Mircea, laşi, c. Copoi). 

Aci alături cu lupi ne apar strigoii, 

adecă, fiinţe licantropice, Gmeni-lupi, 

„loups- garous“; şi deşi acest; element 

este posterior, totuşi el a luat în po- 
por o desvoltare covîrşitore în carac- 

terul mitic al lui St. Andreu. 

„Strigoii şi strigoele sînt un felu de 
Omeni cari aii c6dă şi la Sfântu An- 

drii s8 ung cu un feliu de unsori, es 

pe hârnă şi merg pe la crucile drumu- 

rilor unde să bat cu limbghile meli- 

țel...“ (0. Rosescu, Nâmţ, ce. Bistri: 
cidra). 

„ln n6ptea spre Sfântul Andrew, 

toți strigoii şi strigoicele es din mor- 
minte, încalecă, pe meliţoele şi meliţele 
de bătut cânepă, leaii limba acestor 
meliţoi şi meliţe în mâini drept sabiă 
şi s& duc la hotară, unde să bat. Ome- 
nii în sara spre Sf, Andreu, ca să nu 
pâtă întra în casă, strigoii şi să le facă, 
vre-un rei, mânâncă usturoiu şi fac 
şi cruci cu el pe la uşi şi ferestre, de 
mirosul căruia ei fug. A-d6ua-di, du- 
cându-se cine-va la hotară, găsesce pe- 
trele pline de sânge curs din cei râ- 
niţă...“ (D. Albotânu, Covurluiu, €. Ma- 
stacani), 

„Înspre Sf. Andreu, strigoii şi stri- 
g6ele se string cu toţii pe la respinte- 
nii drumului şi j6că drăgaica...* 
(G. Bantaş, Iaşii, c. Stânca). 

In graiul ţerănesc din munţii Moldo- 
vei: „Cătrâ dziua, di Sfîntu Andriy tăţ 
strigoii, şi cii mor şi cii gii, “adună 
în crucili drumului Şi să bat cu lin- 
ghili meliţdilor, pârla cântatu cucoşi- 
lor, când sâ duc cii morţ la locurile 

39%
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lor, jar cii gii fug cari 'ncotro, ostiniţ, 

păliț, şi sgărieţ, aşa câ-i poti cunoşti 

on om înţălept câ ii o avut val n6p- 

tia ceia şi câ's strigoi. Di putoria di 

usturoi fug strigoii, şaista-i mari no- 

ro6,..“ (IL. Bondescu, Sucâva, c. Giur- 

gescii). 

Contra tuturor fermecelor are o deo... 

sebită putere „usturoiul descântat la 

sfîntul Andreu“, dice un descântec a- 

tribuit lui Ioan Damaschin (G. D. T,, 

Poes. pop. 375), 

O mare putere, după unii, are şi ma- 

cul din acea, di. 

S. F. Marian (Familia 1888 p. 78): 

„«++ Româncele ce voiesc ca vrăjitârele 

şi strigâicele să nu iee mana dela va- 

cile lor, încungiură în n6âptea spre Sân- 
tul Andreiu vacile, mai ales pe cele 

mulgătâre, cu mac, după cum merge 

s6rele, şi 'ncungiurându-le presură să: 

mînţă tot de mac pe jos împregiurul 
lor. ..* 

Din aceiaşi causă, nu numai legu- 

inele, dar şi pomii dela Sf. Andreiu 

sînt cu noroc, 

„In diua de Sf. Andreiu se taiă ver- 

găle din pomi roditori ca meri, peri, 

cireși, pruni etc., cari se pun întrun 

borcan cu apă aprâpe de sobă ; aceste 
vergăle înfloresc în diua de anul-noit 

şi copiii sorcovesc cu ele pe părinți 

şi rude...“ (Christu Cuţana, Craiova). 
v. Drăgaică. — Mac. — Răbâe. — Stri- 

gotu.— Usturoiu.. , 

Românii personificâna bâlele cele 

“mari, astfel că ciuma saii holera sînt 

represintate ca un fel de strigâice, de 

aice printr'o nouă asociaţiune de idei : 

„Sf. Andreiu apără de ciumă, Șf. 

Varvara de bubat...“ (1. Poppescu, 
Dolj, c. Băilesci). 

v. Haralampie. 

De lupi, de strigoi, de bâle, poporul 

se crede scutit prin vrăji.   

Sânt- Andrevu este dară una din dilele 

cele mari ale vrăjitoriei române. 

v. An-noi.— Vrajă. 

Se mai ţin la St. Andretu şi alte o- 
biceiuri poporane, în temelia cărora se 

află tot-d'a-una câte o asociaţiune de 

idei. 

În basmuri, după cum gresia sim- 

bolis6ză muntele, tot aşa, peptenele, prin 

însăşi forma sa, |_| | | | | |, ca şi când 
ar fi un şir de arbori, este un simbol 

al pădurii. 
De aci, pădurea fiind a fiarelor sel- 

batece, urmâză că: 

„La Sf. Andreiu femeile nu se psp: 

tenă“ (A. Dobrea, Iaşi, c. Cărnicenii). 

„Poporul crede, că acela care umblă 

cu peptene în diua de Sf. Andreu - va 

fi mâncat de lup; de aceia mai cu 
samă femeile se feresc în acea di nu 

numai de a umbla cu peptenele, dar 
nici ai rosti numele“ (G. Siretânu, Bo- 

toşani, c. Rănghilestii). 
În fine, grija cea de căpeteniă în 

acea, qi fiind de a se feri de ori-ce per: 

dere, de aci resultă că: 

„La Sf. Andreiu 6menii din popor 

nu se împrumută cu nemie unii dela 

alţii“ (V. Stegariu, Tecuciu, c. Co- 

rodu). 

v. Circow. — Filip. — Georgiu. — Pep- 

tene. . . 

In acest mod se înlănţuesc urmă- 
torele asociaţiuni de idei: 

Sf. Andreiu serbându-se între No- 

vembre şi Decembre, adecă în luna lu- 
pilor, deci : el este peste lupi; unii 6- 

meni având fire lupâscă, anume stri- 

goii, deci: e şi peste strigoi; epide- 

miile fiind strig6ice, mai ales ciuma, 

deci: e şi peste ciumă; de lupi, 

de strigoi, de ciumă omul apărându-se 

prin vrăji, deci : este diua vrăjilor; vră- 

jile servind a înlătura paguba, deci: 

usturoiul, macul, sorcovii dela Sf. An- 

dreiu sînt cu noroc, şi nu trebui să
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dai nemic din mână în acea di; pepte- 

nele însă simbolisând pădurea, de unde 

vin fiiarele selbatece, deci : de peptene 
să nu te atingi... 

Incă o observaţiune mitologică. 

Apostolul Andreu era, frate cu A- 
postolul Petru, şi ?n credințele po- 

porane române ambii sint puşi în le- 
gătură cu lupii; dar pe când Andreu 

e duşmanul lor, Petru este, Gin contra, 

un fel de patron, care'i ocrotesce şi'i 

hrănesce chiar în dauna 6menilor. 
v. Petru. 

Deminutivii din Andreu sînt: A n - 

dreiaş sau Andrieş, Andreico 
sai Andreică, Andraş, An. 
druş, Andruţ, Ore-când se între- 

buinţa şi la femei: Andreia (A. [. 
R. I, 89). 

Numele Udre = Îndre, fârte des 
altă, dată, resultă dintr'o fusiune po- 

porană între Andreu şi Adrian 

(Cuv. d. bătr. 1, 144), de unde se ex- 
plică şi perderea nasalei. 

v. Udre. 

Mai multe localităţi pârtă numele 
patronimic de Andreesci sai An- 

driesci (Frundescu, ad. voc.) dela 

singularul Andreescu, Andri- 
escu... 

v. ?' Andreiu. 

2 Apdrâiu, n. pr. m.; t. de Mythol. 

popul.: sorte d'Atlas, ange-titan qui 

soutient la terre. Dintre numerâșe le- 
gende poporane cosmogonice ale Româ- 

nilor, pe cari le vom clasifica la, locul 

sei (v. Lawme), una — povestită de bătrâ- 

nul Ioniţă Lepădatu din comuna Perienii 

în Tutova, ne spune că: „La început 

ră Dumuedeii salta-singurel, şi unde 

sîntem noi 6ră apă. Dumnedei se prim- 

bla cu corabie pe de-asupra apelor, iar 

vaslaş avea un îngerel pe care'l chema 

Andreu...“ Fiind-că acel Andreu se 

croduse a fi tot aşa de puternic ca şi   

Dumnedeii, acesta supărat Va, asvirlit, 

în apă, apoi dintro „bucăţică de măl 
de pe aripa corabiei făcu o turţişoră“, 

de aci scâte pe Andreu dei porun- 

cesce s'o tragă spre Apus, pe când în- 

suşi o trăgea, spre Resărit, şi astfel din 

acea turtişoră sa întins pămîntul, 6r 

îngerul cel semeţ, tot trăgând de-desupt 

în apă, s'a pomenit că „de atuncea şi 

pînă astădi Andreu sărmanul ţine fun- 
dul pămîntului pe capul lui...“ (Iancu 

D. Nour, Bărlad). In acâstă legendă 

semi-qeul Andreu, pedepsit pentru mân- 

dria sa, ne apare cufundat în adâncu- 
rile noianului, unde stă înfipt pur 

tând lumea întrâgă, întocmai ca titanul 

Atlas din mitologia elenică;: 

„„ xepaijj ze uai dxanărnoi yăgevo... 

(Hesiod., Theog. v. 519, 147, 

Dar cum 6re va fi străbătut un a- 

semenea, mit la Români? şapoi de unde 

vine aci numele de Andreu, care n'are 

întru nemic a face cu Apostolul An - 
dreiu şi cu alţi sfinţi omonimi? Le- 
genda este învederat manicheică, ori- 

ginară, din Persia, şi petrunsă pină'n 

regiunea Carpaţilor prin faimsa sectă 

a Bogomililor. După doctrina mani- 

cheică, Ziditorul lumii a aşedat sub 
temelia pămîntului anume pe un în- 

ger care s'o pârte pe umeri: „der Om o- 

phorus ist unten und er ist es, der 

die Erde auf den Schultern trăgt, und 

wenn er vom Tragen ermiidet, schiit- 

telt er sich und das ist die Ursache 

der Erderschtitterung. ..* (Fligel, Mani, 

Leipz. 1862 p. 8, 89, 221). Pe acest 

"Dphogogos sai „Atlas laturarius“ după 

traducerea latină a St-lui Augustin, noi 

nu scim cum să] fi chiămat, Persii. 

Nu cum-va Andra sai Andar, 

numele zendic şi huzvareşic al unuia 
dintre îngerii lui Ahriman în doctrina 

zoroastrică, adecă într'o formă ante- 

ridră a manicheismului? Zoroastricul
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Andra, pe dealtă parte, se scie că 

corespunde sanseritului Indra (Justi, 
Handb. d. Zend. p. 55). 

Despre Manicheism, şi'n specie despre 
Bogomilism la Românii din vâcul de 

mijloc, a se alătura cele dise de noi 

în Cuv. 4. bătr. II p. 250, 560-64. 

v. Arhanghel. — Sarsailă. — Satanailă. 

Andreăscu | 

Andreăgei v. 1" Andreu. 

Andriiu | 

Andrişeă. —v. Andrişel. 

Andrișăl (pl. andrișei), subst. masc., 

s. anârigeă (pl. andrișele), subst. fem.; 
t. de Botan.: Geranium, bec-de-grue. 

O ingeniosă transformaţiune poporană 

din indrişaim sai indruşaim 

ori indruşaiu, nume mai respân- 
„dit al geraniului, frumâsă fl6re căriia, 

Turcii, Persii şi Arabii îi dic 'atri- 
sa hi sai 'ytyr-sahi „essence impe- 

riale“ (Şain6nu, Elem. turc. p. 58). An- 

drişea, sai andrişie se dice în Dobrogea, 
(G. Chisencu, c. Satu-noiă; G. Ţ6ră-lungă, 

c. Văcăreni); andrișel se aude în Mol- 
dova (Mironescu, Tecuciu, 6. Găicâna). 

v. Indruşaiu. 

Andrişie. —v. Andrișel. 

Androcă. —v. Androc. 

Anârde s. onădrde (plur. androce, on- 

droce), s. n.; jupe en laine, jupon d'hi- 

ver, cotillon des paysannes. Un fel de 

fustă. Se rostesce şi aspirat: han- 
droc, hondroc. In unele locuri se dice 

la feminin : androcă sait ondrocă (Fă- 

găraş, c. Vaidarecea). 

Jipescu, Opinearu p. 80: „Hina Stan- 

ca şi'mpletesce codili, să portă cu ma- 

ramă pă cap, şi d'asupra urechi drepte 

*mhige 'n maramă ace cu fl6re verde   

or roşiie, cumpărate dăla negustori dîn 
tîrg; umblă cu brâii or cu betiţe; portă 
fotă, ondroc, rochie, fermine, scurteică 
şi zechiuţă,..“ 

„Femeile în di de lucru iâna portă 
androce şi ciupage de lână, la cap se 
l6gă cu tistimele, şi în picidre pun 
papuci...“ (Th. Theodorescu, Ialomiţa, 
c. Lupşânu). 

p...Peste iiă saii cămaşe, femeile se 
îmbracă iârna cu androc, vara, cu ro- 
chiţă...“ (Gr. Păltinnu, Transilv., Bra- 
ŞOvV, c. Tinţari). 

Androcele fac parte din ţeseturele 
casnice ale țerancei. 

„Intre ţeseture sînt şi handrocele 
femeesci şi zechile bărbătesci...* (P. 
Poppescu, Buzeii, c. Chiojdu-Bâsca). 

p+- Pe rochii se ţese fluturi, pe an- 
droce cercuri...“ ([. Crişianu, Făgăraş, 
€. Ohaba). 

„Androc sai ondroc este o fustă de 
lână lucrată de casă în resboiu, cu 
vergi albastre, verdi şi roşii; altele 
sînt lucrate numai cu albastru închis 

şi deşchis. Se prtă mai mult de fe- 
mei bătrâne, căci cele tinere spun că 

le rode pelea, fiind lână aspră...“ (P. 

Theodorescu, Ialomiţa, c. Şocariciu). 
Fiind-că i6rna vedi moşnegi cu c o- 

j 6 ce şi babe cu androce, ingeniosita- 
tea copiilor a plăsmuit epitetul de „co- 

joceă“ pentru om bătrân, 6r „andro- 
ceă“ pentru femeiă bătrână. 

„Intre sorţi saii vorbe întrebuin- 
țate în jocurile copilăresci se aude şi: 

tatto cojocea, mă-ta androcea...“ 
(Th. Theodorescu , Ialomiţa, c. Lup- 
ş6nu). 

Androc mare şi nu pote să aibă a, 
face cu turcul anterii (Şain6nu, E- 

lem. ture. p. 122; Miklosich, Tirk: 

Elem. I, 12), ci este nemţescul Un.- 
terrock, medio-germanul un derroc 

„fustă“, de unde şi la Ruteni anda; 
rak, 6r la Poloni inderak, bună- 
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6ră în cronica lui Martin Bielski : „za- 

stal zone w inderaku tylko=a gă- 
sit pe nevâstă numai în fustă“ (Lin- 
de). Forma română vine d'a-dreptul din 

medio-germana , fără a fi trecut prin 

vre-un dialect slavic. . 
Inainte de a fi ajuns îmbrăcăminte 

ţerăn6scă, androcul fusese un port al 

boiereselor şi al tirgoveţelor, la cari 

în adevăr el era o haină „de-desupt=— 

unter-rock“ în oposiţiune cu „hai- 

na, de-asupra“ : mantale, blâni, şaluri. 
Tot aşa în Polonia inderak se mai 
aude astăgi abia numai pe la ţerance, 

pe când la 1630 însăşi regina Ecate- 

rina purta acolo un „androc roşu de 

adamască“ (Golembiowski, Ubiory w 

Polszeze p. 162, 285). Este un fapt ce 
se observă, pretutindeni în istoria mo- 

dei : când femeile de jos încep a purta 

un fel de îmbrăcăminte pe carel văd 

merei la cucâne, acestea se desgustă 

şi o schimbă; dar la ţerance, o dată 
încuibată, ea remâne după aceia mulţi 

ani, pote chiar secolă, încât la urma 

urmelor își închipuesce cine-va, că este 

un port curat ţerănesc. 

v. Alăută. — *: Alivencă. — Catrinţă,. — 

Pustă. — t: Nemţ. — Șor. — Velmic .. 

4 

Androceă (plur. androcele), s. f.; t. 

enfantin : vieille femme, matronne. 

v. Androc. — Cojoc, 

Andronăchi.—V. Andronic. 

Andronic, n. pr. pers. m.; Andronic, 
Avdgovinos. Nu era rar altă dată ca 
nume de botez, de unde apoi şi ca 

nume de familiă. Din forma scurtată 

Andron vine patronimicul Andro- 

nescu şi topicul Andronesci. 
Ureche, Letop. I p. 113, sub 1461: 

„multă mârte s'aii făcut în 6stea lui 

Alexandru-vodă, şi într'acel răsboiu ai   

perit Gmeni de frunte Onciul logofătul 

cel mare şi Coste şi Andronic...“ 
O localitate din Moldova se chiamă: 

Pomii lui Andronic (|. Ionescu, Do- 

rohoiu p. 436). 

In epoca fanariotică se întrebuința 

deminutivul Andronachi. 

Costachi Negruzzi, Scris6rea XXXI, 

vorbind despre fabulistul Alecu Do- 

nici: „Nu ne aducem a-minte dacă 
mai trăia unchiul seii Logofătul An- 

dronachi Donică, care singur cu bătrâ- 

nul Flechtenmacher sciea pe atunci 

Pandectele, încât umbla asupra'i şi o 

epigramă care dicea,: 

Dacă ai vr'o judecată, 

Mergi Ja Donici de-o arată, 

Că el pînă şi ?n pilaf 

Va găsi vr'un paragraf. ..“ 

Andron&sci ) 
| V. Andronic. 

Andronescu J 

Andronim.—v. Filana. 

Andrânius. —v. Critil. 

-Andru.—V. -Endru. —-man. 

"-Andrăş, n. pr. pers. m.; Andriot. 

Deminutiv din Andreiu. De aci şi 
numele a, doă localităţi în Basarabia : 

Andrugul-de-jos şi Andrugul-de- 
sus (Frundescu, 7). 

v. tAndreku. — -uş. 

2:Andrăş, n. pr. Lc, m. — V. Ar 

druş. 

Andrăţ.—v. !' Andreiu.— Drue. 

Anducă.—v. Handocă. 

Anerisăse (anerisii, anerisire), Yb.; 
„r6futer, annuler, abroger, r6duire; du 
ngr. dva&Le 5, dvatpto, a0r. dvaieroa, 
«viomoa“ (Cihac). Termen juridic 

din epoca fanariotică, de scurtă durată
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şi uitat cu desăvîrşire. Un act din 1817 
(Codrescu, Uricar IV, 338): „hotăraşte 
Domnia sa şi aneriseşte dania de mai 
înainte...“ 

V. Grec, 

Anevde, adv. et subst.; 10. diffei- 
lement, p6niblement, ă grand peine ; 
20, difficult, peine. În oposiţiune cu 
lesne sai uşor. Sa format den- 
tâiu ca adverb din preposiţionalul a 
şi nevoe, pentru ceia ce în graiul 
vechiu se dicea „a-grâ ță = ad gra- 
vitiem“ (v. pag. 530); ca substantiv, se 
întrebuinţeză numai în locuţiunea ad- 
verbială : cu anevoe. 

10. Adverb. 

Dicţionar bănăţân circa 1670 (Col. 
l. Tr. 1883 p. 422): „Anevote. Aegră, 
Difficilă€, 

In proverbi : 
„Dacă răsipesci meiul, anevoe îl a- 
duni“ (Pann, II, 87; cf. III, 79). 

Focul când se încinge, 

Anevwoe se stinge... 

(Ibiă, III, 12) 

„E amevoe când ajungi să, cumperi 
ord dela gâsce“ (îb. III, 72). 

Proverb biblic la Cantemir, Divanul 
1698, pref.: „funea, întreită anevoe să 
va rumpe = 70 oragriov 70 ivrourov 
oi rata arnogo ayioeraut. 

Samuil Clain, Invăţături (Blaj, 1784 
p. 14): „Nici un lucru nu vedem mai 
adâse decât moarts, Şi nici un lucru 
nu credem mai anevoe decât moarte... 

O aşa numită frămîntătură de lim- 
bă la copii, în Baronzi, Limba p. 8: 
„Nu e anevoe a, dice boi brez-birlobrez, 
dar e anevoe a, dîrlobirlobrezi dîrlobir- 
lobrezitura, din oile Dirlobîrlobrezânu- 
lui. ..€ 

Urmându'i de, funcţioneză ca ad- 
jectiv: : e anevoe de făcut, de cre- 
dut etc., adecă: e grei de-—. 

  
  

20. Substantiv. 
Mazimă fatalistă la Miron Costin, 

Letop. I p. 293: „ceeste să nu trecă, 
cu anevoe se mută cu sfatul...“ 

Acelaşi, p. 307: „cu anevoe se a- 
gonisesce ce se -perde o dată...“ 

V. A-greţă. — Lesne. 

"A-nevde s. hă-nevde, s. f. invar.; 
t. de Med. popul.: mal caduc, haut- 
mal. Epilepsia are în popor o mul: 
ţime de numiri, precum: b6la-co- 
piilor, ducă-se-pe-pustiiu, 
năbădâi, năvârlii, sgihuslă 
etc. Cei mai mulţi termeni indică groza 
de a da un nume precis acestei teri- 
bile patime. Aşa pe alocuri se dice : 
„îl găsesce alte-halea“ (Muscel, c. 
Măţâii), sai simplu numai: „il gă- 
sesce“ (Dobrogea, c. Beilic). De ace- 
iaşi natură sînt numirile a-b6lă şi 
a-nevoe, adecă bola saii nevoia aceia, 
despre care mi-e frică să şi vorbesc, 

A. Prijbânu (Tocil., Rev. [1 t. 1 p. 
388): „24 iunie pînă nu resare s6rele, 
[baba] caută cicâre şi își încinge mij- 
locul umblând t6tă diua, cu ea, încinsă, 
pe urmă o usucă Qicând căi bună ao 
băga, în baia copiilor de epilipsiă, sau 
cum 0 numesc ei: 3-b6lă... 

În unele locuri se rostesce aspirat : 
ha-b6lă (N. Panaitescu, Muscel, e. 
Băjesci). 

Cu acelaşi sens peste Carpaţi se dice: 
â-nevoe saii hâ-nevoe. 

„Intre înjurăturile poporului de aice 
se aude : călca-te-ar ha-nevoe !. (G. D. 
Păltinânu, Braşov, c. Ţînțari). 

In Banat se Qice: „aflat de nevoe 
(5. Liuba, c. Maidan). 

V, A-bubă. — 1 Ale, — Ducă-se-pe-pu- 
stitu. — Nevoe, 

Anevoinţă. —v, Nevoinţă. 

Anevoids, -6să, adj.; dificile, peni- 
ble ă faire. Sinonim cu grei şi cu 
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adjectivalul anevoe, de care totuşi 
se deosebesce întru cât-va: e grei 

sai e anevoe de făcut şi lucrul pe 
care noi n'am încercat încă de a face, 

dar îl judecâm că aşa este; e anevo- 

jos însă numai atunci când noi stă, 
ruim a, face ce-va şi întimpinâm pedeci. 

A. Odobescu, Mihnea-vodă p. 27: 

„Basarabii şi alţii câţi putuse să scape 
din mâinile tiranului, după multe şi 

anevoiose rugăminte dobândiseră îusfir- 
şit ajutor dela Impărăţia Turcâscă,,.“ 

v. Greu, — Nevoe. 

Angară (pl. angarale) s. angareă (pl. 

angarele) s. angăriă (pl. angără)), s. f.; 

corvâe, taille, servitude, vexation fis- 

cale. Cuvîntul este la noi cu mult mai 

vechiu decât epoca fanariotică, însem- 

nând în modul cel mai general ori-ce 

fel de dări în bani, în natură sai în 

muncă, datorite Statului direct ori in- 

direct. Cu acelaşi sens se întrebuinţeză 
la tâte popârele de pe peninsula bal: 

canică, dar era nu maj puţin respân- 

dit în Europa întrâgă din vâcul de mij- 

loc sub forma angaria, angariae 

„onera agris aut personis imposita, 

quaelibet vexatio vel injuria“ (Du Can- 

ge). La Români dară el pâte fi din 

neo-grecul «ay yaeia sai turcul an - 

gariya, însă ar pute să fie şi mai 

de'nainte. ! 

Miron Vv. Movilă, 1629 (A. L R.I, 
119): „să aveţ a lăsa foarte în pace 

de toate angăriile satul Borăleştii : nu- 

mai să aibă ei a'ş plăti cisla lor cătă - 

va hi scrisă în vistârul domnii-mâle ; 

ni iliş să d6, nic sultu, nici untu... 
nic lup, ni€ 0 angărie... 

Iliaş Vv. Alexandru, 1666 (A. 1. R. 

I, 120): „să fie îm pace de dajde şi 

de zloți, şi de lei şi de taleri şi de gal: 
beni şi de alte angherii de toate de 
căte sintu pre alţi mişei in ţara dom- 

niei mele...   

Mihaiu Vv. Racoviţă, 1708 (A. IL. R. 

III, 271), întemeiând o coloniă din Po- 

lonia, promite că: „ori-căţi de mulţi ar 

hi, dela domniia me vor hi în pace de 

toate dările şi angăriile pănă în şese 
luni. 

Nic. Muste, Letop. III p. 19: „A- 

cest Dimitraşco-vodă aii scos hărții 
pre fețele oamenilor, care angărie până, 
atunce n'aii maj fost în ţară nică la 

o domnie...% 

Enachi Cogălnicânu, Letop. III p. 
193: „Aşa într'acest an sai deschis 
oştire Impărăţiei Turcului cu Moscul, 
care viind şi la Domnul multe poruncă 
Împărăteşti pentru zaherele la sărha- 

turi, care, boi şi alte angării, pod în 

Dunărea, la Obluciţă, cherestele şi alte 

multe nesfirşite angării. ..“ 
Acelaşi p. 268: „In ţară era foarte 

cu greu, că angăriile şi cheltuelile erai 

multe şi banii ce eşia nu le ajungia...“ 

Zilot, Cron. p. 6, vorbină despre fa. 

nariotul Constantin Hangerlii: 

Că cum saşegă în Scaun, alt nimic nu ?n- 

grijui 

Decât: 6re cum ar face ţâra rei a jefui? 

Se aflară şi d'aicea asemenea rivnitori 

Şi cu dinsul împreună peo cale călători, 

Şi mai întâiu sfătuiră să sc6ţă o angarea 

Pre boeri de t6tă starea şi pă bresle fârie 

grea, 

Pă mănăstiri şi pă schituri, şi văduvele să 

dea 

Fieşi-care după stare:i, că şi lor li sar cădea... 

ceia ce se numia „gălsta lui Hanger- 

liă“, la care însă el a fost silit a re- 

nunţa : 

Slavă ţie Împărate! cela ce din început 

Rei în bine tot-d'a-una prin rugi ni Pai pre- 

făcut, 

Precum şi aicea 6răşi arstaşi minunea ta, 

Că-i făcuşi fără de voe angareua a ierta. 

Deci acâsta fu cum fuse, că fu Dumnegei 
- cu noi, 

Dar pentru nemulţumire, ne lăsâ iar în ne- 

voi,
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Că 'ncepu iar stăpânirea, sfaturi râle a eroi: 
Ori-ce huzmet al cămărei pe eră al îndoi. 
Cum şi fu astă "'ndoire mai întâiu la, oierit, 
Care cu destule zoruri din ţ6ră s'a împlinit; 
Veni vremea dijmăritul a, se segte-obicinuit, 
Şi acesta născociră, de'l scose iar îndoit. 
Se sili săraca ţâră îndestul de Pati răspuns, 
Numai pentru ca să scape şi de acest foc 

nespus ; 
Când făcu o socotâlă că ati scăpat negreşit, 
Etă şi tutunăritul iar îndoit r-aiă isbit. 
O, săracă ţâră 6rbă, ce socotişi că scăpaşi!.,. 

Oierit,dijmărit,tutunărit 
şi câte şi mai câte alte huzmetur Ă, 
acestea, erai angaralele, angărelele sai 
angăriile, a, căror aducere a-minte cam 
cu anevoe se va şterge din graiul po- 
porului. 

Costachi Negruzzi, Scrisârea XXI: 
„Uneori când poporul se simţia, asu- 
prit şi jignit în drepturile sale, se au- 
dia sunetul clopotului de dandană. A- 
tunci mahalalele îşi vărsa glâta piste 
oraş, şi norodul nu se liniştia, nică 
clopotul nu tăcea, pînă nu se videa 
scapat de angării...* 

Jipescu , Opincaru p. 29: „E! E! 
Dragu mieii! Voitori tăi dă bine “s 
boi, femeia, vaca, oili, teşcoiu cu bani 
şi mălaiu sacului, mai ales. Aia te 
scapă dă angarale, aia, te feresc dă Dbe- 
Lele...“ 

Cântecul Pandurilor dela 1821: 

Mi-am vîndut şi cămăşidra 

Şi'mi cumpărai săbidra ! 
Pluguleţul mei nebun, 

Cum te prefăcuşi în tun! 

Vedi, aşa mai poţi ara 

Şi mă scapi de angară!,. 

(G. D. £., Poes. pop. 484) 

Balada „Macoveiu“ : 

Adunarea se stringea ; 

Dar de vorbă ce vorbia? 

Că la, Macoveiu în sat 

Nici că mai este de stat, 

Că te ţine 'n muncafară 

Cât ţine diua de vâră 

  
  

Numai pe gece parale 

Pentru bir şi angarale... 

(Ibid. 297 

v. Bir.—2:Mâncătură. 

Angăriă, —v. Angara. 

Angărlic. —v. Agărkic, 

Angâş, subst. n., s. angâşlă, subst. 
f.; sorte de hâche ou ridelle du cha- 
riot. Cuvînt pe care 71 cun6scem nu- 
mai din Dobrogea. 

„La un car ţerănesc, lojtrele cele 
lungi cu ţepuşi pentru snopi se chiamă 
angâşiă...“ (St. Voinea, Tulcea, c. So- 
mova). 

„Carâmbii dela loitrele carului, în 
care se virâ spetezele, se numesc aa- 
gâşuri. ..“ (|. Alexandrescu, Constanţa, 
€. Aliman). 

De unde vine ? 

v. Car.—Carâmb.— Loătră. 

Angăr.—v. Hanger. 

"Anghel (plur. anghek), s. m.; t. de 
Thsol.: ange. Din latinul angelus 
ni-a venit în ger; din grecul &ys- 
40 s prin slavicul arrenz» dubletul 

| anghel, care însă numai ca nume de 
botez a remas în graiul poporan, deşi 
nu este rar în vechile texturi. 

Legenda Sf. Dimitrie, sec. XVII (Cod. 
Mss. miscell. al Bis. Sf. Nicolae din 
Braşov, p. 100): .„Dumnedzăulii lui Di- 
mitrie, Dumnedzăul creştinescii, acesta, 
tremise angheluli său... .& 

Text omiletic (ibid. p. 278): jtre- 
mite-voiu anghelul mieu înaint6 f6ţeei 
tale...“ 

Altul (îb. p. 596): „înaint€ judeca- 
tei lui Hristos, unde anghelii cu frică 
şi cu cutremurii sta-vorii...“ 

Une-ori acelaşi text întrebuinţeză de 
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o potrivă pe înger şi pe anghel. Aşa, 

în Omiliarul dela Govora din 1642: 
p. 49: „acolo veri vede cum înge- 

rul Domnului, păzitoriul tău, dâ samă 

spre tine înnaint6 lui Dumnezeu, că 

de multe ori ţe-au arătat cal6 pocaa- 

niei şi nu ai vrut să mergi pre ia; 

ce şi de atasta te veri ruşina şi veri 
întorce ochii tăi spre stânga, ce şi a- 

colo veri ved pre anghelii cei iuți...“ 
p. 62: „atunce va sta alt anghehi 

pre soare şi va striga cu glas mare 

spre pasările de supt ceriu grăind: a- 
dunaţi-vă la cina lui Dumnezeu c6 mare 

ca să măncaţi trupurile înpăraţilor pă- 

măntului şi a puternicilor cestui vec, 
cai şi pre cela ce şed pre ei; acic 
îngerul chiiamâ pre diavol...“ 

v. 2 Anghel.— Înger. 

2-Anghel, n. pr. pers. m.: Ange, com- 

me nom de baptâme, quelquefois nom 

de famille. Ca nume de botez, se ser- 
beză împreună cu arcangelii Ga- 

vriil şi Mihail la „Sfinţii Voevodi“ (8 

Noembre), căci în Calendarul resăriten 

nu se află Anghel, afară de un sfânt 

noii bulgăresc, căruia Românii de pe 

lîngă Dunăre îi dic în glumă la demi- 

nutiv Angheluş şicare nare nici 
chiar la Bulgari vre-o qi a sa. Din An- 

ghel derivă patronimicul Anghe- 

lescu, forte respândit prin oraşe, şi 

topicul Anghelesci, după cum se 

chiamă mai multe localităţi (Frunde- 
scu, Dici. 8). 

Act muntenesc din 1608 (Cuv. d. 

bătr. I, 160): „Părvul log ot Rudai 
Prăncul ot Potăroşani şi Anghel comis 
ot Sărăcineşti ...“ 

Altul din 1626 (ibid. II, 248): „Voica 

de 9 aaii şi Agghehi de 8...“ 
„Act din 1728 (M-rea Cotrocenii, Arch. 

Stat.) : „Adecă eii Şărban fetorul lui 

Şărban Scutelnecul ot Trestilani da- 

vam acest crâdincos al mieu zapis la   

măna sfinții sale părintâlui Gherasim 

egumen of sfânta, mănăstire Vălsnii ot 

sud Sac, und să chiamă și să prăz- - 

nuiaşte Adormir6 Precistei, ca să fie 
de bună crâdință, precum să să ştie 
că am văndut sfinţii sale o moşie dela, 
Buchelaş, car6 moşie să chiamă a A n- 
gheleştilor ot sud Praov, care 

moşie mie-au fostu şi mie cumpără- 

toar6 dela Stan şi dela fraţii lui ce să 
zic Angheleşti...“ 

In Oltenia se cântă o baladă popo- 
rană despre haiducii Anghel şi Dr a- 

gul din codrii Bălaciului. 

v. Bălaciu. — Dragul. 

Un alt bandit numit Radu Anghel 

sai Radu al lui Anghel Gin satul Grecii 

în districtul Dâmboviţei, devenise atât 

de vestit în timpul lui vodă Cuza, în- 

cât îşi are şi el un cântec poporan, 
care se începe aşa: 

Frundă verde de cireşi, 

Radu lui Anghel din Greci 

Şi cu popa din Cândesci 

Bea ţuicuţă la Botesci. 

Omenii aşa "i dicea: 
Bea, Radule, nu prâ-b6, 

Cuite potera îi colea... 
(5. Negoescu, Dimboviţa, c. Raciu), 

v, Haiduc. 

Lui Anghel corespunde femininul A n- 

ghelina cu deminutivul Angheluşă. 

v. Anghelina. — Anghinară, 

Anghelăsci 
) v. * Anghel. 

Anghel&scu 

Anghelică s. anghilică, s. f.; t. de 

Botan.: Angelica arehangelica, Ange- 

lica sylvestris, angâlique, racine du 

Saint-esprit. Nu trebue confundat cu a- 

glică, care se aude une-ori în popor 
sub forma de anglică, angliciu, 
anglicel. 

„Anghelica, sa cum dice poporul 

anghilică, burusnă, selbatecă crescând 

prin munţii Carpaţi pe locuri caicarâse
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expuse cătră s6re, se întrebuinț6ză de 

cătră popor ca l6c în durerile de sto- 

mac şi'n colici saii vătămătură. Se bea 
cu apă sai cu rachii...“ ([. Mironescu, 
N6mţ, c. Dobreni). 

„Anghilica, cu o îl6re albastră mare 

şi cu frunde late, e bună pentru tuse...“ 
(P. Căderea, Nemţ, c. Bistrică6ra). 

După D-rii Szabo şi Czihak (Flora, 

1863 p. 187), Românii mai întrebu- 

inţeză anghelica contra lângorii şi con- 

tra b6lelor de gură la vite. 

v. Aglică. — Antonică. — Buciniş. — 
Îngerea. 

Anghelina, n. pr. pers. f., Angâline, 

Angăle. Nume de botez, forte re- 
spândit altă dată şi care corespunde 
masculinului Anghel. 

Act muntenese din' 1639 (Cond. M-rii 

Hurezu, Arch. Stat. p. 461): „Vladul 

i Stan ot Curtişoară sini Anghelinei 
Oarbei au văndut part6 lor...“ 

Astădi e mai obicinuit deminutivul 

Angheluşă. 
Alexandri, Iorgu dela Sadagura, act 

I sc. 5: „Câlul de soc, după cum 

dică, îi tare folositor pentru cataroiu; 

dar socot că îl6rea teiului îi şi mai 
bună. Întrebă, dacă nu mă credi, pe 
baba Anghelu şa, scii, cea care face 
dresuri de obraz...“ 

Doina „Ş6pte fete“: 

Una'i Vişa, una'i Muşa, 

A treilea e Brânduşa, 

A patrulea An gheluşa, 

A. cincilea'i Catinca, 

A şeselea e Voica, 

A şeptelea Ilinca, 

Tâte-aui fost mânarele mele, 
Şi cât nvam iubit cu ele 

Le-am dat salbe şi inele... 

(Alex, Poes. pop 2 316) 

v. 2? Anghel. 

Angheluş. —v. 2: Anghel. 

Angheluşă. — Anghelina,   

Anghirâst ! v. Anghirete. 
Anghilăst 

Anghinără s. anghinăre (plur. an- 
ghinari), s. f.; t. de Botan.: Cynara sco- 

lymus, arhichaut. Plântă culinară. Din 

neo-grecul &pzxcv oa sait din turcul 

enghinar, cari vin ambii din vc- 

chiul grec zwdga (Cihac). 

Doina „Săbărelul“ : 

Foicică d'anghinare! 

Cât mi-e Argeşul de mare, 

Haz ca Săbărelul n'are: 

Săbărelul mititel, 

Se vede pescele ?n el... 

(Vulpian, Text p. 101). 

Ghicit6rea despre anghinare: 

Angheluş 

C'un picioruş 

Haine verdi 

Pină&n pămînt, .. 

(G. D. T., Poes. pop. 248) 

Aci gluma poporană s'a acățat de a- 

semănarea, fonetică pentru a preface pe 

anghinară în Angheluş, după cum 

într'o altă ghicitâre preface pe „puica 

nadol6nci“ în „Nataliţăi, 
v. Anadolencă. 

Anghinarea având o înfăţişare spi- 

n6să, de aci în Ard6l se dice anghi- 
nară-selbatecă laun fel de scaii: 

„Bergdistel, Onopordum  acanthium“ 

($. Bărcianu). 

v. Scaii. 

Anghinară-selbatecă. — v. Anghinară. 

l-Anghină, s. f;t. de Mâd.—v. Gâ- 
cariu. — Lepădătură. — Șopârlaiţă. 

*.Anghină, s. f.; t. de Comm.: sorte 
de toile ordinaire. Costinescu, Vocab. 
I, 43: „Anghină, o materiă ordinară 
țesută din cânepă“. Laurian-Maxim : 
„ Anghină, țesetură din fire de bumbac 
colorată“. Cuvîntul ni se pare a fi o
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interesantă românisare din nankin, 
numele chinesesc al unui fel de pânză 

prâstă, respândit prin comerciă în tâtă 
Europa. 

v. Alestincă. — 2" Americă. — Angliă. 

T-Anghiră s. anchiră (plur. anghire, 
anchire), s. f.; ancre. Din grecul &yxvga. 

Un glosar circa 1600 (Cuv. d. bătr. 

I, 290: „anchira, măţele coră- 
biei ce aruncă în Mare cu funile şi 

țin corabia“. 

Codicele Voroneţian circa 1550 (Mss. 
în Acad. Rom.), Act. Ap. XXVII, 40: 

... ŞI anchira a- 
durară şi lepă- 

dară întru Mare... 

0 'TOG 

Gyuioas megr- 
siovreg siwv ele 

cv Şălacoav... 

unde în Noul Testament din 1648: „şi 

trăgănd sus mă ţel e, slobozirâ-o [co- 

rabiia] Mării...“ 

Critil şi Andronius (laşi, 1794 p. 34): 

„străngânâi vetiile şi aruncândi an- 
ghirile, fie-şte-care dinti'ânşii au înce- 

putii a sări la uscati...“ 

Lexicon Budan, 21: „Anghiră, că- 

tuşă, mâţă de fer“. 
Dar la Corbea, Psaltire circa 1700 

(Mss. în Acad; Rom.), ps. LXVIII, ne 
întimpină forma anhoră corespun- 

dătore latinului anchora: 

Şi stare anhorei mâle ni e 

Unde între valuri să se puie... 

Şi oraşul Angora din Asia-mică, gre- 

cesce de asemenea "Ayxvea, se dicea 

românesce Anghira. 

Şepte-taine, 1644, p. 270: „ara, să- 

borulii dela Anghira, în 20 de capete, 

scrie de învaţă...“ 

Dosofteiu, Synaxar 1683, Mart. 22: 

„Vasilie prezviteruli de svănta, besia- 

rică Anghira...“ 

v. Cătusă. — 2: Mâţă. 

2: Anghiră, î. de Gâogr.: Aneyre. — 

v. 1 Anghiră,   

Anghirste s. anghilăst s. angherist 

s. anghelâs; t. de Th6ol.: recueil de 

musique ecclesiastigue. Aşa numiaii 
Românii manualul de cântări religi6se 

pe opt tonuri, compus de St. Ioan Da- 
maschin şi pe care Grecii îl numesc 

'Oxroiugos, slavonesce „Osmoglasniki. 

Cuvîntul e cu atât mai curios, cu cât 

cele patru forme diverginţi, departe de 

a înlesni etimologia, o îngreueză,. 

Intre cărţile mănăstirii Galata din 

1588 (Cuv. d. bătr. I, 196): „1 praxeu, 

1 anghiriate, 1 triod...* 

Dosofteiu, Paremiar 16883, Canon na 

Văzneseniia f. 73 b: „de iaste slabi 

la priciapere, citescâă Osmoglasni: 

culi adecâă Octaihuli ce'i dzâ. 

cemu noi Anghilestulă, că va afla toate 

cuvintele acestuia psalomii răşchirate, 
tlăcuite prin canoane...“ 

In registrul manuscriptelor dela mă- 
năstirea, Nemţului, făcut de episcopul 

Melchisedec (Tocil., Rev. Il t. 1 p. 130): 

„Angherist (octoieh) dela glas 5-lea ina- 

inte, Folio mic...“ 

Acelaşi prelat descrie un manuscript 

slavon din biblioteca d-lui D. A. Sturdza, 

întitulat: „Bo nu Giga n cua u ciro Aia. 
Cia CTaA Kara TREIA ĂNTrEAEC Bp5EiiA 

CBTROȚI 6 CEOETO LPARATO cruianita lau 

LEOpriE BEA Mămunii. n KHRTHUE ĂNHA H AAAE 

A BRD CROA HOROCEZĂAINLIIbiA cb MOnă- 

crap, ZOREMbiu nogropie ÎlEOu. AA EAAET Hu'r 

BBMNĂĂ DĂMTT A POAĂITENEU AX, H CPTRODECA 

CIA Riura B aiia LG Bacuaie tOEBOx. 

BABI $Spii u. (7148). ucma eu, îi. Adecă: 
În numele Tatălui şi al Fiiului şi al 

Sântului Duh. Acâstă sântă carte ce 

se chiamă întâiul Angheles o făcu din 

drepta sa agonisită pan Georgie vel 

(mare) păharnic şi enâghinea Anna, 

şi o dădu în a sa noii-zidită sântă mă- 

năstire numită podgoria Peon, ca să 

fie lor vecinică pomenire, şi părinţilor 

lor ; şi s'a făcut sănta carte în dilele 
lui Ioan Vasilie Voevod, în anul 7148
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(1640) luna Ianuarie 8%. Apoi se a- 
daugă într'o notiţă: „Octoicul se nu- 
mia, Angheles saii Angherest şi era des- 

părțţit în doă tomuri. Tomul întâiii 

cuprindea glasurile 1, 2, 3 şi 4. Tomul 
al 2-lea cuprindea glasurile 5, 6, 7 şi 

8. Pomul întâiii se numia Anghelesul 

întâiă, al doilea — Anghelesul al doilea“ 
(Tocilescu, Rev. î. 5 p. 146). 

Printr'o scris6re, episcopul Melchise- 

dec ne împărtăşesce că cuvintul i se 

pare a fi derivat din &yyeiog, 

„pentru imnurile sublime cuprinse în 
Octoich, pe cari bătrânii noştri cărtu- 

rari le priviaii ca cum ar fi inspirate 

de îngeri“. Acâstă ipotesă se intă- 

resce prin aceia că şi'n musica biseri- 

câscă rusâscă unele cântări se numiaii 
Ămreabcnia adecă „îngeresci“ (Drev- 
nosti, Moscva 1865-7, Archeolog. Slov. 

p. 23). Este probabil că acest plural 

slavic ai fost tradus românesce prin 

angheleşti, de unde apoi, consi- 

derându-se ca, substantiv, s'a format 

singularul angelest, anghilest, 

după cum este la mitropolitul Dosof- 

teiu. Remâne însă forte anevoe de ex- 

plicat, în oră-ce cas, variantul anghi- 

rlate în textul din 1588, care se a- 

propiă de grecul &yxvoa „ancre, sym- 

bole du salut. 

Lăsând etimologia la o parte, este 
important de a constata cu acestă o- 

casiune, că Românii începuseră a'şi for- 
ma 0 terminologiă musicală bisericâscă 

propriă a lor. 

v. Catavasiar. — Psaltichiă,. 

Angină.—y. Anghină. 

Angii. —v. Hangii. 

Angiiă, s. f.; t. de Comm.: sorte 

d'âtoffe tr&s ordinaire, de provenance 

anglaise ou supposâe telle. Şi la 

Serbi „A ngliia, englisch Tuch, pan-   

nus anglicus“ (Karadzic), Din angliă 

se făceaii haine femeiesci şi bărbătesci. 
Cuvîntul remâne cristalisat în poesia, 

poporană, care îi mai adaugă une-ori 

pe proteticul d: dangliă. . 

I. Crângă, Stan Păţitul (Conv. lit. 
1877 p. 24): „Am mai vădut dăunădi 

umblând pe aici prin sat un ciofligar 

de-alde tine, dar acela era olâcă mai 
chipos şi altfel îmbrăcat : 

Cu antereii de canavaţă 

Ce se ţinea numa'n aţă, 

Şi cu nădragi de anglie, 

Petece pe ei o mie... 

şi când mergea pe drum, nădragii 

mergea alăturea cu drumul...“ 

Satira poporană „Pascile Țiganilor“: 

Îute în cort s'a băgat 
Gin giubeă s'a îmbrăcat, 

Intr”o giubeă 

Ce mult plăiia: 

Căptuşită cu valei, 

Numai aţe de un lei, 

Cu mantă de-angliă 

Cu peteci o miă... . 

(G. D. T., Poes pop. 262) 

Balada „Iosif“ de lingă Braşov : 

Din umeri pină ?n călcâe 

Tot în haine de anglie 

Să mergeţi la cununie... 

(G. 1. Bibicescu, Coll. Mss.) 

O doină tot de acolo: 

Eu ţi-am spus, mândruță, ţie 

Să “ţi faci ile 

De anglie 

Sămi fii dragă numai mie; 

Tu ţi-ai făcut de părgat, 

Să fii dragă şi la alt... 

(1bid.) 

Cântec din Ardâl (c. Bucium-Ş6sa): 

Ea ?n cămară se băga 
Şi frumos că se gătia, 
Din crescet pînăn pămînt 
Tot în haine de argint, 
Din crescet, pînă ?n călcâe 
Tot în haine de dangue... 

(Tribuna din Sibiiu, 1886 p. 5%5) 

V. 2 America.
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Anglică ) v. Aghică. — că şi sinonimul italianul „ontano“ de- 
Angliciu, anglicăl / Anghelică. rivă dintrun adjectiv „alnetanus“. 

Anică, n. pr. pers. f.; diminutif d” A- 

na: Annette. Sinonim cu Ancă, 

Ancuţă, Aniţă, Anuță... 

Cântec poporan in Fălciiu (|. Ghibă- 

nescu, c. Băsesci): 

Frungă verde de mătasă, 

Anică frumoasă ! 

Pe cea vale 'ntunecoasă, 

Anică frumoasă ! 

Vine mârtea mănioasă, 

Anică frumoasă ! 

Cu cuțite şi cu coasă, 

Anică frumoasă ! 

Să'mi iea sufletul din oasă, 

Anică frumoasă... 

La danţul poporan moldovenesc nu- 

mit „Horodineca“, una din strigăturile 

este: 

Hai să jucâm horodinca, 

Că s'a măritat Anica !... 

pe când la „Polca-hora“: 

Hai să jucâm polea-hora, 

Că s'a măritat Tudora!... 

(P. Mohor, Tutova, c. Puesci) 

v. "Ana. — Anuță. 

!-Anin $. arin (pl. anini, arină), s. 

m.; t. de Botan.: Alnus, aune. Unul 

din arborii cei mai obicinuiţi în pădu- 

rile şi luncile României. Forma cu -u- 

se întrebuinţâză mai mult în Munte- 

nia şi'n Banat, forma cu -r- în Mol- 

dova şi *n Ard6l. Anin nu derivă din 

latinul ăinus (Cihac), fiind o duplă 

pedecă fonetică : mutarea, accentului şi 

epentesa unui s tonic. Din ălnus sar 

fi născut cel mult ănin, ca „dăfin“ din 
„dăphne“ şi ca portugesul „ălemo= âl- 
nus“. După cum francesul „châne“ nu 
vine din „quercus“, ci din adjectivul 

„Quercinus“, italienesce „quercino“, 
întocmai aşa românul amin se trage d'a- 

dreptul din alninus. Să se observe   

Neculce, Letop. Il p. 244: „dacă sai 

făcut dioă, sai apropiat prin arină 
lângă sat pre din gios de curte într”o 
Tipă. ..€ 

Doina, „Singur pe lume“: 

Frungă verde de amin, 

Cine'i ca mine străin ? 

Numai mierla din păduri, 

Cârsteiul din arături,.. 

(G. D T., Poes. pop. 283; 

A. Odobescu, Dâmna Chiajna p. 88: 

„salba mâle şi teii cresc amestecați 

cu falnici jugastri, cu plopi nalță şi 
supţiri, cu anini uşurei...“ 

Aninul e de doă feluri: anin-ne- 
gru „alnus glutinosa“ şi anin-roşu 

sait anin-alb „alnus incana“, ambele 

diferind prin frundiş. Despre o a treia, 
speciă, 

v. Zâliac-de-munte. 

Ș. FL. Marian a studiat însemnăta 

tea poporană a aninuluă în Bucovina, 

unde — dice el—din arin-negru, fiind 

credut că putredesce cu greii sai: chiar 

nică o dată când se află în umedelă, 

se fac „colaci la, fântână“, adecă se 

cercuesce temelia la puțuri; de aseme- 

menea se fac „coveţi şi troci pentru 

porci“. Apoi din c6jă sai scârţă se 

face „cruşală saii curşală, un fel de 

argăsâlă“ pentru opinci: „opincile cru- 

şite sai curşite se fac roşii întunecate 

şi ţin mai mult decât cele necurşite“. 

Mai departe, atât scârța precum şi bu- 

buruzele de arin-negru figur6ză în 

medicina poporului: buburuze ca l6c de 
„cel-perit“ şi de orbalţ; scârţa, pisată 

ca făină, se presară peste „bubele cele 

rele“. Afară de acâsta, scorţa se mai 

întrebuinţeză şi la vite când bolesc de 

picidre, făcându-se o „cruşală“ în care 
boii sai oile cele bolnave staii pînă ce 

li se roşesc picidrele. 

v. Colac.— Covată. — Oruşesc.
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Aninul are o mare însemnătate şi'n 
industria poporană. Din anin-negru, 

fie scorţă, fie bobiţe, fac ţerancele n e- 
gr6lă, adecă văpsâua cea nâgră pen- 

tru ţeseturi: „nu numai diferite Iâ- 
neţe, ci şi mantale şi sumane lâi, scule 

de buci, de bumbac, de in, şi alte pân. 

deturi, precum şi aţe la opinci, cari 

sint făcute din lână albă de capră“, 

Bobiţele sai buburuzele de anin se 

chiamă în Bucovina anine sai a- 
rine. 

V, 2: Negrălă. 

„Arinul vindecă de cel-perit; facă 
din el tabac şi tragi pe nas, sai îl 

ferbi cu apă şi bei...“ (L. Nour, Băr- 
lad). 

v, * Perit. 

Pentru ca strigoiul să nu înviue, îi 

bat „un ţeruş de lemn de arin drept 
în inimă...“ (L. Gheorghiii, Iaşi, e. Câr- 
j6ia). 

y. Strigoiu. 

Peste Carpaţi, în loc de arin se aude 

mai mult forma arine (Sibiiu, c. Orlat; 

Făgăraş, c. Lisa, c. Bucium ete.), în 

Banat anine, după cum se dice pe a: 

locuri şi 'n Oltenia (Î. Iliescu, Vâlcea, 
c. Recea). 

O doină din Arde: 

— "Tu te duci, bade sărace ; 

Dar eu ce focul m'oiu face ? 

— 'Tu tei face, mândro, bine, 

Că mai-e frundă p'arine, 

Că, mai sint voinici ca mine; 

Şi mai e frungă pe salcă, 

Şi mai sint voinici săţi placă; 

Şi mai e frungă pe fag, 

Şi mai sint voinici cu drag... 

(G. I. Bibicescu, Coll. Mss ) 

„Cu sens ironic se dice: 

Să facem de arine, 
Că ţine mai bine... 

tocmai pentru că arinele nu e tare“ 
(G. Dobrin, Făgăraş, c. Voila). 

  

  

In districtul Muscel se aude adesea 
forma ainin. 

„Pe aice se dice de o potrivă anin 

Şi ainin“ (E. Pascal, c. Nămăesci; C. 
Petrescu, e. Rădesci), 

„La o pădure mică de ainini i se 

dice şi crină...“ (|. Bădescu, Muscel, 

c. Boteni), în loc de obicănuitul ani- 
ni ş. 

v. Crină. 

In fine, în Biharea, anin se chiamă 
arinde (Conv. lit. 1887 p. 1004). 

Din tâte formele poporane, musce- 
l6nul cinin şi bihărenul arinde sînt 
ai ales interesante. Alnin = ainin se 

datoreză propaginaţiunii regresive a 

tonicului 7; arinde, pe de altă parte, 

pare a se fi desfăşurat din arinte=—a- 

rine, după cum rostesc obicinuit Ar- 
delenii, printr”o formă intermediară pa. 
latală aringe = arindje. 

v. D.—I 

?-Anin (anânat, aninare), vb.; 10. at- 
tacher, suspendre; 20. t. de Vânerie: 
attraper le chamois; 30. en macedo- 
roumain : monter. Sinonim cu acâţ, 
atîrn,atăgârţ, înţin, dar fără 
nuanţă de silă sai de greutate, ci din 
contra: ce-va uşor, pe nesimţite, blând, 
abia-abia. Când acţiunea e însoţită de 

dibăciă şi de o eleganță 6re-care, sai 
când însuşi lucrul supus acţiunii este 
plăcut ori scump, atunci nu seaca ță, 
nu se atîrnă, nu se atăgârţă, 
nu se înţină, ci se anină. 

Balada „Oprişanul“ : 

EI in curte a întrat, 

De zebrea ai aninat 

Un cârlig de împărat 

Cu petre scumpe lucrat... 

»Doină, voinicâscă“ : 

Sci că b6ui vinaţe reci 
Şi că frig vr'o cinci berbeci,
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Dar nui frig ei cum se frige, 

Ci anină prin cârlige 

Şi'i întrece prin belciuge 

Să le facă carnea dulce... 

(Alex., Poes pop.2. 262) 

Cântec din Ardâl: 

Că mândruţa, dragul mei, 

De te vede că'ţi e rei, 

Anină rochiţa 'n brâu 

Şi dă fuga la răzâti 

De'ţi cată l6cul mere... 

(d. B., 13) 

In balada „Novac şi corbul“: 

Şi pe loc ei s'aduna 

Şi de Grue s'anina, 

Şi cu Grue se lupta, 

Şi pe Grue mi'l lega... 

aninare care precede luptei nu este o 

pornire violentă, ci o apucătură viclână, 

ca, şi 'n doina: 

Sărace dragostile 

Ciripesc ca pasările 

Pe tâte gardurile, 

Sub t6te straşinile ; 

Dară nu's tâte curate, 

Ci's cu dracu mestecate : 

Trec prin tină, nu se 'ntină, 

De voinic tînăr s'anină... 

0. B., 17) 

Îubirile care's mici 
Se aţin pe Ja potici: 

Trece prin tină 

Nu se ?ntină, | 

De voinici tineri s'anină... 

(Alex., Poes. pop. 2., 304) 

Cântec haiducese : 

Hai cu mine 'n haiducie ; 

Ce-oiu câştiga ţi-oiu da ţie; 

Ti-oiu anina doi cercei, 

Doi cercei de brebenei, 

Să tragă ochii la ei... 

(Ibid. 988) 

Basmul bănăţenesc „Găitan de aor“ 
(Picot;, Dialectes roumains p. 30): „fata, 

iei se culcă în liâgănu iei, carie-i ţă- 
sut cu firie de aor şi stă aniinat la 

grindă ...€ 

25,117. Ii. 
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Costachi Stamate, „Scăldătârea, cu-. 
câneit : 

Şi o tigancă fecidră, eghiptenâscă, prăsilă, 

Îngenuchiată îi ţine o oglindă de cristal; 
Şi altă fecidră, Grâcă, pe cap părul îl amină... 

Alexandri, Arvinte şi Pepelea, sc. 4: 

„Arvinte: Da bine, mâi, la ce-a să 

“ţi folosască ţie un cuiu în .părete? 

„Pepelea: La nemic... d6r numai 
să am unde să'mi anin căcăula, când 
ciu vini la d-ta... * 

In loc de „se acaţă scaiul“ se pote 
dice „se anină“, pentru că șcaiul e 
forte uşor şi se întroduce pe furiş. 

Alexandri, Chir Zuliaridi, sc. 5: 

„Dmne! tare 's îndrăzneţi tinerii de 

astădi! Cum văd o femee frumuşică, 

S'anină de ea ca scaiul.,. * 

Cu acelaşi sens la Beldiman, 'Tra- 
80d. v. 8301: 

leaii obraz mult Enicerii, de ustale n;a- 
scultaii, 

Toţi se tăvăliasi prin crâşme şi precum 

vr6 se purtau; 

De-a lor răcnete cumplite uliţile răsunaii; 

Butcă de trecea, trei-patru în c6dă se ami 

NAU... 

Nuanţa, cea caracteristică a lui anin 

apare forte bine în locuţiunea prover- 

bială : 

Amin, amin, 

Şi eă m'anin... 

(Baican, Vorbe bune, p. 10) 

când cine-va nepoftit, dar cu duhul 

blândeţei, işi face loc la mâsa sait la 

petrecerile altora. | 

Şi mai deplin sa păstrat acestă 

nuanţă în graiul vinătorese de prin 

Muscel, unde se dice „anin capra-ne- 

gră“ când dibaciul gonaş o aduce la 

strîmtâre. 

Nae Rucărenu, deseriend pe cânele 
sei de vînat: 

O, şi ce bărbat mai este! 

EI pe iepure, pe vulpe, 

Şi pe pulbere “i gonesce; 

lar pe cerb, pe căpridră, | PR
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Fie şi pe locul negru, 

Mi ţi-i bagă ?n rii îndată; 

Capra-nâgră nu mai scapă: 

Cât clipesci, e aninată... 

(Incercări poetice p. 61) 

v. Aninătore, 

Forma cea organică a cuvîntului s'a 

mănţinut în dialectul macedo-român : 

alin, Din acest alin s'a născut al no- 

stru anin prin acelaşi asimilaţiune re- 
gresivă ca în „senin“ din „serin = se- 
renum“, „funigine = fuliginem“, „cu- 

nună=coronam“ etc. Dintrun prototip 

„anim, din contra, ar fi fost cu totul 

peste putință, după fonetica, română, 

să derive alin, ci s'ar fi făcut arin, fi- 

ind-că n între vocale trece în 7, nici 
o dată în 7. 

Unii trag pe anin din maghiarul 

nyulni „toucher ă quelque chose“ 
(Cihac, II, 476); alţii din latinul 186- 

-nis „lin“, adică „leniter adfigo“ 

(Lex. Bud.). A doua etimologiă, negte- 

şit, atât sub raportul fonetic precum 
şi sub cel logic, e mai seri6să, dar to- 

tuşi nu ne mulţumesce, căci în anin 

noţiunea de lin nu constituă sensul 

fundamental, care este acela de „joindre 

quelque chose ă quelqgue chose“, ci 

numai îl nuanțeză, dându'i un carac- 

ter determinat sai distinctiv. „A a- 

nina“, sub forma organică „a alina“, 

este latinul allânare „accoupler = 

joindre d'une maniăre agrâable“, din 

ad şi lenare „kuppeln“. Prin apli- 
caţiunea cea, sexuală a cuvîntului în 

latinul: „l&nare = joindre un mâle 
ă une femelle“ se lămuresce tot-o-dată 
în macedo-româna desvoltarea sensului : 
„alin = mă sulu pe ce-va“, bună-6ră 

înti”un cântec poporan : 

$ pi chieptu ţi salinară... 

= „ils montărent sur ta poitrine“ 
(Dr. Obedenar, Texturi p. 340, Mss. în 
Acad. Rom.). 

Din anin se formeză adjectivii an i-   

nător şi aninăcios, afară de par- 

ticipiul aninat, care se pâte lua 

şi ca substantiv : „cârlig anina“ şi 
„aninatul cârligului“. 'Tot ca sub- 
stantiv funcţioneză infinitivul a n i - 
nare, 6r cu nuanţă de despreţ: a- 
ninătură, 

v. Atîrn. 

Aninăre (pl. aninări), s. f. — v. 2A- 

VAninăt (pl. aninaturi), s.n. —v. 
2- Anin. 

* Aninăt,-ă, adj. ; part. pass6 d'anin 
pris comme adjectif: attachg, suspendu, 
accrochă. Sinonim cu acăţat, atîr- 
nat, atăgărţat, înţinat, dar 
fără nuanţă de silă sai de greutate. 

I. Crengă, Moş Nichifor Coţeariul 
(Conv. lit. 1877 p. 374): „De inima 
căruțe atirnai păcorniţa cu fele- 
ştiocul şi posteuca, care se isbiaii una 
de alta, când mergea, căruța, şi faceai: 
tronca tronca ! tronca tronca! Îară, în 
belciugul dela carâmbul de desupt 
din stânga era aninată o bărdiţă, pen- 
tru felurite întămplări...€ 

Balada „Dobrişan“ : 

Ciobanii lui Dobrişan 

Ei sînt boieri de Divan: 

Şed în caţă rezemaţi, 

Cu caftan toţi îmbrăcaţi; 

Câte-o pâtră nestimată 
De plătesce lumea tâtă 
Sus pe caţă'i aninată... 

(Buraâa, Dobrogea p. 158) 

Ghicit6rea moldovenescă despre „Serip- 
că“ saii „Vidra“: 

Scoică uscată 

In cuiu aninată. 

(Revista populară, 1881, p. 46) 

Costachi Negruzzi, Scrisârea XXVIII: 
„Mai suindu-te, găsescă încă o altă că- |  



1213 ANINOSA 1914 
  

mară boltită, şi mai sus stai aninate 
clopotele mănăstirii. .. & 

- A. Odobescu, Pseudokyn. p. 10: „De 
cu dorile, atunci când roua, stă încă, 
aminată pe firele de 6rbă, ea s'a por- 

nit dela conacul de n6pte...“ 

V. 2 Anin, 

VAnină.—v. 1'Anîn. 

2 Anină.—v. 1: Anin0sa. — Arină. 

Aninăcios, -6să, aj.; qui saceroche 

facilement.— v. 2: Anin. 

Aninător, ore, adj.; celui ou celle 

qui aceroche.—v. 2: Anin.— Aninătore. 

Aninătore (pl. aninători), s. f.; t. de 

Vânerie : endroit oă Pon attrape le 

chamois. Cuvînt vînătoresc de prin Mu- 

scel, sinonim cu col ţ. Nae Rucărenu 

în „Vînătorul Carpaţilor“ : 

Jos, copii, pe brânci cu toţii! 

Augirăţi şueratul 

Capri-negre p'intre stânce ? 

Ne-a ulmat, dar sînt aicea. 

Drept Vaninăloră vă duceţi 

Şi vedeţi de le liaţi vintul, 

Ca nici una să nu scape... 

(Incercări, p. 64). 

„Când vînatul, adecă ursul, mistre- 

țul sai lupul vulnerat stă pe loc ca 
să facă, resistință, atunci numai co- 
poiul latră, şi acesta în limbagiul vi- 

nătoriei se dice: bat câinii. Tot ast- 

fel Jatră, copoiul şi tot astfel se dice 

când el a închis pe capra-nâgră în 
colţ, sai aninătore...“ (ibid. p. 145). 

V. 2 Anin, 

Aninătără (pl. aninături), s. f.—v. 

2 Ann, 

lAniniș $. ariniş (pl. aninişuri, ari- 

nișuri), s. n.; aunaie. Pădure de a- 

nini. Sinonim cu aninet saă ari- 

  
  

net, care e prâpuţin întrebuințat, şi 
cu crină, care e de tot sporadic. 

Conștantin Brâncovânu, 1699 (Con, 

Mss. în Arch. Stat. p. 247): „o fune 

şi cu cătă să va mai alge parte lor, 
însă din livad6 Călăraşului în sus în 
hotarul Stroescu şi merge până în 

vărfu aninişului, cu pădure, cu poiana 
bradului...* 

Vasilie Lupul, 1646, pentru brani- 

ştile mănăstirii Putna (Arch. Stat. Doc. 

IL Rom. No. 1): „de acolo la fântăna ce 

este supt verba, de acolo culme Hru- 

şovului pănă, la muncel şi pără la sfăr- 
şitul arinişului.. .* 

Intrun act rustic din Muscel, 1656 

(Arch. Stat., Doc. 1 Rom. No. 235) ne 

întimpină forma ainiș: „locul deîn 

luncă trece răul de ceia parte, cu ai- 
nişul, păn în jazul moriei... 

De aci numiri de sate Aniniş 
(Prundescu). 

George Vv. Ghica, 1660 (Arch. Stat,, 
Mitrop. Bucur.): „să fielor satul Ani- 

nişul ot sudstvo Sac, tot satul cu tot 
hotarul şi cu toți Rumânii şi cu tot 

venitul, însă anume venitul de sare den 

zâce bolovani un bolovan şi den dro- 
bena de sare den zâce cară un car şi 

den vama boilor al triile ban...“ 

Aniniş e format din anin prin su- 
fixul -iş ca în „stejăriş“, „aluniş“, 

„cărpeniş“, „pălteniş“ etc., şi prin a- 

celaşi sufix se formâză din „arină = 

năsip“ colectivalul „ariniş“ ca în „pe- 

triş“, astfel că ?n forma arîniş, între- 

buinţată, mai ales în Moldova şin Ar- 

d6], se confundă foneticesce do& cu- 
vinte cu totul deosebite. 

v, Ann. —* Ariniş. — Orină. — -iş, 

2 Aniniş $. ariniş, n. pr. loc.—v, 1:4- 
niniş. 

1-Aninosa, n. pr. loc. f. artic.; nom 
de certains villages roumains. Frun- 

| 40%
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descu (Dicţ, top. 8) indică un sat Ani- 

ndsa în Gorj, unul în Muscel, unul în 

Valcea, apoi în Argeş, în Dâmboviţa, 

în Buzâii. Cihac (II, 476) crede că a- 

cest nume derivă din anin „acero- 

cher“, negreşit prin adjectivul ani- 

nos=aninăcios „qui saceroche€. 
Un asemenea sens nu se potrivesce cu 
o numire de sat. Mai potrivită ar fi 

derivaţiunea din-anin „aune“, adecă 

localitate plină de anini; dar româ- 
nesce din numirile arborilor nu se for- 

m6ză adjectivi cu -os, de ex. „stejă- 

ros“, „frăsinos“, „brădos“ ete. Origi- 

nea cuvîntului trebue dară căutată a- 

jurea. Anindsa este — ca „senin“ pen- 
tru „serin = serenum“ — o formă, asimi- 

lativă din Arinosa dela arină=— lat. 

arena, „sable“, asimilat anină, după 

cum se şi rostesce pe a-locuri. In di- 

strictul Argeş există chiar A rin 6sa 
(Prundescu, 11). Acest nume, prin ur- 

mare, însemneză: Năsipâsa „La 
sablonneuse“, Prin sinonimul slavie Nă- 

siposa se chiamă o localitate în Me- 

hedinţi şi alta în Prahova (Frundescu, 

320). Din Aninosa apoi derivă numele 

de familiă Aninoşenu şi cel topic 
Aninoşeni. 

Deja întrun crisov dela Viad-vodă 

Dracul din 1437 se menţioneză satul 

Aninoasa din Argeş (Venelin, Gramaty 

p. 78), pe care după aceia, pe la 1515, 

Negoe Basarab Va cumpărat şi l'a în- 
chinat Mitropoliei din Tirgovişte (ibid. 
145). 

Un cântec devenit; forte popular, deşi 

de origine poporană nu este, se în- 

cepe cu: 

În sat la Anindsa 
Era o horă mare... 

tVulpian, Text p. 164) 

v. Arină. 

*-Aninosa, n. pr. loc. f. art; nom des 
deux couvents en Valachie. O mănă-   

stire Aninosa a existat o dată în di- 

strictul Buzei, o altă ființeză pină a- 

stădi în apropiare de Câmpulung, am- 

bele lîngă sate cu acelaşi nume. 

1%. B. Iorgulescu, Dicţ. topogr. al Bu- 

zeului (Mss.): „Aninosa, loc isolat în - 

C. Cislău c. Aninosa. Aci, în grădina 

dascălului, e un mal din care se secte 

6se forte mari de 6meni, din care causă 

se şi dice că ar fi de uriaşi. După tra- 

diţiă, aci ar fi fost în vechime schitul 
Aninosa, care ruinându-se, călugării sai 

mutat la un loc mai şes şi ai pus fun- 
damentul mănăstirii Cislău“. 

In adevăr, mănăstirea, Aninosa din 

Buzeii fusese întemeiată, în numele 

Adormirii Maicei Domnului, deja în pri- 
ma jumătate a secolului XVI şi se 
afla în fl6re pînă pe la 1700. La, 1590 

Mihnea Turcitul îi întări satul Despi- 

caţii; ar Mateiu Basarab, la 1644, con- 

firmându-i o moşiă (actele Ep. Buzei . 

în Arch. Stat), dice că: „au aflat căr- 
țile mănăstirii bune şi dirâpte de au 

ţinut de 100 de ani încoace, însă deîn 

Vale-sca pănă în apa Băşcei şi pănă 
în Brăduleţu, det şi boiarinul Domnii- 

mele Mogoş căpitan încă au lăsat să 
ție aşa, însă să se ştie să ţie mănă- 

stir€ Aninoasa deîntr'acest hotar ce 

scrie mai sus jumătate...“ 

Ai trecut abia doi secoli, şi dintr'o 
mare mănăstire n'a mai remas astădi 

decât „tradiţiă“. 
v. Cislău. 

110.Pe când începuse a scăd6 mănă- 
stirea Anînosa din Buzei, sa rădicat, 
o altă mănăstire Aninosa în Muscel 

sub patronagiul lui Sf. Nicolae. 
Aricescu, Ist. Câmpulungului t. 2 p. 

106: „Acestă mănăstire [Aninosa] a fost 

făcută, ca biserică de mir, de clucerul 
pân Tudoran Vlădescu şi de jupaniţa 
dumnslui Alisandra la lâtul 7186 (1678) 

septemvrie 20 sub domnirea lui Duca. 
"vodă, 
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Aci numai cronologia trebui întru 
cât-va, rectificaţă, 

In actul original de fundaţiune, din 

1677 (Arch. Stat,), cei doi soţi dic că: 

„Împreunându-ne Dumnezeu pre amân- 

doi dentru tinersțele noastre şi dentru 

a sfinţiei sale multa, milă, dăruitu-ne-au 

coconi şi de toate ce tribuescu omu- 
lui; însă, după cum se cuvine înpo- 

triva, noastră, făcut'am şi la satul no- 
stru Aninoasa ot sud Muşcel, unde ne-au 

fostii şăzămăntul şi temeiul păririţilor 
noştri, case boereşti şi de toate de ce 
tribuescu înprejurul casii, şi am zidit 

şi am înălțat şi bes6recă mare de pia- 
iră şi o am înfrumusețat, cu toată po- 

doaba ei, socotindu să fie besârecă de 

mir, precum se cade praoslavnicilor 

creştini; iară după, aceia întămplăndu- 

ni-se de ne-au luat Dumnezeu coconii 

ce am avut şi numai ci ne-au rămas 

o cocoană anume Preda car6 o am că- 
sătorit după Costandin post fetorul lu 

Costandin biv vel peh, şi văzăndu că 

lum6 atasta, laste deşartă şi viaţa o- 
mului iaste ca o nimică, pusam găn- 

dul cătră Dumnezeu a-tot-ţiitoriul şi 

cătră a prâ-curatei a lui Maică de am 

făcut sfânta besârecă den Aninoasa să. 

fie sfântă mănăstire de călugări...“ 

V. 1" Aninosa. 

Aninogâni | N ! 
| V. 1 Anindsa. 

Aninos6nu | 

Anisdn.—v. Aniş. 

Aniş, s. n.; t. de Botan.: anis, A- 

nisum vulgare. Aniș = ung. anis (ci- 

tesce : aniş) se aude mai mult peste 
Carpaţi, pe când la noi cireul6ză forma 

luată dela Turci: anason, şi acea 

dela Greci: anison, €r în Moldova 

anos saii hanos. 
Dicţionar Bănăţân circa, 1670 (Col. 1. 

Tr. 1883 p. 423): „Anish. Anetum.“     
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Lexicon Budan: „Aniş, molotru 
sau chimin-dulcei. 

v. Anason. — Hanos. 

Anişor (pl. anişori), s. m.; annee, 

petite annse. Deminutiv din an, deşi 

în fapt represintă, acelaşi număr de 

dile. Se întrebuinţeză, mai ales la plu- 

ral, atunci când dorim a înfățișa timpul 
despre care se vorbesce ca ce-va mai 

scurt, îndulcind 6re-cum impresiunea, ce 

ar produce asupra ascultătorului posi- 

tivul an. 

Balada „Moşnegul“ : 

- Vremea, giea a vremuit;, 

Anişoriă s'a "*mplinit,.. 

(G. D. T., Poes. pop. 619), 

O colindă: 

Căci n'am fost p'aici 

De anişori cinci... 

(bid. 68) 

Jipescu, Opincaru p. 16: „mi-am 

dat ostenla, şi n câţă-va anişori am 
făcut o carte țărănâscă ...“ 

Anişor e potrivit mai cu s6mă când 
e vorba despre o vristă, fragedă, 

I. Văcărescu, p. 17: 

La un loc toți nurii cresce 

Mai spre dece anisori, 

Şin fetiţă "nchipuesce 

Fulger de biruitori!,. 

V. 1" An. — -işor. 

Aniţă, n. pr. pers. fem.; Annette. 

Deminutiv din Ana, ca şi Ancă, 

Ancuţă, Anuță, Anuşcă, A- 

nică etc. | 

Act moldovenesc din 1677 (A. L.R. 

III, 251): „Adecă eii Aniţă fata Ma. 

ricăi Cărcoii...“; dar mai jos la iscă- 

litură aspirat: Haniţă. 
Neculce, Letop. II, 249, vorbind de- 

spre Domnul moldovenesc Dimitraşco 

Cantacuzino: „îşi luase o fată a unei 

rachieriţe de pe Podul-vechiu, anume



1919 AN-NOU 1220 

Arhipoae, 6r pre fată o chiema Aniţă 

şi era ţiitoarea lui Dimitiraşco-vodă...“ 
Costachi Negruzzi, Scris6rea XXV: 

„...S'0 dai la pansion. Îndată ce va 

întra acolo, n'o săi mai dică Amiţa, 
ce Madmoazel Anet...* 

V. X Ana. — Anuță, . . 

An-noi (artic. anul-noă, anuluă-noti), 

5. m.; nouvel an. Sub raportul formei, 

an-noi, constituă un singur cuvînt, deşi 

se declină numai „an-“, întocmai după 

cum un singur cuvint este „cel-alalt“ 

în care nu se declină decât „cel“ ; sub 

raportul sensului, îşi are şi mai mult 
o individualitate propriă bine hotărită, 

însemnând abia primele 24 6re din to- 
talitatea unui an. De aci ingeni6sa 

ghicitâre poporană : „Care an ţine nu- 

mai 0 qi ?— Anul-noti“ (Sbiera, Poveşti, 
321). Ca o singură di, anul-nou e sino- 
nim cu Sân-Văsiiu, căci cade toc- 
maj la 1 ianuariii în serbâtârea Sântu- 
lui Vasilie. Întregul an care precede 
anuluă-noi, se dice an vechiu; dar 
aci nu mai e un singur cuvînt, ci sînt 
doă vorbe deosebite: substantivul an 
cu sensul seii obicinuit de trei-sute Şi 
atâtea dile, urmat de adjectivul „ve- 
chiu“ funcţionând ca ori-care alt califi- 
cativ : an bun, an reii etc. De aceia se 
pote pune şi la plural: ani vechi, 
adecă, peridde de de-mult trecute de câte 
3654-83654-365 dile, pe când an-notă 
nare plural, fiind o singură di faţă cu 
anul vechiu cel immediat şi cu 
toţi anii vechi cei mai. de “nainte, 
precum şi faţă cu celelalte dile ce'i 
vor urma pină la încheiarea, periodului 
de 365 şi *n cari se cuprinde anul 
viitor.: 

G. Alexandrescu, „Anul 1840“: 

Să stăpânim durerea care pe om supune; 
Să aşteptâm în pace al sârtei ajutor: 
Căci cine scie 6re, şi cine îmi va, spune 
Ce-o să aducă diua şi anul viitor?.. 
An-noă ! Aştept minunea'ţi ca o cerâscă lege...   

Cu acâstă speranţă merei amăgită 

că anul-noi deschide uşa unui viitor 
mai frumos, 6menii petrec îngro- 

pând anul vechiu — după ex- 

presiunea poporană—şi urându'și unul 

altuia qile mai bune: 

Anul-noi, cu fericire 
V5 dorim şi cu "'nflorire, 

Ca merii, 
Ca perii 

In mijlocul verii!.. 

(Alex. Poes. pop.2 104) 

sai: „Bună diminâţă lui Sân-Vă- 

silu! să deie Dumnedeii să fie de a- 
cum întrun an 

Stogul cât casa, 

Pita cât masa, 

slăninile cât uşile, untura ca cuptoriul, 

Porcii unturoşi 

Şi 6menii sănătoşi...“ 

(R. Simu, Transilv., e. Orlatu) 

La vechii Romani tote acestea se 

diceaii forte laconic: „annum no- 

vum faustum felicem“, ceia ce se re- 

ducea în scris numai la patru litere: 
AN.EF.E. 

Românul crede că pînă Şi pentru 

dobitâce anul-noii este o di de resuflare 
a necazurilor. 

„In n6ptea spre anul-noii se deschid 

cerurile, şi cine vede când se deschid 
capătă dela Dumnedeii tot ce va cere; 

de asemenea vitele vorbesc în acea 

nopte între ele, spunând lui Dumne- 
dei cum le chinuesc '6menii, dar cine 

ar asculta vorba lor, mâre...“ (V. Mir- 

cea, laşi, c. Copoii; M. Lupescu, Su- 
câva, c. Broşteni; P. Mohor, 'Tutova, 
c. Puesci). 

„Poporul crede că în sâra spre anul- 

-noi, tâte animalele vorbesc unele cu 
altele întocmai ca şi 6menii, spunân- 
du'şi fie-care câte a păţit în timpul 
anului. ..“ (|. Iftimescu, Sucâva, c. Sa. 
ru-Dornej). 

T6te obiceiele poporane dela, anul.  
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-nori, unele moştenite din Roma saii 

proprie Românilor, altele împrumu- 

tate mai tărdiii de pe la vecini sai 

comune mai multor ipopâre, decurg 

din acâstă duplă năzuinţă: îndrepta- 
vea s6rtei pe viitor şi gonirea relelor 

trecutului. Numai o mică parte din 

ele aă fost descrise de d. G. D. Teo- 

dorescu (Incercări, Buc. 1874 p. 55-66). 

Unele aparţin anuluă-noi şi Crăciunu- 
lui tot-o-dată, doă qile mari atât de 

înrudite în credințele poporului încât : 

„la anul-noi se dice şi Crăciu- 

nul-mic“ (D. Recânu, Banat, Lu- 

80ş). Aşa sînt mai ales: Colinda, 

împărţirea darurilor şi Brezaia 

cu varianturile sale: Cerb sai Ca- 

pră, Turcă sai urcă etc, de- 

spre cari a se ved6 la locurile lor. De 

asemenea vrăjile, maicu s6âmă cele 

de măritiş, se fac nu numai la anul 

nou, ci de o mulţime de ori: la Sânt- 

Andreiu, la Boboteză, la Sân-Georz, 

la Crăciun. Cele mai caracteristice pen- 

tru anul-noi sînt anume acele datine, 

cari privesc direct sai indirect, ca pieză 

saii prevestiri, la lucrarea pămîntului 

Şi "n genere la munca de peste an. 
„In qiua de an-nou nimene nu dorme, 

că tot anul va hi somnoros; nu dai 

bani împrumut, şi cine mare bani a- 

tunce, va fi tot lipsit; se pun cărin- 

dare de câpă...“ (D. Popu, Transilv., 
Făgăraş, c. Copăcel). 

„Despre anul-noi este obiceiu de a 
pune 12 coji de câpă în rînd umplute 

cu sare, închipuind cele 12 lune ale a- 

nului, şi care c6jă lasă mai multă apă 

din sare, acea lună e mai ploidsă,... 

(Șt. Negoescu, Rimnic-sărat, c. Bogza; 

Î. Iordachescu, Botoşani, e. Cristesci ; 
etc.). 

v. Cărindar. 

„La anul-noă de demânecate fie-care 

om trebui să iea în mână unâlta cu 

care lucrâză în cursul anului, şi so mă-   

nuâscă de trei ori. Aşa plugarul îea, 

sapa, cu carea dă de trei ori în pă- 

mint, şi furca, cu carea rădică de trei 

ori. De asemenea fac, fie-care în felui 
seu, ciobotariul, croitoriul, dulgheriul, 
chetrariul şi herariul, ca semn de băr-. 

băţiă şi sporiu la lucru...“ (Preut I. 
Căiugărânu, Tecuciu, e. Movileni). 

„Spre anul-not 6menii se duc câte 

doi pe la grădinele lor, unul cu un to- 
por în mână şi altul cu un braţ de 

paiă. Cel cu toporul se duce la arbore 

rostind că voesce să'l taie ; cel cu paiă 

îi respunde să nul taie, căci îl iea, în 

chezăşiă că la vera viitre va face râde 
multe ; acâsta se repetă de trei ori, 
apoi îl legă cu pae ca semn că Pa luat 

în chezăşiă.,.“ (Dobrogea, Constanţa, c. 

Urum-beiu). 

„Despre anul-noi, şi la anul-noi se 

obişnuesc: plugul-cel-mare, plu- 
guleţul, Vasilca sai Siva şi 

Sorcova. Iată chipul cum se urmeză 

acestea: 19. In diminsţa ajunului Sf. 
Vasile un număr 6re-care de flăcâi se 

înhamă la un plug, alţii cu clopote în 

mână, alţii cu biciuri, şi merg din casă 

în casă cu plugul după dînşii, sună 

din clopote, trosnesc din biciu şi ur6ză 

an înbelşugat, căpetând pentru asta 

bani şi turta plugului, care este 

o. azimă gătită, înadins pentru acest 
sfîrşit. 20, Băieţii cei mici fac câte trei 

un pluguleţ de lemn, întocmai după 

chipul plugului celui mare ; cornele plu- 

guleţului le împodobesc cu ciucuri şi 

cu cănuri de diferite feţe, şi atirnă de 
el un clopoțel; apoi umblă trei câte 

trei din casă în casă, urând an mă- 

nos; unul din cei trei se dice plugar 

şi portă pluguleţul, altul numit mînă. 

tor trosnesce cu biciul, iar cel-lalt nu- 

mit 6pă portă traista unde se pune 
bornacii sau covrigii ce'i capătă câte-şi- 

-trei plugarii. 30. Vasilca saii Siva este 

o căpățiână de pore împodobită cu măr-
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gele, cercei, inele, brățări, sălbi, etc. ; 

umblă cu ea căntând 'Ţiganii în n6p- 

tea Sfintului Vasile şi capătă bani, 
muschiu sai limbi de pore. 40, In âi- 

min6ţa, anulyă-noă copiii mică dela 2-6 
„ani merg pe la n6muri şii sorco- 
vesc; sorcova e o nuia de măr îm- 

podobită cu lână de diferite feţe saii cu 

hârtiă colorată...“ (M. Radulescu, Ia- 

lomiţa, c. Gârbovi; P. Poppescu, Bu- 
zeii, c. Chiojdu-Bâsca). 

V. 1'An. A: Bârţă. — Brezae. — Bobo- 
teză. —* Buhaju. — Busuioc. — Căntă- 

tori, — 2-Cerb. — Colindă. — Comoră. 

— Crăciun. — Par. — Porc. — Seo- 

vardă. — Semenat. — Sorcova. — Turcă. 

— Țigan. — Vasilcă. — Văsiesc. — Văstu. 
— Vergel. — Vrajă... 

Anocăto, adv.; sens dessus dessous, 

sens devant derriăre. Ca şi sinonimul 

anapoda, anocalo=ăvo xdrw ne-a 
venit dela Greci în epoca fanariotică, 

Curat românesce : d'andâselea, 

d'andaratelea, arababura... 

Alexandri, Cinel-cinel, sc. 2: „Nam 

răgaz nică măcar un c6s!.. Ba să le 

aştept cu masa pînă pă la tâcă; ba 

îmi fac casa anocato pînă pă la doă 
după miedul nopţii, tot cu jocuri Şi 
cu nebunii...“ 

Basmul „Câtean vardă“ (Col. 1. Tr. 

1882 p. 127): „Și tot astfel spuse şi 

trase merei cu băţul pănă ce se făcu 
azima ano-cato, adică una cu cenușă, 

de nu se mai alese nimic de dinsa...“ 
y. Anapoda. — Arababura.—i" Grec. 

And. — Aniș. — Hanos. 

Anost, -ă, adj.; „insipide, fade; du 
ngr. &vooros“ (Cihac). In oposi- 
țiune cu nostim „plaisant“ = voora- 
mos. Ca verb se dice anostesc 
pennuyer“ = dvooriţo ; ca substantiv,   

anostiă = voor, 6r cu nuanţă, 

de despreţ: anostitură. 

Laurian-Maxim : „Anost, neplăcut, 
nesărat, fără gust. 

La Alexandri, Boieri şi ciocoi, act. IV 

sc. 3, bătrâna cochetă 'Tarsiţa, audind 

laudele făcute unei frumse tinere, 

exclamă năcăjită: „Ce anostiă!“..,. 

Costinescu: „Anostitură, pre- 
făcătură, afectaţiune, întrecătură. 

V. i*Grec. 

Anostese 

Anostiă 

Anostitără 

vV. Anost. 

Anten. — v. Noten. 

Anotimp (pl. anotimpuri S. ano- 

timpi), s. n. et m.; saison. —v. An, 

A'n-piciorele (4), adv.; en marchant 
ă, pied. Sinonim cu pe jos, dar pre- 
supun6nd neapărat o mişcare nence- 

tată, deşi nu iute; nici decum stare 

pe loc. D'a'n-piciore satu d'a'n-picidrele 
se referă câtră pe jos întocmai ca 

Wa n-călarele cătră călare. E mai 

cu s6mă poporană locuţiunea: „a boli 

d'a'n-piciorele“, când cine-va umblă 
ca totă lumea, mişcându-se în ârâpta 
şi'n stânga, dar numai el scie cât de 
rei pătimesce. 

O doină din Banat: 

Du-te dor, pustiiu de tine! 
Nu mai veni pe la mine, 

Că ai mai venit o dată, 

Şam zăcut o vară tâtă: 

Boliam b6lă de-a'n-picidre 

Şi nemica nu mă dâre... 

(Yulpian, Text p. 94 

v. An, 

Antăi (plur. antaluri), s. n. ; tonneau, 

mesure de capacite. Sinonim cu bute 
şi poloboc, mai ales cu augmenta-
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tivul butoiu, dar implicând tot-o- 

dată noţiunea de măsură de capacitate: 

50 de vedre. Se întrebuințeză mai cu 

deosebire în Moldova. 

Alexandri, Doi morţi vii, act 1 sc. 1: 

Prieteni buni, să bem şi să mâncâm, 

Căci pote mâni vom da de câs amar! 

Hai de pe-acum voios să ne 'necâm 

Intwun antal de vin bun de Cotnar... 

I. Crengă, Moş Nichifor Coţcariul 

(Conv. lit. 1877 p. 381): „la să fie un 

antal cu vin ori cu rachii, şi să vedi 

atunci: ar şede carul stricat atâta 

timp în mijlocul drumului ?...% 

Unguresce cuvintul sună altalag, 

antalag şi âtalag. Dela Unguri 
au primit Polonii şi Ruşii sub forma 
antal, nemţesce Antel. Moldovenii 

însă, n'aii luat pe antal Wa-drepiul de- 
la Unguri (Cihac, II, 476), ci prin Po- 

loni, la cari acâstă vorbă a fost atât 
de respândită, încât a dat nascere co- 

micului epitet Antalowicz, lite- 
ralmente „Anialescu“, cu sens de „be- 
ţivan“ (Linde). 

v. Bute.— Vedră. 

Antănăsii, s. f. plur.; t. du Calen- 

drier popul.: le 16 et le 17 Janvier 

considâres comme jours nâfastes. Se 

aude mai ales în Banat şi 'n Oltenia 

(Mehedinţi). $. Mangiucă, Calendariu 

1882: „Pre 16 şi 17 lanuariii tad şi 
Antănăsiile, dile rele de b6le mari şi 

amețeli de cap şi de dat de re u co- 
piilor...& 

Cuvîntul e compus din Anton şi 

Tănase, doi sfinţi cari se serbâză 

la 17 şi 18 Ianuariu, amalgamaţi prin 

aceiaşi procedere poporană ca în „Cos- 

mandin = Cosma + Damian“, „Todoru- 
sale=—T6der+-Rusalii“, „Petrolie = Pe- 
tru+l]lie“ etc. 

V. Ana-foca. 

Prima întrebare este: de ce 6re An: 

tămăsiile se încep la 16 lanuariii, pe   

când în usul general al bisericei Sf. 

Anton se ţine la 17? Un singur ca- 

lendar slavi pune pe acest sânt la, 16, 
şi anume cel cuprins în evangeliarul 

dela Reims, care— după cum a demon- 

strat'o academicul rus Biliarski (O ki- 

rillovskoi gasti Reimskago Evangeliia, 

SPtrb. 1848) — s'a scris de cătră un Ro- 

mân în România pe la începutul se- 
colului XIV. Antănăsiile din Banat, şi 

din Oltenia aii păstrat dară reminiscinţa 

unei particularităţi calendaristice curat 

românesci tocmai din vâcul de mijloc. 

In acelaşi calendar (Martinov, Annus | 

eceles. p. 348) după Sf. Anton ur- 

mâză peste o di la 18 Ianuarii „Sif. 

Atanasie şi Ciril“, dar nu este nici 

un sfânt pentru diua de 17. E pro- 
babil că fie-căruia din cei trei sfinţi 

li se atribuia la noi câte o di deosebită, 

anume: 

16 lanvarii. Anton; 

17 Ianuariu. Atanasie; 

18 Ianuarii. Ciril; 

şi atunci se explică pe deplin serba- 

rea Antăndăsiilor la 16 şi 17, fiind 

exclusă diua de 18, care aparţinea în 

specie Sf-lui Ciril., De aimintrea, înve- 
cinarea Sf-lor Anton şi Atanasie în 

calendarul greco-slavic, de unde apoi a 

„urmat amalgamarea lor la Români, 

se potrivesce fârte bine cu impregiura.- 

rea că Atanasiea fost nu numai con- 

timpuran, ci chiar ucenic şi apoi bio- 

graf al lui Anton. 

Cât se atinge de rolul cel patolo- 

gic al Antăndsiilor, mai ales pentru 

amețeli şi bâle de copii, el se înlân- 

țuesce cu numele „pojarului“ în lim- 

bile occidentale: „feu Saint-A ntoine“, 

„Antons-feuer“, „Anthony's-fire“, 
care se întemeiază pe o legendă nă- 

scută în Francia, în secolul XI (Migne, 

Dict. hagiogr. [, 215). Se scie că po- 

jarul e însoţit de amețeli şi seceră 
mai ales pe copii. După Cihac (I, 155)
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sar dice şi românesce: „pojarul Sf. 

Anton“, ceia ce însă noi n'am pu- 

tut verifica în graiul poporan. In ori- 

ce cas, credința Românilor despre An- 
tănăsii ca „dile rele de bâle mari și 
amețeli de cap şi de dat de re a co- 
piilor“, fiind originară din apusul me- 

dieval, dateză cam din epoca Crucia- 
telor. 

V. Anton.— Antonică. -— *: Brâncă, —: 

Orbalţ. — 2: Pojar. 

Antep. s. m; t. de Botan.: bois de 

Sainte-Lucie, Prunus mahaleb. O va- 
rietate de vişin, al căriia lemn ca- 

pătă cu timpul un plăcut miros, în- 

trebuinţându-se mai ales pentru ciu- 

buce. Cuvîntul românesc este întocmai 

turcul antep (Şainânu, Elem. turc. 
p. 9), 6r nici decum „une alteration 

fort singuli&re du ture-arabe mahaleb“ 
(Cihac, II, 543). 

Dr. Polysu: „Antep, der tiirkische 
W eichselbaum“, 

Filimon, Ciocoii vechi, p. 17: „In 

cel-lalt unghiii era aşedat un dulap, prin 

ale cărui sticle sa vedeai o mulţime 

de ciubuce de antep şi de iâsomiă, cu 

imamele de chihlibar limonii. ..* 

v. Ciubuc. —!: Turc. 

Antereiaş. — v. Antereă, 

Anterâii s. anteriti (plur. anteree s. 

anterie), s. n.; sorte de justaucorps, 

habit de dessous plus ou moins long, 

port6 immâdiatement - sur la chemise 
et qui serrait la taille. Deşi cuvin- 

tul vine din turcul anteri = ngr. 

dvrqgi = serb. anteriia (Cihac, 

II, 543), totuşi el pare a fi destul 

de vechiu la Români, mai păstrân- 

du-se astădi la preuţi şi în poporul de 

jos, după ce a ajuns să despară cu 

desăvîrşire de vr'o câţi-va ani din 
clasele superidre. Sub domnia lui vodă   

Cuza se mai vedea încă din când în 

când câte un işlicar cu antereă, dintre 
cari cei mai vestiți eraii bătrânul Obe- 

d6nu şi un unchiu al principelui : Gri- 

gorie Cuza. 

Costinescu, Vocab. I, 46: „Anteriă. 

Haină lungă grecă, peste care, încin- 

g6ndu-se cu taclit, îmbrăca giu- 
b6oaf. 

Anteveul purtându-se G'a-dreptul pe- 

ste cămâşă, de aci proverbul: „cămeşa 
e mai aprâpe decât anferiul“ (C. Ne- 
gruzzi, Scris6rea, XII), 

Cântec poporan bucurescen de pe la 

finea, secolului trecut despre una din 

cele mai simpatice fisure din istoria 
literaturei române : 

Ienăchiţă Văcărescu 

Ş6de ?n pârtă la Dudescu, 

Cu ciubuc de diamant, 

Capot roşu îmbrăcat, 

Cu anteriui de atlaz;: 

M6re Dâmna de năcaz... 

(Buciumul, 1863 p. 1%: 

Alexandri, Păpuşăriul : 

Lumea;i plină de păpuşi 

De tot soiul, mari şi mici, 
Cu surtuce, cu mănuși, 

Cu-anteriti şi cu işlici.., 

Acelaşi, Barbu Lăutariul : 

Cât îi şede de frumos 

Cu şalvari de merinos, 

Cu-anterii de citarea 

Şi cu fes de Indernea!.. 

Fiind vorba de citarea sai cita. 

rii, stofă din care mai ales se fă- 

ceaii antereele, apoi să ne aducem a- 

minte că pe la 1821 costa 160 taleri 

„2 amterie de citarii, unul cu o 
vargă lahanie şi cu alta albă, şi al- 
tul cu vărgi închise...“ (Tocil., Rev. 

II p. 833). 
v. Citarea,. 

Antereele boieresci de altă dată, ca 

şi cele popesci de astădi, erai pr6- 

lungi pentru acele momente de veseliă,
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în cari piciorele simţiai mâncărimea 
de a trage un danţ. Intm'o asemenea 

împregiurare, boieriul — dice Alexandri 

în Barbu Lăutarul — „îşi anina, pâlele 

anteriuluă în brâi, îşi asvirlia papucii 

de remânea numai în mesti, şi giuca...“ 

1. Crângă, Amintiri din copilăriă 
(Conv. lit. 1882 p. 4583): „Popa Buligă, 

deşi era bătrân, dacă vede că ni-i treba, 

de-aşa, unde nw'şi pune p6lele antereu- 

luă în brâii, dicând: din partea mea, 

tot chef şi voe bună...!“ 
Antereul era nu numai pentru bo- 

ieri bătrâni, ci şi pentru junimea cea, 

aurită din generaţiunile trecute. 

Costachi Negruzzi, Zoe, 1, sub 1827: 

„EA [un tînăr cuconaş) purta un am- 

terei de suvaia alb, era încins cu un 

şal roşu cu flori din care o p6lă i se 
slobodia pe c6psa, stângă, iar capetele 

alcătuind un fiong dinainte cădeau apoi 

peste papucii lui cei galbeni; pe sub 

giubâoa de pambriă albastru blănită 

cu samur purta una dintr'acele scurte 

caţaveici numite fermenele.. .“ 

Pe un altfel de tînăr ni'l descrie 
Filimon, Ciocoii vechi p. 18: „Intro 

dimin6ţă din luna lui Octobre anul 

1814, un june de 22 de ani, scurt la 

statură, cu faţă 6cheşă, ochi negri 
plini de vicleniă, un nas drepr şi cu 

virful cam ridicat în sus ce indică 

ambiţiunea şi mândria grosolană, îm- 

brăcat cu un anteriii de șamalagea, 
rupt în spate...“ 

Ca şi boierii şi cei de prin curţile 
boieresci, tot aşa purtaii anteree hoţii 

Şi chiar porcarii. 

Balada „Stanislav Vitszul“ : 

Spălând anteriele 

Şi curăţind armele; 

Anteriul haiducesc, 

Arme de sânge turcesc... 

(G. D. T., Poes. pop. 563) 

In „Catastihul“ mănăstirii Tuturor:   

Sfinţilor din Bucuresci pe 1741 (Mss. 

în Arch. Stat, f. 111, 112): 

„Sau dat la doi purcari înbrăcă- 

minte, la doao iapăngele i 2 antirie i 

2 părechi dă nădragi, taleri 7...“ 

Să trecem acuma la, antereul cel ţe- 

rănesc, care o să mai dureze încă cine 

mai scie câte gecimi de ani, căci în 

popor moda ţine cu secoli, 6r credin- 

țele cu mii de ani. 

Jipescu, Opincaru p. 80: „Are hinu 

pă el zechie, anfiriui, zechioiu, cojoc 

cu bumbi şi sarică dă'i tribuie ...“ 

La ţerani, după localităţi, prin an- 

terei, se înțelege atât haină lungă pre- 

cum şi haină scurtă, fiind sinonim pe 

aci cu mintân, pe aci cu zeche, 

pe aci cu zăbun, cu coporan, 

cu ilic. 

„Anterei sai mint6n este o haină 

țerăn6scă lungă pînă la brâu, se în- 
chee de sus pînă jos cu un rînd de 

bumbi, e înflorită la pept, guler şi 

mâneci cu găitane de osebite culori 

după, plăcere, mâneci strimte înspre 

capăt unde se închee prin trei bumbi. 
În timp de i6rnă se căptuşesce cu 
lână. Tot anterei se numesce şi haina, 
ce o p6rtă preuţii pe sub giubea, lungă 
pînă jos...“ (N. Bălăuţă, Vasluiu, c. 

Ivănesci). 

„Anteriul este o zeche ţerănâscă, 

cusută cu găitan negru împregiur“ 

(St. Sersea, Prahova. c. Râncedi). 

„Acelaşi haină se dice antiriu, când 

e nouă, jar zeche când este pu: 

tată, ...* (P. Poppescu, Buzeii, e. Chioj- 

du-Bâsca). 

„Zheghe proprii disă este de lână 

n6gră, antireul este o zeghe albă“ (B. 

Ionescu, Dîmboviţa, c. Săcuenii). 

„ln dile de serbătâre, ţeranul pune 

anteriii alb de lână de 6iă, încins cu 
brât roşu...“ (3. Negoescu, Dimbo- 

vița, c. Raciu).
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„Anhriele se fac din dimiă albă“ (A. 
Iliescu, Dimboviţa, e. Sărdanu). 

„Pe la noi ţeranii portă antiree pină 

la brâii; antiree lungi le pârtă Țiganiă 

lăeşi“ (3. Dimitriu, Iaşi, c. Sinesci). 
»Antereă saii ilic“ (P. Bumbar, Tu- 

tova, c. Odaia-Bursucanj). 
„Anterii, sai zăbun“ (IL. Ionescu, 

Rîmnic-sărat, c. Slobozia). 
„Anieriă sai zeban, coporan sah 

zeche...“ (G. Nicolescu, Ialomiţa, c. 
Cegani). 

„Pe aice se dice coporan în loc 

de anteriii“ (D. Pavelescu, Ialomiţa, 

€. Chira), 

La deminutiv se face antereiaş. 

v. Arvinte. — Coporan. — Găubea. — 

Ilic. — Minten. — Tacit. — Zăbun,. — Zeche, 

“Anterlie (plur. anterlicuri), s. n.; 
piece d'stoffe pour un anteriă. Şi 

la, Serbia nterilu k „panni quantum 

sufficit ad vestem anterija dictam con- 
ficiendam“ (Karadzic). 'Tarifa vamală” 

moldovenâscă din 1761 (Cogăln., Arch. 

Rom. II, 324): „anterkicuri bune, de 

unul 90 bani“ ; tot acolo însă alt ce-va 
însemneză: „anterlicuri, de 14 

ocă 1 leu vechiu“, pâte nasturi pentru 
anteree, 

V. Antereă, 

“Anterlic. — v.; 1: Anterke. 

Antifon (pl. antifone), s. n; t. de 
Th6ol.: antienne. Din grecul cvrigo- 
vov prin paleo-slavicul antifonă. 
Literalmente însemnâză „vox recipro- 
ca“ (Isid., Orig. XI, 18), acelaşi vers 
din psalmi repetându-se de doă co- 
ruri ca şi când şi-ar respunde unul 
altuia. La liturgiă se cântă trei anti 
fone, Yar de "'naintea fie-căruia, preutul 
citesce singur în altar o rugă, 

Dosofteiu, Liturgiar 1683, Slujba Sf.   

Grigorie f. 38 sqq.: „Şi citescii ca- 
thizma antifoneloră pre trei despărţă- 

turi. Popa în taină citiaşte molitva, 

întâiului antfoni: Domne îndu- 

rate şi milostive...“ 
De aci se chiamă antifonar „carte - 

cu antifonele bisericesci“ (Costinescu) 

sai „carte de biserică în care antifo- 

nele şi alte părţi de slujbă sînt însem- 
nate cu note“ (Aaron —Poenar— Hill). 

v. Psaltichiă. 

Antifonăr. — v. Anfifon. 

Antigic. — v. Altângic. — Condaurul- 

Domnei. 

Antibîrţ, s. m.; t. de Thâol. et de 

Mythol. populaire : Antechrist. Din 

sensul primitiv general de „duşman al 

lui Crist“: avzi- Xorordg, cuvîntul 

s'a aplicat mai tărdii în speciă la de- 

monul din Apocalips, devenit o parte 

integrantă din mitul creştin despre 

sfîrşitul lumii saii vremea-de-apoi. 

Deja, din primii secoli ai creştinismu- 

lui, legenda, cea apocaliptică începuse 

a lua, la fie-care popor câte o altă des- 

voltare, născ6ndu-se astfel o mulţime 
de varianturi, între cari cel românesc 

înfăţişeză unele particularităţi intere- 

sante. Porma Anfhrist ne întimpină, 

numai în cărţi; în gralu se aude: 

Antehrist, Anhhârstu,  Antehârs sai 
Antihârs, şi mai ales Antihârţ. 

Noul Testament din 1648, Ep. lo. 
I, 18: 

„„„cum aţi auzit | „x 0 906 xovocere 

că va veni Anti- dr Aviiyoioros 
hrist, acmu încă, toyera , ac vâv 
mulţi Antihristi Avrizorozor 

începurâ a fi, de roiioi yeyovaorw: 

unde ştim că vre- d3ev ywvoioxousv 
m6d6apoiiaste... Ori î0pdrq ga 

207...
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Alexandri, laşii în carnaval, act II 
sc. 9: „Of, of! Se vede cam agiuns 

în vremea lui Antihârţ... Brr, tare 

mii. frică...* 

„Antihristul are să şe nască în vre- 

mea, de apoi dintr'o femee roşiă...“ 

(A. Paraschivescu, Muscel, c. Valea. 

mare). 

„La vremea dapoi, dice poporul, 
pămîntul va, arde de şâpte coţi, apele 

se vor retrage, numai argintul va fi 

dWasupra în loc de apă; toţi se vor 

boci de sete; atunci Antehriîst va veni 

cu 0 balercă cu apă trasă d'o 6pă 

albă, şi tot în acelaşi timp Maica, 
Domnului Gun potir cu apă de viâţă 

şi cun corn de prescure...“ (L. Caltin, 

Nemţ, c. Dragomiresci; I. Demetrii, 

Vasluiu, ec. Mircesci). 

„Antihirstu este dracul, care va eşi 

pe pămînt la vremea d'apoi ca să 

îndemneze pe 6meni a face tâte fără- 

de-legile. E! tată, sa apropiat vre- 

mea d'apoi... a eşit Antihârstu pe pă- 

mint! a perit ruşinea...“ (N. Coman, 

Buzeii, c. Maxenu). 

„Când are să fie sfîrşitul lumii va, 
fi săcetă şi fâmete şi are să se mă- 
nânce Omeni pe 6meni şi n'are să 

albă de băut apă; atunci are să vie 

Antihârţu cun poloboc cu păcură, tras 

de draci, şi are să dee pe la Gmeni, şi 

cei ce or bă, are săi scrie pe o chele 

de ghihol şi % va lua în iad...“ (C. Li- 
cău, lași, e. Cotnari). 

„La vremea d'apoi, cine va mânca 

prescură dela Hristos, vor merge în 

ralu, iar cine va lua pâne multă şi 

beutiură dela Aniehârţ, vor merge în 

iad“ (G. 1. Maior, Tutova, c. Plopana; 

I. Mirănescu, laşi, c. Podul-[l6ii). 

Apoi poporul pune pe Antihârţ în- 

to strînsă legătură cu Sânt-llie: 

„La vremea, de apoi Sf. liie va ave 

o luptă mare cu Antihârţ şi va fi bi- 
ruit“ (G, Dobrin, Făgăraş, e. Voila).   

pp... Antehârs are să umble cu o 

pâne şi un urcior cu apă, fără ca, ele 

să se mai mântue, şi are să facă mi- 

nuni ca şi Hristos, înşelând pe cei 

slabi în credinţă; apoi va veni şi Sf. 

lie din cer, mustrând pe Antehârs, 
care va, porunci credincioşilor sei să 

tae capul lui Sf. Ilie, din al cărui sânge 

se va aprinde pămîntul şi va arde de 

9 coţi, atunci va fi şi sfirşitul lu- 
mii...“ (D. Demetrii, Tuţova, ec. Lun- 

gesci). 

Acest amestec al lui Antihrist cu 

sf. Ilie ne întîmpină deja în Alexan: 

aria lui popa Ion din Sim-Pietru, 1620 

(Mss. în Acad. Rom. p. 88): „vor eşi 

aceste limbi în dilele lu Antihrist căndi 

va împărăţi el, şi se voriu închina lui, 

şi ei vor fi muncitori de creştini şi cu 

Ovrei şi cu Ţiganii, şi vorit mănca co- 

conii creştineşti, şi vor previ părinţi 

şi nu-i vor pute folosi în trei ani; 

anul va fi ca luna, luna ca săptămăna, 

săptămana, ca zio, zio ca casul, tasul 

ca cirta, scurta-să-vorii păntru derepţi; 

şi atunce merge-va Antihrist şi sveti 
Ilie, şi! va junghe Antihrist...“ 

Acelaşi pasagiu în redacţiunea lui 

Bucur Gramaticul, 1702 (Mss. în Arch. 

Stat. p. 213): „Acâste limbi păgăne 

[Soti şi Magoti, Aghesi etc.] le închise 

Alixandru, şi vor eşi acâste limbi pă- 
găne cănd va naşte Antihrist pre lume, 

atunce li se va deşchide lor uşa şi vor 

eşi la lume şi să vor închina, lui An- 
tihrist şi vor munci ei pre creştini cu 
Ovreii şi cu Ţiganii în 3 ai la vecul 

de apoi, şi vor luoa, pre copii oame- 

nilor şi-i vor frige şi-i vor mănca...“ 
In unele dialecte francese Anscri 

„antechrist“ însemneză, în genere pe 
an „monstru“ (Mem. de la, Soc. de Lin- 
guist. III, 380). Cam tot aşa româ- 
nesce. 

Alexandri, Arvinte şi Pepelea, sc. 7: 
„Tu eşti, antihârțule ? Ce caţi aici?...“;
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şi mai jos, sc. 11: „Bată/l crucea, an- 
tihârţ !...* 

v. Apoi. — Ilie. 

Antimis (plur. antimisuri s. antimise), 

s. n; t. de Thâol.: Corporal, autel por- 

tatif. O bucată de pânză sai de stofă 

pătrată, care se întinde pe altar sub 

potir sai sfintele daruri şi care — în 

lipsă de altar — pâte săl înlocuâscă; 
une-ori împodobită cu figure şi purtând 

inscripţiuni. Din grecul bizantin &- 
ripuivorov prin paleo-slavicul an.- 
timisă. _ 

Șepte-taine, 1644, f. 39 b: „Întăi tre- 
bue în oltarii pre prâstol să fie ank- 

mis, sau şi fără de oltarii, de nevoe 
cum are fi în cale unde nu-i beserecâ, 
să fie antimis svinţit, iară fără de-a- 

cesta nice într'uîn chip liturghiia să 

nu sâ facâ,.,% 
Mitropolitul Dosofteiu din Ard6l, 1627 

(A. IL. R. 1, 101): „Popa de nu vaave 

cărţi şi veşminte şi unelte şi vase de 
antimis, altariului şi a hramului, bir- 

şag 27 de florinţi...“ 
Mitropolitul Dosofteiu din Moldova, 

Liturgiar 1683, Slujba Sf. Grigorie f. 

46 a: „Preuţii punii antimisele pre svăn- 

tul prestoli şi arhiereul le ocropiaşte 

de trei ori cu apă de flori...“ 

Inventariul mănăstirii Galata, 1588 

(Cuv. d. bătr. 1, 201): „1 antimisă de 

altar roşii cu slove de aurii...“ 
Inventariul Cotrocenilor, 1681 (Mss. 

  

  

Arch. Stat.) f. 47: „antimis zugrăvit 

pre atlaz albu...* 

Beldiman, Tragod. v. 3285: 

Enicerii de mânâriă, îngâmfaţi cât nu s'a 

dat, 

Vinde cu o fală mare acele ce ai prădat: 

Blane, strae şi od6ră, cât vădând te minunai, 

Iar aere, antimisură, erati hărşele pe cai... 

v. 2: 4er.— Procovăţ. 

Antina, s. f.; t. GArcheol.: 10. rui- 
nes romaines pr&s de Caracal dans la 

Petite-Valachie ; 20. brigue que Pon re- 

tire de ces ruines. In districtul Roma. 

naţă, la satul Reşca saii Recica, lingă 
riuleţul Tesluiu, se află urmele unui 

oraş din epoca Romanilor, pe cari po- 

porul le numesce Anfina. Deja în seco- 

lul trecut generalul rus Baur (Mem. 

sur la Valachie 1778 p. 198), menţio- 

nând Reciea „village avec une 6glise 

et un pont sur le Teslui“, ne spune 

că: „on y trouve des dâbris des an- 

ciens retranchements“. Mai tărdiii, o 
menţiongză la 1818 Fotino (t. 1 p. 153): 

„eipova Popuaioă xdoreov, x liYov 

Teroayovixiiv xarioxevaoutvov, nod 1) uiv 

TTEQLOxi) Tod TOnov Tovrou ltyerai Aro 

Tov îyywgiovs "Piru, 10 9 udorgov 

Avriva...* Nemine însă n'a făcut 

cercetări ce-va mai seri6se la faţa lo- 

cului înainte de colonelul Vladimir Bla. 

ramberg, caie la 1836 a descoperit la 

Anitina într'o movilă un sarcofag : 

(Muzeii național, 1836. No. 24 p. 93) 
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După aceia, ruinele au fost studiate 
pe rînd de Laurian şi Boliac, de dd. 

D. Sturdza, Papazoglu, Gr. Tocilescu şi 
V. A. Urechia, în fine de d. A. Odo- 
bescu, care a resumat la 1878 în ur- 
mătorul mod tâte datele relative la 

cestiune : „Comuna Recica, sai Antina. 

Movila lui Alexandru şi alte numerose 

movile. Ruinele aparente ale unei în- 

tinse cetăţă romane, cu ziduri de pâtră 

şi cărămidă, cu urlde de lut pentru a- 

   PR . k i 
: ENI 

a) ANN Ă 
i ANA 

    

Celia ce dovedesce mai cu deosebire 

marea însemnătate în vechime a ace- 

stui punct geografic, este că tocmai aci 

se uniaii ambele câi romane, cari ple- 

caii dela, Dunăre spre Carpaţi, una, din 
Celeiu , cea-laltă din Islaz, astfel că 

Antina forma un centru de comunica- 

țiune. „Şanţurile cetăţii care se văd 

— dicea reposatul Laurian (Magaz. ist. 

II, 96) — formâză un poligon cu opt 

laturi, al cărui diametru mai lung face 

aprâpe la, o mie de paşi. Riîul Tesluiu 

  

|] |nicanoRISS | 

  

peducte, cuptore pentru cărămidă etc. 

Câi romane cu diferite direcţiuni. In 

sarcofage, pe lingă schelete, sînt vase, 

remăşiţe de veşminte şi ornamente, şi 
monete romane dela Antonini pînă la 

Sever. Altar votiv al Nemesidei, al lui 

Jupiter tutator, al Dianei Latoide, stele 
funerare Claudiei Amba, lui Antonius 

Nicanoris“ (Analele Acad. Rom. t. X, 

secţ. II p. 882—5). 

         

curge prin mijlocul cetăţii; în unele 

locuri ale lui se află un strat de că- 

rămiqi, ceia ce face să credem că a 

fost constrîns întrun canal, dară acuma 

curge după bună plăcerea, sa fără vre-o 

silă artificială : Românii noştri nu sînt 

Smeni care să mai constrîngă riurile. 

Chiar la podul cel zidit peste rii se 

uniai cele doă drumuri de pâtră, unul 

care venia dela Islaz şi cel-alt dela 

Celeiu şi duceaii cătră mi6di-n6pte la 

Rîmnie...“
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O asemenea staţiune centrală nu pu- 

tea să fie uitată pe Tabla Peutingeriană, 
itinerar 'oficial al tuturor staţiunilor 
Imperiului Roman în secolii III-IV; 
şi s'a bănuit de de-mult, în adevăr, cum- 
că anume aci a fost stațiunea, R.o- 
mula, care se menţioneză şi'n Geo- 
graful Ravennat sub forma de Ro- 
mulas (Tocilescu, Dacia p. 450, ed. 
Acad). Acestă bănu6lă sa şi verificat 
prin descoperirea la Recica a unei in- 
scripţiuni din timpul lui Filip Arabul, 
unde localitatea se numesce „Colonia 
Romula“ şi se arată că „în anul 
248 s'a construit un vallum în giurul 
zidului oraşului“ (Anal. Acad. Rom. 
Seria II t. 8 (1886) p 14). Din RO- 
mula saii Romulas, prin trece- 
rea lui în n ca în „s6măn=similem“ 
şi chiar lătinesce „Ruminalis = Romu- 
laris“ : 

Rumina nunc ficus, Romula ficus erat... 

(Ovid,, Fast. 11, 411)   

safăcut Rămuna, de unde apoinu- 
mele districtului Romana ți, în ve- 
chile documente Romona ţă, literal- 
mente „locuitori din Romuna“, cu ace- 
laşi sufix -aţă — -ates prin care se formă 
lătinesce numele etnic din numele unui 
oraş cu finalul -na-, de ex. Casinates, 
Arpinates, Ravennates, Antinates etc. 
Romonaţi=Romunates, cu un 
sufix etnic curat latin netrecut în gra.- 
ul românesc, probâză existinţa formei 
Romuna saii Romunas deja în 
epoca, romană, pe lingă primitivul „Ro- 
mula“ cu etnicul sei „Romulenses“ : 
„ordo Romulensium“ în inscripţiuni 
(Mommsen). Dar de unde vine numele 
Antina ? 

Fotino susținea că pe lîngă Antina 
ar fi locuit poporul slavic Antae 
sai "Avras, despre ale căruia lupte 
cu Imperiul Roman Oriental vorbese 
Iornande, Procopiii, Teofilact şi alții. 
Schafarik (Slowansk6 starozituosti p. 
459, 462) a demonstrat însă prin ana- 
lisa tuturor făntânelor istorice, cumcă 
tribul Anţilor, cunoscut numai în 
secolii VI— VII, era aşedat pe țermul 
Mării-negre în regiunea Niprului, nu 
denc6ce de Prut, 6r cu atât mai pu- 
ţin la capătul apusân al Daciei. Afară 
de acesta, chiar dacă Anţii ar fi îna- 
intat întrun moment pînă aprope de 
Olt, totuşi din termini etnici limba, ro- 
mână nu formeză nică o dată numiri 
topice prin sufixul -ina. După cum nu 
există „Serbina“, „Bulgărina“, „Tur: 
cina“, „Grecina“, „Ungurina“ etc., tot 
aşa din Anţi nu se putea nasce 
Antina. 

Cuvîntul sună de tot lătinesce. Tre- 
cem cu vedere peste derivaţiunea, pro- 
pusă de Vaillant: Antna=Constan- 
tina (La Romanie, I, 88); dar ne 
vom opri o clipă asupra unei alte eti- 
mologie mai discutabile. Incepând de- 
la Blaramberg, generalmente se crede  
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că Antina este Antonina, după nu- 
mele împăratului Antonin Caracalla, 
(Xenopol în Tocil., Rev. II, t. 1 pag. 
292 —3). Netrecerea, silabei an- în vo- 
cală nasală obscură n'ar fi tocmai o 
pedecă, fonetică, căci în numiri topice 
latine iniţialul a- derivă une-ori din 
preposiţiune, ca în: Ad-mediam, Ad: 
-pontes, Ad-aquas etc., adecă : Antina 
=A d-antoninam, cu o contracţiune 
cam violentă, dar nu peste putinţă; 
există însă o altă dificultate mai speci- 
fică. Latinul Antonina trebuia să de- 
vină la Români Tiia, după cum din 
„Vidin“ sa făcut „Dilu“; şi localităţă 
numite Tiia se şi află în România, 
ba. chiar în Romanați, tocmai pe calea 
romană, dela Islaz spre Recica. Fotino 
confundă pe Antina cu Tiia: "Aviva 
3 Tia, după cum le confundă şi Vail- 
lant: „Antine ou Tia“, deşi sînt doă 
puncturi geografice fârte depărtate unul 
de altul. Tiia pâte fi „Antonina“; dar 
Anina — nu. Numai printr'un duplu 
-inna S'ar explica conservarea finalului 
nîn Antina. Ei bine, în regiunea unde 
Tabula Peutingeriană pune pe Romula, 
tot acolo la Ptolemeii, care ne dă no- 
menclatura din epoca dacică, se află 
Aexivva, Arcinna. Unii archeo-: 
logi o caută în Dolj (Rev. Romană 
1861 p. 421), alţii în Gorj (Gooss p. 
51), dar de o potrivă fără, nică o probă, 
recunoscând însă unii şi alţii că era 
în Oltenia. Antina, adecă Antinna, 
fi-va Gre numele cel vechiu dacic al 
Romulei, latinisat, de cătră legionari? 
Se scie că n latinitatea vulgară -ci- 
şi -ti- se confundaii; iar la Românii 
din Banat aceste grupuri fonetice se 
confundă pînă astăqi. Prin Antina = 
Artinna se justifică atât conserva. 
țiunea finalului -ina, precum Şi nescă- 
deșea iniţialului a la vocală obscură, 
de 6ră-ce de'naintea lui 7 el se pă- 
streză tot-Wa-una intact, fie tonic sai 

95,177. II. 

  

netonic. Mai remâne o singură între- 
bare. De ce re -r- a trecut în -n-? 
Ar fi forte legitimă influinţa, finalului 
-n- pentru a preface pe Artinna în 
Antina, după cum sa prefăcut r în n 
în „cunună = coronam“, „senin = se- 
renum“, „minune“ etc.; forma, Antina 
totuşi pare a se fi născut pe o altă 
cale. Colonii romani îşi mai aduceaii 

-a-minte de străbuna cetate Antinum 
în Italia, astădi „civită d” Antino“, 
nu departe de Roma în țera Marsilor, 
şi astfel numele oraşului Qacic a fost 
modelat după o reminiscinţă, italică, 
In scurt, Antina din Artinna nu 
e o transiţiune curat fonetică dato- 
rită Românilor din epoca post-latină, ci 
este o latinisare din acele timpuri pri- 
mitive ale colonisării, când era încă 
prâspetă în memoria, legionarilor no- 
menclatura, topică din Italia. 

Aşa dară aceiaşi localiiate se chiăma 
la Daci Arcinna sai Artinna, 
lătinesce Romula sai Romuna. Din 
termenul lâtin Supravieţuesce „Roma. 
nață — Romunates* ca nume al di- 
strictului întreg; din cel dacic — An- 
tina, ruine ale vechiului oraş la c6- 
stele căruia mai trăesce abia un sătuleţ 
numit mai tărdiii „Rîuşor“, slavonesce 
Recica, de unde se scot pînă astădi 
—ne spuned. A. Odobescu — „acele late 
şi masive cărămidi cărora dialectul 
local al Romanaţenilor le-a însuşit, de- 
numirea topică a Antin, dicendu-le 
cărămidi de Antina“. Ba ce-va 
mai mult; în Romanați se dice cu a- 
ceșt sens chiar simplu cărămidă- 
-antina, la plural cărămidi-an- 
tina, fără adjectivalul „de“ (D. Ra- 
dulescu, c. Amărescii-de-jos), cuvîntul 
antina, ajungând a exprime o cărămidă 
de calitate superidră, şi funcţionând 
invariabil ca adverbul „gata“ în: lucru 
gata, trebă gata, bani gata. 
Romanați şi Antina ar fi de a- 

qm



1243 5 ANTIPA 1944 
  

juns ele singure pentru a dovedi ne- 

strămutata stăruinţă a Românilor în 

Dacia lui Traian, spulberând aşa nu- 

mita teoriă a lui Rosler. Dacă n6mul 
românesc ar fi venit de peste Dunăre 

abia, în secolii XII saii XIII, vr'o dece 

vâcuii în urma lui Aurelian, atunci 

dela cine 6re ar fi căpătat el o nomen- 

clatură daco-latină atât de pipăită ca 
Antina şi Romanați? 

v. Caracal. — Ler. — -luju.— hecăca,. — 

Potopin. — Romanați. — Tesluiu. — Tia. . . 

Antidh s. Antidhie, n. pr. pers. m; 

Antioche, 4vrioxos. Nume de bo- 
tez, de unde apoi şi de familiă, deve- 

nit cunoscut Românilor — pare-ni-se — 
prin „Alexandria“, în care aşa se dice 
unul din hatmanii lui Machedon. 

Ion din Sim-Pietru, Alexanăria 1620 
(Mss. în Acad. Rom. p. 91): ,„... şi 

puse pre Antioh voivod în scaunul lu 

Alixandru şi'i puse stema lui în capi...“ 

Ca nume de botez, Antioh era la 

modă în Moldovă pe la finea secolului 

XVII. Dimitrie Cantemir închină Di- 

vanul lumii, 1698 : „dulcelui şi mai ma- 

relui frate Ioan Antioh, Constantini 

Voevod“; şi tot Antioh se chiăma fiiul 
seii, ajuns celebru ca poet satiric rusesc. 

Tot atunci unul din personagele cele 

mai istorice era boierul Antioh Jora, 

când. hatman, când mare-logofăt sub 

un şir de Domni, când fugar peste Ni- 

stru, când mazil peste Dunăre. Apoi 

între boierii moldoveni duşi în Ru- 

sia cu Petru cel Mare se aflati Antioh 

Camaraş şi un Antioh Porucic. La 1689 

(Condica Mss. Asachi în Arch. Stat. t. 

1 p. 258) al doilea spatar era „Necu- 
lai Antiohie“. Forma, poporană a acestui 

nume este Antohi sai Antofi, de unde 

deminutivul Antohiţă sau Anto- 

fi ţă. Din patronimicul Antohescu, 

un sat în Tecuciu se dice Antohesci 

(Prundescu).   

Intro baladă poporană, forte impor- 

tantă sub raportul mitologic, Anto- 
fiţă pus în luptă cu „Vidra“ (Ydea), 
care stăpânia lacul „Vidrosul“, şi scă- 
pat de cătră „Vidră“ (104aos), dar blă- 

stemat de „Dâmna“ (ea), represintă, 
legenda elenică, despre Ercule la Lerna; 

în varianturile acestei balade în loc de 

Antofiţă figureză însă Manto- 

fi ţă, care este o formă neapărat mai 

veche, de vreme ce limba română nu 

cunâsce pe proteticul 7, pe când din 
Mantofiţă sa putut face Anto- 

fiţă prin etimologia poporană poste- 

riră dela Antofi == Antiohie. 

v, 1:Grec.—Jora. — Mantofiţă. 

Antipa, n. pr. pers. m.; Antipas, 

"Awcinas. Patronul acestui nume de 

botez este un episcop de Pergam, mar- 

tir din timpul Apostolilor. Antipa forte 

rar circulâză la Români, dar în teolo- 

gia cea medicală a “poporului: „Sf. 
Antipa vindecă de dinţi şi măsele“ (C. 
D. Gheucă, laşi, c. Galata). 

Acâstă credinţă poporană o găsim 

şi la, mitropolitul Dosofteju, Synaxar 

1683, apr. 11 (f.82 b): „să porni ighe- 

monulii cu mânie şi aruncă pre svân- 
tul mucenici [Antipa] într'o măestrie 

de muncă făcută în chip de bou, şi 

dintr'ânsuli făcândi svăntulu rugă 

mare la Dumnedzău şi ludândii putia- 
ria c6 mare a Svinţiei sale şi mulță- 

mindi căce lau spodobitii a păţă pen- 

tru Svinţia sa, să rugă şi pentru ceia 

cel vor pomeni să fie feriţii şi apăraţii 

de patime şi de alte bole şi de nesu- 
ferita duriarea dinţilor...“ 

Rolul cel terapeutic al Sf-lui Antipa 

se întemeiază pe o etimologiă popo- 

rană curat grâcă din doriradt „vertu 

spâcifique d'un remâde“. Dela Greci mi- 

tul a trecut nu numai la Români, Qar 

şi la Slavi, la cari el există de aseme- 

nea: „St. Antipas habet a Deo gra-
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tiam sanandi dolorem dentium“ (Mar- 

tinov, Annus eccles. graeco-slavicus, 
p- 109). 

v. Alexie. 

Antirii. —y. Antereă, 

Antofiţă s. Mantofiţă, n. pr. m.; 

personnage l&gendaire: sorte d'Hercule 
combattant PHyăre. 

V. Antioh. — Idra. — Mantofiţă. — 
5 Vidră,. 

Antdhi. — v. Antioh. 

Anton s. Andon, Antonie s. Anâd- 

nie, n. pr. pers. m.; Antoine. La Ro- 

mâni acest nume de botez nu vine din 

latinul Antonius, de unde sar fi 
făcut, „Antoiu“ sai chiar „Untoiu“, ci 

din paleo-slavicul Anton ii şi din gre- 

cul 4vrwviog. Se rostia, şi Andon 

sai Andonie, ca şi la Slavii meridio- 
nali, de unde apoi formele scurtate 

Don şi Done saii Donea, cu de- 
rivatele patronimice Donescu şi Do- 
nici, dintre cari cel dentâiu e dublet, 

cu Antonescu, 6r cel-lalt diferă de 

ambele numai prin sufix, şi cu deriva- 

tul toponimic Donesci. 

v. Don.— Donici. — Handocă. 

La deminutiv se dice Antonaş, 
Antonuţ, Antonel. Deminutivul 

Antonică a devenit în Moldova ter- 

men poporan botanic pentru „Ange- 

lica sylvestris“. Din amalgamarea lui 

Anton cu Atanasie sa născut A n- 

tănăsiile, nume a doă ile din 

Ianuarii la Bănăţeni şi la Olteni. 

v. Antănăsti. — Antonică, 

Antonică s. antonigă, s. f.; t. de Bo- 
tan.: Imperatoria sylvestris, Angelica, 

sylvestris, angslique sauvage. Termen 

forte respândit în Moldova de sus şi'n 

Bucovina, pe când pe aiuri acâstă   

plântă se confundă sub același nume. 

cu anghelică „Angelica archan- 
gelica“, 

Deşi cuvîntul e fârte armonios, to- 
tuşi în cântecele poporane antonica nu 

se inv6că, afară numai d6ră în strigă- 
turi comice ca: 

Frungă verde antonigă, 

Nici un dor nu mă mai strică, 

Ca dorul de mamaligă!.., 

(S. Căderea, Nemţ, c. Buhalniţa). 

Ea, figur6ză însă în terapeutica, po- 
porului. 

„Rădăcina antonicăt fiind f6rte iute, 

poporul de aici o întrebuinţeză contra 

durerii de măsele, ţiind bucăţi de ră- 

dăcină în gură“ (|. Mironescu, N6mţ, 
e. Dobrenii). 

v. Antipa.— Dinte. 

„Omenii scot rădăcina antonicăă şi o 
vînd la spiţeri sub numele de an ghe- 

lică“ (V. Hornescu, Iaşi, c. Băicen)). 
„Antonică, ca şi hanosul, se întrebu- 

ințeză la velniţe“ (1. Iordăchescu, Bo- 
toşani, c. Cristesci). 

v, Hanos. 

Insă rolul cei mai interesant al an- 

tonică este anume acela, din causa că- 
rula, în Norvegia ea se chiamă „sprut“ 
şi „luur“, adecă „fluer“ sai „telincă“: 
„in verschiedenen Gegenden von Nor- 

wegen machen die kleinen Knaben 

aus den Stengeln Hanâspriitzen oder 

Blasrâhre“ (Nemnich). Intoemai aşa, se 

petrece şi'n Moldova: | 

„Antonigă. cresce pe finaţele cele mai 

grase saii măndse. Când e crudă, co- 

piii o mănâncă, fiind gustâsă ca me- 

rele cele dulci ; iar dacă se câce sai 

se întăresce, atunci flecâii şi fetele fac 

din ea fluer şi telincă...* (G. 
Pajure, Sucâva, e. Mălinii). 

Căudată întâlnire între Norvegia şi 
Moldova, ! 

Apoi asemeni telince din antonică 
ne apar şin medicina poporană, Bol- 

m?
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navul de „Dinsele“, adecă de un fel 
„de reumatism, — qice S. F. Marian (De- 
scântece p. 93)— „se scolă Marţi di- 

min6ţă, când se ivesc zorile, se îm- 

bracă în veşminte curate, bate trei 
metanii şi apoi be apă cu otelincă 
de antonică de trei ori din cofiţă, fără 

ca, s'0 clintâscă cât de puţin de pe lo- 

cul unde stă pusă ; după aceia se culcă 

pe o perină curat înfăţată. ..“ 
De ce însă acestă plântă se chiamă 

antonică ? „Plusieurs herbes tirent leur 
nom populaire de saint Antoine“, 
dice Gubernatis (Myth. d. plantes, I, 

44); totuşi nică una din numirile occi- 

dentale nu corespunde antonicăă. Mai 

remâne dară de cercetat. 

v. Anghelică. — Arsenică. 

Antonina. —v. Tăa. 

An-ţerţ, adv.; Pavant-derniăre ann6e. 
Lătinesce anno tertio. Anul de față 

se chiamă es-timp; anul trecut: 

an; anul înainte de an, adecă al trei- 

lea îndărit, este an-feri. 
In glosarul slavo-român circa 1670 

(Mss. în Bibl. Soc. Archeol. din Moscva, 

f. 95a) ne întimpină conservarea fi- 

nalului i: anţărți (auwypyn). 
Proverb : 

Porcului aci îi dai bice 

Şi el se "'ntârce şi dice: 

Anţeri mă bătea p'aice... 

(Pann, III, 36) 

Finalul țer ţ perdend în graiu sen- 

sul de „tertius“, poporul caută une-: 

ori a înlocui pe an-ferţ prin ce-va mai 
pe înţeles pentru Român. Astfel Moţii 

din Ax06l (Frâncu-Candrea, Rotacism 

p. 51) în loc de anţeri gic: „dincolo 
de an“. 

v. 2 An. 

i- Anume, âdv.; nommement, ă sa- 

voir. Din ad şi nomen, de unde şin   

vechea francesă se dicea „a no m“, de 

ex. în Villehardouin: „si avoit un frere 
qui avoit a nom Alexis“ (Godefroy), 

nu însă tocmai cu nuanţa românului 

anume, care se întrebuințeză şi atunci 
când nu urmeză un nume proprii, 

bună-6ră : 

De-aici pînă la Braşeii 

Nime nu'i străin ca ei, 

Numai mirla din pădure; 

Dar şi mirla din pădure 

Are pe unul anume: 

Pe cucul cu pene sure... 

(. B., 208) 

Pravila Moldov. 1646, f. 1: „Pentru 

toţii lucrătorii pămăntului, anume pen- 

tru plugari, pentru lucrătorii viilor, 

pentru nămiţii şi pentru păstori...“ 
Mai adesea, însă anume precede unui 

nume proprii. 
Moxa, 1620, p. 348: „Mesremi, den 

ruda lui Hamiă, fâce Misiriul, anume 

Eghypetul.. .& 

Act moldovenesc din 1644 (A. L.R. 

I, 87): „un sat anume Silişte în ţi- 

nutul N6mţului...“ 

Altul din 1638 (ibid. 1, 23): „l-am 

vândut dumnslui un rumăn al mieu 
den Gemenele anume Sava cu fecorii 

lui... 

In asemeni casuri e sinonim cu pre 

nume. 
Preda din Lazuri (Dimboviţa), vîn- 

dând la 1629 o parte a sa dintr'o mo- 

şiă, cu exclusiunea părţilor de pămint 
ale fraţilor sei Nedelco, Mihaiu şi Stoica, 

„dice (A. L. R. 1, 1, p. 15): „iară trei 
părţi au rămas la, fraţi-mei care-i scriu 

- mai Sus anume, deci den parte-me eu 

m'am sculat de am văndut...“; apoi 

mai jos, enumerând pe cei presință la 

transacţiune : „şi mărturie am pus o- 
meni buni pre nume Stan etc.“ 

Prin fusiune între ambii sinonimi, 

în graiul vechiu se dicea şi: pre a- 

nume.
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Neculce, Letop. Il p. 198: „un egu- 
men pre anume Misail Chisăliţă...&; 
şi pe p. 199: „un părinte sehastru pre 
anume Daniil...“ 

In „Catastih de rumănii mănăstirii 
Vierăşului“ 1744 (Cond. Mss. Vieroş 
No. 1 p. 57 în Arch. Stat.) se pune 
lîngă anume sinonimul slavi na ime: 

„Crăciunii na ime: Vladul, Cern6, 
Muşat, Dobrica, Pătru, Nanu, Dragul, 
Coce croitor, Stan, Nedelco, Dobre Cio- 
chină ; 

„_ „lacoveştii şi Mălureni Băltenii a- 
nume : Radul, Grigorie, Stanciul...& 

Adesea anume se punea întrun moa 
pleonastic, chiar în traduceri unde nui 
corespunde nemic în original. Aşa în- 
trun context slavo-român măhăcân 
circa 1600 (Cuv. d. bătr. II, 89): 

- DAE ET CTbIX . Ore-cire era, 

oița umero loan- um părinte ano- 
una... me lonă..,. 

Este curios de a vede în unele do- 
cumente după anume lăsat loc gol, 
deşi actul este pe deplin terminat. 

De pildă: , 
„La, 1636 (Arch. Stat, Doc. 1 Rom. 

No. 179) Mateiu Basarab autorisă, pe 
egumenul dela Tismâna, să'şi caute şi 
să apuce pe rumânii cei fugiţi de pe 
moşiele mănăstirii „cu atasta, cart a 
domnii mâle şi cu sluga domnii mâle 
anume...“, urmând loc gol, deşi auto- 
risaţiunea e definitivă, subscrisă de 
Domn şi cu sigilul Statului. 

Şi mai ciudat, la 1641 (ibid. No. 219): 
peu Stănilă călăraşul înpreună cu fă. 
mâia m6 anume. ....... diîn Tărgo- 
vişte, ginerele unchiiaşului Radul Cu- 
dalbul, mărturisim cu acestu zapisete.“, 
ca, şi când bietul om mar fi sciut cum 
i se chiamă nevesta, deşi sciea a cui 
f6tă este. 

Cu o altă, nuanţă de sens, anume in- 
semna une-ori „sous prâtexte“, „en 
motivant“, dar numai pe cât timp a   

funcţionă încă, des ca, preposiţiune deo- 
sebită, încât era mai mult a-num 6, 
fără fusiunea completă a ambelor ele- 
mente; de exemplu la Miron Costin, 
Letop. I p. 265, vorbind despre re- 
scola poporului contra Grecilor sub A- 
lexandru-vodă lliaş: „nu era putere 
nice la, boieri a oprire grosimea ţără- 
nimei pornită, ce şi pre Vasilie Vor- 
nicul, a-nume că este şi el unul den 
Greci, ai svărlit unul cu un os şi Vaii 
lovit în cap...“ 

v. Imerec. — Nume. 

*A-năme, adv.; sous prâtexte. —v. 
1: Anume, 

Anumâsc (anumit, anumire), vb.; A6- 
nommer, indiquer nominalement, spe- 
cifier, destiner. Derivat din: adverbul 
anume, anumesc se întrebuinţeză, la 
Românii de peste Carpaţi cu sensul de: 
pînsemnez pre nume, hotarese spre 
ce-va, benennen, bestimmen“ (Lex. 
Bud.). Circul6ză mai ales adjectivul 
participial anumit, 

Basmul bănăţenesc „Găitan de aor 
(Picot, Dialectes roumains p. 33): „După 
ce or ajuns la casa anumită, dzise 
calu cătră stăpânu-so...& 

v. 1: Anume. — Numesc, 

Anumire, | 
V. Anumesc. 

Anamit, -ă. / 

Anăşcă, n. pr. pers. f.; Annette. Un 
deminutiv slavic din A na, fârte obici- 
nuit altă dată la Români alături cu 
sinonimi Ancă, Anică, Aniţă etc. 

Ştefan cel Mare, întrun crisov din 
1481 (A. L.R.1, 76), menţioneză, ca, 
nepote ale lui „Dragoş Vitez pe : „Jur- 
ja, Anugca, Vasutca,...“ 

Anuşca figur6ză adesea în vechiul 
Pomelnic al mănăstirii Bistriţa, din Mol-
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dova (Mss. în Acad. Rom,, p. 41, 44, 

45, 46 etc.). 
Un act despre satul Șirăţii din Ro- 

man (Doc. Doljesci II p. 434, Mss. în 

Avch. Stat): „Din vechile vremi au 

arătat că au înblat satul Şărăţăi în 
şesă bătrăni anume: Ilie şi Mănăilă 
şi Costi şi Turcul şi Anuşca şi Filip, 
arătăndu-ne un ispisoc dela răpoosa- 
tul Bogdan voevod din velet 7023...“ 

V. Ana. — Anuță. 

Anăţă, n. pr. pers. f.; Annette. Unul . 

dintre numeroșii deminutivi din Ana. 

Doină din Ardsl: 

F6iă verde lemn uşor, 

De nimica nu mii dor 

Ca de flori de culcuduţă, 

De gura lelei Anuță... 

0. B, 33) 

v. Ana. — Aniţă. 

Ao! interj.—v. Au! 

Acce, adv.; ici. Sinonim cu aice 

şi cu vechiul acice (= lat. ecchicce), 

uoce este un dublet etimologic cu forma 

perdută ac 6 ce, conservată la noi nu- 
mai în construcțiunea „într'a c Oce“ 

şi care represintă un prototip latin ru- 

stic ecc? hocce. În dialectul ma- 
cedo-român adce e forte respânâit, pe - 

când aice a despărut acolo cu dese- 

virgire ; în dialectul daco-român, din 

-contra, aice a gonit aprâpe de tot 
pe aoce, care totuşi se mai aude pe 
alocuri în munţii Ard6lului, mai ales 

cu emfaticul -a (54). 

La Moţi (Frâncu-Candrea, Rotacism 

p. 48, 52): „adcea=aicea, de ex.: 

ei fură irainte aoacea — ei fuseră îna- 

inte aici“, 
La Bihăreni, după d. Miron Pomgpi- 

li: „avcce= acolo“ (Conv. lit. 1887 

p. 1004), dacă nu cum-va autorul —   

după cum credem noi — se va îi în- 

şelat asupra sensului. 
V. Acoce. — Ace, 

A-ăehiu, adv.; en vue, en perspec- 

tive. Literalmente ad oculum, ita- 

lienesce ad occhio. A ave, a lua, 

a ţin6 a-ochiu însemn6ză în graiul ve- 

chiu a nu perde ce-va sait pe cine-va 

din vedere, în curs de mai mult timp, 

pînă la momentul oportun de al lovi 

sai de al prinde. 
Nicolae Costin, Letop. II p. 89: „nici 

un folos dintr'acele pâri nu aduc după 
sine ţării, ce mare scădere şi strică- 

ciune, şi a-ochiu luată la Împărăţie 

țara...“ 

Acelaşi p. 99: „Hanul avănd a-ochiu 
pre Nicolai-vodă, aflat'aii vreme. acel 
Daul-Ismail-Aga, prin mijlocul Hanului 

fiindu'i Capi-chihae, de ai scos domnia 

ţării lui Dumitrageo-vodă...“ 
V, Ochiu. 

Aoled! s. aolâii! interj.; cri de dou- 

leur ou plutot de dspit, pris souvent 

en plaisanterie. Este dublet etimologie 

cu valeo sah valei, ambii ui- 

cându-se la un prototip avalei în- 

rudit cu elenicul faze „ă Dieu ne 
plajse !* Exprimă mai mult necaz de- 

cât durere, şi tocmai de aceia lesne lea 
o nuanţă ironică saii sarcastică. Din 

aoleo saii aoleii se formâză pe de o 

parte deminutivul aolică, poeticdao- 

lică; pe de alta, verbul aolesc cu 

varianturile fonetice dă olesc şi hăo- 

le sc şi derivatul a o161ă, dăol6lă, 
hăol6lă. 

In Moldova aoleo în loc de valeo 

a fost tot-d'a-una privit ca muntenism; 

de aci la Neculce, Letop. II p. 280: 

p... fata Brăncovanului vodă, fiind tă- 

nără şi desmerdată de tată-sei, se bo- 

cia în gura mare munteneşte de 

zicea : Aolio, aolio! că va pune taica,
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pungă dă pungă din Bucureşti pănă 
în 'TŢarigrad. ..“ 

Moldovenii atribue pe aoleo nu nu- 

mai Muntenilor, dar şi Țiganilor. 

Sn6va bucovin6nă „Ţiganul şi iepu- 

rele“ (Sbiera, Poveşti p. 251): „Vădân- 

du-se Tiganul şi făr' de friptură şi 
făr” de boierie, ai dis numai de-odată : 

Aoho şi vai de mine! Da sciit co 

păţii.. .“ 

Cu tâte astea, aoleo e fârte respân- 

dit şi peste Carpaţi. 
O doină din Arâsl: 

Aoleo, măi hoţ de dor, 

N'am topor să te omor!.. 

(U. B., 9%) 

Ca ţipet de o durere seri6să, întrun 
bâcet dela Comarnic : 

Intru ?n casă, 

Dau de masă, 

Destulă inimă arsă; 

Aolei, bărbatul mei, 

Amărită remân eu... 

(Burada, Înmorm,. p. 124) 

La Anton Pann, Moş Albu, I p. 6: 

Căci cum mă v&dură 'ndată în fundul puţu- 
lui stând, 

O croiră toţi la fugă, „aolio dracu!“ strigând... 

sau: 

Aolio! mor măiculiţă! Cărciumarul ma ucis ! 

Şi după aceste vorbe alt nimica n'a mai qis... 

(bid. 11 4 

Ca refren, întro doină din Arde: 

Pentru tine, rujă 'nvâltă, 

M& rup câinii şi mă latră, 

Aoleo!.. 
(. B. 870) 

Mai adesea, îşi asociază alte inter- 

jecţiuni: o f şi aoleo! va i şi aoleo! etc.; 
bună-6ră : 

Aoleo şi vai de mine, 

Aş juca şi nu scii bine!.. 

U. B., 419) 

fea mândra de pe vale! 
Cu rochiţa în paftale 

Cum mă 'mtimpină în cale,   

Of, of, of şi aolei, 

Arde sufleţelul mei. .. 

i (Alex, Poes. pop.2 353) 

Ea pe loc eşind afară, 

Inima ?n gură îşi iea, 

Şi ţipă, răcnesce, sbiară : 

Aolio şi vai de ea!.. 

(Pann, Prov., III, 115) 

Forte des aoleo iea un caracter co- 

mic şi chiar trece la sarcasm. 

Ion Ghica, Seris6rea XIV, despre o 

fată, dela ţâră uitându-se la un cio- 

ban prin ochianul de inginer, care a- 

rată tâte lucrurile întorse: „—.Aoleo! 

A întors pe Niţă cu gaibele în sus!..“ 

Cântec de nuntă: 

Aoleo cu sâcrele! 

Că nu strînge mesele, 

Cai băut rachiu de pere 

Şi se'npedecă 'n obele; 
Numai una a r&mas, 

Ş'aia “i cu conciul pe nas... 

(G. Tuţuianu, Muscel, c. Valea-niare). 

Doina „Femeia cu minte“ : 

Frunduliţă avrămâsă, 

Am muiere scurtă, grâsă, 

Aoleo ce păcătosă!... 

(G, D. P., Poes. pop. 272) 

„Când un lucru nu e de aur bun, 

poporul dice în glumă că'i de aoleo“ 

(G. Dobrin, Făgăraş, c. Bucium). 

V. Aur. 

Când omul uită saii se codesce a 

face un lucru, se dice că acel lucru îi 

strigă aoleo. 

De la Vrancea, Trubadur p. 187: 

„Dacă n'o pune mâna, pe tâmn, tîrnul 

nu'i strigă aoleo!..* 

Ca, ţipet de admiraţiune, într'o doină 

muntenscă : 

Poicică coliliă, 

Aoleo,. lele Mariă, 

Ochii tei struguri de viă, 

Sprîncenele mă măngâiă, .. : 

(G. D. T., Poes. pop. 802)
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Deasemenea în basmul „Tatăl, mama, 
şi puiul de leii“ (Col. |. Tr. 1876 p. 

367): „Auleo! mamă, da ce frumos 
mirOsă ! dise fiul împăratului, după ce 

sărută mai multe flori...“ 

Aci admiraţiunea este ca un fel de 

necaz de'naintea unei frumuseți excep- 

ţionale. | 

Când Românul e de tot necăjit, ao- 

leo se lungesce în aooleo, ca în „Jocul 
păpuşărilor“, Moş Ionică 

Ei babo, din ajunul Crăciunului 

Te-am trimes după căpttat;; 
la să vedem, ce-ai căştigat? 

Aooleo, în cutiă nimie zimţuit;: 
9 

Par” căi o gaură de puț părăsit... 

(G. D. T., Poes. pop. 181) 

Când se reduplică, atunci al doilea 
aoleo se dissimilâză une-ori în 40leo. 

Jipeseu, Opincaru p. 40: 

p— Audirăţă, fă leică, că bou ăl co- 
dalb al lu nenea Radu Bobeieă şi-a 
scrintit un picior dă dinainte ? 

— Aoleo şi â oleo! strigară, toți şi 

tite... 
Ca, superlatitv al lui aoleo figureză 

oleoleo în proverbul: „Fuge dela 
aoleii şi dă peste oleolei!“ (Pann, 
I, 144) 

v. Aolesc. — Aolică. —1:0. — Valet. 

Aooled |—v. Aoleo, 

Aoi6lă, —v. Aolese. 

Aolâse (aolit, aolire), vb. ; lamenter. 
Derivat din interjecţiunea a 01e o, ao- 
lesc a devenit sinonim cu bocesc. 
Cu proteticul d ca în „dalb = alb“ este 
forma poetică dă o le sc. Aspiratul 
hăolesc n'are a face cu rusul „hai- 
liti“ saii cu germanul „heulen“ (Cinac, 
II, 1837), ci numai cu aoleo şi aolesc, 
bună Gră la, Dosofteiu, Synaxar 1683, 
Mari. 17 (f. 41 b): „de multe ori plân- 
gândi şi hăolindulă...€, şi mai jos   

tot acolo: „hăoliturile şi plânsu- 
rile femeii în totii chipul pline de jiale 

înfocatâ, şi ovilită, cine poate să le 

scrie tote ? şi maică-sa ca mai multi 

bocindu-sâ,...* 

Jipescu, Opinearu p. 66: „te bocesc, 

te aolesc, îţi pun luminarea, şi dă&-i hi 

slab dă ţiţini, te culcă dă ghii...“ 

Cântec de nuntă: 

„Aolesce, puiculiţă, 

Pînă eşti la măiculiţă, 

Că dacă te'i depărta, 

Tot în cale te'i uita, 

Mamă, tată, nwi ved6... 

(D. Pavelescu, Ialomiţa, c. Chidra). 

Aol6lă sau daol6lă „se chia- 
mă cântecele ce se cântă când rade 

pe mire“ (N. Andriescu, Dobrogea, c. 
Beilic). 

v. Dăolesc. — Hăolesc. 

Aolâi !-—v. Aoleo! 

Aolică! interj.; exclamation d'un I€- 

ger dâpit ou reproche. Figurâză numai 

în poesia, poporană, une-ori reduplicat;: 

dolică —lică, sai cu proteticul d: 

daolică. Exprimă un năcaz uşor saii 
chiar prefăcut, un fel de mustrare 

blândă, mai ales cătră o iubită. 
Doină : 

Aolică, Dodo, fa! 

Au tu mi-ai făcut; ce-va 

De nu te mai pot uita?.. 

(Alex., Poes. pop. 2. 359) 

Alta : 

Aolică, lică fidre! 

De n'ai fi fermecătâre, 
Nu m'ai abate din cale 

Să calc pe urmele tale!.. 

(Ibid. 277) 

Alta : 

Aolică, daolică! 

Mult mi-e drăguliţa mică! 

Aş lăsa-o de-ar mai cresce, 

Dorul crunt mă prididesce. . . 

(Ibid. 279)
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Parodiă poporană de bocet la A. 
Pann, Moş Albu, II p. 49: 

Aolică, aoleu! 

Sedlă, bărbăţelul meu, 

Sc6lă să jucâm un joc 

Şi te culcă iar la loc.,. 

v. Aoleo!— Dăolică. 

Aolitără s. hăolitură —v. Aolese. 

Aor. —v. Aur. 

Aorăr (pl. aorare), s. n.; t. de Thâol.: 
€charpe de diacre. Medio-grecul o e « - 

evo”, de unde aorar prin proteticul 

a-, alătură cu formele simple mai obici- 
nuite orar şi urar, pe cari vedi-le 

la locul lor. Aorar este pentru diacon 

ceia, ce patrafirul e pentru popă: „o- 

rarium gestare ad solos Diaconos 

spectat“ (Balsamon ap. Goar, Euchol. 
p. 110). 

Catastihui M-rii Galata, 1588 (Cuv. 

d. bătr. 1, 197, 209); 

„L aorar de sărma cu 4 canafi... 

„3 aorare de zarba căte cu patru 
canafi. .. 

„3 aorare de adamască...“ 
Arsenie din Bisericani, circa 1650 

(Mss. în Acad. Rom. p. 156) comen- 

t6ză aurar prin petiale, derivân- 

du'l, pe semne, din „aur, 
v. Orar. ! 

Adri, adv.; tantât. Literalmente.: 

ad horas. Mai adesea repetat: aori 
„.„ dori =tantât... tantât. Mai tot-d'a.- 
una cu emfaticul -a. (v. 5): aorza, 

Adverb forte frumos, despărut astădi 

din limba literară, care'l înlocuesce în- 

tun mod puţin proprii prin când 

„când sai acum... acum şi al: 

tele, dar remas încă pe a-locuri în gra- 
iul poporului. 

Coresi, Omiliar 1580, quatern. YV p. 
3: „cumil şi ceia ce înnoată pre Mare   

cu precepâtură, şi ei încă, aore înnoată, 

căndii vremia au fără valuri şi lin, 

„iară aore stau înlăuntrul adăpostului 

cândi vădi bure şi turburâle...“ 

Ibid. quat. XVII p. 12: „fata me 
rău se drâcâşte, şi aor€ cade în apă, 

iarâ aore în foci...“ 

Moxa, 1620, p. 353: „aşa le era 

sfada : aoria biruia Grecii pre Troiani, 

aoria 'Troianii pre Greci, deci au fosti 

oşti şi războae şi vărsare de sânge...“ 
Ibid. p. 404: „(Turcii) se prinseră, 

întăiu de Galata să o dobăndescă şi 

puserâ, trăbâcie, deci începură a o bate 

cu tunuri şi oboriia zirnţii cetăţiei, 
aorta pătrundia şi păreţii. ..“ 

Dosofteiu, Synaxar 1683, Apr. 28 

(f. 102 a): „mulţii grăescii aorla şi 

dzâcii, unde-i gona şi muncile ce răbda, 

svinţii pre atunce...“ 

Ibid. Maiu 17 (f. 188 b): „acolo în 
prăpaste un zmău trăgându-sâ, şi aorta, 

rănjindi, aoria coda întindzândil. , .* 

Dionisie Eclesiarh, Cron. (Papiiu, Mo- 

num. Îl p. 222): „Calmucii aducea di- 

sagii pe cai fete şi copii de Turci şi'i 

mânca, adre friptură, adre rasol...“ 
v. 1-Gră. 

Aos! interj.; holă! In Dicţionarul 

bănăţân Mss. circa 1670 (Col. |. Tr. 

1883 p. 423): „A4os. Heus“. Să vină 

Gre din exclamaţiunea, corespundătâre 

latină prin forma intermediară 6 o s= 
heus? 

vV. Au! 

“Apa, t. de Chor6ogr.—v. 4 Apă. 

Apa. —v. Apadia. 

Apâdia, n. pr. loc,; village roumain 
dans le Banat. Satul românesc Apa- 
dia, nu departe de Lugoş, pe la 1858 nu- 
m&ra 800 locuitori (Hornyanszky). 'Tot 

în părţile Ungariei, în regiunea Sat-
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marului, se află un mare sat româ- 

nesc numit Apa. Despre interesantul 
sufix topic -adia, a se vede la locul - 
sei şi mai jos în Addenda. 

" Apâriu, s. m.; 10. porteur d'eau; 

20, marin; 80. constellation du Ver- 
seau. 

În primul sens, astiqi se dice sa.- 

cagiii. La Ieromonahul Macarie, Le- 

xicon slavo-român 1778 (Mss. în Bibl. 

Centrală din Buc.), ambii termeni ală- 
turea: „vodonosetzii, apariul, saca: 
gi u 1“. Cuvîntul aparu „sacagiti“ tre- 
buia, să fi fost o dată fârte poporan, 
„de 6ră ce din el derivă apăriă. 

Tot la, Macarie, cu sensul al treilea : 
„Vodniki, apariul, vărsătoriul de apă, 
ydrohoul (idgoyd0s)“. 

In fine, ca sinonim cu corabie Tr, 
cuvîntul ne întimpină la Cantemir, Ist. 
Ieroglif. (Mss. în Acad. Rom. p. 220): 
ptată-mieu apariul, prin multă vrâme 
la, Hersonisul Crivăţului cu corăbie- 
riia înblână,. e 

In tâte accepţiunile, este latinul a - 
quarius. 

V. 13% Apă. — Apăriă. — -arku. — Co- 
rabiti. — Sacagiti. — Zodie. 

Apălt (plur. apalturi), s.; fermage. 
Terminul juridic italian apalto, în- 
trat la Români în epoca. Fanarioţilor, 
ca şi drit:=diritto, sudit=—sud- 
dito etc. 

La Alexanări, Boieri şi ciocoi, act 
II sc. 1, Lipicescu arătând căştigurile 
sale : „480 de galbini go sută de te- 
stele dela apaltul cărţilor de gioc...* 

v. Grec. 

Apăos, s. n.; t. de Thâol. et de My- 
thol. popul.: vin offert aux morts. Se 
aude mai des forma pa os, de ex. în 
Lexiconul Budan : „Paos, vinum sa- 
crificale, Opferwein“ sai la Laurian-Ma- 
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xim: „Paus, pâne, colac, vin etc. 
ce se aduce la biserică pentru serbă- 

tori, şi mai vîrtos pentru repausaţi“, 

unde însă înţelesul cuvîntului se pre 

generaliseză,. 

„Pre la 6 august (Schimbarea-la-faţă) 
începe a se câce p6ma varatică. Po- 

porul în acestă di face must şi'l duce 
la biserică pentru apaos şi colivă saii 

jertfă de struguri...“ (. Pandele, Făl. - 

cilu, c. Grumezâia). 

„La înmormîntare apaus se chiamă 

vinul cu care se stropesce mortul în 

gr6pă.. ..* (V. Mircea, Iaşi, c. Copoit). 
După cum repaos vine dintr'un 

prototip latin repausu m, confirmat 

prin paralelismul formelor romanice : 

franc. repos, provenţ. repaus, ital. ri- 

poso, span. reposo etc., din cari nici 

una nu e feminină, tot aşa românul 

paos nu se pâte trage din latinul 
clasic feminin pausa (Cihac), ci nu- 

mai dintr'un neutru pausu m, 6r prin 

urmare apaos este ad pausum, li- 

teralmente : „pentru odihnă“. Purişat 

în terminologia nâstră bisericâscă cre- 

ştină, acest cuvint îşi datoreză totuşi 
nascerea paganismului italic. Vechii 

Romani, după Arnobiii, aveai în pan- 

teonul lor şi pe un Pausus, deul 
odihnei celei vecinice. 

v. Paos. 

t-Apă (plur. ape), s. f.; eau. Combi- 

nată din 88,91 părți de oxigen cu 11,09 

de idrogen, apa este o substanță cur- 

gătâre, străvediă, fără culre, fără mi- 
ros, fără gust, dar care potolesce se- 

tea. Inainte se credea, că apa este unul 

din cele patru elemente constitutive 

ale universului, 

Text omiletic din sec. XVII (Cod. 

Mss. miscell. al his. Sf. Nicolae din 

Braşov, p. 290): „diin patru tocmâle 

cunoaştem că jaste adunată, şi fâcuta, 
lums : foci, văzduhii, apă, pâmăntă. ..%;  
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şi mai jos, p. 291: „apa iaste una, 

diîn cele patru fâpturi diîn ce iaste 
lum6 tocmitâ, şi'şi iaste rudă cu pâ- 
măntul, şi într'apă ne afundâmi...“ 

Glosar slavo-românesc circa 1670 

(Mss. în bibl. Soc. Archeol. din Moscva, 

f. 193) : „stihia, începătura, fie-cui, cumu 

e pămîntul, apa, văzduhul şi căldura, 

dintracâste patru iaste zidit omul, şi 
de-ară lipsi una dintr'acâst, toată lu- 

m6 ar peri... 
Ca element ud, apa este în oposi- 

ţiune cu pămîntul privit ca uscat. 

Moxa, 1620, p. 351: „acesta adună 

oşti mari pre apă şi pre uscat de 
se lovi cu Grecii...“ 

Apa este în antagonism cu focul, 

pe care] stinge; dar totuşi ambele se - 

uneşc pentru a hrăni pe om. 

A. Pann, Prov. Il, 67: 

Al6rgă la apă, aduce pe loc 

Şi de mămăligă pune vas la foc... 

Doina „Nevasta“, în care se resumă 

traiul ţerancei române : 

De cu dioa m&tur casa, 

Aprind focul, gătesc masa, 

Aduc apă din fântână 

Şi furca n'o las din mână, 

Lai copilul, îi dau ţiţă 

Şi mulg vaca la portiță... 

(Alex., Poes, pop. 2. 898) 

Balada „Nelucă“ : 

Mircea sue pe potică 

Şi 'ntâlnesce o fetică 

Ce purta cofiţă 'n mână 

Cu apă dela fântână... 

După proveninţă, se dice: apă de 

plâiă, apă de rîu,apă de izvor, 

apă de lac, apă de puț saii de 

făntână etc.; după aspect: apă 

turbure, apă limpede şi altele; 

după gust: apă sălciă, apă dulce, 

apă amară; după pipăit: apă rece, 

apă caldă; după felul de întrebuin- 
țare: apă de baiă, apă de moră,   

apă de băut, apă de spălat şi 
aşa mai încolo, afară de diferite com- 

posiţiuni industriale şi medicale, cărora, 

li se dice prin asem&nare apă, şi a- 

fară de acele ape pe cari vedi-le la ar- 

ticolii următori : apă ca nume de b6lă 

la om şi mai alesla vite, apă canu: 
mele unui danţ dela nuntă etc. 

Deminutiv dela apă este apuşoră. 

Intre derivate : substantivul apariu 

şi de aci apăriă, adjectivii apos 
şi apătos cu verbul apătoşez. 

Cele doă înţelesuri de căpeteniă ale 

cuvîntului în limba română sînt: apă 

„eau“ şi apă „rividre“, dintre cari 

vom vorbi aci numai despre cel den- 

tâiu ; şi anume: 

IL. Apă în ghicitori. 

10. „Apă fără nisip“. — Lacrima 

(G. D. T., Poes. pop. 281). 
20. „Ce dai de pâtră şi nu se strică, 

dar dai în apă şi se strică. —Hăr- 

tiat (Sbiera, Poveşti p. 322). 
„Ce pică 'n apă şi nu se udă? — 

Frunda“ (Familia 1886 p. 7). 
„40, Ghicitârea despre Corabiă: 

Pană împănată, 

Pe apă lăsată, 

De mână de om 

Cu voe de Domn... 

(Lumina pentru toţi, 1886 p. 143) 

5, Am 0 6pă, 

Pe care o duc de c6dă la apă. 

—06fa. 

(Sbiera, Poveşti p. 820) 

60. „Mama nasce fata şi fata pe 

* mamă. — Apa şi ghiaţa“ (ibid. 
p. 324). 

70. Ghicitre macedo-română despre 

Umbră: 

Nopte-dzua ş6de 'n apă, 

Ninţi s'udă, niţi s'adapă. 

80. Cea mai remarcabilă este ghi- 

citârea, ardelenâscă despre chiar Apă:



1263 

Dumbră, 

Sumbră, 

Fără umbră, 

(Tribuna din Sibiiu, 1885 p. 915), 

asupra căriia cată să ne oprim o clipă, 
Nu o dată se pote constata în ghi- 

citori păstrarea urmelor celor mai ar- 
chaice (v. ':Ana). Tot aşa în: 

Dumbră 

_ Sumbră,,, 

ne întimpină aşa dicend cristalisată ci- 
militura latină rustică : 

De imbre, 

Exumbre ... 

adecă : „ce vine din plâiă şi nare um- 
bră ?*“ Forma primitivă pentru latinul 
clasic im ber era umber=gr. du- 
Boo, ca şi „lunter“ pentru „linter“, 
românesce „luntre“. In „de umbre = 
de imbre“, preposiţiunea „de“ indică 
proveninţă de sus în jos, tot aşa ca, 
în: „de caelo“, „de sole“, „de monte“ 
etc.; pe de altă parte, în „exumbris 
== sine umbra“ prefixul „ex“ are o 
funcţiune privativă întocmai ca în „ex- 
cors = sine corde“, „elinguis=sine lin- 
gua“, „exsanguis -— sine sanguine“ , 
„exanimis“ etc. In acest mod, încă o 
dată : 

De umbre, 

Exumbre..., 

sub-înțelegendu-se „quidnam est“, este 
o antică ghicitâre latină vulgară de- 
spre apă, pe care poporul român a 
conservat'o pe dentregul în: 

Dumbră, 

Sumbră...; 

dar când începuse a nu se mai pricepe 
acestă fosilă linguistică, sa adaos: 

Fără umbră, 

care nu este în fond decât o traducere 
de „exumbre“. 

La prima vedere, 

Dumbră 

Sumbră   
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pare a fi o galimatiă ; în realitate însă 
galimatiă nu se află nici o dată în li- 
teratura poporană decât numai acolo 
unde este pusă cu tot dinadinsul, ca 
în aşa numitele „poveşti cu minciuni“, 
sai acolo unde sensul primitiv s'a per- 
dut prin vechime, dar trebui căutat 
prin sciinţă. 

V. Cimikitură. . 

II. Apă în proverbi şi locu- 
ţiuni proverbiale. 

Iordachi Golescu, Pilde (Conv. lit. 
1874 p. 69 sqq. şi Tocilescu, Rev. I, 
1 p. 231 sgq.): 

1. „Apa curge şi se duce, pietrele 
remân pe loc...% 

2. „Apa lină mult te înş6lă...“ 
3. „La luat apa dela moră,..« 
4. „Ca paparuda, cu apa 'n cap... 
5. „Ca pescele 'n apă trăesce...“ 
6. „Apa când se turbură, nu mai 

vedi ca prin oglindă“. | 
7. „Apa când se umflă, şi pe munţi 
cufundă, 
8. „Apă să bei din chiar puţul tei“. 
9. „Apele cele mici în cele mari se 

vârsă“, 
Din aceste noă dicători sai locu- 

țiuni proverbiale, ne vom opri asupra 
N-rilor 1 şi 3, 6r pentru No. 4 vedi 
mai jos la III $ 15. 

„A lua apa dela moră“ este în opo- 
siţiune cu: „a veni apa la mârăt 
(Pann, II, 68). | 

Dr. Polysu: „o veni apa şi la mora 
mea = es ist noch nicht aller Tage 
Abenâ“. 

I. Crângă, Dănilă Prepelec (Conv, lit. 
1876 p. 460): „Îi venise acum şi lui 
Dănilă apa la mâră...% 

In loc de „a lua“, se aude cu acelaşi 
sens : „l-am tăiat apa dela moră“ (Pann, 
II, 13). 

In Sicilia se dice: „ognunu tira Vac- 
qua a lu so mulinu“ (Traina). Franţu- 
sesce : „faire venir l'eau au moulin“. 

îi 
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Antitesa între stabilitatea petrei 
faţă cu mobilitatea apă, ca în „apa 

curge, petrele remân“ (Pann, III, 
134), a mai întrat în locuţiuni: 

100. Descântec de „Câsul cel reii“ . 
„Şi cum s'aş6dă pâtra "n apă, aşa să 

se aşede răul“ (Albina Carpaţilor 1879 

p. 283). 

110. 1. Crângă, Stan Păţitul (Conv. 

lit. 1877 p. 21): „cum s'a v&dut flecâul 

cu casă şi avere bunicică, nu maj sta, 
locului, cum nu stă apa pe petre...“ 

Proverbul „apa curge, petrele remân“, 

pentru care n'am putut găsi nici o pa- 

ralelă în cele-Valte limbi, astfel că tre- 

bui să'l privim ca specifie românesc, 

ni se pare a fi de o extremă impor- 

tanţă istorică. Numai isvârele de munte 

curg şi se scurg pe petre, nici o dată 
riurile de pe câmpiă, în privinţa că- 

rora, năsipul remâne. Pentru ca un a- 

" semenea proverb să se fi putut nasce 
şi a se înrădăcina la toţi Românii din 

Dacia lui Traian, cată să admitem 

dară, că întrâga, naţionalitate a n6stră 

sa format în Carpaţi, pogorîndu-se 
maă tărdii gata, pe Şes. 

Acest interesant proverb se resfrânge 
şi într'un descântec din Bucovina: 

Dei pocit de vad, 

Curat, 

Necurat, 

Sece'i apa, 

Remâe'i petrele, 

Plângă după dînsele... 

i (Marian, Descânt. 179) 

Cele no5 specimene adunate de lor- 
dachi Golescu sint o picătură de 

apă în mulţimea proverbelor şi locu- 

ţiunilor proverbiale românescă privitâre 

la apă, dintre cari 6tă o s6mă: 

120. Pe porcul nw'l faci să bea apă 

din fedeleş (Pann, III, 47). 

18%. La, baligă mâle puţintică apă 

trebue (ib. Il, 101).   

1266 

140. Găina b6 apă şi se uită la Dum- 
nedei (ib. III, 134). 

15. 

Toţi pretutindenea sapă, 

Il duce câinii la apă... 

(i. 7, 106) 

160. 

Binele de reii te scapă, 

Să'1 arunci chiar şi în apă.., 

db. 1, 2) 

170, Dreptatea ese ca unt-de-lemnul 

dWasupra apei (ib. III, 28); la Milanesi: 

„leuli el sta dessoravia de Pacqua“ 
(Cherubini). 

18%. Negustor grei ca, fulgul pe apă 
(ib. II, 85). - 

Basmul „Cotoşman năsdrăvan“ (Is- 

pirescu, Legende p. 286): „Unde pînă 
aci era bilgugul în casa lor, acum a- 
junseră negustori grei ca fulgul pe 
apă... 

Evreul în „Jocul păpuşilor“ : 

Noi suntem trii tăvarăşi 

Grele ca fulg pi apă; 

Avem trii 

Privalii: 

Ună g6lă, 
Altă s6că, 

Saltă plină cu "'ntunerică.,. 

(G. D. T., Poes. pop. 126) 

19%. „Apa trebue să vie la matca 
ei, şi omul la tâpa lui“ (Pann, II, 87), 

este o frântură din antica credinţă ita- 

lică, despre „annus mundanus“ (Ma- 
crob., Seip. II, 11), când t6te lucrurile 

se întore la punctul lor de plecare; 

proverbul paralel italian sună: 

In cento anni e cento mesi 

Vacqua torna a suoi paesi.... 

200. „A făgădni Marea cu sarea şi 

a da ce nu curge pe apă“ (Pann, III, 

78). Prima, parte a acestui proverb se 

găsesce deja la Romani. Sallustiii dice 

despre Catilina că, ajuns la sărăciă: 
„maria montesque polliceri coepit“ (Cat. 

23). A doua parte, este un admirabil
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eufemism pentru noţiunea cea mai tri- 

vială,. 
Ion Ghica, Scris6rea 1V, vorbind de- 

spre bieţii dascali din prima jumătate 

a, secolului: „Le plătia ce pe apă nu 

curge: dascălul Stan de exemplu, cel 
mai bine plătit din toţi, avea, câte 20 

de parale de copil pe lună...“ 
210. „A lăsa pe cine-va să se scalde 

în apele sale“ (Pann, II, 100) —a nul 

împedeca în plăceri, în petreceri, în 

desfrii. 
Dr. Polysu: „a lăsa pe cine-va în 

apa sa = einem freien Lauf lassen“. 

22%. Alexandri, Boieri şi ciocoi, act 
IV sc. 8: „lorgule, ai ceva caremi 
tăinuesci ... Nu eşti în apele dumni- 

tale, ..* 

Un variant rimat: 

„Să vedem 

In ce apă 

Se adapă 

= wir wollen sehen, was er will, wel- 

cher Meinung er ist“ (Dr. Polysu). 

230, „Livga merge la apă pînă când 

se sparge“ (Baronzi, Limba p. 52); fran- 

ţusesce : „tant va, la cruche ă Vean“. 

„Hoţului îi merge tigva pînă la a 

noua-deci-şi-noua, 6ră la apă, da la a 

o suta i s&nfundă“ (Jipescu p. 1927). 

24%. „Minciuna ca, glonțul în apă s'a- 

fundă“ (Lumina pentru toţi, 1886 p. 
579). i 

250, „Sângele apă nu se face“, ita- 
lienesce: „il sangue non fu mai acqua“, 
la, Sicilieni: „lu sangu nun si po” fari 

acqua“ (Traina). 

I. Crângă, Dânilă Prepelec (Conv. lit. 

1876 p. 453): 

„— Frate, frate, dar pita cu bani, 

barbate. 

p— Apoi dă, nevastă, sângele apă 
nu se face. Dacă nu Poiu ajuta eii, 
cine săl ajute ?..* 

260. „A bate apa în piuă“; italienesce:   

„batter Vacqua nel mortaio“ (Dirings- 

feld), franţusesce : „c'est battre Veau. 
I. Crângă, Moş Nichifor Coţeariul 

(Conv. lit. 1877 p. 378): „ei sciii ce 
sciii eii: deg6ba mai baţi apa 'n chiuă 

să s'alâgă unt, că nu s'a alege nici o 

dată, ..* 
270. „Cine stă pe do5 luntri, cade 

în apă“ (Baronzi, Limba p. 52). 

280. „Ca doă picăture de apă...“ 

De la Vrancea, Sultanica p. 8: „toţă 

sfinții să as6mănă ca, do8 picături de 

apă : toţă aii ochii din trei linii, nasul 

dintwuna şi gura din do8...“ 
Franţusesce : „se ressembler comme 

deux gouttes Veau“; italienesce: „pa 
iono due goccie d'acqua“; deja în latina : 

Î.... similior nunquam potis 

Aguaagquai sumi... 

(Plaut., Miles, II sc. 6) 

29. Despre 6meni ţifnoşi: „să nu 

pice nici apă pe el, ca pe un păun“: 

(R. Simu, Transilv., ec. Orlat). 
30. „Pînă nul storci buretele, nu 

dă apa“ (C. Ionescu, laşi, c. Sinesci). 

310. „A nu av6 după ce b6 apă“. 

De sărăcie nu scapă, — 

W'are după ce be apă... 

(Pann, I, 182) 

De la Vrancea, Sultanica p. 15: „au 

nu e voinic? nu'şi are rost de frunte ? 
or e beţiv, stricător de case, zurba- 

giă ? ai nare de pe ce b6 apă? he, 

he, fata prâstă şi ţifnosă dă norocu- 
lui cu piciorul. ..“ 

Basmul „Ţugulea“ (Ispirescu, Legen- 
de p. 313): „Ai fost odată un moş 

şi o babă. Ei eraii săraci de n'aveai 

după ce be apă...“ (cfr. ibid. 174). 

Marian , Bucovina, II, 219, satiră 

poporană contra ţeranilor din satul 

Cordun : 

Fecioraşii din Cordun 
Par că stai numai la fum; 

'Tare 's negri şi pirliţi, 

Par” că 's la foc cîrcăliţă;
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- Nu 's negri de ţiitură, 

Nici de-o altă 'nvirtitură, 

Da *s negri de apă rea, 

Că n'aui după ce o bea... 

32", „Nu plătesce nici apa care o 

b6“ (A. Vasiliu, Iaşi, c. Poieni). 

33%. Culmea, suferinţei este când „nici 
apa nu alină. 

Doină din Ardsl : 

Străină 's, Domne, străină, 

De nici apa nu m'alină, 

De-ar ploua o s&ptămână... 

. B., 207 

34%. Putere alinătore are mai în spe- 

ciă „apa rece la inimă merge“. | 
Colindă din Dobrogea : 

Mai jos apoi se lăsa, 

Pe-un mânâru şes se opria, 

Cu livedi 

Vergi 
Şi cu apă rece 

La inimă merge... 

(Burada, Călăt. p. 74) 

35%. De aci, ca, sinonim cu omorire: 

pes. îi fă şi capătul, ca să nu mai 

bee el apă rece...“ (Sbiera, Poveşti 
p. 62). 

36%, Ori-cât de plăcută însă, apa 

rece nu îmbată, de unde locuţiunea: 

„a îmbăta cu apă rece= a flecări, a 

vorbi nimicuri“. 

„»«. ea umbla săl îmbete cu apă 

rece. ..* (Trib. din Sibiiu 1886 p. 418). 

„..+ îndrugaii vorbe potrivite, ca să 

îmbete lumea cu apă rece...“ (ibid. 

1885 p. 38). 

37. Pentru un beţiv: „apa nu e 

bună nici în cismă“ sau „nici în o- 
pinci“ (Tocilescu, Rev. I vol. | p.231). 

88%. „O scaldă în do ape“, locuţiune 
împrumutată dela spelătorese, însem- 

n6ză şovăire în păreri, un caracter 

în doiperi. 
39. „Tot o apă = acelaşi fel“, 
Ion Ghica, Scrisârea XVI: „Imi 

place egalitatea. Nu admit eii deose- 

biri şi distincţiuni alea între făptu-   

rile lui Dumnedeii. Cer să fim toți o 

apă... 
400. „A păscui în apă turbure“ pare 

a nu fi poporan, ci un împrumut noii 
dela Prancesi: „pâcher en eau trouble 

—a se folosi din turburarea trebilor 

publice saii particulare spre a căştiga“ 

(Aaron-Poenar-Hill). 
410. „A trece prin foc şi prin apă“, 

cu sens de a se expune la ori-ce pri- 

mejdiă, este deja în Psaltire: 

Coresi, 1577, ps. LĂV: 

'Trecumil preîn Transivimus per 

foci şi apă şi ignem eta quam, 
scoseşi-ne în ră- et eduxisti nos in 

pausi. .. refrigerium. . . 

Mai românesce este. „a da prin foc 

şi prin apă“. 
Basmul „Cei trei fraţi împărați“ (I- 

spirescu, Legende p. 271): „pentru dra- 

gostea, ta, aş fi dat prin foc şi prin 

apă. ..* 

Ca proverb : 

Când sînt dile cu noroc, 

'Preci prin apă şi piin foc... 

(Conv. lit. 1877 p. 185) 

420, „Cât ţine curul apă = pre pu- 

ţin, mai de loc“, deja la vechii Ro- 

mani : 

Non pluris refert, quam si imbrem in 

cribro geras... 

(Plaut., Pseuă., I, v. 100) 

La Eleni: „xooxivei0oo dvrieis“ saii 

„ooxivg ptgew vowe“ (Plut,, mesei 76v 
ddwwărov, 8, 50). Franţusesce: 

Puiser Veau 

Dans un cribleau; 

italienesce : „portar Vacqua nel vaglio“; 

la Spaniolă: 

„Aqua coge con harnero 

Quien se cree de ligero... 

Cantemir, Chron. II p. 339: „Pre- 

cum apa nu să poate ţine în ciur, aș6 

minciuna nu poate să stăruiască în 

basnele sale. ..“
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A. Pann, Prov. III, 69: 

Banii din mână îi scapă, 

Ca ciurul cum ţine apă... 

Despre o datină în legătură cu a- 

câstă locuţiune proverbială, a se ved6 
mai jos la [II $ 5. 

430, A face ce-va, peste putință : 

Tăiam lumea cu sapa ” 
Şi căram cu ciurul apa... 

(Pribuna dela Sibiiu, 1885 p. 63) 

449, „A face cui-va apa= al pră- 
pădi, al înmormîntat. 

Tribuna din Sibiiu, 1885 p. 559: 

„Ba o *ngropa pă mumă-sa, da pă noi 
sciii că nu, că i-om face noi apa...“ 

Despre rolul apă la înmormîntare, 

de unde s'a născut acâstă locuţiune 
proverbială, vedi la III $ 6-7. 

450. „A face un lucru apă =a/l 
fura“, literalmente : „al face să se 

“scurgă, 

„Nimăr ei (păgubaşii) şi la casa unde 
se trăsese Românul şi Țiganul după 

ce făcuseră vaca apă...“ (Foiş6ra, din 
Sibiiu, 1886 p. 11). 

460, „Le-a, trecut apa sub limbă“ se 
dice în Mehedinţi (R. Mihail6nu, c. 
Vînju-mare), când e un mare ger. 

47. „Ce mai n6muri! Şepte ape ?n 
chisăliță“ (R. Simu, Transilv., €. Or- 
lat), ca, respuns aceluia, ce se laudă că 
are multe nâmuri, cari însă tâte la 
un loc nu sînt vr'o mare trâbă, 

48% „A av6 apa sorb“ (Baronzi, 
Limba p. 44), 

v. 2Sorb. 

49%. Costinescu : „Acesta, face a lăsa 
gura apă, se dice când cine-va vede 
ce-va, plăcut şi poftesce = cela, fait ve- 
nir Peau ă la bouche“. Şi italienesce : 
pvenir Vacqua in bocea“ sai „venir 
Vacqua in su lugolo“; la Portugesi: 
„fazer vir a agoa â bocat, 
_L. Crengă, Povestea lui Harap-alb 
(Conv. lit. 1577 p. 191): „să ne daţi   
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cât se pâte mai multă mâncare şi bău- 
turică, dise Setilă, căruia îi lăsa gura, 
apă... 

Jipescu, Opincaru p. 153: „... îm- 

bucă cu aşa poftă dă pare că să bat 

doi nebuni la gura lor. Îţi lasă gura 

apă, când te'i uita la iei cum mă- 
nâncă. 

Basmul „lina dinelor“ (Ispirescu, Le- 

gende p. 213): „le lăsa gura apă la 

toță după o aşa bucăţică...“ , 
50%. „A sci saii a vorbi ca pe apă“, 

„ă& vorbi ca apa“ =a nu se încurea, 
a nu se întrerumpe, a fi curgător. 

Şin limba sardă: „ischire una cosa 
comente i s'abba = saper bene, fluida. 
mente“ (Spano). 

Basmul „Orb-Impărat“ (Tribuna din 
Sibiu 1886 p. 421): „Ajungână la îm- 

pă&rătesa, şi întrebat flind, povestesce 

ca pe apă tote păsurile sale...“ 

Basmul „Omul cu trei talanţi“ (Sbie- 
ra, Poveşti p. 286): „parcă eşti un 
zodieriu de le spui tâte aşa ca de pe 
apă... 

„Lote le scie ca pe apă“ (Foişora, 

din Sibiiu, 1886 p. 8). 

Ion Ghica, Scrisârea XV: „vorbia 

bulgăresce ca apa şi legase cunoscințe 

cu neguțători de peste Dunăre...“ 
510. Doină din Ardăl: 

Eu m6 duc cât apele, 

Că m'ajung dragostele. .. 

(]. B., 137) 

52". A cresce iute, se dice: „ca din 
apă“ (D. Popu, Făgăraş, c. Copăcel; 
G. Muşetescu, Muscel, c. Poienari). 

580. Basmul „Găinăr6sa“ (Ispirescu, 
Legende p. 307): „Are să mai curgă 
multă apă pe gârlă, pînă să ajungi a 
cun6sce tainele împărăției...“ 

540. „A sorbi pe cine-va întun pă- 
har saii într'o lingură cu apă...“ 

Basmul „Fata, de împărat“ (Ispirescu, 
Legende p. 352): „aşa de puţintică şi 
drăgălaşe mai era, încât so sorbi în-
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tun păhar cu apă...“ 
„Cele trei rodii“ (ibid. p. 860): „era 
aşa puţintică la trup încât ar fi bău- 

to întrun păhar de apă... 

„Lustrei voinici şi pieptoşi de săi 
sorbi într'o lingură de apă, aşa eraă, ..* 

(Tribuna, din Sibiiu, 1886 p. 401). 

55%, „A scote apă din pâtră = a face 
un lucru peste putinţă“; deja la Plaut, 
Persa, ], | v. 41: 

. quin si egomet veneam, vix recipi 

potessit 
Quod tu me rogas, nam iu aquamapu: 

mice nunc postulas... 

De la Vrancea, Sultanica p. 24: „cu 
una cu alta, mai cu ce avea dela pă- 
rință, scâse apă din piatră, Și ajunse 

a fi jinduit de multe fete în sat.. 

560. In Moldova, când nu vrea omu! 
din popor să facă ce-va prâ-greii saii 

pre desgustător, exclamă cu indigna- 
țiune : „mai bine să car apă la Jidani 
decât...“ (D. Mancaş, Iaşi, c. Pirca). 

57. Nevinovăţia se alăturâză, cu 
„apa curată“. 

Balada, Chira: 

Giur pe Dumnedei, 

Pe sufletul met, 

Că's nevinovată, 

Ca apa curată... 

58%. Apa cea curată, la rîndul sei, se 

alăturâză cu argintul: şi cw la. 

crima. „Poporul dice: apă limpede 
ca argintul; apă ca lacrima“ (G. Gheor- 

ghiii, Botoşani, c. Călinesci). 
v. Argini.— Lacrimă. 

590. A se întinde sai a se împrăștia, 

ca apa... | 
Costachi Negruzzi, Aprodul Purice: 

Atuncea spaima şi grâza pre protivnici ai 

cuprins, 
Se împrăştie ca apa pe şesul acel întins... 

60. Despre apa vi6ră, 
V. Apă-vie, . 

61”. Despre locuţiunea, proverbială : 

25477. IL. . 

.“; saii în basmul: 
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„în ce apă se scaldă“, vorbim mai 
jos, III $ 28. 

III. Apă în datine şi cre- 
dinţe. 

Despre apă sub raportul mitologie 
sai religios şi etno-psicologic, 

v. Aghiasmă. — Boboteză. — Descân- 

tec.— Martin. — 1. Mort. — Georz. — Pa- 
parudă. — Plve. — Vrajă. .. 

Aci vom întruni o mică parte din 
asemeni datine şi credinţe. 

19. „Când 6menii voesc a începe plu- 
găria, atunci pun în un vas apă şi'n 

altul cărbuni cu tămâe ; apoi înjugând 

boii la plug, tămâză împregiur şi stro- 

pesc cu apă plugul şi pe boi, dicând: 

noroc să dea Dumnedeii, plâiă şi râdă!“ 
e „Botiez, laşi, c. Şipotele). 

, 0. „Popor ul crede că cine s'o arunca 
în “pa în diua de Bobotâză şi se va 
scălda, de'i hi beteg de ori-ce b6lă, de 

şoldină, friguri şi altele, te tămăduesci. 

Din diua de Bobotâză şâse septămâni 

t6te apele. sînt curate şi sfinte, chiar 

şi ?n viriul munţilor. Se aruncă atunci 

în apă şi Gmenii sănătoşi, credând că 

preste an nu vor hi betegi“ (D. Popu, 
Făgăraş, c. Copăcel). 

3%. Dacă se va da apă din vasul din 

care beai porumbii celor ce se aii 

reii la o-laltă, se îndrăgesc 6răşi“ (R. 
Simu, Transilv., ec. Orlat). 

40, „Femeia însărcinată să nu deie 

apă la nime, că apoi nu pâte nasce 

pînă ce acela nu'i va da apă din pumn; 

de asemenea să nu desculţe pre nime 
şi să nui tragă cădrecii la nime, că 

nu pote nasce pînă ce acela nwi va 

da apă din opincă, cismă, cidreci ete.“ 
(ibid.) 

5o. „Când plâcă 6menii cu vre-o 
marfă la tîrg, ieai tin ciur, îl ţin de-a- 

supra marfei şi, turnând apă în el, 

dic: cât stă apa în ciur, atâta, să stai 
cu: marfa nevindută în tîrg“ (ib.), 

42
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60, „Când se însâră de a doua 6ră 
bărbatul remas văduv, pe mormîntul 

femeii sale mârte se varsă apă multă, 

că aceia, se crede că arde în gr6pă...“ 

(îb.). 

7 „După ce s'a astrucat în pâmînt 

mortul, toţi se spală pr mâni cu apa 
mortului preste gr6pă, pentru ca 

să nu amurtă sai asude mâinele“ (3. 

Liuba, Banat, c. Maidan). 
Tot din Banat ne spune d. Mangiucă 

(Calendar 1882), că la 25 Marti, în 

diua de Bună-vestire, se face „versa- 

rea apei morţilor pe 6rba, verde“. 
80. „De bâla dintru-iele se vin- 

decă, omul cu apa adunată din 9 va- 

„duri“ (V. Petrişor, Transilv., c. Ve- 
stem); pe aiuri se dice: „apă dela 9 fân- 
tâni* (D. Nisipescu, Vilcea, e. Nisipi). 

9%. „lelele bâii nâptea apă de prin 

fântâni, şi ori-cine va be după dinsele, 

îl pocesc. De aceia când cine-va bea 

apă, dimineţa din vre-o fântână, lasă 

în ea vre-un semn dela sine, pentru 

ca pocâla să cadă pe acel semn“ (C. 

Poppescu, Prahova, c€. Star-chiojdu). 

10. „Locul cu apele albe“ figu- 

r6ză în legende mitologice din Banat. 

$. Mangiucă, Col. 1. Tr. 1876 p. 360: 

„Frumâse credințe are poporul nostru 

şi despre locuinţa dînelor din T6ra-Ro- 
mănsscă, la locul cu apele albe, unde 

se scaldă dînele şi unde cresce fl6rea 

cea misteri6să, a cării trupină este 

învălită în pânză de pâtră, şi care 

om pte căpăta acea flore, acela este 

norocos, căci dinsa 7] conduce cu o 

atragere magică cătră locurile unde 

se află tesaurii îngropaţi, şi acolo pu- 

n6nd îl6rea pe pămînt, pe loc es te- 

saurii pe faţa pămîntului. Sufletul u- 

nei muieri care a -vătămat dinele, 

purtat fiind de ine spre chinuire | 
şi resplătire, ajungând cu dinele pînă 

la locul cu apele albe şi vădend a- 
colo planta, cunoscând'o a întins mâna   
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să o rupă din pămînt, dar observân- 

do o qină, i-a dat cu sbiciul peste 

mână de i-a cădut flrea din mână. 

Dela, locul cu apele albe, din 'Ţera-Ro- 

mănâscă, plecă diînele în călătoriele 

lor, trec peste munţii Orşovei, peste 

stânca cea, mare dela Berzasca, trag 

la cârşiele Saschei şi a Ciclovei, de 

aci fac excursiuni prin Banat, apoi 

peste muntele Semenic de lingă Ca- 

ransebeş şi se întOrnă înapoi în Tera 
Romănâscă. In căl&toriele lor, dinele 

bucuros petrec pe poienele munţilor 
de iederă, de foiofii, de semenic şi 

de priboiu, unde ţin ele petrecerile, 

ospătările şi jocurile lor, purtând cu 

sine cete de suflete păcăt6se spre pe- 

depsire, ..* 

11%. Balada, „Neluca“ : 

Mircea 'n vale se ducea, 

Dar el cruce nw'şi făcea, 
Peste apă nu sufla, 
Ci la ea năvală da. 

Înghiţia bietul o dată 
Şi lovia dorul de fată; 

Înghiţia de do ori 
Şi "1 apuca reci fiori; 
Înghiţăa iar de trei ori 
Şi cădea mort între flori! . 

Asupra acestui pasagiu, Alexanari 

dice în notă, că Românul suflă în apă: 

„pentru ca să alunge nelucile morţilor 

ce sbor prin lume şi se amestecă în 
faptele Gmenilor“, 

12. „Ştima apei“ se chiamă, în 
Moldova pe a-locuri un fel de geniii 
al riurilor (S. Mânâru, laşi, c. Iepu- 
reni). 

v. Știma. 
„18. Cultul apei apare mai ales în 
următârea datină;: 

„Descântătorea, înainte de a începe 

a descânta de Dinsele, se duce la un 
rii curgetor cu o bucăţică de pâne, cu 

un drobuşor de sare şi cu o cofiţă saii 

Glă nouă în mâna drâptă. Ajungând 

la 1îă, bate într'un loc pe ma! în con-
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tra curgerii apei trei metanii, aruncă 
din pâne şi din sare ce-va în undele 
apei, apoi cu cofița sai 6la ie un pic 
din apa ce-a curs peste pânea Şi sa- 
rea aruncată. Pe când bate ea acele 
trei metanii, dice următârele cuvinte: 

Apă curgătâre, 

Eu te sorocese 

Tot cu pâne şi cu sare 

Să lecuesci pe cutare 

Din cap pînă ?n picidre 
Cu Isc, 

Sănătate şi vâc! 

" De-aice apoi se duce mai la d6l pe rîu, 

şi aşa în trei l6curi după olaltă bate 

de trei ori câte trei metanii, şi pe când 

bate metaniile, repeţesce cuvintele de 

mai sus şi je apă cu cofiţa. După ce 
a făcut ea acâsta şi după ce şi-a um- 
plut cofiţa cu apă, fără ca s'o fi ob- 

servat cine-va, se întârce spre casă, 
dară şi acuma fără de-a vorbi cu alţii 
sau de a căuta îndărîpt, pentru că 

dacă ar vorbi cu cine-va sai s'ar uita 
îndărîpt, tote operaţiunile sale n'ar mai 

av6 nici o putere. Sosită a-casă, în- 

cepe a descânta, apa, din cofiţă c'o mă- 

tură de busuioc şi cun ban de argint...“ 
(Marian, Descânt. p. 91-2). 

v. Argint. — Ban. — Busuloc. — Du- 

năre. —dele. 
149. O fiinţă mitologică de apă este 

şi Setilă. 

IL. Crângă , Povestea lui Harap. alb 

(Conv. lit. 1877 p. 187): „Măi, da al dra- 

cului onanie de om e şi. acesta, dise 
Harap-alb. Grozav burdăhan şi nesăţios 

gâtlej, de nu pot săi potolâscă, setea, 

nici isvorele pămîntului; mare ghiol 

de apă trebue să fie în maţele lui! 

Se vede că acesta'i prăpădenia apelor, 

vestitul Se tilă fiul Secetei, născut 

în zodia răţelor şi împodobit cu : da- 
rul suptului..... 

v. Setilă. — il. 
15%. O altă specie de fiinţe mitolo-   
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gice în legătură cu apa: sînt Papa- 

rudele, a treia Joi după Pasci, când 
fete încununate cu bozi alrgă dela, 

casă la casă invocând ploile, 6r stă- 

pâna, casei lea „o doniţă cu apă şo 

aruncă pe dînsele, udându-le de sus 

pînă jos“ (Teodorescu, Datine p. 129). 

De aci locuţiunea proverbială despre 
cei uşori la minte: „e ca paparuda, 

cu apa *n cap“ (Conv. lit. 1874 p. 73). 

16%. Credinţa în „închiăgarea apei“ 
prin fermece e tot ce pâte fi mai res- 

pândit în popor. | 

Basmul „Făt-frumos: cel retăcit“ (I- 

spirescu, Legende p. 160): „Mai um- 

blară ei ce umblară, şi la urma ur- 

melor aflară despre un vrăjitor me- 

şter, carele închiăga și apele...“ (cfr. 

ibid. p. 193). 

Basmul „Coman Vînătorul“ (Col. 1. 
Tr. 1882 p. 469): „era Baba Clânţa, 

vrăjitârea care închega şi apele cu far- 
mecele sale. . ,& 

I. Crângă, Amintiri din copilăriă 

(Conv. lit. 1881 p. 1): „Alunga nourii 

cei negri de pe deasupra satului no- 

stra şi abătea grindina, în alte părtă, 
înfigând toporul în pămînt afară dina- 

intea, uşei ; închega apa numai cu 465 
picidre de vacă, de se încrucea lumea 

de mirare. . .& | 

17. „Când se scaldă copiii şi li se 
bagă apă în urechi, ieau do petricele 

şi le punla urechi, dicând : 

Mele, melc cotomelc, 

Scâte apă din urechi 

Că ţi-oiu da un ban vechiu 

S'o lingură de curechiu 

Ş'6 palmă peste urechi. .., 

apoi aruncă peste cap îndărit petrice- 

lele în apă, dic6nă : 

-. Prigurile mele 

Pe. cinei în pele...“ 

(P. Olt6nu, Haţeg) 

V, Cubelc, | 

420
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18. „La aghiasmă se dice apă-m are“ 

(N. Poppescu, Dolj, c. Piscu) ; uneori 

chiar simplu apă, bună-6ră : „popa 

face apă pentru lehusă, în loc de sfin- 

țesce“ (P. Teodorescu, Iaşi, c. Miro- 
slava), 

19. In graiul bâcetelor poporane, „a 

slobodi apele reposatului“ însem- 

n6ză „a da de pomană“ (Burada, In- 

morm. p. 150, 157). In Banat, la 22 

Maiu Sâmbăta se face acestă „slobo- 
dire a ape morţilor“ (Mangiucă, Ca- 

lendar 1882). 

20%. Apă ne'ncepută, „aqua vir- 

go“ la vechii Romani, se chiamă apa 

de isvor sai de fântână, adusă pr6- 

spetă şi din care nu băuse încă neminea, 
Alexandri, Pastel XXVIII: 

Româncuţa mulţemesce, suflă 'ncet peste 

cofiţă, 
Şi cu apa ne'ncepută udă rumenai 

guriţă ; 

lar drumeţul după dinsa bea, fugarul îşi 
adapă 

Şi se jură că pe lume nu! aşa de dulce 

apă... 

Apa ne'ncepută ţine un loc 

forte însemnat în medicina poporană, 
în descântece, în vrăji. 

Şi la Nistru se ducea, 

Apă rece aducea, 

Apă rece ne începută, 

Pentru dragoste făcută,.. 

(Marian, Bucov. 1, 87) 

sai : 

Ori tu gaci de-o bolă grea 

Şi nu'i nime pe-acolea 
Să'ţi dea apă din isvor 

Şi săi facă după dor?., 

(Pompiliă, Sibiiu, 45) 

21%. Intro strînsă legătură cu apa 

ne'ncepută este aşa numita stin-: 
gere acărbunilor, „aqua lustra- 
lis“ a paganismului latin. 

De eşti slab de dorul mei, 

S'aduc apă din păr   
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Şi cărbuni în ea să stîng, 

Şi la pepţ să mi te string, 

Să te string, să te apuc, 

Sănătate să'ţi aduc... 

(Marian, Buc. I, 29) 

„Stîngerea cărbunilor fi- 

ind, după credinţa poporului, vindecă- 

tre ori şi de ce bâlă grabnică, mai 

fie-care Româncă dela ţeră o scie şi 

se folosesce tot-da-una de dinsa, când 

cere trebuinţa. Descântătorea, care vrea 
să stingă cărbuni, aduce mai întâiu 

apă nencepută dela vre-un isvor saii 

fântână sai şi dela un rîi apropiat. 

Apoi târnă puţină dintriînsa într'un 

păhar, ie no& cărbuni aprinşi şii a- 

runcă pe rînd în apa din păhar nu- 
mărându-i de-a'ndărătelea, adică dela 9 

pînă la 1, şi rostind în taină cuvin- 

tele descântecului. Dacă omul sai vita, 

bolnavă e diochiată sai pocită, toţi 

cărbunii aruncaţi în apa ne'ncepută 
saş6dă sfăriind pe fundul păharului; 

Jar dacă omul sai vita bolnavă nu e 

diochiată sai pocită, atunci cărbunii 

stinşi plutesc pe de-asupra apă. După 

ce descântătârea a stins cărbunii, dă 

să bea, celui bolnav puţină apă descân- 

tată, îi spală cu dinsa tîmplele şi ici- 

colea corpul, târnă puţină pe la ţiţi- 

nele uşelor, iar remăşiţa cu cărbuni 

cu tot o aruncă pe streşina casei“ 
(Marian, Descântece p. 250). 

v. Cărbune. — Descântec. 

22%. Fărmecarea cu apă din trei 
făntâni: 

Şi cine l'a fermecat ? 

Mândrulita lui din saţ, 

Cu trei maci din trei grădini, 

Cu apă din trei fântâni... 

0.8.1) 

23%. Apa din unele rîuri sai pă- 
rae, după credinţa poporului, are » în- 
fluinţă fatală asupra viitorului copii- 
lor scăldaţi cu ea.  



1281 "APĂ 1982   

Balada, muntenescă, „Blăstemul“: 

Taci, că te-am scăldat, 

Cu apă de Prut, 

Să fii tot urit; 

Cu apă de luncă, 

Să fii tot de ducă. .. 

(G. D. T., Poes. pop. 438) 

De aci vine locuţiunea proverbială: 

„în ce apă se scaldă sai s'o fi scăl- 

dând cutare = ce fel de om este?“ 

24%. Despre apa Llordanului, care 

jocă un rol fârte însemnat în basme, 

în colinde, în descântece, 

v. Iordan. — Apă-vie. 

IV". Observaţiuni lingui- 

stice. | 

10. Românul apă derivă d'a-dreptul 

din latinul acqua (=ital. aqua= 

span. agua = provenţ, aigua etc.), întoc- 

mai după cum „6pă“ vine din „equa“. 

Trecerea lui qu în labială există şi'n 

forma, sardă, logudoresă ab ba (=—sar- 

dul nordic eba, sardul sudic acqua). 

In dialectul istriano-român, alături 

cu forma apă se aude pă (Miklosich), 

cu scăderea lui a la oa prin înriurirea, 

lui p. 

2%. In vechile texturi române ne în- 

timpină une-ori reduplicarea lui a: 

Psaltire Scheiană circa 1550 (Mss. 

în Acad. Rom. ps. XXII): „în appă 

răposată sătură-me. ..* 
Alte-ori reduplicarea lui p: ! 

Text din sec. XVII (Cod. Mss. mis- 

cell. al bis. Sf. Nicolae din Braşov, p. 

204): eu adecâ vă botezi cu appă 

(an n). 
30. Ca şi generalitatea cuvintelor în- 

cepătâre cu a-, apă în vechiul graiu 

îşi asociază mai adesea preposiţiunea 
întru în loc de în. 

Coresi, Omiliar 1580, quatern. XVI 

p. 15: „porni turma toată dein ţărmure 

în Mare şi se afundară într" apâ...* 

Legenda Sf-tei Maria Egiptenă, text 
din sec, XVII (Cod. Mss. miscell. al   

bis. Sf. Nicolae din Braşov, p. 348): 

„iară cineş de ei duce'ş cu sine căte 

ceva, hrană, care cum vI6, cela puţine 

păine, altul smochine, altii finiche, al- 

ţii linte muiată în tr'apâ...“ 

Act moldovenesc din 1636 (A. L.R. 

I p. 93): „la sat la Româneşti noao 

pământuri în frunte cu pomi şi în tr'a- 

pă şi cu tot venitul şi cu vie...“ 
Moxa, 1620, p. 346: „nu eia pre 

pâmăntii nice o vită, nice într'apă. 

nice în văzduh a zbura, şi zise Dum- 

nezeu apelor de feceră peşti de tot f6- 

lui, să le fie sufletul şi hrana dentr'a- 
pâ, şi dentr'apăâ eşi rodulu paseri: 

lor ce zboară... “ 
Dosofteiu, 1680, ps. XVII: „luâ-mă 

dintr'ape multe.. .“, unde la Silivestru, 

1651: „mâ scoase din ape multe...“, 

jar la Coresi, 1577: „luaşi-mâ, de ape 

multe...“ 
40, Genitivo-dativul singular arhaic: 

apeei. | 
Coresi, Omiliar 1580, quatern. x p. 

10: „mulţi bolnavi, orbi, ologi, uscați, 

aştepta clătituli apeei, îngerulii amu 

ali Domnului deşting6 întru vremia 

„la lacit şi elătila-se apa, şi cine de- 

şting€ după clătituli apeei, sănâto- 

şiia-se, . .“ 

50. In loc de „a turna apă“, ne 

întimpină, întrun fragment omiletic din 

sec. XVII (Cod. Mss. miscell. al bis. 

Sf. Nicolae din Braşov, p. 439): „după 
acâia bâgă apă în spălâtoare şi în- 

cepu a spăla picoarele ucenicilor...“ 

60. Pentru noţiunea de „puiser de 

Veau“, pentru care graiul de astădi nu 

mai are nici un termen, căci „a scote 

apă“ este o expresiune nepropriă, Ro- 

mânii diceai altă dată: a mesce 

apă, literalmente: miscere aguam 

Cuv. d. bătr. I, 292). 

Glosar slavo-românese circa 1670 

(Mss. în Bibl. Soc. Archeol. din Moscva, 

f. 80 a): „Isaia prooroci izvor chiamă
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dumnezăeştile cărţi, că dintr'acests cei | 
ci cred pre adevări mescu apa cu: 
noaşterii dumnezăeşti. ..“ 

70. Sunetul produs prin căderea unui 
ce în apă se represintă prin onoma- 

topeia-băldăbâc. 

Jarnik, Sprachliches p. 23: „Băl. 

dăbâc, vom Fallen in's Wasser“. 
A. Pann, Prov. 1, 87: 

Şi securea cade bâldâbâc în apă... 

8%. Printm'o contracţiune fârte cu: 

ri6să, strigătul sacagiilor este: 0-9! 

(Baican, Strigările precupeţilor p. 6), 

ceia ce presupune o formă 0pă, ca în 
dialectul istriano-român. 

9%. Despre construcțiunea „a înghiţi 

la apă“ sai „a turna la apăt, 
v. La. | 

100. 'Tulumbele de stins foc se nu- 
miaii în graiul vechiu pusce de apă. 

Neculce, Letop. II p. 198: „atunce 
îndată avănd puşce de apă acei Că- 

zaci, Leşi şi Moldoveni, aii stins focul...“ 
11”. Despre un ape du c, cronicarul 

Mustea, Letop. III p. 20, descriind 

meremetul bisericei sf-lui Nicolae din 
Iaşi de cătră vodă Antonie Ruset, dice: 
padus'aii şi ape pre oale pănă în 
zidul aceştii biserici...“ 

12%. Deminutiv dela apă este a p.- 
ŞOră. 

. 2:34:56: Apă. — Apă-viă. — Apărută. — 
Apările. -— Ape. — Apos. — Aposa.. — Apă- 

tos. — Apşoră. — Curcubeti. — Mese. — 

Talaz.— Undă.— Val... 

2Apă (plur. ape), s. fi; riviăre, fleuve. 
Intindere însemnată de ap & curgătâre. 
O apă se chiamă, aşa, fiind-că are multă 
apă, dar totuşi deosebirea de sens 
între ambele e atât de mare, încât se 
pot privi ca do8 cuvinte despărțite; 
de exemplu „a b6 apă din apă“ la |. 
Văcărescu p. 66:   

Riuri, ape mari şi mici 

Ce v'am trecut pîn'aici, 
Nu uitaţi cu ce nevoi 

Am bâut apă din voi.,., 

o bucată care, printi”o ciudată erdre, 

s'a publicat acum de curînd ca o doină 
poporană inedită din Moldova (Conv. 
lit. 1886 p. 184). 

Une-ori însă este cam a-nevoe a ho- 
tări, dacă e vorba de apă „riviăre“ 
saii de apă „eau“, bună-6ră al doilea 
apă în balada „Inelul şi naframa“ : 

Tu săi spui că ei m'am dus 

“Pe malul apei în sus, 

Şi că în apă m'am svirlit 
La copila ce-am iubit... | 

Dar nici o îndo€lă nu pâte fi în pa- 
sage ca: 

Ion din Sim-Pietru, Alexandria 1620 
(Mss. în Acad. Rom. p. 13): „mergi 
4 ape din raiu: Tigări şi Efrath şi 
Fisonă şi Ghionii; să mergi pre Fi- 
soni apă şi eşi-veri la lume...“ 

Pravila Moldov. 1646, f. 21: „carele 
va, găsi pre marginia unii ape mari 
fie-ce lucru, ver mare, ver mici, ca: 

rile va, fi aruncati apa ca o plavie, a- 

cesta de nul va mărturisi, nu va a- 
via -nice o certare...“ 

Doniă, Vulturul şi paingul: 

Şi ape: Bistriţa, Moldova şi Siret, 

Pe şăsuri vesele. se văd curgând încet... 

Doină din Bucovina: 

Câte ape sînt pe lume, 

Ca Sucâva nus mai bune: 
Nici nu'i rece, nici nu'i caldă, 
Şi ?n ea mândra mea se scaldă... 

| (Marian, Buc. II, 83) 

La bălți, lacuri, iazuri, ba nică la 
părae trecătore, nu se dice apă; ele 
ai apă, dar nu sînt ape. 

O trăsură caracteristică a rîurilor fi- 
ind de a curge merei, fără ca undele 
să se mai întârcă vre-o dată, de aci 
mai multe locuţiuni proverbiale sa 

imagini poetice, precum :  
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Doina „Lume, lume“ : 

Caşa'i lumea trecătore, 

De voinici amăgitâre, 

Ca o apă curgătore: 

Unul nasce şaltul mâre... 

(G, D, T., Poes. pop. 287) 

Bâcet din Haţeg: 

Să mergi cu sdrele, 

Iar nu cu apele, 

Că srele "i mergător 

Si 'napoi întorcător, 

Dar apele 's mergătâre 

Şi 'napoi nentoretâre... 

(Burada, Înmorm. p. 34 cfe. îb, 121) 

Doină din Ardâl: 

Du-te, bade, duce-te-ai, 

Când a sta apa să stai, 

altă drăguță să n'ai... 

(Conv. lit. 1881 p. 229) 

„Pe la Făgăraş se aude blestemele: 

bată-te Dunărea! du-te câţ Dunărea! 

du-te cât apa Nistrului!“ (A. Bu- 

nea, c. Vaidarecea); în Banat: „să te 

opresci unde se face apa sfredel !* (M. 

Dragalina, c. Borlova). 

Alt blăstem: „Inturna-te-ai cu a- 
pele!“ (R. Simu, Transilv., e. Orlat), 

adecă : să nu te mai întorci nicio 

dată, 
Când n6ptea e forte tăcută, se dice 

că: dorm şi apele. 
Balada „Ş6rpele“ : 

Bi mi se scula din dori, 

După glas de cântători, 

Când dorm tte apele, 

Când tac tote irundele... 

(G. D. T., Poes. pop. 489) 

Colindă muntenâscă : 

Unde vă căraţi 
Şi de ce'mi umblaţi 
Pe la mied de nspte, 

Cu sudori de morte, 

Când dorm chiar şi ape 
Şi firile t6te... 

Ubiă, 92) 

3APĂ 
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Un cântec duios—ca în legenda ele- 

nică a lui Orfeii —opresce pînă, şi cur- 

sul apelor. 

“Doină din Ardel: 

aşa 'mi cântă de cu jele 

De stau apele de-a mere ; 

aşa 'mi cântă de cu foe 

De'mi stati apele pe loc... 

(Reteganu, Poes. pop. 78) 

Culmea, nenorocirii este când nici 
mârtea nu vrea să iea pe om, adecă 

atunci când, ca în doina din Arddl: 

De săracă ce's săracă, 

Nice apa nu mă 'nnâcă; 

De străină ce's străină, 

Nice apa nu mă mână... 

„(Cărţile sătânului 1886 p. 15) 

Vecinica frămîntare între apă şi ma- 
lurile ce o ţin închisă, a dat poesiei 

poporane câte-va admirabile imagini. 

Bâcet din Dobrogea : 

Bătută 's de gânduri, 
Ca vîntul de d$âluri, 

Ca apa de maluri... 

(Burada, Cal&t. p. 265) 

saii o doină de peste Carpaţi: 

Vai de cela ce iubesce : 

Nici nu mâre, nici trăesce, 

Numai cât se năcăjesce ; 

Se bate cu gândurile 

Ca apa cu malurile... 

(Adbina Carpaţilor 1879 p. 264) 

După cum în Bucuresci se dice: 

Dimboviţa apă dulce, 
Cine bea, nu se mai duce... 

tot aşa pentru mai tote rîurile Româ- 

nul are epitete analâge ; bună-6ră: 

Mureş, Mureş apă lată, 

Ce vii asa turburată 

Şi cu sânge mestecată, ? . .. 
(Reteganu, Poes. pop. 95) 

Balada „lorgu Iorgovan“ : 

Soro Cerno dragă, 

Tu apă pribagă... 

(Burada, Câlet. p. 149)
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Apoi: 

Frundă verde de măslină, 

Trecui Prutul, apă lină, 

TPrecui în ţâră străină... 

sau: 

Foicică de sulfină, 

Trecui Prutul, apă lină... 

(G. D. T., Poes. pop. 285) 

Murăş, Murăş apă lină, 

Cine te bea, se ?'nstrăină... 

(. B., 200 

Murăş, Murăş, apă lină, 

Treci-mă n ţară străină, 

Să mă treci, 

Să nu mă "meci... 

(Pompiliă, Sibiiu, 27) 

Jiji6ră apăamară, 

Face-te-ai nâgră cernslă .. 

*Conv. lit. 1986 p. 89) 

Bistriţa, apă de munte! 

Bistriţa, şiroiu de frunte! 

Ce te făcuşi Dunăre 

Şi te umflaşi tulbure ?... 

| (Alex., Poes, pop. 2. 255) 

Li-au durat sălaş 

Un vecinic lăcaş, 

Şi în e: că mi-au pus 

Şapoi mi-i-au dus 

Peste Dunăre, 

Apă tulbure... 

(Aurora, română, 1881 p. 14) 

Din ploi sau din topirea zăperdei la 

munte rîurile se umflă, trecând pe- 
ste maluri. Acâsta se chiamă: apele 

cresc, apele sint mari, apele viu 

mari, . 
Balada, „M-rea Argeş“ : 

Apele să crâscă, 

Mândra să'mi oprâscă, 

So oprâscă *n vale, 

So 'ntârcă din cale... 

Invocarea „Scaloianului“ în Ilfov : 

Ca să curgă ploile, 

Ploile ca girlele, 

Nopțile şi dilele 

Şi cu septemânile, 

Ca să cr6scă apele, 

Să s'adape vitele... 

(G. D. '., Poos. pop. 211) 
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Nicolae Costin, Letop. II p. 198: 

„oamenii nai căzut la robie, că mai 

de timpurii aii fugit de şi-ai scutit 
viaţa la codri şi spre-Focşeni, că în- 

tracolo nai lovit Tătarii cu pradă, 
fiind apele mari... 

Nic. Muste, Letop. III p. 78: „Tot 

într'acelaş an în luna lui Septemvrie, 
sai pornit ploi grele, cât ai venit 

apele mari afară din măsura lor...“ 

Pluralul ape pâte să însemneze Ma. 
r 6; bună-6ră, o cătană română deseriând 

Italia : 

Cât te uiţi în lung şi 'n lat, 
Nu mai vedi pămînt uscat, 

Ci tot ape tulburele, 

Umblând corăbii pe ele... 
U. B., 320) 

Nesce rîuri mitologice ne apar în 

blăstemul : „Ducă-se pe apa Sâmbetei 
şi a Duminicei!“ (D. Andriescu, Iași, 

€. Hermeziii), 

Apa Duminicei, datorită creşti- 
nismului, duce la Raiu; apa Sâm- 

betei, un rest evreesc, merge la Iad. 

- Basmul bucovinsn „Pre-minte Solo. 
mon“ (Aurora română, 1881 p. 8): 

„Spaima lor nu era prâstă. Cum să 

se 'ntârcă ră pe pămînt“?! Dar şi 

dracii se uitară la, dînşii chioriş, fiind-că 

veniseră nepoftiţi, şi nică nu pe apa 

Sâmbetei, ci pe o cale cu totul 
ne'ndătinată, ..* 

V. Duminică.— Sămbetă, 
In fine: 

„Poporul are credinţă, că, dâcă pune 

la câne nume de apă, de ex. Mu răş, 

Tisa etc, atunci nu turbă“ (7. Cri- 
şianu, Transilv., c. Cugieru). 

v. 1" Apă. — Râti, 

%Apă (plur. ape), s. f.; t. WVIndustr.: 
eau comme dâsignation de certains li- 

quides ayant ă peu pres Paspect ou 

la consistance de Peau. O mulţime de 

J6curi, de cosmeticuri, de composițiuni 
casnice sai industriale, pârtă numele
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de apă, deşi mai adesea apa întră în 

ele într'o măsură forte mică, une-ori 
de loc. 

Ion Ghica, Seris6rea IV: „Cât pen- 
tru cucâna Duduca, de-o fi şi mai tră- 
ind, dar no mai cunosci. Alifia vînătă 

cu care se ungea s6ra, albuşul de oi, 

abusul “de cărămidă arsă stropită cu 

apă de salcâm şi apă de pelin 

cu care 'şi întindea peliţa, buretele 
muiat în apă de castraveți cu 
care'şi scotea petele, dresul, sulimanu! 

şi rumenela cu care se văpsia, gogo- 

şile de ristic etc, aii tras largi şi a- 

dânci brazde pe obrajii ei...“ 

In tractatul de medicină populară de 

pe la finea secolului XVIII (Mss. în 

Arch. Stat.) ne întimpină merei: apă 

de trandafir, apă de soc, apă 

de ord, apă de cicbre etc; de e- 
xemplu: 

„Cum se face apa de trandafir? 

Flori de tradafir albi, sau şi din roşii, 

le laşi de se veştejescu o zi şi o noapte 

după ce-i culegi, apoi pui florile în că- 

zănel şi pui apă curată peste dinsele 

de undeşte şi le tragi cu rachiul de 
anason. Asemen6 se face şi apa de 
izmă, când este izma înflorită. Ase- 

menea se face şi apă de floare de 
soc... 

In acelaşi tractat: apa crăesei 

„eau de la reine de Hongrie, alcoolat, 

de romarin“. 

Apa de trandafir avea un rost 

şi la nunțile boieresci de abdată. 

lon Ghica, Scris6rea III: „Lu ajunul 

nunții, cam după amiadi, porniaii căl- 

țunăresele, tot cucâne alese dintre ru- 

dele cele mai frumâse ale ginerelui, în 
trăsuri înhămate cu armăsari de preţ. 

Intâia călţunărâsă întra, la mir6să pur- 
tând o căţiă de argint cu flori suflate 

în aur, din care eşia fum de udagaciu 

şi de curse; ea mai purta şi o stro-   
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pitre din care arunca apă de tran- 
da fi r,. semnul curățeniei. ..“ 

v. Nuntă, 

Dosofteiu, Liturgiar 1683, Slujba an- 

timisului f. 46 a: „Preuţii punii antimi- 

sele pre svăntulii prestoli, şi arhie- 

reulii le ocropiaşte de trei ori cu apă 
de flori...“ 

Apă-tare „eau forte“. 

Pe lingă alte întrebuințări  indu- 

striale, apa -ta.re servă şi la v&psit, 

însă mai mult în oraşe, rar prin sate. 

S. F. Marian, Chromat. p. 10: „Ro- 
mâncele din unele părţi ale Bucovinei 

spun şi cred, că apa-tare ar fi spur- 

cată, pentru că se cumpără dela, oraşe 

şi se întrebuințeză la boit, şi bo- 

6la nu e aşa de bună şi de primită 

la Dumnedeii cum sînt florile cari 

le fac ele singure. ..“ 

Beţivii, pentru ca să nu dică beutu- 

rej lor pe nume, fiind cam deochiat, 
boteză vinul: 

Apă 

De sapă. 

Ispirescu, Unchiaş sfătos p. 104: 

"„Măscăriciul lui Bacus, tot riqând de 
unii şi de alţii, ajungea de se făcea, Şi 

însuşi de ris, când se adăpa mai de 
prisos cu apa de sapă,..& 

v. Apă. 

“Apă, s. f.; t. de Chorogr. popul.: 

sorte de danse nuptiale. Se întrebuin- 

ţ6ză articulat : a juca apa. In alte 10- 
calități se dice : a juca gălsta. 

„Duminică, după sosirea mirelui cu 

toţi ai sei la, locuinţa, miresei, pe când 

căruțele şi călăreţii se prefiră pe di- 

naintea casei, -mir6sa din năuntru se 

uită printrun inel, ţiind un ochiu în- 

chis, să vadă pe ginerică ; acesta, ci-că, 

să n'o doră ochii la bătrâneţe. Apoi se 

j6că apa. Pentru acâsta, se trimet doi 

băieţi la gârlă, însoţiţi de un cobzar,
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şi aduc de acolo apă. Vasul cu apă, 

împodobit c'o basmă, un fir deroşu şi 

busuioc, se pune la rădăcina, bradului ce- 
lui înfipt de sâmbătă sera, şi flăcâi şi 

fete fac horă împrejurul lui. După fie- 

care trei învîrtiri a horei, merge mirâsa, 

care şi ea se află jucând alături cu 

nuna-mare, şi varsă din vas de trei 

ori la rădăcina bradului ; acâsta ca să 

fie începutul căsătoriei mânos şi îmbiel- 

şugat. După aceia, stolnicul, adecă, flă- 

câul care stă în horă cu plosca sub 
braţul stâng şi cu un păhar plin. cu vin 

roşu in mâna drâptă, îl întinde peste 

capul miresei cătră acela care se va 

brodi atunci în acel loc şi care bea 

astfel pînă de trei ori. După ce s'a 
jucat apa, ginerica şi nunul, cari pin'a- 

tunci a stat pe afară, se apropiă de 

uşa casei. Atunci mir6sa apucă gomo- 

jagul de busuioc cel legat la torta va- 

sului, îl mâiă în apă şi stropescede 

„trei ori pică6rele ginericăi şi a celor 

ce sînt cu dinsul...* (D. Pavelescu, Ia. 
lomiţa, €. Chi6ra). 

Pe a-locuri se duce la puț după apă 

însăşi miresa, întovărăşită de un flă- 

câ „care are şi tată şi mumă bună, 
nu vitrigi“ şi cu doi lăutari trimeşi 
dela ginerică, luând apă într”o căl- 

dare de aramă albă“ (D. Ionescu, la: 

lomiţa, c. Mănucu). | 

Şi'n districtul Brăilei se dice: a juca 

apa (|. Dan, c. Slujitori-Albotesci), ca, 

şi'n Dobrogea (G. Eftuşescu, Constanţa, 

e. Ciobanu ; A. Vasiliu, 6. Mărl6nu). 

Rolul apei la nuntă, aducerea ei 
dela, izvor de cătră cine-va privit ca no- 

rocos şi apoi spălarea cu ea a picidrelor, 

cele doă trăsure fârte caracteristice, fă- 

cea, parte din ritul nupţial la vechii 

Romani : „aqua petita de puro fonte 

per puerum felicissimum vel puellam 
quae interest nuptiis, de qua solebant 

nubentibus pedes lavari“ (Serv. ad Aen. 
IV). Fost'aii la dînşii şi danţul apa ?   

Nu se scie. In ori-ce cas, e intere- 
sant că! jâcă miresa şi nuna-mare, pe 

când nunul-mare şi mirele stai afară; 
căci după antica credinţă italică, în- 

registrată de cătră Varrone (De 1. lat. 

I, 61), apa la nuntă represinta anume 

elementul femeiesc : „aqua femina“. 

v. t'Apă.—2 Găletă. — Danţ.—* Brad. 
— Nuntă, 

sApă, s. f.; t. de M6d. popul.: 10 

hyâropisie ; 20. phymatose, eaux aux 

jambes. Cu primul sens, se dice mai 

mult dropică (= gr. vdooărxas), cu 
sensul al doilea, apă este forte res- 
pândit ca nume de bâlă la vite şi la cai. 

10. apă „nhydropisie“. 

Glosar siavo-românese circa 1670 

(Mss. în Bibl. Soc. Archeol. din Moscva, 

f. 51 a): „boala apă, zăpritul...“ 
„Are apă, se qice la cei bolnavi de 

dropică“ (|. Dan, Braila, c. Sluji- 

tori-Albotesci). 

20. apă „eaux aux jambes“. 
„Apă la cai şi la boi este o umilă- 

tură a picidrelor dela genunchi în jos. 

Acâstă apă provine din mâncarea de 

Ord şi popuşoiu, precum şi din beu- 

tură de apă pe ostendlă“ (P. Hu- 

şianu, t. Sculeni). 
Jipescu, Opincaru p. 106: ,... are 

apă la. picidre şi gurar la gingii...“ 

[bid. p. 159: „... suie în car câte un 

boii bolnav dă apă, or cotonogit dă 

pistră şi cu cefa pre rosă dă jug...“ 

In loc de „s'a îmbolnăvit de apă“ se 

dice: „a 1 uat...“: 

„ — Da ci ii boului, vere Gheorghi ? 
—Îa, o luat apă la un chicior“ (C. 
Mironescu, Tutova, c. Ibănescii). 

v. Apă. — Zăpril. 

“Apă (pe-, p'), t. de jeu enfantin. 

In jocul copilăresc numit armsn, 

apă se chiamă întrega liniă cerculară, 

trasă pe pămînt şi 'n mijlocul căriia
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se agâdă arşicele. „Fie-care ochesce şi se 
silesce a lovi cu ichiul seii arşicele din 
mijlocul arm6nului. Cine lovesce, şi 1o- 

vesce bine ca să 6să arşicul lovit afară, 
din armân de partea ceialaltă, acela, 

este baciul cel noii la jocul următor. 
Câte arşice es, atâtea iea,. Dacă vre-un 
arşic nu ese de tot din armân, ci re- 

mâne pe marginea armânului, se chia.- 

mă că:acădut pe apă...“ (Ispirescu, 
Jucării p. 80). 

*v. 8% Arme, 

Apă-albă ) ţ. de Mâd. — v. SAL 
Apă-n6gră J beţă. 

Apă-botâză. — v. Boboteză. 

Apă-mortă.—v. Apă-viă. 

Apăr. — v. Apăr. 

Apâs. — v, Apes. 

Apăriă, s. f. collect. ; beaucoup Veau 

verse par terre. :Derivat din apar, 

acest cuvînt însemnâză literalmente 

apă scursă după sacale. Se iea tot- 
dWa-una în înţeles rei. 

Crângă, Punguţa, cu doi bani (Conv. 

lit. 1876 p. 403): „târnă el t6tă apa 

cea din fântână pe jaratic, pînă ce 

stinge focul de tot şi se răcoresce cup- 

toriul ; încă, face g'o apărie prin casă, 

de vaii îndrăcit de ciudă baba...“ 

Acelaşi, Popa Duhu (ibid. 1881 p. 

3183) : „un lighân de lut cu ibrie pen- 

tru spălat în mijlocul odăei, apăriă pe 

jos, gunoiu şi găndaci fojgăind în tâte 
părţile. ..“ 

V. Apar. — -ăriă. 

Apârile, s. f. plur. artic. ; les eaux, 

tout ce qui est eau. 

Dosofteiu, Liturgiar 1683, Molitve 
f. 48 b: „Şi blagosloviaştelli cum ai   

blagoslovitii fântâna lui Iacovii şi scăl- 
„dătoria lui Siluami şi paosul sfinţilorii 

tăi apostoli, acela ce venişi în Cana, 
Galileei ai blagoslovitii apările (anx- 
punc) şi apa în vinii ai premenit...“ 

Cuvîntul presupune un singular a- 

pare, care pote îi infinitiv dela a p=— 

aquo, formă simplă corespundătâre 

compusului „adap = adaquo“ ; mai cu- 
rând însă derivă d'a-dreptul din upă 
prin sufixul -are (=lat. -alis), adecă, 
apare =aqualem. 

v. -are, 

Apă-tăre, s. f.; eau forte, acide azo- 
tigue du commeree. — v. 5: Apă, 

Apăt (apătat, apătare), vb.; mouil- 

ler, saturer Geau.—v. Apătat. 

Apătăt, -ă, adj.: mouill6 Weau. Ne 

întimpină sub forma negativă într”o 

colindă muntenâscă : 

Să d6 'n Mare 

Ca o flre, 

Să 6să 'n vad 

Ca un brad, 

Cu cioltarul nesudat, 

Cu calul neapătat... 

asupra, căriia d. G. D. Teodorescu (Poes. 

pop. 72) observă: „Frumâsă şi rară, 

expresiune, derivată dela apă şi în- 

semnând neudat, neatins de apă, neîn- 

muiat, 

Apătat derivă nu din apă, ci dintr'un 
verb apăt, care corespunde unui pro- 
totip latin frequentativ „aquato“, for- 

mat din „aquo“ prin participiul „a- 

quatus“, întocmai ca „dato“ din „do-— 

datust, „habito“ din „habeo—habitus“, 
„vomito“ din „vomo—vomitus*“ etc. 
Tot din apăt-zaquato vin apă- 

tos şi apătoşez, cari n'aii a face 

&'a-dreptul cu formele latine clasice: 

aquaticus, aquate, aquatilis, aquator. 

V. Apătos.
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Apătos, -0să, adj.; aqueux, plein 

dWeau. Sinonim cu ap os, care însă se 

aude mai rar. 

Dosofteiu, 1673, f. 132 a: 

Tu ai dat fântână apătoasă 
In pustie din piatră vărtoasâă.., 

Acelaşi, Liturgiar 1684, Molitve de 
ploe f. 119 b: „cu mila ta cercetâdză 

pomântul, şi cu apătoş nuâri văzdu- 
hulii adăpostedzâ...“ 

Dicţionar bănăţân Mss. circa 1670 

(Col. 1. 'Pr. 1883 p. 424): 

„Apătos. Aquosus“. 

„Awetost. Aquosat, | 
„La vin slab se dice apătos“ (|. 

Floca, 'Transilv., e. Sina). 

Intre felurile de struguri din Prahova, 

Jipescu (Opincaru p. 53) pune: „negru 

vîrtos, negru apătos“, unde apdtos 

e în oposiţiune cu vîrtos. 

v. Apălai. — Apătoşez. — Apos. 

Apătogăre | V. Apătogea. 
Apătosăt | 

Apătoşâz (apătoşat, apâtoşare), vb. ; 

remplir Geau, rendre aqueux. Derivă, 

dWa-dreptul din adjectivul apătos. 

Dosofteiu, 1680, ps. LXXVII: 

De vriame “au Poneie porazi 

lovit piatră de kameni i poteko- 

cursără ape şi pă- sa vody, i poto- 

rao undând apă- tzi navodni- 
toşară,... sasig... 

unde la Silvestru, 1651: „şi păraele 
să împlurâ de ape“. 

La Arsenie din Bisericani, circa 1650 

(Mss. în Acad. Rom. p. 182), acelaşi 

pasagii : „şi izvoarâle se apătoşară...“ 
v. Apătos, 

Apă-viă, s. f.; 10. î. de Mythol. po- 

pul.: eau de jouvence ; 2%. eau de 

source ; 30. eau forte. In primul sens, 

apă-viă este tot-d'u-una în antitesă cu   

apă-mârtă; în sensul al doilea, nu 

se mai întrebuințeză decât deminuti- 

vul apă-vi6ră; în sensulal treilea, 

termenul obicinuit este apătare. 

10. In basmuri, apa-mbrtă une: 

sce şi 'nchiagă la un loc părţile cele 

trunchiate ale unui mort tăiat în bu- 

căță, carele însă nu înviuă pînă ce nu'] 

stropesce cine-va cu apă-viă. Ambele 
aceste ape mitologice se găsesc între 

„Munţii ce se bat în capete“ (Ispi- 
rescu, Legende p. 126) saii „la apa 

a vu 
Iordanului unde sint doă fântâni“ (ibid. 

p. 380), astfel că dobândirea lor este 

însoţită de cele mai mari greutăţi sau 

primejâii. 

v. Arghir. 

II0, Deja lătinesce aquaviva în. 

semna, apă de izvor; franţusesce „eau 
vive = aqua. quae semper fiuit“ (Du 

Cange, v. Aqua). Dintre Români, dia- 

lectul istrian a păstra pînă astădi: 

„&pă-viiă—fliessendes Wasser“ (IL. Ma- 

iorescu). In cel daco-român, cuvintul 

nu scim dacă se mai aude unde-va 

cu acest, sens, deşi s'a conservat pe 
alocuri expresiunea opusă: „apă- 

mârtă = stehendes Wasser“ (Sava 

Bărcianu). In loc de apă-vid sa întro- 

dus un derivat. Prin sufixul -or, din 

„vii“ se face românesce deminutivul 
„Vior“, întocmai ca din „tărdiă — tăr- 

dior“. De aci apă-vi6ră, literal- 

mente „aqua vivula“, cu sensul secun- 

dar de apă forte limpede. Printi”o con- 

fusiune datorită identităţii fonetice, în 

loc de apă-vidră a început a se 
dice mai în urmă „apă ca vidra, 

deşi n'are u face întru nemic cu fl6- 
rea „vidrei“. 

Doină din Moldova: 

Frundă verde lozidră, 

Prutule, apă vidră, 

Pace-te-ai nâgră cornslă, 

Stuhul tei o penişsră, 

Ca să'mi scriu o hărtidră...
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Doină de lingă Năsăud: 

Păriuţ apă vi6ră, 

Face-te-ai n6gră cernelă, 

Să'mi cernesc ei portuţul 

Că m'o urit drăguțul... 
(Familia, 1887 p. 224) 

Basmul „Ciobănaşul cel isteţ“ (Ispi- 
rescu, Legende p. 244): „o fântână de 

marmură albă ca laptele, şi apa cur- 

gea pe de o sută de părţi, limpede ca 

vi ra, şi rece ca ghiaţa, ..“ 
„Apa limpede se dice ca ghidra, 

fără a sci ce va să dică cuvintul 

"ghidră“ (|. Ploca, Pransilv., c. Sina); 
„limpede ca vi6ra.“ (R. Simu, c. 

Orlat). 
Jipescu, Opincaru p. 92: „Muniili 

cu jerbuţa lui puf6să, cu ale păduri 

chipâse, cuapaca ghidra şi cuairu 

lui sorbitor, te "nsuflețiaşte. ..“ 
III0. „Apă-vie se dice în Banat la 

apă-tare“ (S. Liuba, e. Maidan). 

- Y. Apele-vă. 

Ape, s. f. pl.; t. d'Industr.: moire, 

reflets ondul6s que prâsente une stoffe 

moir6e ou un obijet mâtaligue. Lexicon 

Budan : „cu ape, se dice despre niscari 

materie sai ţeseturi, undulatus, gewăs 

sert“. Cuvîntul nu este la noi un ger- 
manism modern, ci e forte poporan 

şi ne întimpină deja în vechile texturi. 

Inventariul Cotrocenilor 1681 (Mss. 

Arch. Stat.) f. 41: „sfită de tabin ghiul- 

ghiuli cu ape...%, şi mai jos f. 42: 

„stiharii de tabin ghiulghiuli cu ape...“ 
Pe lingă stofe „cu ape“ eraii stofe 

„cu solzi“, tot acolo f. 41: „saraser 

galben de Veneţia cu solzi“ şi „sara- 

ser albu de Veneţia cu solzi“. 
A. Odobescu, Dâmna Chiajna p. 73, 

deseriând o sabiă din secolul XVI: „o 

pală de taban cu apele negre pe tăiş 

şi. cu mâner de petre scumpe...“ 
Reduplicat : ape-ape, se întrebuinţeză, 

cu multă eleganţă despre undele p&- 

rului.   

De la Vrancea, Sultanica p. 108: 
„In faţa unei oglindi mari, cu perva- 

zuri poleite, d-na Moroiu îşi p6ptenă 

părul negru, azvirlit pe spate, care 

undeză, făcând ape-ape la lumina a Qo0ă 

fegnice cu trei ramuri...“ 
v, LApă. — Alestturi. — Râuri. — Undă. 

Apele-vii, n. pr. loc. f. plur.; vil- 

lage dans la Petite-Valachie. Numele 

unui sat în Romanați (Prundescu). 

A. Odobescu, Anticuităţi în judeţul 
Romanaţă (Annal. Acad. Rom. 1877, 
t. X sect. 2 p. 189 sqq.): „Graţiă în- 

văţătorilor din satele apusane ale ace- 

luiaşi ţinut, situate cam pe răzorul 
judeţului Dolj, şi anume a celor din 

Zănoga, din comunele forte alăturate 

Cacaleţii şi Radomirul, 6ră& mergend 

tot mai în jos: din Diosci, din Maro- 
tin, din ambii Amărăsci şi din Ghis- 
dăvesci, în fine din Apele-vă, aflâm în 

împrejmuirile reslăţate ale acestei ul. 

time localităţi, cu nume aşa de carac- 
teristic, o grupă de posiţiuni, însem- 

nate prin taberele lor de măguri, prin 

urmele lor de cetăţi, pe unde plugarul 

găsesce pe tot minutul vase de lut, 

cărămidi, olane de apă, arme de me- 

tal şi chiar monete din diferite epoce. 
Ce este acest şir de ruine antice în 

jurul comunei Apele-vă..2* 
Veche staţiune romană, satul roma- 

naţân Apelevăi =aquae-vivae re- 

presintă prin numele sei antitesa unei 

vestite staţiuni dela, capătul opus al 

lumei latine: Aquae-mortuae, a 
stăgi orăşelul „Aigues-mortes“ în Fran- 
ţa. In Italia, doă oraşe din fostul regat 

neapolitan se chiamă Acquaviva, 

de unde şi o ilustră familiă ducală. 
v. Antbina. — Apă-viă. a 

Apelpisăsc (apelpisit, apelpisie), vb; 

dâsespârer. Grecul dreinito sai 

dr eirmiţopat. Deşi substantivul a-



1299 

pelpisiă (=—rreânoia) ne întim- 

pină deja la Cantemir, Ist. Ieroglif. 

(Mss. în Acad. Rom. p. 164): „apel: 

pisia de multe ori mari vrednicii lu- 

crază...“, totuşi cuvîntul nu s'a în- 

trodus în graiu decât în epoca Fana- 

rioţilor. Circul6ză, mai cu s6mă adjec- 

tivul participial apelpisit „d6ses- 

psr6, extraordinaire, fameux, comme 
Pon en trouve peu“ (Pontbriant). 

Alexandri, Hagi-Petcu, act II sc. 6: 

„Dei face un pas mai mult, trag clo- 
poţelul să vie slugile, şi te leg butuc 
ca pe-un apelpi sit...“ 

v. I'G'rec, 

Apelpisiă | 

Apelpisit | 
v. Apelpisesc. 

Apestăse | 

Apestire ! v, Pestesc. 

Apestit | 

Apâs (Moş-), n. pr. pers. m.; per- 

sonnage l6gendaire : un vieux satyre, 

personnification dun vieillard tr&s- 

adonn6 aux femmes. Termen fârte po- 

poran în Ilfov. Derivă din ap8s „pe- 

ser, oppresser, presser“, ast-fel că sen- 

sul fundamental ar fi acela de „incubus, 
pâgpudizus“. Şin vechea, francesă incu- 
bul se numia appesart, italienesce 

pesarv 010, spaniolesce pesadilla 

(Du Cange, v. Apesator). Intre „Sn6- 

vele“ lui Ispirescu, una, este întitulată 
„Moş Apeş“: 

»=-Şi cu norocire ! Trajii bun şi vi- 
6ță, lungă să vă dea, Dumnegqeii. 

„Cu aceste vorbe de heretisire în-" 
timpinâ pe Moş Apeș un prieten vechii 
al seii. 

»—Să dea Dumnedei la t6tă lumea, 
şi mie p&cătosului; respunse moşul. 

»—Mi-a părut bine când am audit 
că iar te-al însurat, Moş Apeş. Scii   
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cât este de reit să fie cine-va singur 
în casă; îi mai dise prietenul. 

„— Am fost nevoit, moşul tatei, să 

mai iaii încă o dată jugul, respunse 
Apeş ; femeia este trebuinci6să la casa 
omului, 

„—De asta aşa este, deşi însură- 

torea are multe amaruri şi multe gă- 
luscă de înghiţit. Dară de una nu mă 
domiresc eii. 

„—De care ? 

„—Ecă; cum d-ta, om cu destulă 
doxă la cap, trecut şi prin căur şi prin | 

dârmon, lovit cu capul şi de pragul de 

sus şi de cel de jos, şi la vîrsta du- 
mitale; cum d-ta, dic, te-ai lăsat să te 
musce şerpele de inimă şi să facă gre- 
ş6la d'a lua de muiere o fată mare? 
„— Ce era să fac, moşicule? că n'am 

găsit alta, mai mică, ..“ 
V. 14: Ape, 

Apăr (apărat, apărare), vh.; 10. a6- 
fendre = soutenir, protâger, prâserver; 
29. dâfendre = prohiber, empâcher, re- 
tenir. Primul sens este astădi singur 

cunoscut în limba literară ; sensul al 

doilea ne întimpină des în vechile tex- 
turi, 

10. Apăr „soutenir“. 
Cu acest sens, cuvîntul e sinonim 

cu sprijinesc, ocrotesc, pă- 

ze sc. Sub forma activă, se constru- 

esce tot-da-una cu complementul la 
acusativ. 

Psaltirea Scheiană circa 1550 (Mss. 
în Acad. Rom.), XIX, 2: 

„.» Şi diin Sionu „et de Sion 
apără-te. . . | tueatur te... 

Radu-vodă, 1612 (A.LR.1,1lp. 
119: „hu Efthemie dela sfânta mână- 

stire deîn Argheş, ca să fie volnicu cu 
cart6 domnii-mâle de să'ş apere bra- 

nişte ce iaste mai sus de mănăstire 
de cătră toţi oamenii, ori oroşani, ori 
rumăni, ori megiiaşi, ori slujitori, ori-  
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cene va fi, nimenil€ să nu între în 

branişte. ..“ 

Moxa, 1620, p. 889: „uciserâ pre 

Mihail, căli aflară mahmură de vină 

la, asternut deci nu se put aq- 

păra.. 
Tbid. p. 401: „căndi vori veni Tu- 

cii la noi, noi ne vom apăra... 

Pravila Moldov. 1646, f. 47: „cela 

ce să va-apăra de vrăjmaşul său să 

nu'li ucigâ, şi del va ucide elu pre 

dănsă, să nu aibâ nice o certare...“ 
Ibid. f. 63: „poate neştine să/şii străn- 

gă priatelii, vecinii şi alţ streini cu 

arme, să/'ş socotâscă şi să'şii apere bu- 
catele, fără nice de o certare...“ 

Dosofteiu, 1673, dedic. p. 3: „pavăţa 

lui Dumnedzău, cu caria putem să ne 

sprejinim şisă ne apărâm de toate 

grăutăţăle. ..“ 

Ibid. f. 9% a: 

Că te-ai arătatu-te aspru şi aprins 

De ni-al adăpatu-ne cu vinuri de plins, 

Şi de t6mă cine ai le-ai datu-le sâmn 

De arc să să apere cu toiag de lemn... 

Acelaşi, 1680, ps. LXXXVIII: 

„nu Pai apă- „DON es au- 

ratu'l la războiu... xiliatus eiin 

bello... : 

Miron Costin, Letop. 1 p. 234: „4: 

păratu-s'ai Leşii oare-ce dentăiu, eră 

dacă vaii mai îngiotit oastea, s'aii ră- 

sipit cine încotro ai putut...“ 
Nic. Muste, Letop. III p. 12: „Le- 

şii ne avănd veste de venirea Turcu- 

lui, nici o gătire de oşti mai făcut; 

nici macar cetatea, Cameniţei cu niscai 

pedestrime să se apere de năvala Tur- 

cului mai întemeiat...“ 
Critil şi Andronius (laşi, 1794, p. 

62), despre soldaţi : „ei fac războiu la, 

vrăjmașii, şi mai multă stricăciune la, 

prieteni ; ei ne apără, darii i Dumnezeu 

să ne păzască, de dânșii... 

Beldiman, Tragod. v. 317 :   

Unii, după ce prin lacrimi nu se puteau 

apera, 

Cu dare de bani la urmă caii lor rescum- 

păra... 

Costachi Negruzzi, Aprodul Purice: 

Piste puţin se zăresce şi stâgul părcălăbesc, 

Incungiurat de vitejii ce'l aperă şil păzesc: 

Pemprejurul lui grămadă stai ca zid neres- 

bătut, 

Să pue pe dînsul mâna Ungurul nici ca pu- 

tut... 

Reflexivul m&8 apr, ca şi franțu- 

sesce „se d6fendre“, pâte av& sensul 
de întimpin „objecter“ sai mă 

feresc „se soustraire“, 

Varlam, 1643, 1 f. 310 b: „dca 

-dzise lui Petri Domnulii să arunce 

mrejia în Mare să ven6dze peşte, în- 

dată începu a să apăra dzicăndi: în- 
văţătoriu, toată noapte am trudit...“ 

Noul Testament din 1648, Paul. ad 

Hebr. X, 88: 

„ cine să va „.. Quod si sub- 

apăra, acela nu traxerit se, non 

place inimiei m6- placebit animae 

le... | _meae... 

Nice. Muste, Letop. III p. 13: „Bo- 
ferii s'aii apucat de Stefan Petriceico 

ce era, Clucer mare, fiind bătrăn şi bo- 
jer de ţară, numai să rădice Domn; 

el apărăndu-se să nu fie şi vrănd să 

fugă, noaptea, ei Vaii păzit să nu fugă.“ 

Enachi Cogălnicânu, Letop. III p. 

248: „6ră ai găsit cu cale [Teodor 
Calimah] ca, să supere pe părintele Mi- 

tropolitul ca, doară va deslega văcări- 

tul, arătându'i multe nevoi a ţărei că 

nare cu ce le rădica, fiind nevoi multe 

şi banii eşia cu grei; ce văzând că 
se apără tare Mitropolitul, ai început 

Domnul ai căuta cu faţă posomorită...“ 

Costachi Negruzzi, Cărlanii, se. 20 : 
„Miron: Nuță bate capul, cumetie, 

şi hai la joc (îl iea de mână şi] face 

să j6ce).
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„Terinte (aprându-se) : Lasă-mă, la- 
să-mă, lasă-mă bre...“ 

Proverb : 

Cu o mână te aperă, 

Cu alta te dapără 

=altera manu panem fert, altera, la- 
pidem ostentat“ (Lex. Bud. 163). 

Când bărbatul e sub papucul neve- 
stei, se dice că ea îi dă o vărguță să 
se apere de mâţă, ca şi când ar fi un 
copil. 

Costachi Stamati, Muza I p. 345: 

Care pe a lor bărbaţi după ce îi nebunese 
Şi de tot îi terfelesc, 

Apoi îi pun în cotruță, 

Dându-le şi o v&rguţă 

Să se apere de mâţă... 

Ghicitârea despre „Rîmă“ : 

 Strigă gălgăuţă 
Din părăuţă 

So aperi de găini, | 

Că de câne nui t6mă. 

(Tribuna din Sibiiu, 1885 p. 930), 

De aci, ca locuţiune proverbială de- 
spre cei voinicoşi dar fricoşi, la, IL. Crân- 
gă, Harap-alb (Conv. lit. 1877 p. 173); 
„s'a împlinit vorba ceia: aperă-mă de 
găini, că de câni nu mă tem... 

Ca bine-cuvîntare poporană stereo- 
tipă, în baladele „Viâra, „Păunaşul 
codrilor“ etc. : 

Vin” de'mi strînge briul mei, 
Apăra-te-ar Dumnedei !. . 

Exclamaţiunea: „D6 mne- apără“ 
insemnâză : „ferescă Dumnedeii !“ 

Costachi Negruzzi, Muza, dela Bur- 
dăjani, sc. 8: „Da ce fel de ibovnic îi 
aista ? Nică te-o luat încă, şi te-o pus 
la joc; scil căi poznaş ? Eu de-aş fi 
femee, nu Paş lua, D6mne apără!..“ 

Acelaşi exclamaţiune se întrebuin- 
țeză ca substantiv cu sensul de „drac“, 

Basmul ardelenesc „Aflatul“ (Rete- 
gan, Cărţile sătânului 1886 p. 11): „Dei   
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DOmne-apără, ne facem cruce Şi] 
închinâm în stani şi'n bolovani...“ 

Il0. Aper „prohiber“. 
Sinonim cu opresc. Cere comple- 

mentul la acusativ, dar se pote con- 
strui Şi cu dativul. 

Psalt. Şcheiană circa 1550, XXXIV, 1: 
«.. ADară ceia 

ce se luptă cu 
mere... 

„impug- 
na impugnantes 
me... 

Tot acolo, XXXIX, 10: 
... adecă cu ro- 

stul mieu nu a- 
păru... 

„ ecce labia 

diea non pro- 

hibebo... 

Codicele Voroneţian circa 1550 (Mss. : 
în Acad. Rom.) în alăturare cu Noul 
Testament din 1648: 

Act. Ap. XXIV, 

23 : şi nece urul 
să nu apăre de 
ai lui... 

Ib. XXVII, 43: 

jară sutașulii vr6 

se petrâcă Pave- 

lu şi apără sv6- 
tul loru... 

.. Şi nece pre 
unulii deîntr'aj 

lui să nu ?l o- 
prâscă,.. 

„. jar suta.- 
şulă vrăndă săl 
scutescâ pre Pa. 
velii, opri-i Qe 
Sfatuli loră... 

E forte des la Radu din Mănicesci, 
1574 (Mss. în British Museum, Hari. 
6311 B): 

Math. III, 14: 
Ioană amu apă- 

ră lui şi grăi... 

Luc. IX, 49: 
văzut'amii oare 

-cinie de cu nu- 

mele tău gonindă 

dracii, şi amu a- 
Dărati, lui... 

Ibid. 50: nu a- 

părareţi-lu , cine 
nu e cătră noi, 

cu noi iaste... 

Ib. XI, 32: în- 

şi-vă nu mergeţi,   

Ioannes autem 

prohibebat 
eum dicens... 

în... vidimus 

quemdam in no- 
mine tuo ejicien- 
tem daemonia, et, 

prohibuimus 

eum... 

„„ nolite pr o- 

hibere, qui e-: 
nim non est ad. 
versum vos, pro 
vobis est... 

« Îpsi non in- 

troistis,eteos qui  
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introibant pro- 
hibuistis... 

„ Sinite pue- 

ros venire ad 1ne, 

şi cine arii mârge 
apăraţi-le... 

Ib. XVIII, 16: 
lăsaţi fetorii să 

vie cătră mine 

şi nu apărareţi eos... 
lor... 

Coresi, Omiliar 1580, quatern. V p. 

12: „draci şi vrăjmaşi ceia ce ne în- 
văluescii pre noi în toate zilele şi ne 
scrăbescii şi ne murguescii, şi de l6g6 
şi învăţătura Domnului ei ne apârâ 

să nu facemi...* 

Ibid. quat. IX p. 10: „cănd auzimi 

noi pre altul clevetindi şi hulinâi, 
Şi nu'li dereptâmii nici "li apărămi, 

atunce şi noi încâ ne învățămii spre 

rău... 

Legenda apostolilor Petru şi Paul, 

sec. XVII (Cod. Mss. miscell. al bis. 

Sf. Nicolae din Braşov, p. 655): „zise 

Petru: pentru ce mâ apâraţi Şi nu 
mă lăsaţi să întru...“ 

Legenda, St-ei Maria Egiptenă (ibid. 

p. 8367): „nevoii-mâ să mergi şi eu, 

amărăta, ce căndi păşăi la pragulii 

uşâi bessrecei, toţi neapâra ți în- 

trară, iară pre mine mâ apârâ, oarece 

o târie dumnezeiască şi nu d6de să 
întru. ..& 

Tot acolo p. 371: „nu era nime să 
mă, înpiingă sait să mâ apere să nu 

întru în besârecâ,..“ 

Ibid. p. 386: „el vru Zosima, să se 

închine ei, iarâ ia-i apâră strigăndi...& 

La, Arsenie din Bisericani, circa 1650 

(Mss. în Acad. Rom. p. 108), versul 

din ps. XXXIX : „ecce labia mea non 

prohibebo“, e tradus în doă feluri: 

„iată cu ust- .„ iată cu ust- 

nele mâle nu a- nele mâle nu o- 

PĂrĂ... | prescă... 

Dosofteiu, 1680, ps. XX: „vrâria bu- - 

dzelor lui mai apărat lui...“; unde la 

Silvestru, 1651: „pohta rostului lui 
mai oprit dela el...* 

95177. 1]. 

et nolite vetare 

  

APER 1306 | 

loan din Vinţi, 1689, f. 148 b: „ca 

păcatele msle să nu apere a veni aicia, 

Duhulii tău celii sfântă...“ 
Cu sensul de opresc, apăr se mai 

aude încă pe a-locuri în popor, mai cu 
s6mă în Oltenia, 

Intr'o descriere a nunţei țerănescă 
din Vâlcea: „... se scâlă nunul cu gi- 

nerele, merge în casă la mir6să şi pune 
sobonul — care este o pânză roşiă — în 

harcul lăutarului; acesta, 71 duce că- 

tră mirâsă, dicând: câsu îl bun să dea 

D-deii! dar mirâsa îl aperă cu mâna ; 
îl duce a doua, 6ră şi dice: noroc bun 
să dea D-deii ! miresa însă iar îl de- 

părtâză cu mâna; îl duce lăutarul 

a treia Gră dicând: Sânta, Troiță cea 

de o fiinţă, şi nedespărţită! şi pune 
în capul miresei ca, un fel de glugă...“ 
(|. Stănescu, c. Recea). 

De asemenea în Moldova G. Seule- 
scu (Archiva Albinei 1847 p. 165) a 

audit: „Apără boul încolo, nu 71 lăsa, 
la ord, alungă!1...“ 

Lexicon Budan: „Aper, opresc, 
arceo, prohibeo“. 

III0. Derivaţiunea. 

Cu sensul de „sprijinesc“, apîr se a- 
flă, atât în dialectul macedo-român (Dr. 

Obedenaru), precum şin cel istrian (|. 

Maiorescu). N'are a face însă întru ne- 

mic cu macedo-românul „mă doapăru, 

inuitor“ (Miklosicn, Rumun. Untersuch. 
II, 29), care represintă un prototip la- 

tin „de-operor“, pe când apr este 

ad-paro. 

Latinul clasice parare nu însem: 

na nică o dată alt ce-va decât „gă- 

tesc“. A „săti“ însă, a face ce-va sai 
pe cine-va, „gata“, presupune o îngri- 

jire ca să nu se strice, să remână 

într'o stare bună, de 6ră ce ne-a co- 

stat o muncă Gre-care saii o stăruinţă. 

De aci sinonimica lui parare cu sen- 

sul cel fundamental al lui „defendere“. 

43
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Dar fiind-că „defendo“ are doă înţele.- 
suri, unul a tras după sine pe cela- 

-lalt, astfel că'n latinitatea rustică par o 

a început a însemna pe „soutenir“ şi 

pe „prohiber“ tot-o-dată. Amîndo& sen- 
surile ne apar fârte bine în unele re- 

marcabile composiţiuni romanice indi- 
cate de Diez (Etym. Wtb.*, 1, 305). 

Aşa italianul „para-petto“, de unde 
francesul „parapet“, este literalmente 

„soutient-poitrine“, pe când para.- 

-vento“ şi „para-pluie“ sînt, din con- 
tra, „prohibe-vent“, „prohibe-pluie“. In 
românul apr (=ad-+-paro) sa pă- 

strat pe deplin ambele accepţiuni ale 
prototipului latin rustic, cu accentul 

Şi cu vocalismul întocmai ca în înru- 

ditul cimp &r =—comparo, în care de 

asemenea noi am moșteniţ sensul cel 

vulgar romanic, 6r nu pe al latinită- 
ţii clasice. 

V. Cumpăr.— Opresc. 

Ap&răre (plur. aptrări), s. f.; Pinfi- 

nitif d'ap&r pris comme substantif: 

10, d6fense — soutien, protection ; ac- 
tion de se soustraire ă quelqgue chose; 

20, dâfense = prohibition, empâche- 

ment, obstacle. E sinonim cu apă- 

rătură, care e mai puţin între- 

buinţat. 

10. Apărare „soutien“. 

O bogată sinonimică la mitropolitul 

Varlam, 1643, ] f. 57 b: „svănta cruce 
aste agiutoriu credintoşilorii, pu- 

tere slabilori, izbăvire celora ce 

sănti în primejde, soţie celori vivo- 

răţi de furtuni, linişte celori în- 
vâluiţi, tărie câlugârilorii, apârare mi- 
rânilori...“ 

„ Cantemir, Ist,. Ieroglif. (Mss. în Acad. 

Rom. p. 42): „toată putsre syloghiz- 

mului corbului să curma, şi apărare 
car6 spre part monarhiii sale făce în 
deşert, eşiia,..“ | 

Costachi Negruzzi, Aprodul Purice :   

Şi trimite-le din Ceruri un înger într'ajutor, 

Căci se bat pentru scăparea g'apărarea ţă- 

rii lor... 

Cu nuanţa de ferire: 

Biblia 1688, Paul. ad Hebr. X, 39: 

lară noi nu | Nos autem non 
sântemi ai apă- sumus subtrac- 

răriă spre peire... tionis fiii in 

|  perăitionem... 
ȚI0. Aptrare „prohibition“. 

Glosar slavo-român circa, 1670 (Mss. 
în Bibl. Soc. Archeologice din Moseva, 

f. 177 a): „apărare, piiadecăi. 

Coresi, Omiliar 1580, quat. XXXI 

p: 16: „mulţi ave de'li opriia; el 
toată apărare birui şi prâ-eşi...“ 

Ioan din Vinţi, 1689, f. 174 a: „tu 
ai zis, biruitoriule, cumi ori-căte arii 

cere oare-cine întru numele tău, făr de 
apărare va, primi...“ 

V. Apăr.— Aperătură. 

Apărăt, -ă, le part. pass6 d'apăr 
pris comme adjectif: 10. defendu = 

soutenu ; 20. defendu = prohibâ. În pri- 

mul sens, care singur circulâză astădi, 

e sinonim cu ocrotit, scutit, 

sprijinit; în sensul al doilea, ca 

sinonim cu opritsaă împedecat, 

a despărut din limbă, dar nu e rar în 

vechile texturi, bună-6ră : 

“Coresi, Omiliar 1580, quat. XVII p. 

5: „de vr6 fi avutii putâre dracii şi 

nu vI6 îi apăraţi de Dumnezeu, mai 
mare rău fi-vre făcuti noao...“ 

Legenda St-ei Maria Egipt6nă, sec. 

XVII (Cod. Mss. miscell. al bis. Sf. 
Nic. din Braşov, p. 370): „să nu fiu 
apărată a vede cruce întru car6 se-au 
râstienit Hristos...“ 

Cantemir, Divanul 1698, f. 32 b: „de 

vei afla, şi de va, ce-va plăcia, de tine, 

iubitule, ne-oprit şi ne-apărat î ia- 

ste, şi ceț va fi voia acâia ia şi fă...“ 
Sub forma negativă, neapărata 

devenit adjectiv şi adverb cu sensul
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de neoprit, care nu se pote îm- 
pedeca, „in6vitable“, „n6cessaire“, 

Ca termen juridic, aperat însemn6ză, 

„nesupus la vre-o respundere“. 
Pravila lui Caragea, 1818, p. 87: 

„De să va dovedi că bărbatul ce aduce 

pâră de prâcurvie asupra nevestii sale, 

iau fost mijlocitoriu, nevasta să fie 
apărată“. 

v. Apăr. — Neaptrat. 

2: Apărăt (pe), adv.; sur la defensive. 

Locuţiune f6rie frumâsă, care ar tre- 
bui rechemată în limba literară. 

Beldiman, Tragod. v. 1075: 

Dic că agiutor aştâptă, dar cât şi când sciut 

nui 

Ar aduna Seraschieriul, d6car fi în mâna lui; 

Îngrijirea lor îi mare, că se tem îi vederat; 

Gătirea lor tâtă este ca să st6 pe aperat... 

v. t'Aperat. 

SApărât, 5. n.; t. G'Agric,: 

'râservâ. Se aude în Ard6l. 

„Aperat se numesce o păşiune o- 
prită“ (A. Bunea, Făgăraș, c. Vai- 
darecea). . 

v. 1 Aperat, 

pacage 

— Imaş. — Islaz. 

Ap8rător, -ore ; adj. et subst,.; d6- | 

fenseur, protecteur. Sinonim cu spri- 

jinitor, scutitor, ocrotitor. 

Glosar slavo-român cirea 1670 (Mss, 

în Bibl. Soc. Archeol. din Moscva, f. 
129 a): „Apărătoriu, cela ce ajută 

cui-va-ş sau să luptă“. 
Psaltirea $cheiană circa 1550 (ss. 

în Acad. Rom.), XVII, 31: 

„+ apărătoriu | .protec- 

aste tuturoru u- to r' est omni- 

povăindu spr'in- | um $perantium 
su... in se... 

şi tot aşa la, Coresi, 1577; dar la Sil- 
vestru, 1651: „scuti“, iar-la .Do- 

softeiu, 1680: „sprijenitoriu“. 
Cantemir, Ist. Ieroglif. (Mss.: în A- 

cad. Rom. p. 159): „nu pre atâta lup-   

tători, pre cât scut, cetate ŞI a- 

părători le era... 

Corbea, Psaltire circa 1700 (Mss. în 

Acad. Rom.), XXX: 

Tu mie 'mi fi Dumnezeu scutitor 

Şi spre casa scăpărei apărător... 

Beldiman, Trag. v. 931: 

Nemţii se 'mgrijesc cu toţii, meşteri, dascăli, 

negustori ; 

Din rîvna lor cer să fie Iaşului apărători, 

Căci cei mai mulţi aveai casă, dughâne, fe- 

mei, copii: 

Bărbăţia lor nu 6rtă a ved6 tâte pustii... 

Ibid. v. 565: 

La Curtea apărălore să scrie le-ai poruncit, 

Agiutorul ei să ceie, dând vr'un sfîrşit fe- 

ricit. . 

V. Apr. 

TApărătore.—v. Apărător. 

2-Apărătore (plur. apărători), s. f.; 
10. 6ventail; 2%. chasse-mouches, chasse- 

-ciseaux. 
Costinescu, Vocab. I, 53: „Aperă- 

tore, ori-ce lucru cu care cine-va îşi 

face vint spre a se recori; apărătăre 

„de alungat muscele, lucrată din codă 
de cal“. 

Dicţionar bănăţen Mss. circa 1670 

(Col. 1. Tr. 1883 p. 423): „Aptretore. 

Flabellum“. | 

Dosofteiu, 1680, ps. LXĂVIIIL: 

Pusărâ lerusa- | Posuerunt, Je- 

limul ca o apă- rusalem in pomo- 

rătoare de poa- | rum custodi- 

me... am.. , 

De la Vrancea, 'Prubadurul p. 55: 
„S6rele şi-a cr&pat ochiul sei strălu- 

citor, şi-a deschis la orizont apărăto- 

rea sa năpraznică, roşie ca para focu- 

lui, aurie ca clipirile aurului topit, vio- 

letă, albastră, şi mărginită pe la mij- 

locul cerului cu 0 jumătate de r6tă 

verduriă-, 
Figurat, ori-ce lucru în formă de 

43*
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„Sventail“ se pâte dice apirătore, bună- 
ră c6da păunului sai a cureanului, 

mai ales însă o barbă plină frumos 
rătunjită, 

Ion Ghica, Scrisârea I: „Grigorie 

Vodă Ghica era un om mărunţel, barba 

potrivită în apărătore şi cănită, mai 

mult roşie decât galbenă...“ 
v. Apăr.— Apărător. — Barbă, 

%Apărătore, s. f.; t. de Botan.: 10 

Mentha pulegium, Menthe pouliot, 20, 

Calamintha, rotundifolia, sorte de Cala- 

ment. Cu primul sens, aperătorea mi-a 

fost adusă de soţia, mea, dela Curtea.de- 

Argeş; cu sensul al doilea, mi sa tri: 

mis de d-şora Maria Radu-Mihaju din 
Costesci, tot în Argeş. Ambele speci- 
mene a fost definite de d. Dr. Grecescu. 

Şi la Baronzi, în nomenclatura bo- . 

tanică (Limba p. 127): „Aperdtdre“, dar 
fără explicaţiune. 

„Aptrătorea, care cresce în pămînt 
humos şi gras, având flori turcheze, 

se întrebuinţeză de popor contra, tifo- 

sului, fierbând şi înbăindu-se cu ea“ 
(N. Panaitescu, Muscel, c. Băjesci). 

Ţerancele din Muscel şi Argeş asi- 
gură că apărătorea e bună, şi pentru 

fermece de dragoste. De asemenea „se 

pune în scăldătârea copiilor slăbănogi“ 

(Maria Radu-Mihaiu). La Curtea-de-Ar- 
geş mi s'a spus că mai este şi aperă- 
tore-m are, având flori galbene, pote 

„ Sulfină “ (Melilotus officin.), — nu 
„scim. 

„» Mentha “ şi „calamintha,“ (iteral- 
menite „minta cea bună“) formâză doă 

genuri învecinate, pe cari poporul lesne 

le confundă. Ambele ai floricele vio- 

lete sai —după cum le dic Muscelenii 

şi Argeşenii—turcheze (=ital. tur- 

chino, franc. bleu turguin). Mai 

tote varietățile lor se întrebuinţeză în 

medicina poporană românâscă, une-ori 

  

  

ca beutură, alte-ori pe din afară saii 

în baiă, contra colicei, contra disente- 

riei, contra holerei şi a altor b6le, pe 
cari le înşiră doctorii Szabo şi Ozihak, 

Heil- und Nahrungsmittel welche die 
Ost-Romanen aus dem Pflanzenreiche 

gewinnen, în Flora 1863 p. 262, 263. 

Despre usul lor analog în Occideet vor- 

besce Cazin, Plantes mâdicinales & p. 
631 —2. 

De vreme ce nici una, din aceste va- 
rietăţi nare forma de „6ventail“, ter- 

menul apărătore nu vine din înfăţişarea 

buruienei, ci fiind-că ea apără de 

cutare şi cutare b6lă. Din aceiaşi causă 
minta, se chiamă italienesce „erba buo- 

na“ şi „erba santa“, far în credinţele 
poporane germane din vâcul de mijloc 

i se atribuiaii bunătăță fabul6se ne- 
numărate : 

Sed si qui vires, species et nomina Men- 

thae 

Ad plenum memorare poiest, sciat; ille, 

necesse est, 

Aut quot Erythreo volitent in gurgite pi- 

sces, 

Lemnius aut altum quot in aera Mulci- 

ber ire 

Scintillas vastis videat fornacibus Aetnae... 

(Valafridus Strabo, ap. Gubern, Myth. d. pl. 

II, 227 

v. Apr, — Buruienă. — Ismă. — 

Mintă. — Polau, 

Apărătore-mare. —v. 5 Apărătore. 

Apărătără (plur. aperdturi), s. f.; 10. 

empâchement, obstacle; 20. fortifica- 

tion, fort; 30. moyen de d6fense en 

penâral ; 40. bois taillis. 

19, Coresi, Omiliar 1580, quat. XX XII 

p. 9: „mare apărâtură de cătra spă- 

senie iaste boala bogâţiia, şi mare vă- 

tâmâturâ, vindecăriei grija iubiriei au- 
rului...€ 

119 Ureche, Letop. [ p. 188: „înțe-
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legănd Impărăţiea, atăte amestecături 

ce se făcea în țară, aii socotit; ca să 
slăbescă ţara, din temelie, să nu se a- 
fle apărături, şi ai poruncit cine va, 
risipi cetăţile din Moldova, acelui 
va da domniea...* | 

II10. Dicţionar bănăţân Mss. circa, 
1670 (Col. 1. Tr. 1883 p. 423): „Ape 
retură. Defensio“. 

Dosofteiu, Synaxar, 1683, Mart. 31 
(f. 60 b): „cinstindu'l împăratulii pre 

sfântului şi mulţămindu'i, învăţa, dei 
fiaceră icona şi o au pus în cămara, 
sa ca, împărătâscă, de apărătură a tot 
răulii.. 6 | 

Ibid. Oct. 16 (f. 68 b.): „apărătură 

de cătră toate primejdele şi boale fără, 
l6c.. 

rw, „Pădurea tăiată unde nu um: 

blă Gmeni, se dice popritură, apă 

rătură. ..“ (G. Maior, 'Tutova, c. Plo- 

pana). 

v. Aper.— Branisce. — -ură. 

1-Apâs (apăsat, aptsare), vb. ; peser, 
oppresser, opprimer, appesantir. Apăs 

exprimă literalmente noţiunea de o 
greutate atîrnată asupra sai peste ce- 

va ori adausă la ce-va: lat. appen- 
sum, de unde verbul frequentativ 
vulgar appensare, care însă în lim- 

bile romanice occidentale a căpătat nu: 

mai sensul figurat de „a sta pe gân- 

duri“, „râflschir“, „6tre prâoecup6“, 
bună 6ră întrun text provenţal din 

vecul de mijloc: „don de sciencia fay 

home ben apessat et ben entenden“ 

(Raynouard, v. pendre), ceia ce nu se 

pre potrivesce cu românul apăsat, 
Apâs e sinonim cu în greuez, însă 

cu o nuanţă distinctivă de înfundare 

sai străbatere în întru, şi e sinonim cu 
asupresc, dar tot-da-una printr”o 
greutate Gre-care, astfel că întrunesce 

în sine mai mult decât noţiunile de 
îngreuez şi asupresc. Se în-   
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trebuințeză mai cu sâmă ca îngre- 

uiare sai asuprire morală, mai 
rar în sens material. 

Lexicon Budan: „Apă în gios= 

deprimo; apă înapoi=reprimo; apăs 

la o laltă=comprimo; apă = trag 

cu greutate la cumpănă, de ex.: apasă 

doi ponţi = duas libras pendit. 
Balada „loviţă“: 

Surul aprig şi fudul, 

Care scote voinicul 

De unde 1] apasă greul... 

(Marian, Bucov I, 149) 

Mitropolitul Varlam, 1643, 1 f. 222 

b: „sămtiă la nevod doaâ coarde; una 
diîn &osu gr6, cu plumbi Şi cu h6râ, 

“pentru să aptase într'adănci să 

nu trecă peştele...“ 

Mitropolitul Antim, Predice p. 167: 

„zace şi de asupra lui piatra grea, 

care este puterea obiceiului celui vir- 

tos, care obiceiu apasă şi îngreu .- 

iază sufletul lui atât, cât nul Jasă 

să se. secole din grâpa ticălăşiei... 
1. Văcărescu, p. 259: 

Veniţi, fraţi, să trăim bine, 

Să trăim tot pentru noi! 

Căci pr6 cu'?nd vremea vine 

Cea "ncărcată de nevoi, 

Ne apasă, ne ncovbe 

Cu mâna ei de ani grea... 

Costachi Negruzzi, Scris6rea XUIL : 
„Incungiurată, de şâpte copii ce plâng 

de fome, imbrâncită dela uşa bogatului 

unde nu i se dete voe a înpărţi nici 

fărmăturile cu cânii lui, ticăloşia o a- 
pasă sub greul ei genuchiu...“ 

Acelaşi, O alergare de cai, II: „O 

greutate îmi apesa inima; un nor a- 

meţitor veni şi se puse pe ochii mei...“ 

Balada „Mihu Copilul“ : 

Z&oa nu mă 'ndâsă, 

Saua nu m'apasă, 

Friul nu mă strînge, 

Chinga nu mă fringe; 

Dar ce mă apasă 

Sin druin nu mă lasă,
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Că 's'aţin pe-aici 
Patru-geci şi cinci, 

Cincă-deci fără cinci 
De haiduci Levinţi... 

Grijile, gândurile, nevoile ne apesă; 

rar se dice că ele ne îngreu6ză 

sau ne asupresc. 

A. Pann, Erotocrit II p. 145: 

Dar însă pe Erotocrit grije mare “1 apăsa, 

Şi frică nepovestită întrase 'n inima sa... 

Acelaşi, Prov. Il, 97: 

Grijile vieţii care îl apasă 

La, plăceri şi chefuri rare ori îl lasă,.. 

Acelaşi, Mog-Albu, 1 p. 8: 

Dar sute de gânduri voia "i apăsa... 

Cugetul pâte să fie apăsat elîn- 

suşi prin ce-va, ca la Gr. Alexandre- 

scu, în „Viaţa câmpenâscă : 

Insă acestă minciună, 

Deşi îndestul de bună, 

Apasă cugetul mei... 

ori pote să apese el pe om, ca în ba- 
lada „Voinicul bolnav“ : 

Mii, voinice, ce te dâre? 
Eşti tu slab de supărare, 

Ori eşti slab d6 dorul mei, 

Ori te-apasă-un cuget reă?.. 

(Marian, Bucov. 1, 27) 

In poesia poporană, mai cu s6mă 

des dorul apâsă. - 
Doină din Ardsl: 

Când mă uit la sînui plin, 

M'apucă dor şi suspin; 

Când văd păruii de mătusă, 

Dorul ei tare m'apasă... 

0. B. 31) 

Balada „Flăcâul şi murgul“ : 

Murgule, căluţul met, 

Ce te-abaţi din drum mere ? 
Ori ţi-e greii trnpşorul mei ? 

Ori to-apâsă dorul grei?.. 

(G. D. T., Poes pop. 350) 

Doina „Fata Ardel6ncă“ : 

Când văd păru'i de mătasă, 

Cumplit dorul mă apasă;   

Când văd faţa'i rumidră, 

Dorul aprig mă omâră... 

(Alex. Poes. pop.2: 301) 

Doină-proverb din Ardăl: 

Cui îi dai câje şi sare, 

Ala te râde mai tare ; 

Cui îi dai sare şi pâne, 

Ala te-apasă mai bine... 

(Abrud). 

Apăs se construesce tot-d'a-una cu 

acusativul. Uneori însă e mai neme- 

rită construcţiunea, cu asupra, nu 

numai pentru amplitudinea frasei, ci 

mai ales pentru a da lui apeso nu: 

anţă mai energică sai mai intensivă; 

bună-6ră : 

Alexandri, laşii în 1844: „ţăranii, 

carii, slavă Domnului! alcătuesc cel 

mai mare număr, nu şi-aii părăsit nici 
odată obiceiurile, nici limba, nici por- 
tul, deşi tristele întâmplări ce ai tre- 

cut peste ţară ai apesat mai mult a- 
supra lor...% 

De asemenea se construesce cu p e- 

ste, mai cu s6mă atunci când sim- 

plul: acusativ n'ar fi destul de înţe- 

les ; de exemplu la Costachi Negruzzi, 
Potopul : 

O, ce răcnete grozave! ce amară suspinare! 

Dar Mortea, plutind pe valuri, glasul lor nu 

- asculta : 

Ea venia şi preste dinşii apesând recele 

, " ghiare, 

In noianul prăpădirii fără milă 1 cufunda,.. 

unde nu s'ar înțelege: „apăsând re- 
celei ghiare“. 

Tot acolo: 

Dumnegeule cumplite! de ce mânați măni6să 

Preste noi nenorociţii cu urgiă-ai apâsat? 

V. Apeș. — Asupresc. — 12: Pâş, 

*-Apâs (plur. apesuri), s. n.; oppres- 

sion, accablement. Formaţiune arcaică 

participială: ap pensum. Apăs este 

mai energic decât sinonimul apă- 

sare, dar mai trecător. In privinţa
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morfologică, între substantivul apăs şi 

verbul ap&s este acelaşi raport ca 
între ps „souci“ (= pensum) şi păs 

„soucier“ (= penso). 

Cantemir. Ist. leroglif. (Mss. în Acad. 

Rom. p. 256): „ea fiiul cătră părinte, 
de apăsul ce are să jeluiaşte...“ 

Budai-Del6nu (Dicţ. Mss. în Muz. 

istor. din Bucuresci) indică, din mitro- 

politul Dosofteiu: „apăsul nevoii = die 

zwingende Noth“. 

V. ** Apăs. — Apesare. — Apăsătură. 

Apăsăre (plur. apesără), s. f.; Vinfi- 

nitif d'ap&s: action d'opprimer, &'ac- 

cabler. Sinonim cu substantivul ap&s, 

care exprimă o noţiune mai intensă, 

Gar nu continuă, şi cu ap&sătură, 

care e ce-va mai puţin. 

Costachi Negruzzi, O alergare de cai, 

II: „şi ea, oborită supt apesarea 

s6rtei...& 

v, 12: Apes. — Apesătură. 

t-Apăsăt, -ă; le part. pass d'apăs 
pris comme adjectif : 10 opprim6, accea. 

bl6; 2% appesanti, grave, sâvăre, dur. Si- 

nonim cu asuprit şi îngreuiat, 

cari însă îl pot înlocui numai în pri- 

mul sens, nici o dată în cel de al 

doilea. 

10. Apăsat „accabl“: apăsat de da- 
torii, de supărări etc. 

Gr. Alexandrescu, „Candela“: 

Voiu alerga la tine în dureri şi necazuri, 

De 6meni şi de sârtă când voiu fi apesat... 

10. Apăsat „grave“: un mers apt- 
sat, un glas apăsat, o privire apesată. 

Balada „Darie şi mânâra sa“: 

Şi dintr'înşii unul iată, 

Prin vorbire apesată 

Spre Darie sendrepisză 

Şi astfel îi cuvintâză,.. 

(Marian, Buc. I, 11)   

"]. Văcărescu, p. 21. 

Plăcute sberări de turme 

Aerul îl umple tot: 

Tauri grei p'ale lor urme 

Apesate mugiri scot... 

A. Odobescu, Dâmna Chiajna p. 49. 

„Călcând cu pas sigur şi apăsaț, ve- 

nia văduva reposatului...“ 

v. V'Apes. — 2: Apăsat. 

2 Apăsât, adv.; le part. pass6 d'a- 

p&s pris adverbialement: gravement, 

durement. Se întrebuinţeză mai cu 
s6mă, despre mers şi despre voce. 

Dicţionar Mss. bănăţen circa 1670 

(Col. 1. Tr. 1883, p. 424): „Apesat. 

Compresse. Dure“. 

De la Vrancea, Sultanica p. 110; 

„Vrâii să mergem, — r&spunse apăsat 

d-na Moroiu; — vrâi,. fiind-că vrâu; 

trebue să înţelegi o-dată...“ 

v. 1 Apesat. 

Ap&sător, -6re, adj. et subst.; qui 

oppresse, qui accable, qui vexe. Ce-va 

mai mult decât asupritor. 

Ca substantiv : 
Gr. Alexanârescu, „Anul 1840“: 

Ce pasă, Dietei turme, în veci nenorocită, 

Să scie de ce mână va fi măcelărită, 

Şi dacă are unul sati mulți apăsători ?.. 

Ca adjectiv : 
1. Crengă, Harap-alb (Conv. lit. 1877 

p. 174): „Fiul craiului cel mai mic fă- 

căndu-se atunci rog cum îi gotca, ese 
afară în grădină şi începe a plânge în 

inima, sa, lovit fiind în adâncul sufle- 

tului de apesătorele cuvinte ale părin- 

telui sei... “ 

v. 1" Apes. 

Apăsătură (pl. apesături), s. f.; 

oppression, pression; pressage, foulage. 

Sinonim cu ap&s şi apăsare, dar 

exprimând gradul cel mai de jos ale
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aceleiaşi noţiuni, i mai ales cu o 

nuanță materială, 

Dicţionar Mss. bănăţen circa 1670 

(Col. ]. Tr. 1883 p. 424): „Apăsături. 
Compressio. Pressura“. 

V. Apâsare, 

Apipăese (apipăit, apipăire), vb.; 
toucher, palper, tâter. Puţin diferă, prin 

sens de simplul pipăesc, din care 
e format prin preposiţionalul a (=ad). 
Ne întîmpină des la Cantemir, Ist. 
Ieroglif. (Mss. în Acad. Rom.), bună-6ră: 

p. 75: „Dară mişeliia lumii aceştiia, 
atâta cu vrem6 lucrurile strămută, 
cât câlia ce unii o-dată cu mânule le 
apipăia, cu picoarele le călca şi cu 
ochii le vide... 

p. 245: „Cine iaste îndrăzneţul şi 
obraznicul acesta, carile pieptul biru- 
inţii a apipăi şi ţiţişoarele fiicăi mele 
de gurgue a suge nu s'au temut?..% 

p. 286: „câl6 ce nu aud, zic că 
li-au văzut, şi câl6 ce nau văzut, zic 
că li-au apipăit...* 

La mitropolitul Dosofteiu, Paremiar 
1683, forma, achipdesc: 

f. 16 b, Genes. 11-12: 

„aste fratele 

mieu flocosă, iară 

eu sânti niatedi, 

„„est frater 

meus vir pilosus, 

ego autem vir 
cândai să nu mâ laevis; ne forte 
achipălască, pă attrectet me 
rintele... - pater... 

unde în Biblia din 1688: „cândai să nu 
mă pipăe tatul mieu...« 

v. Pipăesc. — Aput, 

12 %Aplâc (aplecat, aplecare), vb.; 
* plier, incliner, pencher; 20, allaiter; 

30 a se apleca = avoir des nauses. 
Cuvîntul derivând da- -dreptul din la- 
tinul applico (= ad- -plico), sensul 
fundamental este: 

10. aplec „penchert,   
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Sinonim cu încovoilu, dar cuo 
nuanță mai puţin violentă. 

Basmul „Făt-frumos cel retăcit“ (Is- 
pirescu, Legende p. 167): „să fi vădut 
cum a venit acel Făt-frumos strein, 
cu părul de aur; ce mândru era, când 
sa aplecat în drâpta şi în stânga la 
toţi cei din biserică...& 

Colinda „Plugul“: 

Grâuleţul lui de vâră 

De departe că'nverdia, 

lar d'aprâpe 'ngălbenia, 
„ Paţă de copt îşi făcea; 

El de pe cal s'apleca, 

Do&trei five smulgea,.. 

(G. D. 'T., Poes. pop. 142) 

Balada „Chira : 

Chiră, Chiralină, 
Suridră bună, 

Aplecă”ţi capul 

Să'mpuşe Arapul... 

(Tbi. 651) 

Balada „Martin cel mititel“: 

Când sufletul slobodia, 
Lemnele se dărima ; 

Când sufletul îşi trăgea, 

Lemnuele se aplecu... 

(Vulpian, Text p. 71). 

| Doină din Moldova: 

Astă nopte pe răcâre 

Cânta o privighitore, 

Ş'aşa'mi cântă de frumos 
De'mi aplccă crânga 'n jos... 

(Conv. lit. 1885 p. 456) 

Vlahuţi, Nuvele p. 109: „Giustino 
s'aplecă de şale, şi 'ncetinel îşi pune 
muzica jos. Alăţurea, „tăcută, s'aşedă 
amindoi pe caldarîm... 

De la Vrancea, Sultanica p. 83: 
„Şii îndoi grumajii, şi'l supuse, ŞI 
aplecă la pămint...€ 

II, aplec „allaiter“. 
In unele texturi se adauge anume 

„la Sin“, ceia-ce înlătură ori-ce îndoslă,  
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asupra filiaţiunii cuvîntului din ad- 

plico: „appliquer au sein“. 

Cantemir, Ist. leroglif. (Mss. în Acad. 

Rom. p. 145): „Noi i-am hrănit şi i-am 

crescut, în braţă i-am purtat şi la 
sîn i-am aplecat...“ 

1. Văcărescu, p. 269: 

Patria, ce pre fiii sei | 

La sin aplică, buni şi rei... 

Pravila Moldov. 1646, f. 53, după 

ce vorbesce despre pedâpsa părinţilor 

cari îşi înăbuşesc pruncii din nesoco- 

tinţă, adauge: „atasta să înțelâge şi 
spre mamce, carele apleâ prunci mici... 

Noul Testament din 1648, Luc. 
XXIII, 29: 

„„ferice de cele „.beate steri- 

sterpe şi zgău- les, et ventres 

rele c6l€ ce n'au qui non genue- 

născut, şi țăţele runt, et ubera 

carele mau aple- que non lacta- 

cat... verunt... 

Biblia, din 1688, Genes. XXI, 7: 

„Cine va po- * 

vesti lui Avraam 

că aplecă pruncul 
Sarra...? 

„quis annun- 

quia lactat pu- 
erum Sarra...? 

Cantemir, Divanul 169%, f. 18b: 

„eu pte toţi ca pre nişte fii îi ţiiu, ca 

pre nişte prunci îi aplec, şi ca pre ni- 

şte cuconi îi grijescii...* ! 
Colindă din Dobrogea: 

Băt6nd vîntu, ?! leg&na; 

Căgând plâia, îl scălda ; 

Dinele mil apleca,., 

(Burada, Călst. p. 50) 

Despre vite, cu construcţiunea, cea 

organică „applicare ad“: 

„Măi Vlad, prinde Gia cea ruscă şi 

aplecă mielul la dinsa “! (V. Gătulescu, 
Tecuciu, c. Umbrăresci). 

Sinonimul alăptez este la Ro- 
mâni un neologism, care nu ne întim- 

ciabit Abraham, 

  

pină nicăiri în vechile texturi şi ?n 
graiul dela țeră. 

IIl0. A se apleca cui-va „avoir mal 

au coeur“, 

Se întrebuințeză impersonal: mi se 

aplecă, ţi s'a, aplecat, i se va apleca. 

Vlahuţi, Nuveie p. 75: „Îl durea ca: 

pul. P6te că i.se aplecase. Îl frecară, 
cu oţet pe mâni şi pe vinele gâtului, 

şi “i legară la frunte felii de cartofi...“ 

Poporul crede că indigestiunea pro- 

duce încreţirea vinelor, mai ales 

la mână şi la gât; de aci urmeză fre- 

carea lor pentru ca să se îndrep- 

teze. Astfel „mi se aplecă“ însem- 

n6ză: mi se sgărcesc, mi se încovâe 

vinele; de unde apoi însuşi numele 
poporan al acestei bole: aplecate, 

sub-înţeleg6ndu-se „vine“. 
v. Aplecare. — Aplecat — Aplecate. 

Aplecăre, (plur. aplecări), s. f. ; Pin- 

finitif d'a plec pris comme substan- 
tit: 10. action de plier; 20. pen- 

chant, disposition. Cuvîntul funcţio- 

n6ză mai ales cu sensul al doilea, pe 
când pentru cel dentâiu se întrebuin- 

ţeză mai mult simplul plecare. 

1. Văcărescu p. 43: 

Iubirea are graduri: 

Iubiţi din aplecarea 

Simţirei de întâiu 

Pre Domuul ce ne ţine... 

A. Odobescu, Mihnea-vodă p. 36: 

„Vremea d'acum însă cerea ca s'a. 

scundă asprele aplecări ale inimii 

sale...“ 

Cu acelaşi sens se pote dice aple- 
căciune. 

Ţichindel, 1814, p. 117: „întru ac6- 

sta se văd pre-înțelepte osebiri ale n6- 

mului omenesc, că sînt Gmeni de chi- 

line. chiemări, spornici şi au de tot 

feliul de aplecăciuni...“ 

Tot acolo, p. 323, cu sensul de ple-
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căciune: „se apropie cu mare aple- 

căciune şi cu dulce căutatură a 
ochilor... & 

v. Aplec. 

1-2: Aplecăt, -ă; le part. pass6 d'a- 
plec pris comme adjectif: 10. allait6; 
20. penche. | 

Io. Pasagiul din ps. CXXX: „sicut 
ablactatus super matrem suam“, 
la Arsenie din Bisericani, circa 1650 
(Mss. în Acad. Rom.), se traduce în 

do feluri: „ca un aplecat, la, maică-sa“ 
şi „ca un ţărcatii la maică-sa“. 

II%. Bâcet din Banat (Cuv. de bătr. 
II, 712): 

Că'i vede o salcă 
Mare şi înaltă, 
Salcă, aplecată 

Şi cu frunda lată,.- 

Ţichind6!, 1814 p. 251: „slugă pre 

aplecată şi umilită, carele când ve- 
nim la vre-o nevoe, nu va nici să se 
clătescă din loc...% 

v, Aplec. — Aplecate, 

Aplecăte, s. f. plur.; t. de Mâd. 
popul.: soul&vement de coeur, indi- 
gestion, nausâes (Cihac). Din expre- 
siunea într6gă: „vine aplecatet 
dela verbul „mi se apl6că vinele“, 
a remas ca nume poporan al bâlei 
numai calificativul aplecate, întrebuin- 
țat apoi mai tot-d'a-una articulat: a- 
Dlecatele. Se dice şi plecate sai pleca- 
tele. Termen fârte respândit în tâte pro- 
vinciele daco-române. 

„Un om când mănâncă mult şi "i 
vine reii, se dice aplecatele,..“ (1. Ne. 
grescu, Dobrogea, c. Parachioi). 

»Măncând omul peste măsură, în- 
căreând stomahul şi apucându'l frigu- 
rile, se dice că: Lai apucat pleca- 
tele...“ (C. Decusară, 'Tecuciu, c. ŢI. 
gănesci). 

„Frigurile vin din aplecate şi din   
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ostenslă“ (Şerban Ioniţă, Braila, c. 
Slujitori- Albotescj). 

Descântec de aplecate, după un ma- 

nuscript din 1809 (G. D. T., Poes. pop. 
369) : 

Voi plecăcidse, 

Mâncăci6se, 

Să vă luaţi 

Să vă duceţi 

La fâta lui Raiu-împărat etc. 

Întrun alt descântec de aplecate: 

Voi plecăcidse, 

Mâncăcidse, 

Să vă luaţi 

Să vă duceţi 

La fata lui Roşu-împărat... 

(Lumina pentru toți, 1886 p. 579) 

„Baba Stanca, când descântă pe un 
bolnav de aplecate, îl trage ne'ntrerupt 
la mâini şi dice: 

Aplecate din apă, 

Din cepă, 

Din mămăligă, 

Din vin, 

Din rachit, 

Aplecate din 99 de legumi, 
Voi uriciâselor, 

Voi băl6selor, 

Să săriți 
Să, resăriţă 
Din băierele inimei, 

Să vă duceţi la fete de împărat, 

Că v'adastă cu făclii aprinse, 

Cu mesele puse, 

Cu linguri de furat, 

Cu păini de cumpărat; 

Ele vă scie a cinsti, 

Ele vă scie a scoti: 

NN. nu vă scie a cinsti, 

Nu vă scie a scoti, 

Ci vă scie a lep&da. 

Să remâie NN. curat, 

Ca st6ua din cer luminat 

Şi ca roua din câmp... 

(P. Popescu, Romanați, c. Rusănescii-de-jos). 

In popor se aude cu acelaşi sens Şi 
aplecătură, 

Descântec „de apucătură şi întâlni- 
tură“ :  
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De 90 şi 9 apucături, 

De 90 şi 9 întâlnituri, 

De 90 şi 9 aplecături, 

De 90 şi 9 deocheturi... 

(G. D. T., Poes. pop. 365) 

Ca sinonim: ciumerniţă. Le- 

xicon Budan: „Plecate, ciumerniţă 
saii o b6lă din ciumerniţă, morbus e 

nausea contractus“. 
v. $ Aplec. — Aplecat. — Ctumerniţă. — 

Greţă. — ură, 

Aplecăciăne. — v. Aplecare. 

Aplecător, -ore, adj. et subst.; qui 

penche, qui allaite. Cu primul sens se 

întrebuinţeză rar; cu sensul al doilea 

figureză, numai la feminin. 
Dosofteiu, Paremiar 1683, f. 33 b, 

Exod. II, 7: 

„„Vria-vel să ţi „VIS ut vocem 

chemii o femiae tibi  mulierem 
guae nutriat 

ex Hebraeis, et 

lactabit tibi 
infantem?.. 

aplecătoare din E- 

vrei, şi va aple- 

ca cuconuli! ?... 

v, Aplec. —- 2 Aplecătore, 

1-Aplecătâre. — v. Aplecător. 

3 Aplecătore (plur. aplecători), s. î.; 

tv. de Bergerie: „brebis qui allaite, bre- 

bis privâe de son agneau“ (Cihac). Se 
aude şi plecătore. 

Lexicon Budan: „ Aplecătdre=lactans 
ovis; plecătore = ovis lactans agnello 

destituta“. 
Arsenie din Bisericani, circa, 1650 

(Mss. în Acad. Rom.), ps. LXĂVII: 

„Şi luo prinsă „„.et assumpsit 

eum de gregibus 

ovium, de posi 
foetantes ac- 
cepit eum... 

dela, turma câ de 

oi, şi dela, aplecâ- 

tori îl luo pr'insi.. 

unde la Silvestru, 1651: „şi dela a-   

plecătoare aduse'l pre eli“; la Dosof- 
teiu, 1680: „de după fătătoare lua: 

tu-Pau pre însul“; la Coresi, 1577: 
„dela mulgătoare luoeli“; în con- 

textul slavic : „Onna. 

„Oile cu miei se dic aplecători“ (D. 

Andriescu, Iaşi, c. Hermeziti; L. 'Teo- 
fânescu, Nâmţ, c. Gârcina). 

„ile cu lapte, când le taie mieii, 

se chiamă aplecători...“ (G. Nicolai, 

Nâmţ, e. Crăcăsni)). 
„Oile suite în munte se despart în 

trei ciopâră, adecă: unul cuprinde 

miei, pe cari îi înţarcă o dată cu 
suirea în munte; al doilea, mirele, 

între cari se cuprind tot felul de oi 

sterpe, berbecii şi micii din anul tre- 
cut; al treilea ciopor cuprinde oile cu 
lapte, numite plecători, cari numai a- 

cestea vin la stână de le mulg ciobanii 

de trei ori pe qi...“ (G. Ţuţuianu, Mu- 

scel, c. Valea-mare). 
v. 2 Aplec, 

Aplecătără (pl. aplecături), s. f.; 

19. courbure; 20. allaitement; 30. nau- 
s6es. În primele do5 sensuri, e sino- 
nim cu aplecare, dar cu o nuanţă 

de micşurare; în sensul al treilea, e 
sinonim cu aplecate,. 

Dicţionar Mss. bănăţen circa 1670 

(Col. |. Tr. 1883 p. 424); „Apleketură. 

Lactatio“. 
v. Aplecare. — Aplecate. —-ură, 

Aplecuş (pl. aplecuşuri), s. n.; pente. 
Cuvînt format din aplec prin sufixul 

-uş ca în „urcuş“, „lunecuş“ etc. şi 

din care derivă apoi verbul aple- 

cuşez. 

v. Aplecuşat. 

Aplecuşăt, -ă; le part. pass6 d'a: 

plecuşez: voât6, courbe, affaisse. 

Ţichindel, 1814 p. 9: „ai umblat tot 

aplecuşat saii gârbov“. 
v, 1" Aplec,
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Aplecugâz. —v. Aplecugat. 

Aplos, adv.; simplement, naivement. 
Grecul zis. A circulat în graiul oră. 
şenesc din epoca fanarioţică; astădi nu 
se mai aude. | 

Cantemir, Ist. Ieroglif. (Mss. în Acad. 
Rom. p. 66): „aplos a grăi dela maice 
şi dela mamce ne deprindem...* 

Ibid. p. 76: „Jigania acâsta, dobitoc 
cu patru pitoare nu iaste; pasire zbu- 
rătoare nu iaste; cămilă nu iaste; 
struț aplos nu iaste; de aer nu iaste; 
de apă nu aste...“ 

La Dionisie Eclesiarcul, Cron. (Pa- 
piă, Monum. II p. 161), ne întimpină 
şi substantivul aplotită= ăridrs 
„Simplicit6“: „mă cuceresc celor ce 
vor ceti acest hronograf, să fie priimite 
câle ce sînt istorisite după aplotita 
m6...% 

v. 1-Grec, 

Aplotită. — v. Aplos. 

Apă, adv.; puis, ensuite, aprâs, 
postârieurement. Adverb de urmare, 
mai ales în timp, une-ori şin spa- 
ţii, sinonim cu locuţiunile adverbiale: 
după aceia, mai departe, mai 
încolo, pe urmă. Numai prin pre- 
posiţionalul a- (=a d) apoi se deose- 
besce de formele romanice derivate din 
latinul post: ital. poi, span. pues, 
portug. poz, provenţ. pois, franc. 
puis, reto-rom. engadines pia (Carisch) 
etc. Şin unele dialecte italiane totuşi 
poi își prepune pe a, de ex. în cel 
sicilian se aude appoi (Traina), în cel 
milanes ap 6 s, în cel brescian apâs, 
în cel cremasc apis (Biondelli) etc., 
astfel că se pâte admite un prototip 
latin rustic ad-post. La Români 
forma simplă poi persistă numai în 
compusul poi-mâni „aprăs-demain“, 

Pentru a'şi da s6mă de diferitele 
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accepţiuni ale acestui adverb, el trebui 
studiat din trei puncturi de vedere: 
19. când se întrebuinţeză fără, vre-o 
preposiţiune ; 20. întrând într'o locu- 
ţiune adverbială compusă; 3%. unindu- 
-se cu preposiţiunea de pentru a func- 
ționa ca adjectiv. 

I0. Apoi fără preposiţiune. 

a) In corelaţiunea : în tâiu-—apoi... 
Apoi este în antitesă cu întâtu 

„d'aboră, premisrement“. 
Locuţiune proverbială: 

Intâiu să se gândâscă 
Şi apoi să o cro6scă... 

(Pann, II, 344) 

Moxa, 1620, :p. 350: cela ce ocă- 
rila întăiu pre Dumnezeu, apoi fu- 
giia ca uni epure să scape...“ 

Coresi, Omiliar 1580, quatern. IV 
p. |: „fir6 vremilor trece frunza şi 
florile: întăi se arată frumoase, mai 
apoi pieri...“ 

Mai adesea însă întâiu este nu- 
mai sub-înțeles. 

Locuţiune proverbială: „Cântă, ga- 
poi ce-o da teiu şi bradu!“ (Jipescu, 
Opinc. p. 91) = „et puis vogue la ga. 
lăre | 

Balada, „S6rele şi luna“: 

Şi prin raiu încă” purta, 
Doră că Var încănta, 

Apoi Domnul Dumnedei 

Cuviînta cu graiul seă... 

Vasilie Lupul, 1639 (A.L.R.1p. 
94): „au fost mărgăndu apa Cracăului 
pre lângă satul mănăstirii ce să chiamă 
satul Troiţa şi i-au fost matca c6 bă- 
trănă pre acolo, iară apoi s'au mutat 
Cracăul de şau făcut loc pre lângă 
Călimani... 

Miron Costin, Letop. I p. 241, vor- 
bind despre cei doi boieri ucigaşi ai 
lui Gaspar-vodă : „Plătit'aii apo! cu 
capetele sale acestă faptă, şi Şeptelici 
Şi Goia...“  
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Este interesantă, construcţiunea sin- 

tactică poporană „când a fost apoi“ 
în Joc de simplul apă. 

Popa Dumitru, 1625 (Arch. Stat, 

Doc. rom. I No. 162): „i-am fost vân- 

dut mai de înainte vrâme loc deîn Bu- 

cureşti de 12 prăvălii deîn uliţa Turci- 

lor dela răseruce, iar cănd au fost 
apoi, el i-au luat Dima eroitoriul 1 loc 

de prăvălie diin câle 12 locure...“ 

In fine, „pasă apoi de“ este o lo- 

cuţiune interjecţională: „pas moyen je 

„le moyen de...?*% 
A. Pann, Prov. Il, 112: 

De vom lua şi neveste, 
Pas'apoi de mai trăesce 

Or în lume pribegesce!.. 

b) In construcţiunea: apoi—apoi... 

Reduplicat sai repetat mai de multe 

oră, apoi exprimă o gradaţiune, care 

în limba poetică este câte-o-dată de o 

niare eleganță. 
Balada „Mănăstirea Argeş“: 

Domnul se mira, 

Ş'apoi îi mustra, 

Ş'apoi se 'nerunta 

Şi 1 ameninţa... 

Balada „Toma Alimoş* : 

Apoi, dragă, să'mi nechezi, 

Apoi să te depăriezi 

Şi să mergi la câmp, la noi, 

Unde-am născut amîndoi... |, 

Doină din Ardel: 

S'apoi lin, dorule, lin, 

Că puica'i pe loc străin; 

SŞ'apoi rar, dorule, rar,. 

"Că puicai pe loc amar... 

(3. B,, 127) 

"De o nespusă frumseţe plastică este 

mai cu s6mă gradaţiunea în balada 

„Novac şi corbul“: 

Corbul vesel eronconia, 

Tnelwn plise îl punea, 

Aripele'şi întindea, 

Şi pe cer el se zăria   
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Intâiu ca un porumbaş, 

Apoi ca un lăstunaş, 

Apoi ca un bondăraş, 

Şin zare dăc'agiungea, 

El din zare se ştergea,.. 

Şi tot aşa, la Costachi Stamati, Muza 
Ip. 7: 

Se urca mereii în sus, 

Pîr când s'a v&dut pe ceriu: 

Intâiu ca nişte porumbi, 

Apoi ca nişte lăstuni, 

Apoi ca nişte ţinţari, 

Şi apoi încet-încet, 

In nouri sai mistuit... 

II. Apoi cu preposiţiune. 

a) Comparativul mai apo. 

Ca și opusul întâiu, apoi îşi pre- 
pune adesea pe mai, şi atunci nu mai 

însemn6ză „puis“, ci „plus tard“. 
Mitropolitul Varlam, 1646 (A. 1. R. 

III p. 226): „au zis Safta înainte mă- 

rii sale, că au dat'0 (ac6 parte den sat 

den Zaharești) Dumitragco Şeptelit la 

boala lui unii cucoane mai mici G'au 
făcut mai apoi cu dănsa, iară Zlata, 

fata lui ce cu fămâia, ce dentăi, car. 

iaste după Ştefan Murguleţ, să n'aibă 

tr6bă,..* 
„Mai apoi“ se asociază într'un mod 

proverbial cu „Joi“ pentru a arăta o 
durată de timp forte scurtă sai o mare 

nestatorniciă,. 

„ Dic&tore: 

Uită de Joi 
Pină mai apoi, 

sinonim cu: „Uită dela mână pîn' la, 

gură“ (G. D. Teodorescu, Prov. p. 88). 

Alta: „Îşi păzesce taina de Joi pînă 
mai apoi, tocmai ca o muiere“ (Conv. 

lit. 1874 p. 75). 

Balada, „Gheorghelaş“ : 

“Să trăesc şi ei din Joi, 
Să, trăesc pîn' mai apoi, 

Că decât să haiducesc 

Mai bine negustoresc... 

(G D. T., Poes. pop, 595)
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„Pluguşorul“ după cum se cântă în 
Dobrogea : 

Apoi grâu că i-a turnat 

Şi îndat'a măcinat 

De cu Joi 

Pin' mai apoi... 

(Burada, Călet. p. 35) 

Alexandri, Florin şi Florica, se. II: 
„Da de când te-ai diprins măi badeo ? 
De gioi pîn' mai apoi?..* 

Dar de ce re punctul de plecare 

este anume Joi, şi nu o altă qi? 

Rima nu pare a fi singurul motiv. Ve- 

chii Romani diceau: „a Jove princi- 

pium“ (Virg., Aen. III, 60). La noi 

„dies Jovis“ începe atât posturile, pre- 
cum şi cununiile. 

„Poporul crede că e bine să serbezi 

no5 Joi după Pasci, că vei fi ferit de 
ghiață sau pâtră ca să nu strice bu- 

catele“ (Preut G. Talpalar, Tirgu- 
frumos). 

„O nuntă ţărănâscă pe aici ţine 

chiolhanu de joi şi pînă joi: opt 
dile...“ (D. Pavelescu, Ialomiţa, c. 

Chira). 

V. Jo. 

b) Wapoi, — apoi de... 

Apoi își asociază pe de, fie înainte: 

dWapoi, fie în urmă: apoi de, rostit 
mai adesea: apoi dă. În primul cas, 
este ce-va mai puţin restrictiv decât 

„dar apoi“; în casul al doilea, ex- 
primă o noţiune de fatalitate: „n'am 

ce face!“ „fie cum o fi!“ „quw'y faire!“ 
(Pontbriant). 

a) d'apoi: 

Doină din Ardâl: 

Turturea de'i turturea . 

Şi tot face'şi voie rea; 

D'apoi ei cum să nu'mi fac 

Pentru unul ce mi-i drag!.. 

(3. B, 214) 

Alexandri, Iorgu dela Sadagura, act 
II sc. I: „Şi ce mulţămire am tras din   
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t6te aceste pitreceri ale Iaşului? Ni- 

mic! D'apoi creditorii caremi staii de 
strajă la uşă, cum se face diuă, dă! 

par'că ei le-am dis să'mi facă credit... 

D'apoi Ițic zaraful, cărui sînt dator doă 
sute de galbini...* 

Deosebirea între „apoi“ şi „dar 
apoi“ se vede fârte bine în Şoldan Vi- 
t&zul: 

„D'apoă iar la serbătore, 

La Pasci, la Florii, 

La clacă, la şădătore, 

La cules de vii, 

Când de-odată 'ncepea hora 

Să ne fi vădut.. 

„Dar apoi vorba ceia: ci că nu'i în 
tote dilele Pascele!..“ 

In construcţiunea inversă „apoi dar“, 

la Costachi Negruzzi, Cum am învăţat 
românesce : 

— iartă. mă, părinte, ei nu pot ceti 
romaânesce. 

„— Cum! apoi dar ce înveţi tu 2. 
Românul d'apoi, care s'ar put6 scrie 

şi dapoi, căci aşa se aude tot-d'a-una 
în graju, corespunde pe deplin prin 
composiţiune italianului dappoi şi 
reto-romanului davo — lat. de-aq- 
-post. 

8) apoi dă: 

Alexanâri, Rusaliile, sc. 12: 

„Răsvrătescu: Cum aţă pitrecut pîn' 
în diua de astădi? Bine, ori re? 

„ Veveriţă: Apoi: dă, cucâne; cum o 
dat tîrgu şi norocu.. 

Acelaşi, Florin şi Florica, sc. 3: 
„Florin: Da cum m;ai socotit? 
„Colivescu: Apoi dă; ce să'ţi spun? 

„Când te-am vădut torcând, am chitit 
în gându mei că'i păcat de un voinic 
ca, tine să fie de risu fetelor... 

1. Crângă, Capra cu trei edi (Conv. 
lit, 1875 p. 840): 

„— Mai bucuros eram, când mai fi 

chiemat la nuntă... 

„— 'Te cred, cumătre; d'apoi dă, nu-i 
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cum vrem noi, ci-i cum vre Cel de 
sus... 

»— Dâmne, cumătre, Dâmne! dise ca- 
pra suspinând. De ce ţi-e mai drag în 

lume, tocmai de aceia n'ai parte! 

— Apoi dă, cumătră, când ar sci 
omul cear păţi, dinainte sar păzi. 

Nu-ţi face şi d-ta atâta inimă rea, că 
odată avem să mergem cu toţii acolo. 

„Aşa este, cumătre, nui vorbă. Dar 

sermanii găgălică, de cruqi sai mai 

dus! 
„Apoi dă, cumătră; se vede că şi 

lui Dumnezeii îi plac tot puişori...“ 

De fatalistul „apoi 48“ se deosebe- 

sce „apoy na“, care însemnâză o mi- 

rare ironică. 
J. Crângă, Moş Nichifor Coţcariul 

(Conv. lit. 1877 p. 379): 
„— Nu mai vine lupul, moş Ni- 

chifor? 
„— Apo, na; eşti de tot poznaşă 

şi d-ta...“ 

c) In construcţiunile: că apoj...; de 

nu, apoi... 

După „că“, apoi exprimă mai tot- 

d'a-una, ameninţare. 

Zilot, Cron. p. 106: 

Capoi își face 

Singur peire, 

Nu-i lecuire!... 

A. Pann, Prov. III, 115: ! 

Dar ia taci, dragă nevastă, să nu îţi 6să 

cuvînt, 

Capoă alt! din lumea astă, cum vei spune, 

pierdut sînt... 

Mateiu Basarab, 1649 (A. L.R.1 

p. 107): „tot omul să se fer6scă, mai 

mult adoara jalbă să nu mai vie, că 

apoi cu capul veţ, plăti...“ 
De asemenea, în construcţiunea: de 

nu, apă... | 

Moxa, 1620, p. 401: „de nu'm veţi 

ajuta acmu, apoi voi vă veţi căi...“   
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Balada „M-rea Argeş“: 

Iar de nu, apoi 

V'oiu zidi pe voi, 

V'oiu zidi de vii 

Chiar în temelii... 

d) Aglutinat: în-apoă — de-apoi — 

de-în apoi... 

Compusul în-apoi a devenit un cu- 

vînt deosebit: înapoi sai napoi, în 

oposiţiune cu compusul înainte 

sau nainte. " 

Proverb: 

La plăcinte 

Inainte, 

Şi la răsboiu 

Inapoi. 

(Conv. lit. 1877 p. 1114) 

Ion din Sim-Pietru, Alexandria 1620 

(Mss. în Acad. Rom. p. 14): „de acolo 

întorse Alexandru napoi şi merse 7 
dile...“ 

Din causa deplinei aglutinără, în tex- 
turile cu rotacism înapoi trece în 

înrapoi. 
Psaltire Şcheiană circa 1550 (Mss. 

în Acad. Rom.) ps. LĂ: „căndu toarnă-se 

dracul mieu înrapoi..“ 
Codicele Voroneţian din aceiaşi epocă 

(Mss. ibid. f. 153): „înputare dereptu 

înputare înrapoi... 
Din înapoi se formase în graiul 

vechiu aâverbul înapoişi, cu sufi- 
xul ca în „cruciş“, „curmediş“, „ple- 

ziş“ etc., de unde mai departe, prin 

analogiă cu „aiurea“, „pururea“, „nică- 

irea“, forma înapoişurea. 

Dosofteiu, Paremiar 1683, f. 37 b 

(Genes. IX, 23) în alăturare cu Biblia, 

din 1688: 

„Şi purtasără 

înapoişuria 

cu fața... 

unde în contextul grec: 07r0Yogpavs. 
De asemenea, în vechiul graiu apoi 

şi-a perdut individualitatea în sub- 

„„Să dusără cu 

dosul înainte...
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stantivii plurali aglutinaţi : dâpoiuri, 
dâp6ie, denapoiuri. 

Dosofteiu, Paremiar f. 16 a (Esai, 
XLVIII, 20): 

„„daţii viaste 
până la dâpo- 

iurile pămân- 
tului... 

unde în Biblia din 1688: „vestiți pănă, 
la margin pământului... 

Versetul: „dvdyov vepilag £ 203 d- 
cov zis vis“ (ps. CXXXIV, 7), la 
Arsenie din Bisericani (Mss. în Acad. 
Rom.) se traduce în do5 chipuri: 
„Scoate nuori din dâpoile lumiei; 
scoate nuori dela marginile lu- 
miei...“, unde la Coresi, 1577: „dela, 
frăşitulii pământului. 

Dosofteiu, 1680, ps. CXXXVIII: 

Şi să mă să- 

„lăşluescă în de- 

napoiurile 
Mării... 

> , 

„+. Cvopyziiare 
foc 2o0ydrovw 

Tie yil.». 

„XC ATEI 

wow eiş ra io- 

Laza ris Va 

Adoara... 

II0. Adjectivul: de apă. 

Ca adjectiv, de apoi sait cel de 
apoi, în loc de comparativ şi de su- 
perlativ are pe: cel mai de apoi. 

Cugetări în 6ra morţii, circa 1550 
(Cuv. d. bătr. II, 449): „sărutaţi-mă 

sărutare de apoi, că cu voi de acmu 
nu voiu mai înbla,..* 

Noul Testament din 1648, Apoc. 
XĂXII, 18: 

Eu sânt alfa, şi 

omega, începutul 

şi săvărşitul, cel za. toxaroş, 

dintăiu şi cel | Goyi xi To 1t- 
de apa... A0ş... 

loan Crisostom, sec. XVII (Cod. 
Mss. miscell. al Bis. Sf. Nicolae din 
Braşov, p. 530): „Cătra cel ce aşa 
grăiaşte, noi să ne mirâmi de nebu- 
niia lui c6ia mai de apos,..* 

Este remarcabil femininul cea maj 

. 
Ey stu ro A 

+ a 

xai To 2, 7rotăroc 
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de apoi în funcţiune substantivală 
de: „la fin des fins“. 

Cantemir, Divanul 169%, f. 47 a 
(Proverb. XIV, 12): 

„„Jaste cale car6 „tori 090 î) 
omului driaptă să, doxei magă dv- 
pare, iară cea Joodrrois 099 ei- 
mai de apoiaei vai, 7 dt ze 
duce la moarte... Aeuraia airia 

toyerai. sie 7v9- 

| neve %dov .. 

unde în Biblia din 1688: „iară svăr- 
şitul ei vine la fundul iadului...“ 

Antim, Predice p. 192: „să se pe- 
depsâscă cu de tâte felurile de munci 
şi de cazne, şi la cea de apoi săi 
taie capul...“ 

Intrebuinţarea cea mai stereotipă a 
acestui adjectiv este în dicerea: vre- 
“me de apoi, 

Prin vreme de apoi Românul înţe- 
lege epoca, de agoniă a lumii, preve- 
stită şi descrisă întrun fel în Apoca- 
lips de cătră evangelistul Ioan, dar 
care în credințele deosebitelor popâre 
creştine a căpătat câte o nuanţă mi- 
tologică propriă, depărtându-se mai 
mult saii mai puțin de prototipul cel 
canonic. 

Balada „Trei lebede“: 

Staţi pe loc, că nu sciți voi 

Ce-am aflat şi ce scim noi: 

Co veni vremea d'apoi 

D'o fi anul ca luna, 

Luna ca săptămâna, 
S&pt&mâna ca diua, 
Şi diua ca c6sul scurt, 
Iar câsul ca un minut... 

(G D. T., Poes. pop. 422) 

„La vremea de apoi, poporul are 
credinţă că pe la tote vadurile vor fi 
mori şi pe la tâte respintiile drumu- 
rilor vor fi crăciume...* (C. Gervescu, 
N6mţ, 6. Roznov). 

„„Omenii de aici spun că aşa ai au- 
dit din bătrâni: când vor fi crâşme
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pe la tâte respintiile, când moşnegii 
vor lua în căsătoriă fete şi flăcâii babe, 
şi când se vor face arături împrejurul 

satului, atunci va fi vremea de a- 

poi“ (V. Plorescu, Sucâva, c. Rugi- 
n6sa). 

„O sâmă de stele pârtă în popor 

numele de Com6ră, altele Sfrede.- 
lul; când Sfredelul va căd6 drept în 

Combră, atuncă aurul şi argintul se 
vor vărsa pe t6tă fața pămîntului şi 

va fi vremea d'apoi...“ (C. Mateescu, 
Dobrogea, e. Cărjelari). 

„Se dice că la vremea Wapoi Dum- 

nedei are să facă altă lume cu nesce 

Omeni aşa de mititei, încât or întârce 

12 cu drugi un oii de pâină“ (G. Go- 
rescu, laşi, c. Şipotele). 

Pentru alte epiz6de din epopeia cea 
popoiană românescă a vremii de 
apoi, 

v. Antihârţ. — Căpcân. — 2*Comoră. — 
Ilie. — Iov.— Pitic. — Stea... 

Ca sinonimi cu vremea de apă, 

circuleză: diua de apoi, judeţul de a- 

po, venirea de apă, lumea de apoi, 

vâcul de apă, velâtul, sfirşitul vâcu- 

lui, coda vecului, vremea, Pălmăşoii... - 

Varlam, 1643, 1f. 81 b: „atunci va 

învie căndii vorii învie toţi morţii la, 
dzua de apoi...“ 

Dosofteiu, 1673, f. 44 b: „pre unii 

criaşte, pre alţăi conceniaşte de pre 

lume, pănă, cînd va face şi giude- 
ţul cel de-apăi...“ 

Un bocet din Dobrogea: 

Mortea reu te-au înşelat 

Şi în lacrimi ne-ati lăsat! 

La venirea cea de-apoi, 

Atunci ne-om ved6 şi noi... 

(Buraâa, Înmorm. p. 127) 

1. Crângă, Harap-alb (Conv. lit. 1877 

p. 179): „Ei apoi! di că nui lumea, 

de-apoi? Să te ferscă Dumnedei, când 

prinde mămâăliga c6jă...% 

25477. 1. 
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Colindă din Moldova: 

— Mult stai, Dâmne, şi m& gândesc 

Să tentreb să îndrăznesc: 

Când a fi vâcul de-apoi? 

Când s'a mântui lumea cu noi : 

Sfirşenia pămîntului, 

Intunecimea, s6relui ? 

— Cu bun dreptul spune-volu 

Când va î v6cul de-apoi: 
Când a bate fiiu pe taică, 

Când a bate flica pe maică, 

Frate mai mic pe cel mai mare, 

Soră mai mică pe cea mai mare, 

Atuncea'i sfirşania pămîntului, 

Potopul creștinului... 

(Conv. lit. 1883 p. 289) 

„Când se fac omoruri sait bătâi în- 

tre nemuri, poporul dice: ne-a ajuns 
vremea d'apoi! ne-a eşit velâtul! 
dacă se bate fraţii între ei ca orbii, 

ce să mai dicem? e sfîrşitul ve- 

cului!“ (PT. Poppescu, Buzei, c. 
Chiojdu- Bâsca). 

„C6da vsâcului va fi perirea lu- 

mii“ (G. Dobrin, Transilv., e. Voila). 

„pla vremea de apoi îi mai dic 

Gmenii aici vremea Pălmăgoii 
şi cOda vâcului..“ (T. Criş6nu , 

Transilv., c. Cugieru). 

v. Judeţ. — Lume. — Pălmăgoe. — 
Vec. — Vele... | 

Deja, din primii secoli ai creştinis- 

muluj, nu trecea un an fără ca 6menii 

să nu'şi închipuâscă apropiarea vremii 
de apoi, şi tot aşa, crede ori-ce popor 

pînă astădi, de câte orii se pare a re- 

cun6sce în stricarea, obiceelor şi'n vîrte- 
jul noutăţilor simptâmele cele apoca- 
liptice ale sfîrşitului lumii. 

Grama din Budesci, circa, 1600 (Cuv. 

d. bătr. 1 p. 94): „şi să ştei tot omul - 
că nu săîntu datoriu nece unui om, 

fără de Radului Măînzului 8 costande, 

că acum ei vr6mâ6 de apoi...“ 
„Când se fac lucruri oprite de lege, 

când se arată semne în s6re: sai în 

lună, când des se întâmplă morte nă- 

44
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praznică, ciumă, holeră, cataroiu în 
Gmeni, în vite etc., atunci poporul dice: 

sa apropiat vremea d'apa...“ (N. 
Coman, Buzeii, c. Macsenu). 

„Unii die: parcă nui acum vre- 

mea d'apoY? toţi se mănâncă, Jidovii 

ne topesc, dările se îngreue, şi când 

plouă pre pl6uă, iar când nu, de loc.“ 

(A. Vasiliii, laşi, c. Poieni). 

„Când cine-va are o judecată şi o 
perde, dice că nu mai este nică o drep- 

tate în lume: a venit vremea d'a- 

poi; când cei tineri nu se sfiesc de 

cei bătrâni, se dice ca perit ruşinea 
în lume: a venit vremea d'apoi; 
când copiii nu se supun părinţilor, 

când se cârtă tatăl cu filul sei sai 

frate cu frate, se dice ca venit vre- 

mea d'apo; când un unchiaş văduv, 
de 60-70 ani, având copii căsătoriți, 

se îns6ră şi lea o fată de 16-20 ani, 

se dice ca venit vremea d'apoi; 

când bogaţii de ce aii mai mult, de ce 
înşâiă pe cei sărmani, luându-le şi 
puţinul lor cu feluri de mijlce, se qice 

ca venit vremea d'apoi; când po- 

porul vede pr6 mulţi copii pe la tâte 

casele, dice ca venit vremea da- 

poi, căci pr6 sa înmulţit lumea şi 

peste 10 sau 20 ani n'o să aibă ce 

mai mânca...“ (G. Bădescu, Muscel, c. 
Slănic). 

„Poporul, mai ales bătrânii, când 
văd câte un lucru noii pe care nul 

pricep, îndată dic că: sa apropiat 

vremea d'apoi, fiindcă a înviuat 

dracul pe pămînt...“ (E. Iordăchescu, 
Botoşani, c. Cristesci). 

„Prin vremea d'apoi poporul în- 

țelege nu numai sfîrşitul lumii, dar şi 
sfirşitul fie-cărui om; de aceia când 
este cine-va fără t6mă de Dumnedeii, 

i se dice: acum e mare şi tare, dar 
va vede el la vremea apoi!“ 

(Preut C. Ionescu, Mehedinţi, c. Şige- 
scii-de-jos).     
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„Ca ameninţare de resbunare: las, 
co veni vremea G'apoi!“ (I. Ionescu, 

Teleorman, €. Râi6sa). 

Cu diferitele accepţiuni de mai sus, 

în poesia poporană: 

De-ar veni vremea d'apoă 

Să ne scăpâm de ciocoi!.. 

(Sucâva, c. Broşteni) 

A venit vremea d'apoă 

Să slujim iar la ciocoi!.. 

(Dimbovita, c. Pietroşiţa) 

În districtul Sucevei (e. Tătăruşiă, 
N.- Gavrilescu) poporul cântă: 

Frundă verde baraboi! 

Ai venit vremea d'apoi 

S'alegem primari dintre noi 

Să judece pe ciocoi... 

sau: 

Frungă verde baraboi! 

Au venit vremea d'apoi, 

Căci ne tunde ca pe oi 

Și ne mână ca pe boi... 

Apoi întroducerea căilor ferate a 
dat nascere dicătorii : 

A venit vremea d'apoi, | 

Ca eşii car fără boi... 
(G&. Balaban, Putna, c. Pădureni) | 

Proverb apocaliptic: 

Eşiţi morţi să întrâm noi, 

Că e vremea de apoi... 

(Pann, III, 5!) 

IVe, Observaţiuni lingui- 
stice. 

In popor se aude adesea apăi şi 
chiar numai păi. 

Jipescu, Opincaru p. 25: „Apăy unde 
mi ţi să sculă Domnu Tudor, mai acu 
şaideci de ai fără doi...“ 

Același, p. 5l: „Apă, mă vericule, 
dacă vrei să te măriască şi să te feri- 
căască a lume, dă ce nu pui sărbătorea 

“scripeari, rumâni d'ăi vechi, să'nveţe 
pă băieţi şi fetili satului la cântări cu 
ghidra or cu cobza...2%
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Basmul „Fata popii a cu stem“ 

(Revista literară, 1885 p. 539): 

„— Ce vrei, omule? îl întreba ea. 

„— Pă, sărut mâna cocână, sînt cu 
stăpânu-mei...% 

De asemenea poi, nu ca formă sim- 

plă corespundătâre italianului „poi“, 

ci ca o scurtare, la Hristachi Pitariul, 
Istoria lui Mavroieni, 1817 (Buciumul, 

1863 p. 40): 

Vai, o! T6ră-românâscă, 

Vegi cin” să te stăpânâscă! 

Un Dumitru Turnavit, 

Care n'ai fi mai gândit! 

Poi să te fi dat d'o parte 

Şi să vedi ale lui faptel... 

Forma apoia, ca în „inapoia ca- 

sei = derriăre la maison“ (Cihac), sai: 

"Din apoia carului 
Merge mama, robului... 

(Reteganu, Poes. pop. 37) 

se întrebuinţâză numai cu genitivul şi 

resultă, din aglutinarea genitivalului a, 
ca şi'n: „din aintea casei:=din ainte 

a casei“. La Macedo-români însă forma, 

apoia, di apoia, di pre apoia, între- 

buințată, fără genitiv, pare a fi com- 

pusă cu emfaticul -a (v. 54), după 

cum crede şi Miklosich, Rumân. Un- 
ters. II p. 60. 

v. Ainte.—*" Apoi. — După. — Napoi. 

2 Apbi, adj.; dernier, -&re. După ana- 

logiă cu întâiu, care este adverb şi 

mai ales adjectiv, adveibul apoi func- 
ţioneză şi el une-ori în vechile texturi 

ca adjectiv, în loc de construcţiunea 

adjectivală obicinuită: cel de apoi. 

Legenda Sf. Nicolae, sec. XVII (Cod. 

Mss. miscell. al Bis. Sf. Nic. din Bra- 

şov, p. 135): „auzi Dumnedzău rugă- 

ciun6 lori şi le dâde rod la vr6me 
Dumnedzeescul Necolae, şi se slobozi 

diîn neplodire muma, şi Jară după, a- 

cela trâi fârâ de coconi şi altuli nu   

mai nâscu, ce acesta-i fu şi întăi 
Şi apoi...“ 

Coresi, Omiliar 1580, quatern. XIV 
p. 12: „mulţi vor fi întăii apoi, şi 
apoii, întăii...« 

Sub forma scurtată poi în Codicele 
Vozoneţian circa 1550 (Mss. în Acad. 

Rom. p. 143), Ep. Petr.. 1, 20: „în 
polul anu = rr loxydrov răv xpdvovt, 

Tot acolo la feminin, p. 139, Petr. I, 

5: „în vr6m6 câia poia=—2v ae 20- 
vărai, 

V. *' Apo. 

Aporiă, s. f.; doute, incertitude, 
embarras. Grecul &7zoeie. Cuvîntul 
era, destul de respândit în timpul Fa- 

narioţilor. Sinonim cu îndoslă, bâ: 
nat, încurcătură, cumpănă. 

Cantemir, Ist. leroglif. (Mss. în Acad. 
Rom. p. 317): „precum cia multă 

vreme cu acest fâliu de îngăimâle au 
trecut, şi spre toate răbdare neclătită 
am avut, aşa, şi de acmu înainte încă, 

puţină îngăduinţă să avem, ca o dzi 
puindu-ş, şi acâstia aporiă a'şi deslega 
să poată...“ 

Hristache Pitariul, Istoria lui Mavro- 

ieni, 1817 (Buciumul, 1863 p. 28): 

Te uitai prin spătăriă, 

Remâneai la aporiă;: 

Vedeai săbii ferecaite 

Tot prin păreţi spîngurate, 

Mai pistâle, buzdugane, 

Măsădrace şi iatagane... 

Apoi stai, te socotiai 

Şin rost nu puteai să'i dai... 

Filimon, Ciocoii vechi p. 56: „Iată 
doi ani în cap de când te-am dat pe 

pricopsslă, la Postelnicul, şi nu văd nici 

un spor dela tine; acesta mă pune 
în mare aporie...* 

Alexandri, Hagi-Petcu, act. I sc. 3: 

„Ce se potrivesce, beizade! de 

vreme ce vărul evgheniei vâstre 

44%
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vai proskalisit, nu încape nici 
o aporie...* 

v. Grec. 

Ap5s, -6să, adj.; aqueuz. Lat. aquo- 

sus. Mai puţin întrebuințat decât si- 
nonimul apătos. 

Basmul „Omul cu trei minţi“ (Sbiera, 

Poveşti p. 226): „Călătorind sărmanul 

amu cât aii călătorit, stă că, sosesce 

la un rîă mare şi apos forte, căci 
ploăse mai nainte...* 

v. Apătos. -— Aposa. 

Aposa, s. f. artic.; ocâan, mer, vaste 

6tendue d'eau. 

Dosofteiu, Acatist 1673, f. 22: „a- 

poasa o trecu 'n vad ca pre uscat şi 

de eghiptâsca nevoae scăpânâii...“ 
v. Apos. 

Aposcorachință, s. f.; renvoi inju- 

rieux, action de vilipender. * 

Dosofteiu, 1673, ps. XXVI: 

Nu'ţ ascunde, Doamne, faţa pr6 cinstită, 

Nu fugi de mine la vriame cumplită, 

Ce'mi trimite, Doamne, a ta socotinţă, 

Să nu duc delungul aposcorachinţă... 

unde în textul original (ed. Bianu, p. 

83) se alătură explicaţiunea: „Spun 

pentru corbul că d&ca scoate pui, âi 

hrăniaşte pănă faci fulgi şii părăsia- 

şte, unde's albi, că săndoiaşte pre 

corbiţă; atunce ei ţâpă că n'au hrană, 

pănă faci pană nsgrâ, atuncia de-acii 

să'ncriade corbul de'i hrâniaşte; aciaia 
jaste aposcorachimţă...* 

Un cuvînt făurit de Dosofteiu din 
grecul dmooxogaziţo, Grooxogaxoudş. 
E sigur că n'a trăit o clipă măcar în 
gura poporului. 

v, Grec.   

Apostol (plur. apostoli), s. m.; a- 

pâtre. Din gr. drrooroios, paleo-sl. 
apostoli, de unde apoi adjectivii 

apostolicesc=gr. dmoorolidc şi 
apostolesc=paleo-sl. apostoliskii, 

precum şi substantivul apostoliă 
=gr. arrooroiţ. Cu grafica cirilică, se 

scriea, şi românesce șcurtat, ca şi n 

paleo-slavica;: ană, anân. Literalmente: 

„cel trimis cu o însărcinare“. Numele 

dat în specie celor doi- spre-deci uce- 

nică ai Mântuitorului, cară însă, re- 

spândind doctrina, evangelică ei-înşii 

şi prin învăţăceii lor, formaseră vr'o 
şgâpte-deci de apostoli de a doua mână. 
Pentru a se deosebi unii de alţii, nu- 

mai cei doi-spre-deci se numiaii în 

graiul vechiu vărhovnici(=paleo- 
slav. vrihovinikii, xogvgatoc) şi se in- 

vocau în blăsteme îndată după Ar- 

hangeli şi după Ioan Botezătorul. 
Act moldovenesc din 1678 (A.L.R. 

III, 252): „cine sa ispiti peste seri: 

sore me să strice danie me, acela om 

să fie neertat de Domnul. Dumnezeu 
şi de Pricurată Fitoră Marie şi de 

sfenţii Voivozi îngereşti şi de Ioan Bo- 
tezătoriul şi de 12 vărhovnici 
Apostoli... 

v. Vărhovnic, 

Ca şi cei-lalţi creştini, Românii prin 

apostoli, fără, arătarea numelui, înţe- 

leg mai cu s6mă pe Sânţii Petru 

şi Pavel; iar când e vorba de un 

singur Apostol, atunci este anume cel 

dentâiu din doi, cap al tuturor apo- 
stolilor. 

La mitropolitul Varlam, 1646, f. 

90 b, în predica „la svenţii Apostoli“ 

figureză în frunte următ6rea imagine 

a lui Petru cu cheile şi Pavel cu 
cartea, executată de xilograful Ilie al 
mitropoliei din Iaşi:
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Cu totul anttel însă, îşi represintă 

pe Apostol mitologia poporană română, 

întemeiată în acâstă privinţă pe o ico- 

nografiă creştină mai veche decât cea 

bizantină şi cea slavică : 
„Poporul crede că Sff. Apostol stai 

în lună, Petru de-a drâpta şi Pavel de-a 

stânga“ (T. Manolit, Fălcii, c. Şişcani). 
Acâstă credinţă isvoresce immediat 

din următârea representaţiune tipică 

a celor doi Apostol în vechile monu- 

mente religi6se, începând de prin se- 

colul al IV-lea: 

  

(Martigny, Antiq,. chrât. p. 587 

v. Avel, — Cain.     

P
A
 

Pe alte monumente ale anticităţii 

creştine, cei doi Apostoli sînt, represin- 
taţi în faţa a doă oraşe, din cari es 
turme de oi, puse sub paza lor (Mar- 

tigny, op. cit. 538). De aci, ei fiind 

patroni ai vitelor: 

„La Sânţii Apostoli Petru şi Pa- 
vel toţi sătenii cari aii vite duc la 

biserică caş pr6sp&t, brânză, urdă, co- 

larezi şi păsat...“ (7. Poppescu, Buzei, 

c. Chiojdu-Bâsca). 
Lui Sân-Petru însă, ca celui de că- 

peteniă, ii este încredințată mai cu 

dinadinsul ocrotirea vitelor. Fără voia 

lui un lup par put6 să mănânce 

o oiţă. Prin urmare, dacă lupii mă- 

nâncă vite, este că dinsul le dă voe. 

De aci, printi”o firâscă asociaţiune de 
idei : 

„Poporul dice că Apostolul, adecă 

Sântul Petru, în t6te nopțile ursesce 

lupilor vite de mâncare...“ (T. Poppescu, 

c. Chiojdu-Bâsca). 
„In 16 Ianuariii, diua Apostoluluă 

Petru, să nu se lucre, că e reu pen-
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tru lupi. Poporul dice : Sân-Petru portă 
lupii.“ (R. Simu, Transilv., ce. Orlat). 

Despre Sân-Petru şi Sân-Pavel a-par- 
te, şi mai cu s6mă despre călăto- 
riele legendare ale celui de'ntâiu pe 
pămînt şi despre o călătoriă apocrifă 
a celui al doilea la iad“, . 

v. "Andreu. — Petru. — Pavel. 

2- Apostol, n. pr. m.; 10. nom de 
bapt6me: Apostolus; 20. nom dune 
ancienne famille noble de Moldavie. 

10. Ca nume de botez, destul de 
obicinuit la Români, ca, şi la Serbi, la 
Bulgari şi la, Neo-greci, Apostol e pus 
sub patronagiul dilei Sânţilor Apo- 
stoli Petru şi Pavel. 

V. 1" Apostol, 
Necşul ot Pitesci, 1661 (Arch. Stat., 

Doc. rom. I No. 161): „frate mieu 
Apostol i Manolie şi alţii carei vor is- 
căli mai jos...“ 

Intre boierii pribegiţi la Ruşi cu Di- 
mitrie Cantemir, unul se chiima „Apo- 
stol Căpitan“ (Letop. II, 864). 

In Moldova, acest nume de botez 
era des în familia Catargii: la 1641 
mare-postelnic era, Apostol Catargiii (V. 
A. Urechiă, Miron Costin 1 p. 82) ; 
peste 40 de ani, Apostol Catargii era 
mare-comis (ibid. 162), 

Ca, deminutiv din Apostol, este A. 
postolachi sai numai Posto- 
lachi. 

Act moldovenesc din 1690 (Cona. 
Mss. Asachi în Arch. Stat, t. 2p. 
450): „Toadir fitoriul lui Postola- 
chi părcălabul de Orheiu...« 

Un sat în Prahova se chiamă A- 
postolache (Frundescu). 

20. In Moldova exista şi o familiă 
boierâscă, Apostol. 

Nic. Costin, Letop. 11 p. 94: „După 
mortea lui Ilie Cantacuzino Visterni- 
cul, stătuse Visternie mare Gheorghiţă, 

  

  

Apostol Păharnicul, pre carele îl avea 
Nicolai-vodă (Mavrocordat) aprope...“ 

In a doua jumătate din secolul XVII, 
un membru din acestă familiă, Pavel 
Apostol, întrase în oștirea, pol6nă Şi 
s'a deosebit atât de mult prin fapte 
vitejesci, încât Statul îi dărui drept 
resplată mai multe sate în Ucraina. 
Fiiul seii Danilă Apostol, ajuns vestit 
prin luptele sale contra Tătarilor Şi 
Suedilor, rival al faimosului Mazepa, 
la virsta de 70 de ani a fost ales hat. 
man de cătră Căzacii Zaporojeni, pe 
cari ka cărmuit apoi pînă la morte, 
între 1727—34. După Engel (Gesch. d. 
Ukraine p. 348), el a fost: „un demn 
urmaş al lui Chmielnicki, restabilind 
între Căzaci linişte, dar fără a fi tră. 
dat vre-o dată libertăţile lor“. In- 
suşi rivalul seii Mazepa se rostia de- 
spre Apostol, pe când acesta era încă, 
numai colonel: „este un Moldovân, că- 
rul 6stea Zaporojenilor îi datorgză, mult, 
ca şi lui tată-seii; e vitez; toți îl cin- 
stesc şi '] iubesc“ (BantyS-Kamenskii, 
Ist. Maloi Rosii, t. 3 nota 109). Hat.- 
manul Danilă Apostol a avut; doi fii, 
Petru şi Pavel, ambii coloneli şi din- 
tre cari cel al doilea —după mărturia 
contimpuranului Weber — vorbia cu 
multă înlesnire lătinesce, polonesce, 
franţusesce, italienesce, nemțesce şi ru- 
sesce. Acelaşi Weber ne spune, că fa. 
milia Apostol se trăgea: „von dem 
vornehmen und alten Geschlechte der 
Catarren in der Moldau her, in wel- 
chem Firstenthum seine Voreltern die 
grâssten. Bedienungen besessen haben“ 
(ap. Engel, op. cit. p. 339). In acest 
pasagiu „Catarren“ este o învederată 
erdre de copiă saii de tipar în loc de 
Catarzeu, adecă Catargiu, sin- 
gură familiă boerâscă din Moldova care 
se începe cu Catar- şi cătră care se 
pote aplica epitetul de „ilustră Şi ve- 
che“ (vornehm und alt). In adevăr,
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după cum am vădut mai sus, în fa» 

milia Catargiii numele de botez Apo- 

stol era aşa dic6nd stereotip. Nemul 

boierese Apostol este dară o ramură, 

din Catargiesci, numită tot aşa după 

cum o ramură din Bolduresci şi-a, în- 
suşit numele de „Costachi“. 

v. Catargi. 

5Apâstol (plur. apostoli sai apo- 

stoluri), s. m. oun.; t. de Thâol.: les 

actes des Aptres, Carte canonică, 

scrisă de St. Luca şi care cuprinde o 
parte din faptele Apostolilor 

după înălțarea Mântuitorului. In Noul 

Testament urmsză immediat după cele 

patru Evangelie, pe cari Gre-cum le 

continuă. Ca sinonim mai puţin între: 
buințat se dicea şi Praxzei sai 
Praxiă din grecul „Ilodăee (râv 

&IT00r0Âv)“. 

Din causa marei importanţe biseri: 

cesci a acestei cărți, Românii începu- 

seră a o traduce deja de prin secolui 

XV. Cel mai vechiu Apostol românesc 

manuscript este aşa numitul Codice 
Voroneţian, scris cam între 1500 — 1550 

(ed. Sbiera, Cernăuţi, 1885), iar cea mai 

veche tipăritură e Apostolul de pe la 

1570, din care unicul exemplar cuno- 

scut se păstreză în Muzeul istoric din 

Bucuresci (Tocilescu, Rev. t. 5 p. 29 

—57); ambele fără titlu. La 1683 s'a 

scos în Bucuresci în ediţiune separată: 

„Apostolul de pre orănduiala grece- 

scului Apostol“. 

Afară de vechi traduceri românesci, 

între cari cată să nu uitâm pe acelea 

din Noul Testament dela 1648 şi din 

Biblia dela 1688, tot României apar- 

ţine Apostolul tipărit în-4 pe 268 foi 

slavonesce „în capitala 'Tîrgovisce “ 

(vi nastolnem grad Triigovisă) la 1547 

şi *n care se dice că: 

Ispisasese sie 

sviatie îi bozes- 

Serisu-sai a- 

ceste sfinte şi   

tiivnie knigi gla- 

golemi Praxii vi 

dni blagovernago 

i Bogomi chra- 

nimago i samo- 
drăzavnago lo 

Mirci voevode i 
gospodarii visoi 

zemli  Ugrovla.- 

chiiskoi i Poduna- 

viiu, synii velika- 

go i prâdobrago 

Radula voevodi; 

temie ubo azi 

grâsni i minse vii 

zloveechi  Dim- 

trie logofeti vi- 

nukîe  Bozida- 

rovi videvseze u- 

malenie sviatych 

i  bozestivnich 
knigy vizdelâchii 

troudoliubiizno, 
eliko vizmogochi 

oumom  postig - 

nuti Bogou pos- 

pesustvuiuscumi, 
sipisachi i su- 

vrityeh duse po- 

liiznye knigy sie 
Praxi, ee. 0u- 

bo Duchom svia- 
timapostoly nau- 

ise i propovâ- 
dase i prosiase 

vusâi viiselensi 
konce zemliinie; 

troudiehse o semi 

i sii oucenikyi 

moimy Opr6 i 

Petri...   

d-deesci cărţi dise 
Praxie în dilele 

bine -credinciosu- 

lui şi de D-dei 
păzitului şi au: 
tocratului Ion 

Mircea, Voevod şi 

Domn a totă ţâra 

Ungrovlahiei şi 

pe Dunăre, fiiu 
al marelui şi pre- 

bunului Radul 

Voevod; deci ei, 

păcătosul şi cel 
mai mic între 6- 

meni Dimitrie 

Logofăt, ne 

pot al lui Boji- 
dar, v&dend în- 

puţinarea sfinte- 

lor şi d-deescilor 

cărță, m& apucai 

cu dragă muncă, 

întru cât îmi putu 

ajunge mintea, 

cu ajutorul lui 

D-dei, de am 
scris şi am is- 
prăvit aceste su- 

fletului folositâre 
cărți Praxia, pe 

cari prin Duhul 

Sfânt le-ai învă 

țat Apostolii şi 
a predicat şi aii 

făcut să lumineze 

lumii întregi pînă 

la marginile pă- 

mîntului; și am 

lucrat aceste cu 

ucenicii mei O- 

prea şi Petru... 

Este o mare raritate bibliografică, 

datorită tiparului romănesc, pe care 

noi o cun6scem după exemplarul din 

biblioteca, naţională serbă din Bielgrad;
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un altul, mai complet, se află în bi- 
blioteca publică din Petersburg (Kara. 
taevi, Rospisi slav. knigti 1861 No. 
30). Dintre Apostoluri slavice, mai ve- 
chiii decât acesta este numai cel din 
1525, tipărit la Wilno de Francisc 
Skorina, 

Atât Ardelenii, precum şi Moldo- 
venii, îşi aduceaii Praxia din era. 
Românescă, 

Zaconic din Bălgrad, 1679 (Cipariu, 
Fragm. 261): „0 evanghelie rumănâscă 
şi apostol rumănesc, carele le-au dat 
Şerban-vodă...“ 

Enachi Cogălnicânu, Letop. III p. 
198: „Poroncit'aii (Constantin Mavro- 
cordat) de aii adus şi cărţi pinţăles 
din ţara Romănescă, căci în Moldova, 
nu se afla Evanghelii, Apostoli şi Le- 
turghii, dănd poroncă, Mitropolitul acele 
cărţi să le cetâscă, pinţăles pe la bi- 
serică... 

Ion Ghica, Scris6rea IV : „când ple- 
caii la prăvălie, îşi trămiteai copiii la 
dascălul Chiosea, ca să nu ştirengăre- 
scă pe uliţă şi ca să înveţe să cana. 
narchisescă, să ție ison cântăreților 
din strană, să citâscă, apostolul, să, dică 
tatăl-nostru şi credul...“ 

V. 1: Apostol. 

Apostolăsc s, apostolicăse, -6scă, adj. ; 
apostolique. Tras dela Apostoli sai 
de felul cum eraii Apostolii. 

Omiliar dela Govora, 1642, f. 1»: 
„creştinătăţiei noastre a, sfintei bes6- 
reci apostolescă a Răsăritului...“ 

Cantemir, Divanul 169, f. 43b: 
„când vom cunoaşte şi câlia carile am 
cunoscut şi am audzit dumnedzăeşti 
apostoliceşti şi bessriceşti porunci...“ 

Zilot, Cron. p. 91: 

Călugăre! cână te-ai suit pe scaun arhipă- 
storesc, 

Urmâză ca să fi sciut canonul Apostolicesc.. 

  

  

Şi tot acolo în proză forma aposto- 
lesc: „multa, învăţătură, care la mulţi 
se întâmplă vătămătâre de suflet, îl 
surpa şi pe dînsul întru nebăgarea de 
s6mă a dogmelor Apostolescy...« 

v. t- Apostol. 

Apostolăsce s. apostolicesce, adv.; 
apostoliguement. Aşa cum făcea A- 
postolii. 

Călătoria Maicei Domnului la Iad, 
text circa 1550 (Cuv. d. bătr. 11, 338): 
„bau făcutu cumu-i îngereşte şi apo- 
stoleşte, dereptu ace să muncescu...“ 

Alexandri, O primblare la, munţi : 
„De doă câsuri de când ne primblam 
apostolicesce prin d6luri şi prin văi...“ 
= „am umblat pe jos, imitat după 
locuţiunea, scolastică: „per pedes A po: 
stolorum“, 

v. Apostolese. 

Apostoliă, s. f.; apostolat. Menirea 
Apostolilor saii asemenea. Sarcina 
de a respândi Evangeliul şi alte mari 
adevăruri. 

Versetul: „xi ryv 2reoxonqv 
auroi Adfor tregos“ (Psalm. CVIII, 8), 
la, Arsenie din Bisericani, circa 1650 
(Mss. în Acad. Rom.), ne întimpină în 
trei versiuni: „şi episcopiia lui să 
o ia altul; şi cinstia lui..., şi apo- 
stoliia lui...“ La Coresi, 1577: „Şi pis- 
cupiia“; la Silvestru, 1651: „Şi de- 
regătoriia“. 

v. t: Apostol, 

A-prână, adv. et, subst.; avant-midi. 
literalmente ad-prandium, ca a. 
miadi==ad-mediam-diem“. Poporul deo- 
sebesce a-prândul-m are şi a-prângdul- 
-mic, acesta din urmă numindu-se Şi 
aprânjor, formă contrasă din demi- 
nutivul aprândişor. 

„Părţile dilei sînt : dori, r&săritu s6- 
relui, pre la prândişor, pre la aprând,
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în crucea-amâdi...“ (R. Simu, Transilv. 
c. Orlat). 

„Ciobani împărţese timpul așa: de 

când se lumină de diuă şi cam pînă 

pe la 7 câsuri, îi dice aprângior,; 

dela 7 pînă la 9, aprând...* (1. Bă- 

lănescu, Nemţ, c. Bălţătescii; A. Min- 

culescu, Putna, c. Irescă; N. Bănescu, 

Vasluiu, c. Telejna). | 

Nic. Costin, Letop. II p. 195: „când 

aii fost pe aprânzul cel mare, 6tă că 

ai şi sosit Bekir-aga...“ 
„Diminâţa, când se ridică s6rele ca 

de 3 prăjini la d6l, se dice aprândul 
cel mic, mai pe urmă este aprân- 

dul cel mare, apoi nămiad..“ 
(P. Căderea, Nemţ, c. Bistricidra; G. 

Popescu, Sucâva, c. Mălini; Gr. Gheor- 

ghii, Botoşani, c. Călinesci). 

„Indată după ce resare sârele saii 

când îi rădicat de o suliță, dic căi 

d e-aprându cel-mic; apoi după ce 

se mai rădică hăt multişor, dic căii 
de-aprându cel mare, cam pe la 

9-10 re“ (G. Botez, Iaşi, c. Chişcă- 

reni). 

Descântec bucovin6n de „Fapt“: 

De fapt închinat 

In revărsat de dori; 

De fapt închinat 

Diminâţă ; 

De aprins 

De foc nestins 

De aprându cel mare... 

(Marian, Descânt. p. 118), 

1 

unde editorul pune din erdre: „a: 

prinsu cel mare“. 
„Aprânjor, timpul înainte de 

prând, care este înainte de amiaqi“ 
(N. Sândianu, Transilv., Haţeg). 

v. A-măagă. — Prând. 

Aprângidr 5. aprânjr.—v. A-prând. 

12: Apriăt s. aprist, adj. et adv.; 10. 

clair, 6vident; 20, clairement, evidem-   

ment. Se aude rar în popor, şi este de 
prisos din causa pr&multor sinonimi. 

10. Ca adjectiv: 

Lexicon Budan: „Apriat = chiar, 
limpede, luminati. 

Costachi Stamati, Muza I p. 531: 

„Apriat=lă murit, pe înţeles, 
deslu şit:. 

Ţichind6l, 1814 p. 420: „Lucrurile 

carele se pot tâleui cu cuvinte apriate 

şi înțelepte, de ce tr6bă sînt aci 

sfezile, gâlcevile, anathema...?% 
Apoi în locuţiunea: „apriat lucru = 

c'est une chose claire“. 
29. Ca adverb: 

Basmul „Pepelea“ (Sbiera, Poveşti 

p. 12): „Cine ţi-ai dis să tai tu tote 

oile? Nu ţi-am spus eii aprict că nu- 

mai pe aceia s'o tai care s'a uita mai 
întâiu la tine?..% 

Oraţiă de nuntă de pe la Bragov: 

De vrei să scii apriaț, 

Iţi vom spune-adevărat... 

(G. D. T., Poes. pop. 180) 

Aprial vare a face cu latinul ape- 

rio, nici cu o formă frecuentativă a- 

perto (Cihac), căci din participiele 

apertus şi apertatus fonetica 

român6scă nu îngădue a trage nemic 

analog: din „apertus“ ar fi eşit la 

noi „aperit“, ca din „coopertus“ — „co- 
perit“; din „apertatus“ am av6 „aper- 

tat“, ca din „libertatus“ — „iertat“; 
dar apriat nică într'un cas. Apriat este 

curat; paleo-slavicul n pu ar 1 „gratus“ 
(Miklosich, Lex. 690), serbesce pri- 

iatan, cu preposiţionalul a- ca în 
pă-nevoe“, „arene“ şi n atâţia alţi 
adverbi. Sensul fundamental este dară 

„sratum acceptumque habendo“, „plau- 
siblement“, „de fagon ă 6tre agres“. 

v. Priesc. — Priincios. — Prieten. 

l-Aprig Ss. ăprie, adj.; impâtueux, 

violent, fougueux, irascible. Din lati-
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nul apricus „expos6 au soleil; ce 

qui est expos6 au soleil, est aussi 

chaud, vif“ (Cihac). Singura pedecă con- 

ina acestei derivaţiuni ar fi accentul, 

de 6ră-ce lătinesce e apricu ss, adecă 

apricus, de undela noi ar trebui să 

fie apric sai aprig. Este sigur însă că, 
aşa a şi fost în graiul românese cel 

primitiv, urcarea tonului pe silaba ini- 

țială fiind posteriră. In adevăr, numai 

prin tonicul 3 (lat. 1) se explică ne- 

trecerea lui î în e în aprig, căci ne- 

tonicul î (= lat. 3) ne-ar fi dat pe ă- 

pres, ca în „ăger=âgilis“, „frâged=— 

frăcădus“, „cuminec=communico“ ete., 

pe când o asemenea, formă nu ne în- 
timpină, nicăiri în texturi sai în gura 

poporului, ci tot-Wa-una, cu î, şi ade- 
„sea cu conservarea, lui c. 

Dosofteiu, Paremiar 1683, II f. 20 
b, Proverb. XXI, 19: 

Mai bine să lă- 

cueşti în pustie, 

decât cu femiae 

Melius habitare 

in deserto quam 

cum muliere ri: 

sfadnică şi a- xosa et linguosa, 
prigă,.. et iracunda... 

Ibid. 1 f. 34 b, Prov. XI, 9%: 

Sufletele sânti 

blagoslovite toa.- 

te căale prosta- 

tece, iară omuli 

aprică nu i-i bun 

chipulii... 

Anima bene: 

dicta omnis sim- 

plex, vir autem 

animosus in- 

honestus est...   
unde în Biblia din 1688: „omul m â- 
niosi“. 

Acelaşi, Synaxar 1683, Dec. 3, f. 
189 a: „Ellinii şi necredincoșii să fia- 
ceră amari şi aprici, crudz Şi 
nemilostivi..* 

Nic. Costin, Letop. II p. 9: „...llie 
Sturzia, măcar că mai avut fitori, 
n'a priimit nice Domnie; ce boiarii 
poftindu'l, şi văzind că/l trăg6 cauşul, 
îndată s'aii urat că de va fi el Domnu,   

să ştie bine că pre toţi boiarii va pune 

supt sabie; ce boiarii auzind aşia, în- 

dată aii şi contenit, că ai fost de al 

credâria, că aii fost om aprig...“ 

Corbea, Psaltire circa 1700 (Mss. în 
Acad. Rom.), XVII: 

Cu cel ales de-i umbla 
Fiir6'ţ fu se va schimba, 
Iară cu îndărătnic 
Pii-vei apric şi sâlnic.. 

Beldiman, Tragod. v. 1697: 

Oste era îndestulă, peste do&-deci de mii; 

Cinci de Ianiceri ortale. coi mai aprigi şi 

delii... 

Costachi Conachi, Poes. p. 220: 

Să îmbli, să vegi în lume or-ce lucru de 

"plăcut; 

Ai privelişti de primblare, aj tineri de întrecut; 

Sai în scurt, ultând năcazul ce'ți vine dela 

amor, 
Să'ţi petreci vremea cu gustul unui aprig 

vinător... 

Balada „loviţă“: 

Şi cum qise bătrânul, 

Incălecat/ati surul, 
Surui aprig şi fudul... 

(Marian, Buc. 1, 149) 

Doină din Ardsl: 

Când vedi faţa'i rumeicră, 

Un dor aprig te omâră; 

Iar când trece şiţi zimbesce, 

Câmpwn faţă înfloresce... p U 

(Familia, 1884 p 455) 

A. Odobescu, Pseudokyn. p. 9: „vul: 

turii cei falnică cu late pene negre, 

precum şi cei suri, al căror cioc a- 
scuţit şi aprig la pradă răsare hidos 

din ale lor grumazuri jupuite şi go- 
Lage... 

v; Iute. — Inimos. 

2: Aprig s. ăprie, adv.; impâtueuse- 
ment, vivement. 

Corbea, Psaltire circa 1700 (Mss. în 
Acad. Rom.), XXĂVI:  
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Păcătosul pre cel derept apric pândâşte 

Şi caută, şi să'l omoare pre el gândâşte... 

v. t'Aprig. 

Aprigime, $. f.; „v6h6mence, impe- 

tmosit6, brusquerie“ (Cihac). 

v. t'Aprig. — -ime, 

Aprilie s. april, s. m.; Avril. A pa- 
tra lună a anului. Formă cărturărescă, 

a cuvîntului, luată dela, Slavi (Anmpuzuii) 

saii dela Greci (4mrgiltos), pe când din 
latinul Aprilis d'a-dreptul derivă 

forma poporană Prier, rostit une-ori 

Priel sai Priil. Macedo-românesce 

A priar(Dr. Obedenaru). La Istriano- 

români: Avrilu, după forma vene- 

ţiană. | 

Coresi, Omiliar 1580, quatern. X p, 

12: „cinci zeci de zile deîn Paşti în 
luna lu Prieri..* 

Nic. Costin, Letop. II p. 44: „ai 
venit veste dela Tarigrad şi cărţi la 

boieri în zioa de staule Floriilor A- 

pril 8...“ | 
„La Aprilie în 16 lelele se prind în 

horă ne'ncheiată şi j6că pe verdsţă ; 

verdâţa pe unde aii jucat Ielele se to. 

pesce ca cum ar fi arsă de foc, apoi 
tărdiii tare resare iarăși i6rbă, în acel 

loc, de o frumuseţe rară, dar nemân- 
cândo nici un dobitoc...“ (A. Mincu- 
lescu, Putna, c. Iresci). 

„La 22 Aprihe se diceMânică- 

târe, când fermecătrele umblă tâtă, 

noptea de ieaii laptele dela vaci şi 
sporul rodelor de pe câmp, precum şi 
sporul omului“ (A. Iliescu, Diîmboviţa, 
6. Sărdanu). 

Despre diferite credințe şi datine 
poporane privitre la Aprilie, 

v. Georz. — Mătcălâi. — Tudoruse... 

Obiceiul de a păcăli în diua de 1 

Aprilie, „le poisson d'Avrii“, s'a întro- 

dus la noi nu de-mult din Franţa şi 

sa respândit numai pen oraşe. 

Donici, „Di întâiu Aprib“: 

Nu sciii gâi, pe ce temeiuri 
Di întâiu a lui April 

Sau menit din obiceiuri 

A fi di de amăgiri... 

Cu tote astea, şi pe la ţâră Aprilie 
este privit ca înşelător, cela-ce 

a dat nascere mai multor qicători ţe- 
rănesci, în cari cuvintul Prier se 

pune în înrudire prin etimologiă popo- 

rană cu priesc. 

„Despre Prier poporul dice: ori 

priesce, ori despâe“ (V. Tomescu, Te- 
cuciu, c. Buda). 

„Priil priesce şi jupesce“ (G. Thoo- 

dorescu, Galaţi, Mavromolu). 

Prier fără plâe 

Cheful Românului m6e... 

(S. Mangiucă) 

„Lui April i se dice Traistă'n- 

bâţ“ (3. Velişcu, Iaşi, c. Bădeni) sait 
„una lui Traistă în bâţ“ (G. Bo- 

tez, c. Chişcăreni). 
Istriano-românii ai luat dela Vene- 

țiani do& dicători : 

Avrilu nu te 

rescuperi ; maiu 
Avril no te 

scoprir, Magio va 

  
zalik cia.., adagio... 

De Avrilu Avril dolce 

dulci durmi... dormir... 

(Miklosich) (Boerio) 

v. Prier. 

Aprind (aprins, aprindere), vb.; 

allumer, embraser, enflammer. Focul 
de'ntâiju aprinde, după aceia arde. 

In aprind noţiunea fundamentală este 

„apuce a-%, derivând din latinul ap- 
prehendo, care în cele-lalte limbi 

romanice şi-a luat; cu totul o altă des- 
voltare, însă cu aceia-şi noţiune fun- 

damentală. Românul aprind şi france- 

sul apprends represintă de o po: 

trivă pe acelaşi prototip latin, dar la
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noi este „apuc a arde“, la Francesi 

„apuc a sci“. Fără element preposi- 

țional, se dice: „prinde a arde“, 
înrudit cu francesul „prendre feu“ 

şi italianul „prender fuoco“,. de 

unde se şi explică nascerea ulteridră, 

a lui aprind „allumer“, singurul sens 

cu care acest cuvînt s'a păstrat în 

tâte dialectele române (cfr. Şainenu, 

Semasiologia p. 181). Istiriano-românul 

prind alături cu aprind este o formă 

scurtată. Macedo-românesce se dice la 

participiu aprimptu saii apresu în loc 

de aprins (Dr. Obedenaru, Dicţ,. Mss, 

în Acad. Rom.). Să se observe că şi'n 

daco-româna n din aprind tindea spre 

dispariţiune, trecând în nasală vocală, 

de unde se şi scriea une-ori prin x, nu 

nu prin u, bună-ră la Varlam, 1643, 

I f. 286 b: „pierdă ucigaşii aceia şi 

cetate lori aprinsă (anpumca). ..“ 

In graiul vechiu sinonim cu aprind 
era încind = lat. incendo; cu acea 

deosebire totuşi că acesta din urmă 
exprimă mai mulţ un moment inter- 

mediar între aprind şi ard, precum 

şi aprind constituă 6răşi un moment 
intermediar între aţiţ şi încind. 
Este o frumâsă gradaţiune: focul se 

aţi ţă, focul se aprinde, focul se în- 

cinde, focul arde. Distincţiunea însă 

între aprind şi încind nu se prâ 

păzesce în vechile texturi. 

Dosofteiu, 1680, ps. LX: „în măn- 

driia, necuratului să aprinde mâserul“, 

unde la Coreși, 1577: „în trufa necu- 

ratului încinde-se mişelul“, iar lăti- 
" nesce: „dum superbit impius, incen- 
ditur pauper“, 

Corbea, Psaltire circa 1700 (Mss. în 
Acad. Rom.), XXXVIII: 

Şi în gândul meu, 

De. nespus băsău, 

Foc se va încinde 

Şi se va aprinde... 

Silvestru, 1651, f. 
XXXII, 92: 

Ca foc să va 

încinge de mă- 

niia mia, şi va 
arde pănă dede- 

suptul iadului, şi 
va amistui pă- 

măntul şi rodul 

lui, şi va aprinde 

temeliile muuţi: 

lori...   

1360 

2179 a, Deuteron. 

“Ori mg îuu- 

xavrat Îx 10ui 

Sunoi uov, nau 

9iocerar tus 

Gdov ucr xara- 

pdiyeiar yijv nai 

za yevviuara aă- 
Tic, pâtăei Ye- 

păi 09twv... 

Predică din sec. XVII (Cod. Mss. 

iniscell. al Bis. Sf. Nicolae din Braşov, 
p. 198): „întrarâ în cuptoriul de fociă 

aprinsă de 7 ori, şi nemica nu se 
spârârâ, nice se temurâ, pentru acâia 

nuoraţi furâ, într'ănsuli, şi nu se a. 
prinseră, nice arserâ,...“ 

Biblia din 1688, Malach. IV, 1: 

  
Că iată zi vine 

arzândii ca 
uni cuptoriu, şi 

va arde pre ei, 

şi vor fi toţ cei 

striini de feliu Şi . 

toţi cei ce fac 

târă.de-legile îre- 

stie, şi va aprinde 

pre ei zioa câia 
ce vine... 

Zilot, Cron. p. 6: 

  

Jiore 100v ft- 
„ga toerar xaLo- 

pu va ue xiiBa- 
| , vos, xi pâtter 

4 

curovc, xal Zoou- 
, € > 

Tai Ti&wrsg oi di- 

Aoyeveig, nai i ctw- 

Tes oi 7rotoivreg 

&voue, xi um 
* > 2 > 

ai &wawWer au- 
7 < 

mois îi imtga 1 

20yon&wq... 

O, ce grâznică văpae numai decăt ai aprins! 
Arde”i, Domne milostive, în pârii de foc 

nestins... 

In înţeles proprii, aprind presupune 

tot-d'a-una foc. 

Cantemir, Divanul 1698, f. 84b: 
„păcatului prileji şi pricină &arcâ, Yară 

av v 
de-aciia a să lăţi pre lesne îi jaste, şi 
dinti'o scântâe să va aprinde foc...“ 

Doina ţerancei : 

De cu dioa mătur casa, 

Aprind focul, gătesc masa,  
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Aduc apă din fântână 

Şi furca n'o las din mână... 
(Alex., Poes,. pop. 2. 808) 

Figurat: 
Varlam, 1643, 1 f. 17 a: „pâcatulii 

iaste unii lucru nesâţiosi : nu-i soseşte 
cu unulii sau cu doaâ, ce totââuna să 

aprinde şi arde tot mai spre multe 

râutâţi să facâ... 

]. Văcărescu, p. 814: 

O flacără supţire 

Imi trece prin simţire 

In câsul ce te văd; 

S'indată mă coprinde 

Un foc ce mă aprinde... 

Costache Conachi, p. 226: 

Ce furtună tulburată şi odihnei surpătore 

- Se rădică în simţirea unei biete muritâre, 

'a potolitelor focuri văpaia inimi aprinde... 

Întwo doină din Ardi, printr”o ad- 
mirabilă asociaţiune. de idei : 

Dragă mi-i leliţa 'n joc, 

Când se l6gănă cu foc; 

Unde'si pune piciorul, 

Te aprinde mohorul... 

(Familia, 1886 p. 311) 

Dar noţiunea focului, fie directă, 
fie figurată, se şterge aprope de tot 

într'o mulţime de locuţiuni metaforice ; 

precum : aprind mânia, aprind, drago- 

stea, aprind rivna, sai pofta, se aprinde 

setea, se aprinde sângele, se aprinde 

faţa, etc. 

Aprind mânia: 

Zilot, Cron. p. 10: 

Că Dumnedei aprindendu-şi gr6znică mâ- 

nia sa, 

Ne lăsa pentru păcate sudori grele a vărsa... 

sait tot acolo, p. 84, aprind gălceva: 

„Turcii pricepând cum că prieteşugul 

Rosilor este curat ficlegug, fiind că-i 

vedea, făcându-se stăpâni pe cetăţile 

şi locurile lor în vreme de pace, le   

stătură împotrivă a nu-i lăsa să mergă 
înainte, din care se aprinse gâlcâva...“ 

Aprind dragostea: 

Varlam, 1643, 1 f. 42 a: „să nu să 

oprâscâ, nice dănăoarâ dragostia, iui di- 

întru noi, ce pururia şi totd6una să 

sâ, aprindeă şi să să înnoiască,..“ 

Antim, Predice p. 9: „cine va fi 

acela carele va socoti acestea şi nu 

se va aprinde cu totul de dragostea 

Mântuitorului.. 2“ 
I. Văcărescu, p. 49: 

Răpind simţiri tinereşti, 

Ii fermeci şi îi uimeşti, 

Apringendu-i cu amor, 
Şi de tine se omor... 

Doină din Ardsl: 

Ai! săracă mândra mea, 

Cu brâu roşu se'ncingea, 

Inima mi-o aprindea... 

0. 8. 244) 

Aprind rîvna sai pofta: 
Cantemir, Ist. leroglif. (Mss. în Acad. 

Rom.) p. 253, despre porcarul care nu 

văduse nici o dată vre-un oraş: „cum 
şi ce ar pute fi cetate ca să să înşti- 

inţ6ze cu pofta aprinzindu-să, râmă; 

torii în câmp pustii lăsind, — vârtos 

purciasă....“ 
Beldiman, Tragod. v. 29: 

După trecere de vreme de câji-va ani, s'aii 
turbat; 

Rivna între ei s'aprinde de slavă... 

Aprind setea: 

Legenda S-tei Maria Egiptenă, sec. 

XVII (Cod. Mss. miscell. al Bis. St. 

Nicolae din Braşov, p. 8376): „acic6 

nice apă n'am avutii să gustii, şi foarte 

mă, aprinde și de apă nu put6 răbâa...“, 

unde aprindea este forma arcaică pen- 

tru prima persână singulară a imper- 

fectului. 
Aprind sângele: 

A. Odobescu, Mihnea-vodă p. 32:
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„Atunci sângele se aprinse într'însul 
şi turbarea, îi coprinse sufletul...“ 

Aprind faţa: 

Costachi Negruzzi, Ai mai păţit'o 

şi alţii: „defăimaii din mult în mai 

mult petrecerile holteiei, a cărora, însă 

aducere a-minte le aprindea fețele şi”i 

făcea, să ridă cu hohot...“ 

Balada, „Codrânul“ : 

Domnul faţa'şi aprindea, 

Grecu'n beciuri s'ascundea... 

cu nota lui Alexandri: „adică i se cu- 

prinse obrazul de roşaţa mâniei“. 
In balada „Erculân“ se descrie o fată 

atât de frumâsă;: 

Cât o şi zăresce, 

S6rele s'opresce, 

Şi faţa'i s'aprinde, 

Şi rada'i se'ntinde 
Ca un sărutat 

Lung şi înfocat... 

Aprind cu sensul de luminez: 

A. Pann, Erotoerit p. 114: 

Ci faţa'i cea lumindsă îndată angălbinit, 

Și tot în acea minută iarăşi la, loc s'a roşit; 
Nepovestita”i frumseţe tot feţe, fețe făcea, 
Aci s'aprindea, ca focul, şi aci iar se stingea... 

Alexanări, „Cositul“: 

Paptul gilei se aprinde pe a d6lurilor frunte 
Şun rîă falnic de lumină se. revarsă peste 

munte... 

Zilot, Cron. p. 75: 

Privelisce de foc pre munţi se aprinsese: 
Niei drumuri, nici cărări pustii nu remăsese, 
Tâte pline de om, pline fără minciună, 
Incât munţii urlând, părea că cerul tună... 

Conachi, p. 222: 

Atunci înplăntăndw'mi ochit în întuneric, pre 

mări, 
Rog pe Dumnegei S'aprindă a sale ceresci 

cămări, 
Ca să poţi veni de grabă Ia locul cel însemnat 
Unde, cu tovărăşiţa, nopţi întregi te-am aş- 

teptat... 

  

  

Aprind în dicători şi locuţiuni pro- 
verbiale : 

„Lumînarea se aprinde pentru cei 
ce văd, nu pentru cei orbi“ (Pann, |, 
150). 

„Bine e şi înaintea dracului a a- 
Prinde când şi când câte o lumină“ 
(Țichindâi, 1814, p. 47). 

Neculce, Letop. II p. 334: „sosind 
boierii la, Țarigrad, ai socotit vreme 
şi ai păscut prilejul, Şi când aii eşit 
Împăratul la gâmie, ei Şi-aii aprins 
rogojini în cap şi aii dat arz 
la Împăratul, jăluind pre Nicolai-vodă 
(Mavrocordat)...“ 

V. Ara, | 
Acelaşi, p. 298, vorbind de spaima 

lui Duca-vodă când se v&du părit la, 
Constantinopole, urmeză : „se turbură.. 
tare şi 'şi aprinse pâlele de tâte 
părţile; şi ce strinsăse bani dela 
ţară, nu apucă a dare prela datornici, 
şi începu a triimete bani la Pârtă şi 
la Hanul...“ 

v. Polă. 
„Dintr”o vorbă îţi aprindă pae în 

cap“ (Pann, III, 9, 192). 
I. Crângă, S6cra cu trei nurori (Conv. 

lit. 2875 p. 285): „Dâmne, ce vorbă 
ţi-a eşit din gură!.. Vrei să ne aprin- 
dem pae în cap? să ne svirlă baba, 
pe drum ?..& 

Mai puţin românesce este: „aşi 
aprinde pae pe cap“ (Lumina pentru 
toţi, 1886 p. 304). 

v. Cap. 
Basmul „Orb-împărat“ (Tribuna, din 

Sibiiu, 1886 p. 401): „Intr”o clipită es 
afară, trei fete nu cum să fie, ci toc- 
mai ca trei bobocei de trandafir. Mare 
lucru să nu ţi se aprindă călcâele!...« 

Alexandri, Craiu-noii, sc. 2: „Ei! se 
vede că i s'o aprins călcâile după 
fata ispravnieului...“ 

Costachi Negruzzi, Cărlanii, se. 1: 
„Ce spui? Dragostea! Nu cum-va, ţi  
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sai aprins călcâile după vro le- 
lică, ?..« 

I. Crengă, Stan Păţitul (Conv. lit, 
1877 p. 29): „ba o strînge pe fată 
de mână, ba o calcă pe picior, ba... 
cum e tr6ba, flecăilor. Şi tropaă, ropaă, 

ropai! i sai aprins lui Ipate al no- 

stru călcâele..“ 

Macedo-românesce se dice cu acest 

sens: „Sai aprins ficaţii“, de exem- 

plu întrun cântec poporan (Dr. Obe- 
denaru, Vexturi Mss. în Acad. Rom. p. 

251): 

Cu muntrirea ci'ni ficeşi, 

Hicatele îni le-aprimseşă... 

v. Călcâiu.— Ficat. 
Alexandri, Şoldan Vitâzu: „mă fur- 

nică prin inimă, mi saprind ochii 

ca, doi jăratici...“ 
De tâtă frumuseţea este metafora, 

în balada „Toma Alimoş“: 

Murgul ochi? şi aprindea, 
Nechezia şi respundea... 

v. Ard. — Aţiţ. — Foc.— Prind... 

Aprindere (plur. aprinderd), s. f.; 

Vinfinitif d'aprind pris comme sub- 

stantif: action d'allumer, d'embraser, 

d'enflammer. Se întrebuinţeză mai 

mult în sens morai, pe când pentru 

cel fisic e mai potrivit sinonimul a- 

prins. Alţi sinonimi: aprindă- 

tură şi aprinsură. 
Cihac: „aprindere mare a sufletului 

= grande exaltation“. 

Glosarul slavo-românesc circa 1600 

(Cuv. d. bătr. I, 285): „aprindere, în- 

cinderei. | 

Zilot, Cron. p. 2: „fiind în vîrstă 

tînără de 18, 19, 20 de ani, am sim- 

țit în înima mea o aprindere de Gra- . 

goste cătră patrie-mi...“ 

Costachi Conachi, p. 258: 

Mintea în căile sale îi înţălept măsurată, 

Jar iubirea cea de sine cu aprinderea sburată,   

Căreia, spre înfrînare şi spre un fel de oprire, 

Mintea, îi stă înpotrivă cu păsuită gândire... 

Filimon, Ciocoii vechi p. 61: „Și de 

ce să nu'i dai pe faţă acestă n6gră 

vîndare? adaogă Dinul cu Gre-care a-: 

prindere prefăcută...“ 

v. Aprind. — * Aprins. 

Aprindgătăr, -ore, subst. et adj.; 
19. allumeur, 6claireur ; 20. enflammant, 

6chauffant, excitant; 30. inflammable. 

Cu primul sens, la Dosofteiu, Syna- 

xar 1683, Oct. 26 (f. 8 b): „Uni 
aprindzătoriu de luminele svăntului, 

anume Onisifori, să 'mvăţasă a fura, 

făcliile...“ Cu sensul al doilea, de ex.: 
scântei aprindetore, sai figurat: dor 

aprindător, privire aprindelore ete., se 
aude rar. Cu sensul al treilea, în Le- 

xiconul Budan: „aprindetor = accendi- 

bilis, entziindbar, entziindlich€. 

v. Aprind. — Apringiore. — -tor. 

Aprindătără, s. f.; „embrasement“ 
(Cihac). 

V. Aprind,. — Aprinsură, 

Apringidre, s. aprinjore, s. f. plur.; 

allumettes. Formă contrasă din aprin- 

dstore. Se întrebuințeză în Ardâl ($. 

Bărcianu), alături cu sinonimii Le m- 

nuşe şi pucibsă, la noi chibri- 

turi. 

v. Aprind. — Chibrit. 

1- Aprins, -ă, adj.; le participe passe 

d'aprind pris adjectivement: allum$, 

embras€, enflammâ. Aprins este ce-va 

gata să ardă saii începând a arde. 

Cugetări în Gra morţii, circa 1550 

(Cuv. d. bătr. II, 459): „unora le va 

fi faţa ca lumina luniei, alţii ca lu- 

mina, dzileei, alţii ca fierul aprinsu 

căndu sar scânteile dintru elu...“ 
Pravila dela Govora, 1640, f. 66 b: 

„cine mănie pre preotului sau pre ar-
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hiereulii, vraciulii celii sufletescii, de 
mănia, lui Dumnezeu vori fi apriingi...“ 

Psaltirea Şcheiană circa 1550 (Mss. 
în Acad. Rom.), XVII: 

„+... cuventele „Ta Adyia Ku- 

Domnului apren- giov m en vow- 
se... HEva... 

In sens proprii, este aprins ce-va 
de foc, saii cel puţin se presupune 
focul, ca la Costachi Conachi p. 105: 

Ticălos' sufletul mei, 

Cât, pătimesce de reă! 

Pătimesce că'i aprins 

De focul acel nestins!,.. 

Adesea, însă noţiunea focului se 
depărtâză de tot, ca în dicerile figu- 
rate: sete aprinsă, gână aprinsă, a- 
prins de rîvnă, faţă, aprinsă, ba chiar 
la cai „nări aprinse“ când es din ele 
aburi. | 

Dosofteiu, 1673, f. 65 a: 

În ce chip doriaşte cerbul de fintână 
Cindu”] strînge siatea de'l arde?n plămână, 
Sufletul miei, Doamne, aşia te doriaşte 
Cu siate aprinsă, de mă veştedziaşte... 

Enachi Cogălnicânu, Letop. III p. 
269: „...gonindui toţi din tâte părţile, . 
şi ne mai avănd unde fugi, ai trecut 
dincoace în pămăntul Turcului la Baltă, 
şi fiind aprinşi gonaşii Rusiei, s'aii în- 
şelat şi ei şi aii trecut la Baltă...“ 

Beldiman, Tragod. v. 24]: 

Toţi la brîui aveati pistele, alţii cu săbii încinşi, 
Cu toţii de-a Eteriei rîvnă se vedeaii aprinşi... 

Gr. Alexandrescu, „O impresiă“: 

Când caii, repegi, ageri, cu come resfirate, 
Cu nările aprinse, cu gurile spumate, 
Muşcână cu neastimpâr zăbala ce'i tinea... 

Colinda „Plugului“ : 

Să vă fie casa casă, 
Să vă fie masa. masă, 
Tot cu mesele întinse 

Şi cu feţele aprinse... 

(Alex., Poos, pop. 2. 391)   

Cu poeticul d ca în dalb, ne în- 
timpină în colinda, „Botezul“: 

“Sînt tot mese 'ntinse 
Şi făclii daprinse... 

(G. D. T., Poes. pop. 23) 

Intre culori este Şi aprins-galben 
= galben ca focul (Marian, Chroma- 
tica p. 50). | 

O făină veche şi stricată se dice 
aprinsă. 

Alexandri, Boieri şi ciocoi, act II 
sc. 1: „600 de galbini dela Jidanii pi- 
tari, pentru ca să li se învoâscă a 
vinde mai scump jămle făcute cu fă- 
ină aprinsă... 

v. Aprind. — 2% Aprins. 

2 Aprins, s. n.; le part. pass6 d'a- 
prind pris substantivement: allu- 
mage, €clairage. Sinonim cu aprin- 
dere, dar care nu se întrebuinţeză 
nici o dată în sens moral. E stereotip 
în locuţiunea adverbială: „pe la aprin- 
sul luminărilor = lorsqu'on allume les 
ehandelles, le şoir“ (Cihac). 

Dicţionar Mse. bănăţen circa 1670 - 
(Col. 1. Tr. 1888 p. 424): „Aprins. In- 
cendium“. | 

Dosofteiu, Synaxar 1683, Oct. 26 
(f. 87 b): „cu aprinsuli besiaricii au 
scorniti: nărodulă, iară cu stânsuli 
Pau îndesită.., 

Ion Ghica, Scris6rea XIV : „S6ra în 
aprinsul luminărilor, un car plin cu 
lupi tineri şi bătrâni, cu vulpi Şi cu 
epuri, venia cu vinătorii...* 

v. Aprind. — 18 Aprins. 

% Aprins, s. n.; 6. de Vâtrin. popul.: 
fourbure, entsrite couenneuse. Acâstă 
grea b6lă, care face că dobitocul perde 
grăsimea şi aşa dicând se topesce, de 
unde “i vine numele frances poporan 
„gras-fondu“, se observă la cai şi la 
boi. Se dice şi ars la inimă. 
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„Aprins este o bâlă la vite“ (V. Tri- 
fă, Suceva, c. Mălini). 

„B6la aprinsul, atât la cai precum 

şi la vite cornute, vine din fugă mare 

sai din pr6 multă muncă; dobitocul 

începe a se usca pînă ce more“ (|. 

Corciovă, Tutova, c. Ducani). 

„Bla aprins la vite este aprin- 
dere la plămâni“ (T. Coate, Covur- 

juiu, c. Tirgu-Beresei). 

Vineţki Avgi-başa, Cărtecică, Bucu- 
resci 1806 p. 68: „Când iaste calulii 

arsi la inemă, să iai rachiu slabi 

una ocă şi piperiu întregii sau pisati 

de— parale, şi săli amestecă, să-i torni 

calului în gât, dar mai înainte să-i 

învăleşti să să năduşască; ori să fă- 

râmi şapte oao cu totul şi prin ţesală 
săi torni pă gâti...“ 

v. 12 Aprins. 

Aprinsură, s. f.; inflammation, em- 

brasement. Sinonim cu aprindă 

tură şi cu substantivul aprins. 
Se aude peste Carpaţi (5. Bărcianu). 

v. Aprind. — -ură. 

Aprăd (plur. aprodi), s. m.; 19. page; 

20, huissier. In primul sens, cu care 

ni-a, venit din maghiarul apr 6ă, ne 

întimpină numai în vechile texturi, 

precum şin Dicţionarul Mss. bănăţen 
circa 1670 (Col. |. Tr, 1883 p. 424): 

„Aprod. - Ephoebus“, adecă: „ephebus, 

tymBos, adolescent“. Nu figureză nică- 

iri „în vechii cronicari cu însemnarea 

de vit6z“ (L. M., Gloss. 22). 

Neculce, Letop. II p. 199, vorbind 

despre epoca, lui Ştefan cel Mare: „a- 

proză atunce nu era, din oameni proşti 
cum sănt acum, ce era tot feciori de 

boieri, şi portul lor era îmbrăcaţi cu 
şarvanale cu cabanițe...“ 

Astfel de aprod era legendarul fun- 

dator al familiei Movilă, pe care'l cântă, 

Costachi Negruzzi în „Aprodul Purice“, 

25477, UL. 
  

adăugând în notă că: „copiii-de- 

-casă şi aprodă alcătuiau garda Dom- 

n6scă; ei erau toți călări, purtau că- 

căuli turcănesci cu pene, dulămi de 

catifea, cu nasturi de argint“. 
Gheorgachi Logofăt, Letop. III p. 

293: „în vechile vremi era doi Vă- 

taji de Aproz, unul se numia Vă. 

tav de Aproz de Tîrg, şi altul 

Vătav de Aprozi de Curte. Şi a- 

câstă breslă a aproziei, la Domnii 

cei vechi păn' la Radu-vodă sai pă- 

zit răndusla, cinstii lor, încă şi la alţi 

Domni mai încoace, că aii fost foarte 
cinstiţi aproză, şi îmbla cu şarvanale, 

şi la boierii cei mai de cinste aproziă 

îmbla cu poruncile Domneşti; şi când 

mergea la casa boierilor, ori înce 

cinste de boierie era acel boier, eşia 

înaintea, lui şi'] primia cu şlicul a-mână, 

şi băgându!l în casă, stând boierul în 
picioare şi cu aprodul, îi da poronca . 

Domnsscă, şi punea pe aprod de gădea 
şi apoi şădea boierul. Şi aprozii aciia 
încă se făcea din oameni de cinste; 

cum şi din n6mul cel cinstit al Can- 

tacuzinilor, cel dintâiu anume ce au 

venit în Moldova, întâiu aprod ai fost, 

şi pe urmă sai cinstit cu alte boie- 

rii, ajungând păn' la starea cea mai 

de cinste â, boieriilor. lar dela o vreme 

încoace acestă breslă sau fost micşu- 

rat, încăpând acum la acâstă brâslă 

din oameni proşti...“ 

La 1588, Simeon Movilă, în urmă 

Domn în Moldova şin T6ra-Româ- 

n6scă, era numai aprod (Cond. Mss. 
Asachi în Arch. Stat. t. 1 f. 456 b). 

Miron Costin, Letop. 1 p. 257, vor- 

bind despre Radu-vodă Mihnea: '„A- 

proză de Divan mai de cinste nice 

la o Domnie n'aii fost; cu urşinice 

mulți şi cu cabaniţă cu jder şi cu hulpi 
îmbrăcaţi; şi ori la cine şi la ce boierin 
mergea, cu carte domnâscă, în picidre 

sta, boierinul pănă ce cetia cartea...“ 

45
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Acelaşi ne spune într'alt loc (A. I. 
R. 1, 170) că: „marele postelnic judecă . 

țotă Curtea domnscă, pe aprogi, pe 
curteni şi pe Turci...“ 

Act muntenesc din 1649 (Arch. Stat. 

Doc. Rom. I No. 333): „fostau mulţi 

boiari anume: Popescul căpitan ot 

Buzău, şi Jipa spătar ot tam, i lona- 

şeu diaconul ot tam, i Vasilie iuzbaşa, 
ot tam, “i Sache iuzbaşa ot tam, i Za- 

hariia, logofăt ot Trăgovişte, i Mogoş 

aprod ot Buzău...“ 

Alexandri, Cetatea Nemţului, act 1 

sc. 2: „te'ndoesci pâte de cuvintul lui 
Farcaș? cel maj vrednic şi mai voinic 
aprod a lui Cantimir-vodă...“ 

Balada „Oprişanul“ : 

| Slugi, aprogi, copii de casă! 

Voi dormiţi şi nu vă pasă 

S6rele c'au resărit 

Şi pe mine mau trezit... 

Şi mai jos: 

Toţi aprogdii se trezia 

Şi lui Vodă respundesa,.. 

După Aşedămiîntul lui Grigorie Vv. 

Ghica din 1776 despre „Venitul boie- 

rilor Moldovei“ (ed. Răgean, p. 21, 32, 

83), aprodăi, ca şi „copiii de casă“ şi 

„armăşeii“, eraii însărcinaţi a, „împlini 

banii“ ela datornici particulari sai 

ai fiscului şi „a aduce pentru pricini 

de giudecăţi şi pentru alte pricini“, 

după hotărîrea Divanului sai din po- 

runca lui Vodă. Obosâla lor era cal- 

culată cu 6ra, având dreptul de a lua 

dela cei vinovaţi „de tot câsul câte 
20 bani noi“, ceia ce se chiăma ciu- 

bote sai tr6p5d. In capul lor era 

un Vătav de Aprodi şi un C6uş 
de Aprodă, fie-care având sub dinsul 

un număr de Aprodă Şi câte un Is- 
pravnic. 

Duca-vodă, 1682 (Arch. Stat,, Doc. 

Rom. Îl No. 65): „de nu or veni după 

soroc, apoi vom trimite domniia m6   

un aprod di-i aduce, şi vor da şi €o- 
bote...“ 

Constantin Brâncovan, 1695 (Cond. 

Mss. în Arch. Stat. p. 69): „fiind Datco 

Sluj dator unui negustor anume Dona 

vnuc Donie taleri 210 şi neavănd banii 

să-i plătâscă şi avănd strănsoare şi 
puindu'l şi la oprâlă la Alexandrache 

Ceuşul de Aprozi...“ 

Nic. Costin, Letop. II p. 87, despre 

Nicolae Mavrocordat: „cărți de plinit 

cu Armaşi, cu Copii din casă 

sai cu Aprozi nu da, ce cărţi pe la 

scaune la Părcălabi să cheme faţă pe 

cutare cu Turcul să stea să se ia sa- 
ma, şi ce ar fi drept pe zapis cu zi 

săi plătâscă (creditorului Turc), 6ră 
nu cu plindlă sai cu închisâre...“ 

În Condica de Visteriă a lui -Con- 
stantin Brâncovan, 1693 (Mss. în Arch. 
Stat.), aprodii ne apar ca o brâslă, 

care contribuia la plata haraciului şi 

a diferitelor „poclâne“, une-ori mai 

mult, alte ori mai puţin, după hotă- 
rirea Domniei. 

Istoria aprodului se resumă în urmă- 

t6rea, scădere : de'ntâiu el este „page“, 

„enfant noble“, copil de boier dat la 

Curte pentru a dvori, în pace şin 

resboiu, pe lîngă. faţa Domnului, de- 

prind6ndu-se acolo cu lumea cea mare, 

în aşteptare ca vrista săi permită a 
fi boierii; ca semn de inaltă încre- 

dere, Principele îl trimite cu poruncă 

la unii şi la alţii; de aci însă, mer- 

gând une-ori şi după însărcinarea, sfet- 

nicilor princiari, aprodul începe a, perde 

din însemnătate; înzădar se mai face 

cât-va timp o deosebire între „aprodă 

de Curte“ şi „aprodă de tirg“ saii 

„aprodi de Divan“, căci o dată pe 
pripor, lucrul ajunge în curând că ori-ce 
fel de aprod devine un simplu „huis- 

sier“, o trâptă la, care copiii de boieri 
şi nici chiar de boierinaşi nu vor să 

se pogore, ci sendâsă numai prosti- 
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mea; de unde, în sfirşit, astădi acest 

nume se dă în genere la slugi de pe 

lingă autorităţi, de pe la ministere, 

prefecture, tribunaluri etc. 

v. Armăşel. — Ciobote. — Copil-de-casă. 

Aprodăl (plur. aprode), s. m.; petit 

page. Deminutiv din aprod. 

Colindă muntenâscă : 

Stă murgul legat, 
Legat şi "'nfrînat ; 

Mult nu stă legat, 

Că pe el mi'l scâte 

Şi frumos mi! bate 

Frumuşel pe spate, 

Şi pe el mil ţin 

Patru aprogei, 
Doi de dărlogei, 

Doi de dalbe scări... 

(&. D. T., Poes. pop. 56) 

- Intro variantă: 

Patru daprodei... 

(Vulpian, Text p. 39) 

v. Aprod. 

Aprodiă, s. f.; qualit6 de page ou 

d'huissier. 

Gheorgachi Logofăt, Letop. III p. 293: 
„acestă brâslă a aproziă...« 

V. Aprod. . 

!-Aprope, adv.; 19. pres, proche; 

20. presque, ă, peu pres, environ. In 

primul sens e sinonim cu lîngă, care 

însă presupune o învecinare nemijlo- 

cită, pe când aprope admite alt ce-va, 

la mijloc; de ex.: Petru este aprope 

de mine, dar nu e lingă mine, căci 

între noi doi se află Ion. În sensul al 

doilea, e sinonim cu mai-mal: aprope 

gata=mai-mai gata=—puţin lipsesce 

ca să, fie gata. 

Aprope este lat. ad-prope, vechiu 

ital. apro vo, provenţ. aprop, ve- 

chiu franc. apruef (Cihac), mai per- 

sistând în unele dialecte italiene : 

milanes şi brescian aprof, piacen-   

tin aprâv ete. (Biondelli). Un text 

medio-latin: „vina colligenda, ipsis ec- 

clesiis aprope situata, vix possint re- 

colligi“ (Du Cange). 

10. Antitesa. 

Aprope este în oposiţiune cu de- 

parte, fie în timp, fie mai ales în 

spaţiu. 

Proverb despre cei ce numai se a- 

rată a fi ce-va: „de departe caluţi 
bate,. de aprope ochi'ţi sc6te“ (Pann, 
II, 111). 

Altul: „de departe trandafir, de 
aprope borş cu ştir“ (ibid.). 

Balada „Voichiţa“ : 

Şi la el cum ajungea, 

Departe poelon făcea 

Şi de-aprâpe 'ngenunchia,.. 

(Marian, Bucov. 1, 35) 

Balada. „Gheorghiţă“: 

Du-te la domnii cei rei 

Şiţi fă vro trâbă cu el: 
De departe 'ngenuchâză 

Şi de-aprâpe cuvinteză,... 

(Pompiliu, Sibiiu, 89) 

Imdreptarea, legii, 1652, p. 8: „în 

munca focului de vecii nu va sta de- 

parte de aceia, ce aprope...* 

29, Aprope fără preposiţiune. 
Se întrebuinţeză rar. 

O admirabilă locuţiune în „Balada 
lui Dumnedeii“ : 

Departe gândii, 

. Aprope grăii... 

(Tera, nouă, 1886 p. 702) 

„A av6 pe cine-va aprope = ans 

son intimit6, dans sa familiaritâ“. 

Nicolae Costin, Letop. II p. 04: 

„stătuse Visternic mare Gheorghiţă, 

Apostol Păharnicul, pre carele îl a- 

vea Nicolai-vodă aprope... 

La, imperativ: „vino aprăpe! pstăi 
mai aprope“ etc. 

Mai tot-d'a-una aprope îşi asociază 
preposiţiunile de sai pe. 

45%
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30. de aprope, „de prăs“. 

Având înainte pe de, aprope pote 

să aibă doă funcțiuni: 

a) Să arate o direcţiune ca franţu- 

sesce în „de pres“: „n'am venit de 

departe, ci de aprope“, de corespun- 

d6nd aci lui din în: „am venit din 
apropiare. 

Dosofteiu, 1673 f. 6 b: 

Strâmbii nu las să trăiască 

D e-aproape să te prăvascâ,,. 

b) Când urmeză după un nume, ser- 

vă drept adjectiv: ce-va de aprope 
=apropiat. 

Act moldovenesc din 1662 (A. L.R. 

III p. 944): jiaste şi ja rudenie de 

aproape lui Gavril hat...“; pe când 

fără de este un curat adverb, bună- 
6ră la Moisi Vv. Movilă, 1634 (A.1. 

R. I p. 72): „domniia m6 săntu mai 

aproape rudă lui Isac Balicăi hatma- 
nului...“ 

Ca adjectiv, de aprope îşi pote pre- 
pune articlul „cel“: 

Dosofteiu, 1673, f. 40 a: 

Cu ceia ce nu ţân gurămint de pace 

Căâtră cel de-aproape, ce fac ce le place, 
Dă-le, Doamne, plata precum ei lucr6dzâ,.. 

Acelaşi, 1680, ps. XXVII: „carii 

grăesc pace cu cei de-aproape aj săit, 

unde la Silvestru, 1651: „cu priia- 

tinii săi“, iar la Coresi, 1577: „cătră 
soţii săi“. 

40. aprope de „pres def. 
Psaltirea Şcheiană circa 1550 (Mss. 

în Acad. Rom.), XXXIII: „aproape e 
Domnul de frămţii cu înrema...“ 

Proverbul egoiştilor: „Cămaşa e mai 

aprope de piele“ (Pann, III, 109). 

Locuţiune proverbială despre cei fri- 

coşi: „ca şorecii când cânta jucând 

hora: sus de mână, jos de vină, şi 

mai aprope de gauri“ (ibid. III, 53).   

Moxa, 1620, p. 400: „se văzu că e 

bâtrânii şi aproape de moarte...“ 

Indreptarea legii, 1654, p. 662: „ca- 
rele va bate pre cine-va cu cur6 sau 

cu nuia, ca sălii facâ bunii pentru 
greşala lui, şi'l va omoră, acela aste 
intru uciderile câle fără de voe; iară 
cine va da la sfadă bății sau sabie 
sau cuţitii, şi va lovi pre cine-va în 
fie-ce locii şi'l va omoră, acâia, iaste 
aproape de ucider6 de voe...“ 

Biblia Şerban-vodă, 1688, Paul. ad 
Hebr. VIII, 13: 

„iară ce să în- 

vechâşte şi înbă- 

trâneşte, aproape 

e de perire... 

„«Quod autem an- 

tiguatur et sene- 

scit, prope inte- 
ritum est... 

E mai cu semă poporană construc- 

țiunea lui „aprope de“ cu supinul. 

Moza, p. 357: „era zimislitii în tru. 
pul maicâ-sa, şi căndiă fu aproape de 

născuti, ia muri...« 
Constantin Brâncovenu, 1695 (Cond. 

Mss. în Arch. Stat. p. 119): „dă vre- 
me ce şi chiliile şi păreţii şi îngrădişul 
mănăstirii, unele sau surpat, altele 
era aproape de surpat...“ 

A. Pann, Moş-Albu, I, 39: 

Mai vîrtos d'atâta vreme după cum nu m'a 

vădut, 
Chiar şi de tot să mă uite e aprâpe de cre: 

dut.. 

Ca idiotism: „aprope de mintea o- 
mului=ganz natirlich“ (Dr. Polysu). 

Zilot, Cron. p. 73: 

Scii ce sună aşa? aprope e do minte: 

Alsrgă care 'ntăiu să fugă mai nainte... 

50. pe aprope „pas loini“. 

Are un înțeles mai nehotărit decât 
simplul aprope. 

Dosofteiu, 1673, f 132 b: 

Şi să facâ numelui ocară 

Nebunii ce's pre - apronpe de ţarâ...
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I. Crângă, Moş Nichifor Coţeariul 
(Conv. lit. 1877 p. 382): „să n'ai nici 

o grijă, că sciii eii o posnă în pădure, 

chiar aici pe aprope; să tragem a- 

c0l0...% 

Balada, „Mioriţa“ : 

Ca să mă 'ngr6pe 

Aice pe-aprâpe... 

Cu acelaşi sens: cam aprope. 

Zilot, Cron. p. 7: 

Tar când fu pe la Dechemvre, cam aprope 

de Crăciun, 

Indemnă dracul pe Vodă spre alt gând groz- 

Ă nic nebun... 

60. Particularităţi. 

d) „apropea = aprope a“ de'naintea 
genitivului în doina „Haiducul rânit“: 

Pe cel d6l îndelungat 

Sue-sun car ferecat 

Cun haiduc de el legat; 

lar aprâpea carului 
E mama, haiducului... 

(Alex, Poes. pop 2 315) 

b) „De daprope“ prin analogiă cu 

„de departe“ în balada „Corbea“ : 

Tu, măicuță, să te duci 

Şi pe Vodă să'l apuci, 

De departe săngenuchi, 

Mâna, pâla să'i săruţi, 

De d'aprâpe să te rogi... 

(G&, D. T., Poes pop. 519) 

c) Aprope construit cu infinitivul la, 

Zilot, Cron. p. 15: „luând s6ma cu 

amăruntul, nu numai că dreptate sai 

semn al dreptăţii nam vădut, ci încă 

maj vîrtos: potopul nedreptăţii acope- 

„rindu-o şi aprope a îneca ticăloşii lo- 

cuitorii ej...“ 
v. 2:Aprope. — Apropii. — Departe. 

2-Aprâpe, 5. M.; proche, prochain. 

Născut din adjeciivalul de aprâpe, 

acest cuvint păstr6ză une-ori pe de, 

dicându-se deapropele. Se întrebuin-   

țeză numai articulat. Fie-care om este 

aprăpele pentru toţi ceilalți Gmeni. 
Apropele nu exprimă noţiunea locală, 

de vecin, nici pe acea plastică de 

asemene, ci concepțiunea cu mult 

mai înaltă de strînsa solidaritate ma- 

terială şi morală a n6mului omenesc. 

Psaltirea, Şcheiană circa 1550 (Mss. 

în Acad. Rom.), XIV: 

„„glură-se aproa- | 

pelui său şi nu se 
l6pădă... 

„jurat prozi- 

mo suo et non 

| decipit... 

Codicele Voroneţian din aceiaşi e- 
pocă (ibid.), Iacob, II, 3: 

„„„iub6şte aproa- 

pele tău ca tiinre 

însuţi... 

„diliges prozi- 

mu m tuum sicut 

te ipsum... . 

unde în -Biblia Şerban-vodă, 1688, a- 

cusativul cu preposiţiune: „pre aproa- 

pele tău“, iar în Noul Testament din 

1648 sinonimul puţin potrivit, „priia- 

tenul“. 

Zilot, Cron. p. 2: „era faptele lui 

sfinte şi pline de tâtă dragostea, cătră 

apropele. ..* 

Pravila Moldov. 1646, p. 1: „să nu 

cumva îndrăznâscă a eşi den hotarul 
de-aproapelui său. ..“, unde ar fi fost 

mai nemerit „vecinului“. 

Dosofteiu, 1680, ps. C: 

Pre cela ce cle- 

vetiia într'ascuns 

de-aproapele său, 

pre-acesta 7] go- 

niiam... 

Detrahentem oc- 

culte proximo 

suo, hunc perse- 

quebar... 

Ibid. XI: „deşiarte grăi careleş că- 

tră de aproapele sâu...“, unde în Co- 
resi, 1577: „deşert grăi cineş cătră 
soţulii său...“ 

v. 2 Aprope. — Apropiti. — 2 Aseme- 

me. — Soj. — Vecin... 

Apropiăre, s. f; Pinfin. d'apropiii 

pris comme substantif: rapprochement,
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proximit6.  Apropiare este în „Oposi: 
ţiune cu depărtare. 

Indreptarea legii, 1654, p. 744: Dra 
goste să chiamă o iubire şi o apro- 
piare a unui lucru,..& 

I. Văcărescu, p. 19: 

Ea îl simte 'ntâiu puterea, 
Şi cu glas petrecător 
Tuturor apropierea 
Spune-a dulcelui amor... 

Beldiman, Tragod. v. 493: 

Codrii masi şi ape multe, apropiere de munţi 
Cât să nu” pese nimică de-or fi duşmani cât 

de mulţi.. 

Se dice: cu apropierea şi în apro- 
piere, 

A. Pann, Prov. 1, 119: 

Deci bubosul strugur, ce'şi avea şederea, . 
Pe lîngă Crăiasa cu apropierea, 
Pircălab să fie cinste avusese. 

Costinescu, Vocab. I, 59: „A ave 
un lucru în apropiare =a!l av6 a- 
prâpe“. 

Dr. Polysu : „îmi vine cu apropiare= 
ich bin nahe, ich habe es nicht weite. 

v. "Aprope. —* Apropiat. — Apropiă. 

? 

lApropiăt,-ă, adj.; le part. pass6 
d'apropii pris comme adjectif : 
19. proche, approchs, rapproch6; 20. ac- 
cessible, affable, aimable. In primul 
sens este apropiat ce nu e depărtat. 
Ce-va maj puţin decât învecinat. 
In sensul al doilea, este apropiat acela, 
care nu ne ţine pe noi departe sai 
care nu ne respinge. Se dice şi a- 
propielnic. 

Coresi, 1577, ps. LXXXVII: 

Delungat'ai de Elongasti a me 
mine soţuli şi amicum et n o- 
apropiatul... tos..: 

Ibid. ps. XXXVII: 

„Şi apropiații 

miei de depârte 
stătură,.. 

„et qui juxta 

me erant de longe 

steterunt.., 

„ce sufletulii mieu   

Dosofteiu, Synaxar 1683, Sept. 29 
f. 35 a: „Şi era dară blândă, şi bunii 
cu toţii, apropăahii adecă grăiai les- 
ne cu dânsulă...* 

V. Apropiii. — Apropietor. 

%- Apropiat, s. n.; le part. pass6 d'a- 
propii pris comme substantif: ap- 
proche. Sinonim cu apropiare. Se 
întrebuinţeză rar. 

Miron Costin, Letop. 1 p. 300: „Mult 
ai stătui boierii, mai vărtos Iordachi 
Visternicul cel mare, să nu pieie Cio- 

goleştii şi Stefan Sardariul; ce temăn- 
du-se Vasilie-vodă ca după apropietul 
oştilor ungureşti să nu facă şi ei vre-o 
zarvă în Curte, i-aii omorăt...* 

v. "Apropiat, 

Apropislnie s. apropiătnie,-ă, adj.; 

„accessible, affable“ (Cihac). „Apropiet- 
nic = treundlich, lieb, zugânglich“ (Dr. 
Polysu). 

v. t" Apropiat. — -nic, 

„ Apropietăr, s. m.; propristaire. Neo- 
logismul proprietar a devenit fârte 
respândit pe la ţâră şi pen mahalale 
sub acâstă formă apropietar, născută 
prin etimologiă poporană din aprâpe. 

Jipescu, Opincaru p. 62: „purcei, 
faguri, limbi, şi tot ce ai mai bun 
pîntru apropriitar, arîndaş, şi Grecului 
care te-ail împrumutat o-dată şi le-ai 
plătit dă douo ori...% 

Apropietor,-6re, adj.; „approchant, 
rapprochant“ (Cihac). 

Coresi, 1577, ps. LIV: 

„„izbăveşte cu pa» „„„Yedimet in pace 
animam meam ab 

de apropietorii de his qui appro- 
mine... pinquantmihi... 

Dosofteiu, Liturgiar 1674 (Molitve 
f. 104 a): „cu totul apropiat tutu-
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ror greşiţilor, cu totul apropiat 

tuturor apropiitorilor...“ 

V. Apropită. 

Apropiăz. —V. Apropii. 

Apropime, s. f.; „proximit6“ (Cihac). 

Aprăpii (apropiat, apropiare), vb.; 
approcher. In oposiţiune cu depărtez. 

Apropiii nu este o formaţiune româ- 

nâscă din apr6pe, ci se trage d'a- 

dreptul din latinul rustic appropio 
în loc de clasicul „approximo“ sati 

„appropinquo“, des în texturile medio- 

latine, bună-6ră: „appropiansal- 
ligavit vulnera ejus* sai „appro- 

piare Deo desiderant“ (Du Cange, ad 

voc.), de unde şi provenţalul apro- 

pjar, fiare. approcher etc. 

(Cihac). 

Locuţiunea proverbială, a hoţilor : 

„Apropie-te crâng, depărteză-te 

câmp !* (Pann, III, 52). 
Diferitele construcţiuni ale lui apropii 

sînt : cu acusativul sau cu dativul în 

graiul archaic, cu de şi alte preposi- 

ţiuni în limba obicinuită. 

10. Cu acusativul. 
Ca lătinesce: „ripam appropinquare“.. 

Numai sub forma activă: apropii 

ce-va; şi forte rar. 

Balada „Grue Grozovanul“ ; 

Un căluţ cam pătrărel, 

Eşia ?n vară cincărel, 

Grue mil apropiia, 

Mânan comă căi punea... 

Cantemir, Ist. leroglif. (Mss. în Acad. 

Rom. p. 232): „a visului izbândire în- 

tacesta chip Dumnădzău să o de- 

părteze, iară ceia car6 eu mai de 

nainte am tâlcuit de izbândire să 

o apropilaze...“ 
Enachi Cogălnicânu, Letop. III p. 

265: „iar Domnul, după ce apropiesă,   

trei ani a Domniei sale, aștepta din di 
po 

în qi ca să'i vie maziliea...* 

20. Cu dativul. 
Ca lătinesce : „finibus appropin- 

quaref, 
Numai în graiul vechiu şi sub. forma 

reflexivă, 
Codicele Voroneţian circa 1550 (Mss. 

în Acad. Rom.), lacob IV, 8: 

Appropin- 

quate Deo et 
appropinqua- 

bit vobis.. 

Apropiaţi-vă lu 

Dumnedzeu, 

şi apropiia-se-va 
voao... 

şi tot aşa în Praxia cea tipărită circa 
1570 (Mus. istor. din Bucur.), dar în 

Noul 'Testament din 1648: „apropiiaţi- 

vă cătrâ Dumnezău şi să va apro- 

păa cătră voi“, jar în Biblia Şerban- 

-vodă din 1688: „apropiaţi-vă la Dum- 

nezău şi să va apropiia cătră voi...“ 
Coresi, 1577, ps. LXXXVII: 

„et vita mea 

inferno appro- 

pinaquavit... 

„ŞI viaţa, m6 

iadului apro- 

pie-se... 

Acelaşi, Omiliar 1580, quatern. II 

p. 1: „Cine se va apropia Domnu: 

lui, întru uîn duhii fi-va...“ 
Ibid, quatern. XXX p. 6: „nea: 

propiemiă mai vrătosi frămseţiei 

aceştii lumi nestătâtoare şi putredă, 

iară, de a fericitei şi a nesfrăşitei viaţă, 
nici uîn cuvântii nu facemi...“ 

Inâreptarea legii, 1654, p. 139: „Nu 

se-au opriti bărbatul şi muiare deîn 

amestecar6 trupului lori fără numai 

căndă vor să se apropie rugii sfin- 

tei pricaştenie...“ 

Dosofteiu, 1680, ps. LIV: 

Redimet în pa- 

ce animam meam. 

ab his qui ap- 

propinquant 

mihi... 

Același, Synaxar 1683, Oct. 3 f.41 

Izbăvi-va cu pa- 

ce sufletulii mieu 

dela carii să q- 

propie mie...
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b: „să măhniia făcândi voia ria, căce 
nu era cădzutii şi apropiindu - li -să, de 

multe ori să cadzâ...“ 

30. Apropiii de. 

Construcţiunea, cea mai obicinuită. 

Coresi, Omiliar 1580, quatern. XXXI 

p. Il: „zise lor săli aducă cătră eliă, 
apropie-se de eli, întrebă, eli, grâi...“ 

Moxa, 1620, p. 403: „şi se apro- 
Diară, Turcii de zidul cetăţiei...“ 

Miron Costin, Letop. |, p. 218: „Era 
într'o duminecă, când s'aii apropiet 

oştile Ungureşti de Suceva... 

Dosofteiu, 1680, ps. XCIII: 

Ca să nu să Numquid ad. 
apropie de tine haerebit tibi 

scaun de fără. sedes iniguitatis,. 
liage... 

Enachi Cogălnicânu, Letop. III p. 

217: „când s'aii apropiet de Iaşi, i-ai 

eşit toţă boierii şi caimacamii cu tote 
alalurile înainte...“ 

Balada „Marcu şi Turcul“: 

En dă'mi vreme puţintel, 

Ca să m'apropii de el, 

Să mă plec şi să sărut, 

Căci nu Voiu ved6 mai mult... 

(Pompiliă, Sibiu, 23). 

„Cine .se face Turcă, şese septemâni 
nu să aprochie îngerul de el...“ (D. 
Pop, Făgăraş, c. Copăcel). 

v. Brezae. 

„Se apropiă de dioă“=timpul îna- 
inte de revărsatul zorilor. 

„Anceput să cânte ciocârlia; ai, să 

'njugăm la plug, băiete, că s'aprochie 
dă qioă...“ (T. Theodorescu, Ialomiţa, 
c. Lupş6nu). 

Zilot, Cron. p. 111: „când se apro- 
pie de dio, începând a cânta cocoşii 
des şi jigăniile temându-se să nu le 
apuce lumina, dilei prin locuri primej- 
diose pentru dinsele, pe unde ele n6p-   

tea umblă, de'şi agonisesc hrană, fug - 
de se ascund în vizuini...“ 

„Nu te poţi apropia de ce-va saii 
de cine-va“, „nu te apropă de...“, se 

dice când e forte greii a căpăta, mai 
ales când este pr6-scump sait pr6 pu- 
ternic, 

Dr. Polysu: „N'ai să te apropă de 
dinsul = man kann ihm nicht ankom- 
men, 

Nic. Muste, Letop. III, p. 11: „Barna 
mare era, că aşaşi 6rna sai făcut 
acea zarvă; ce de Domn nu s'aii 
putut apropia să'i facă vre un răi...“ 

Ion Ghica, Scris6rea XIII: „De a- 
cea, moşiă nimeni nu s'aii putut 
apropia, şi a remas şi pînă în dioa de 
astădi tot a oraşului...“ 
pam dus în tărg sâni. cumpăr 

nişte cojâce, unu nie şi unu ficioru- 
no, da nici n'o fost chip sâ mă li: 
chesc, câ tălharii de Jidani ucigâ-i 
chetrile o scunchit tâte celia de ghieţii 

Gmeni nici nu sâ mai pot aprochie...“ 
(Preut G. Grosu, Iaşi, e. Voinesci). 

4%. Apropii la, 

Construcţiune obicinuită în dialectul 
macedo-român; rară la noi. 

Locuţiune proverbială: „s'a apro- 
Piai tunia la par = 6tre aux extre- 
mites“, 

I. Crângă, Harap-alb (Conv. lit. 1877 

p. 185): „Se vede că mi s'a apropiet 

funia la par. Cine scie ce mi s'a mai 

întămpla. Cu spânul tot am dus'o cum 

am dus'o câne-cânesce pină acum; dar 

cu omul roş nu scii du la cât mia 
sta, capul...“ 

Codicele Voroneţian circa 1550, Act, 

"Ap. XXVII, 27: „păru corabniciloru 

că se apropiură la vriu-o margine“, 

unde şi'n Noul Testament din 1648: 
„că să apropie la, vruni țănuti€. 

Coresi, Omiliar 1580, quat. XXV p. 
1: „ca se apropii amu, zice, la poarta, - 
cetâţiei...“
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Moza, 1620, p. 390: „Sandavarini 
se apropie şi la înpăratulii dei zise: 

păzeşte-te...“ 
Pravila dela Govora, 1640, f. 19 a: 

„să nu se cutâze a se apropiia la, 
preoţie... 

Şepte-taine, 1644, f. 57 a: „cu ini- 

mă, înfrămtă, să apropie la acia straş- 

nică şi dumnedzăjască taină...“ 

Dosofteiu, Paremiar 1683, f. 25 a 

(A 6-a Gioia), Proverb. XXIII, 80: 

Nu vă înbă- Nolite inebri- 

- minaţăvâ.... 

tareţi în vină, 

ce vă apropiații 

la oameni di- 

repții... 

ari in vinis, sed 

conversamini 

cum  hominibus 

justis... 

Acelaşi, 1680, ps. CVI: 

„..să apropiară 

pănă la porţile 

morţii...   
..Appropin- 

guaverunt 

usque ad portas 
mortis... 

Omiliar dela Govora, 1642, p. 11: 

„măcarâ, şi nedestoinici săntii, ce fără 

tâmere cu îndrâznire să apropie câtră 

altariuli Domnului...“ 
Ibid. p. 92: „...s'au depărtat de toate 

bucuriile vecilor şi cătrâ atăte ne- 

voi se apropie...“ 

Dosofteiu, 1680, ps. XXXIII: 

„Accedite ad 

eum et illumina- 

Mini... 

Apropiiaţă-vă că- 

tră dânsul şi lu- 

60. Apropii sp re. 

Coresi, 1577, ps. XAVI: 

„„Căndi apropie- „dum appro- 

se spre mine pin quant su- 

Tăil... | per me nocentes.. 

la Dosofteiu, 1680: „când să apro- 

pia supra mia făcătorii de rău...“ 

Beldiman, Tragod. v. 2689: 

Toţi privind în sus cu ochii, spre portă 

50. Apropii cătră. 
Psaltirea Şeheiană circa 1550 (Mss. 

în Acad. Rom.), XXXI: 

„cătră elu nu | 

apropie-se... 

„ad eum non âp- 

propinqua: 

bunt... 

unde la Silvestru, 1651: „nu se vori 

apropia de el“, 

Radu din Mâănicesci, 1574 (Mss. în 

Brit. Museum, Harl. 6311 B), Luc. 

XV, 25: - 

„Ca Vine, apro- 

- pie-se cătră 

casă... 

et appropin- 

quaret do- 

Mui... 

unde în Noul Testament din Bă&lgrad, 
1648: „venind să apropie de casă...“, 

ca şin Biblia din 1688. 

Coresi, Omiliar 1580, quatern. XIII 

p. 1: „codruli totii ard cu foci, cu 
fulgere şi cu tunete; cine se apropiia 

cătrâ codru, eli muriia,..* 

„. quum veniret,   
S'Apropiă. .. 

79. Apropii în pr6jma. 

Dosofteiu, 1680, ps. XXXVII: 

Priiatinii miei 

şi cei de-aproape 

al miei în prij- 

ma mia să apro- 

păară şi stă: 

tură... 

Amici mei et 

proximi mei ad- 

versum me ap- 

propinquave- 

runt et stete- 

runt... ! 

Cantemir, Ist. lerogl. p. 572: „în 

pr6jma locului apropiindu-se, de de- 

parte casa omului cu degetul îi ară- 

tai... 
Pe lîngă apropii se întrebuințeză şi 

forma, amplificată apropiez. 
Dicţionar Mss. bănăţen circa 1670 

(Col. |. Tr. 18883 p. 424): „Appropiedz. 

Appropinquo“. 

Dosofteiu, 1680, ps. CĂVIII: 

Apropiadae-se 

rugăciunia mia 

de'naintia ta... 

Appropin- 

quet oratio mea 

in conspectu tuo,.
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]. Văcărescu, p. 297: 

La dinşii astăgi fără sfială 
In prâstă haină m'infăţişez, 

Pod6be bune cu ferbinţelă 

Să cer acuma m'apropiez... 

v. 12: Aprope.— Depărtez, 

Apru&r? Cuvîntul figureză fără ex- 

plicaţiune în Dicţionarul Mss. bănăţen 

circa 1670 (Col. ]. Pr. 1883 p. 424), 

Să fie re Prier „Avril“? sai nu 
cum-va mai curând o formă pentru 
amproor? 

V. Amproor. 

Aprumăât (aprumutat, aprumutare), 

vb.; emprunter. Lat. ad-promutuo, 

formă, arcaică pentru împrumut 
=in-promutuo. 

Psaltirea Şcheiană circa 1550 (Mss. 

în Acad. Rom.), XXXVI: 

Aprumută păcă- Mutuatur pec- 

tosul şi nu toar- cator, et non 
nă,.. solvet... 

unde la Silvestru, 1651: jînprumut 
ia păcătosulii...& 

v. Împrumut. 

Apsin.—v. Hapsin. 

Apgoră, s. f.; 19. un peu deau; 20, 
petite riviăre, ruisseau. Deminutiv din 
apă prin sufixul compus uş-6ră, a- 

decă, deminutiv secundar dintr'un de- 

minutiv primar despărut apuşă, de 

unde apuşdră şi apoi apșoră. Forma 
necontrasă apuşoră se mai aude une- 
ori în gura poporului. Aşa întrun 

cântec bănăţen : 

Cu petricele 
'n degeţele, 

Apuşdră 

n guriş6ră,... 

(Vulpian, Texturi p. 88). 

sait într'o colindă din Dobrogea:   

Acolo sînt trei rîuri, 

Trei păriuri : 

Unu “i de vin, 

Altu % de mir, 

Altul de apugără 
De cea limpegisră... 

(Burada, Călet. p. 53) 

Apşdră este, prin urmare, o forma- 

ţiune curat românâscă, ca şi „p6mă— 

pomușă — pomuşră“ saii „cap — că- 
puş—căpuşor — căpşor“, şi n'are a face 
cu vre-un prototip latin „aquiciola“ 
(Cihac). 

I. Văcărescu, p. 8: 

Acolo am et căşcidră 

Pe un virf de delişor; 

Curge'n vale o apşoră 
Murmurând încetişor... 

Dinu Golescu, Călătoria, 1826, p. 156: 

„Şi cu acest mijloc umblă pre acea 
Gpşoră, ce nu este nici cât a patra 

parte din Dâmboviţa, luntri neguţeto- 
resci, încăreate ca un munte...“ 

Proverb : 

L-ai luat apgora, 
A stătut şi mora. 

(Pann, 1, 134) 

Cuvîntul e des în poesia poporană. 

Colinda „Tâder Diaconul“ : 
Mică chilisră 

Pe mal de apşdră, 
Chip de mănăstire 

Şi de pomenire... 

. (G. D. T., Poes. pop. 85) 

Balada „Ş6rpele“: 

Caii de frâu că 'şi luai, 

La fântână că'i duceaii, 

Cu apşoră "i adăpat... 

(Ibia. 439 

Balada „Voinicul“ : 

Şi eu mi te-ofu duce 
La apşdră dulce... 

(bid. 687) 

Balada „Socra şi nora“: 
Cu apgora florilor 
Tot, din trâca boilor... 

(bid. 623) 

V. Apă. — -0ră. — -uş.
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1-Aptangie (plur. aplangicuri), s. D,; 

t. de Botan.: capucine, 'Tropaeolum 

majus. O formă pentru altângic, 

cunoscută în Dobrogea (G. Ţ6ră-lungă, 
Tulcea, 6. Văcăreni). 

v. Altângic. 

'"Apăe (apucat, apucare), vb.; saisir, 

empoigner, ravir, surprenâre, attein- 

dre, commencer, sy prendre, s'ache- 

miner, s'engager. Pe lîngă ea ii, care 

este expresiunea cea mai generală, se 

grupeză noţiunile mai mult sai mai 
puțin speciale de prind, dobân- 

desc, capăt, răpesc, înhat 

ete., sinonimi cu apuc, dar de cari el 

se deosebesce mai ales prin nuanța 
fundamentală de ce-va neisprăvit, pe 
când în cele-lalte t6te acţiunea ne a- 

pare ca terminată. “Tocmai de aceia 

ele îşi pot prepune pe apuc, când noi 

voim să arătâm anume că este abia 
un început sai o parte din lucrare: 

apuc a lua, apuca prinde, apuca 

dobândi şi aşa mai încolo; dar nu 

se pote dice: ieaii a apuca sai 

prind a apuca. De aci se desvâltă 

apoi o mulţime de sensuri secundare, 

prin cari apuc se tot depărteză din ce 

în ce de sinonimiă sei şi'şi capătă pe 

deplin — nu apucă a căpăta — o in- 
dividualitate bine definită. Intrunul şi 

acelaşi pasagiu, apuc pote fi întrebu- 
inţat în trei sai mai multe sensuri 

diferite; bună-6ră la Anton. Pann, 

Prov. 1, 62: 

Că în loc să se apuce de negoţ sai me- 

şteşug, 
Ei, palţi asemeni cu dînşii găsind, fac prie- 

teşug 

Şi apuc prin mahalale împreună înhăitaţi, 

Umblă, mirâsă pe uliţi, ca nişte învierşunaţi: 

Or-ce zbâră, li se pare că îl vor put6 mânca, 

Intind felurite curse în mână al apuca... 

Cun6scem trei derivaţiuni, propuse 

pînă acum pentru apuc. Cea mai ve-   

che : „per metathesin a verbo oc- 
cupo“ (Lex. Bud), a fost susținută, 

de Cihac prin următorul paralelism 
semasiologic ingenios: „spaima apucă 

inimele=pavor occupat animas; a 

se apuca: de ce-va=occupare aligua 

re; a apucă pre cine-va=o ccupare 
aliquem“. A doua etimologiă apropiă 

pe apuc de termenul juridic teodosian 
apocho din czroxn „encaisser“ (Ci. 
par). A trela, cea mai nouă şi mai 

argumentată, trage pe apuc, prin for- 

ma, metatetică intermediară aupue 

—aucup,-din latinul aucupo (Burlă). 

Lăsâm la o parte ipotesa dela, mijloc. 

Din cele-lalte do&, prima admite tre- 

cerea, iniţialului netonic o în a şi tot- 

o-dată, o metatesă ; cea a treia, corectă 
sub raportul vocalismului (apuc :: au- 
puc—ascult :: ausculto) necesitâză, şi ea, 

totuşi o metatesă nejustificată pe tă- 
rîmul specific românesc, de 6ră-ce din 

cele do& exemple citate, unul — „ru- 

guma“ (=it. rugumare) lingă „rumega“ 

(lat. rumigare) — este latin rustic, 
nu românesc, sr altul: „aştept = ad- 

specto“, chiar dacă ar fi sigur, nu 

cuprinde o metatesă, ci numai o e- 
quaţiune fonetică disimilativă, căci din 

„adspecto“ se face românesce „as- 

pept“, de unde „aştept“ prin disimi- 

laţiunea „sp+-p=st-h-p“. Noi respin- 

gem dară câte-trele; şi le respingem cu 

atât mai vîrtos, cu cât aceiaşi rădă- 
cină ca în apuc ni se presintă în la- 

tinul apiscor. Aşa la Plaut: 

Pace sis modo, sine me hominem apisci... 

(Epid. V, 2 v. 3) 

este românesce: „Rogu-te să taci pînă 

cel volu apuca!“ Acelaşi rădăcină se 

regăsesce în sanscritul âp (âpati, âp- 
noti) şi zendicul ap (apâiti) „atteindre, 

obtenir, acqusrir“; apoi în grecul ărzo, 
de ex.: „ărnzso9a avăguirou rwdg = 
apisci hominem“,
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„Acum, fără a mai vorbi despre for- 
mele sanscrită şi zendică, să consta. 

tâm că latinul apiscor, grecul 
îmeo şi românul apuc se desbină 

numai prin elementul sufizal. De unde 

însă vine al nostru -uc în apuc? 

Pe de o parte, apuc se află atât în 

dialectul daco-român, precum şi'n cel 

macedo-român ; pe de alta, sufixul ver- 

bal -uc n'are o existință propriă la 

Români. Prin urmare, forma întrâgă 

apuc, 6r nu numai rădăcina ap, tre- 

bue să se tragă dintr'un prototip ita- 

lie. In adevăr, latinul apisci derivă 
din simplul ap&re: „comprehendere 

antiqui vinculo ap&re dicebant“ (Paul. 
Diac.). Din acest ăpere se desvâltă o 

formă latină derivată a picare, în- 

tocmai după cum din măndere vine 

mandăacare şi după cum din lati: 
nul vulgar battăre sa născut bat- 

tacare, de unde portugesul batu- 

car, în cari -uc- servă numai la 

întărirea noţiunii celei fundamentale. 

Raportul este matematicesce exact : 
apicare ;: apăre= 

=—mandăcare :: mandăre= 

=battucare :: battăre. 
Intru cât nu se pâte rădica în ac6- 

stă privinţă nici o obiecţiune fone- 

tică sai morfologică, românul apuc 

reconstituă dară o vorbă italică ru- 

stică perdută a pico, strîns înru- 

dită cu clasicul apiscor (ad-ipiscor, 

indiipiscor, red-ipiscor, ind-episci, ind- 
„-epto). 

Diferitele sensuri ale lui apuc, mai 

mult sai mai puţin, se desfăşură şi 

se înlânțuesc cam în următorul mod: 

saisir = empoigner ; 

empoigner = ravir; 

ravir = surprenâre; 

surprendre = atteindre; 

atteindre == commencer; 

commencer = S'y prendre; 

s'y prendre = s'acheminer ;   

s'acheminer = s'engager. 

TI. Apuc „empoigneri. 
Proverbi şi locuţiuni proverbiale: 

Despre cei fățarnici, şi mai cu s6mă, 

despre femei ipocrite: „Dioa fuge de 

bivol, şi .n6ptea apucă pe dracu de 

_edrne“ (Pann, III, 65). 

Ameninţare pentru cei şovăitori pe 

calea cea bună: „Când te-a scăpa 

Dumnedqeii, dracul te şi apucă“ (R. 

Simu, Transilv., e. Orlat). 

„Despre un om sgârcit: la acela 

nwi apucă ş6recele sfărmitura de pe 
masă“ (R. Simu, Trans., c. Orlat). 

Despre morţi: „Ce apucă pămîntul, 

lesne se uită“ (I. Călugărenu, Tecuciu, 
c.. Movileni). 

Din Iordachi Golescu (Conv. lit. 1874 

p. 71): „Al apucat pisica de c6dă, în- 

vîrtesce-o să nu ţe sgârie = pe vrăj- 

maş când îl supui, să te îngrijesci 

de el“. 

Proverb juridic: „Pînă nu apuci pe 

cel drept, cel strimb nu ese“ (Pann, 

II, 30). 

Despre cei nenorocoşi: 

Ce apucă, 
Se usucă. 

(Hinţescu) 

Pentru francesul „6te-toi de lă que 

je m'y mette“: 

De ar muri socrul 

Ca sâ'i apuc locul. 

(Pann, I, 10% 

Cu acelaşi sens: „De ar muri mo: 
şul, săi upuc toiagul“ (ibid.). 

Doina „Floricica“ : 

Din mână dacă m'ai perde, 

Cine o să te desmierde ? 
Cin'o sămi apuce locul 

Să'şi fericescă norocul ?.. 

(Alex., Poes. pop. 2. 278 

„A apuca cap de fune = trouver 

un point de dâpart“: 
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Cantemir, Chron. II p. 17, după ce 
citâză un pasagiu din lornandes, ur- 

mâ6ză : „de aice vor unii să apuce cap 

de fune şi să arăte, că aceşti Ostro- 

gothi rămaşi să fie lăcuit pre locurile 

Dakiei...“ 

Altă locuţiune archaică: „apucă ca 

caia maţul“ (Cantemir, Chron. II, p. 

8) = „sans discernement“. 
-G. D. Teodorescu, Proverbe p. 83: 

„Românul dice: pentru asta aşi pune 

mânaân foc! sai: nu pot să'mi puiu 

mâna'n foc pentru dînsul! In Mol- 

dova, sentrebuințâză cu acelaşi înţe- 
les expresiunea: apuc foc cu gura! 

6 în Muntenia: ieaii foc în gură. 

In loc de „apuc cu gura“, în graiul 

vechiu: „apuc cu rostul“, literalmente 

„cu ciocul“, „rostro“, ceia ce este mai 

potrivit. 
Dosofteiu, 1680, ps. XLIX: 

„„drep-ce tu po- „„quare tu' enalr- 

vesteşti înderep- ras justitias me- 

tăriile miale şi a- as, et assu- 

put lagia mia, mis testamen- 

cu rostul tău...? tum meum per 

os tuum...? 

unde la Coresi, 1577: „priimeşti 

zisa m6“, iar la Silvestru, 1651: „iai 

legătura mia“. 
„A apuca pe-amânele = a se sili să 

iea care mai de care“. 
I. Crengă, Moş Nichifor Coţeariul 

(Conv. lit. 1877 p. 375): „pe vremea 
aceea era bine să fii harabagii în Tir- 

gul Nâmţului, că te-apucai pe-a: 

mânele...“ 
„Cat apucă piciorul = în fuga mare“. 

Alexandri, Românii şi poesia lor: 

„Cui nui place să vadă alergând pe 

un şes întins o poștă românscă cu 
opt cai? Caii alrgă cât le apucă pi- 

ciorul..“ 
In agoniă, i se pune bolnavului o 

luminare în mână. Aşa fiind obiceiul,   

nu e bine să moră cine-va fără lumi- 
nare. De aci, în balada „Corbea“: 

Amăuţi că trimetea 

Pe roşul a'ncăleca ; 

Dar cine'l încăleca, 

La pămînt trântit cădea: 

Lumînare n'apuca 

(G. D. T., Poes. pop. 530) 

„Când cine-va se silesce la mâncare, 
dice: apuc ce-olu apuca, şi fug la 

tr6bă...“ (IL. Rugescu, Iaşi, c. Bădeni). 

Intre locuţiuni proverbiale, se mai 

aude în popor: 

„Parcă a apucat pe Dumnedei 

de picior!“ când arată cine-va, o bu- 
curiă necumpătată sai când se în- 

gâmfă de o dată, credându-se prâ-mare, 

prâ-fericit etc. 

„Te apuc de cuvînt“=—să nu uiţi 

ce spui; să te ţii de vorbă, 

„Îl apuc de scurt“ = stăruesc să 

facă fără zăbavă sau fără şovăire. - 
„Apuc pe cine-va de ochi“ = vrei 

să] fac a crede ce-va ce nu este... 

Indreptarea, legii, 1652, p. 256: „De 

va apuca, cene-va călugăriţa cu de-asila, 

sau slujnica, de stăpănu-său, sau altă, 
muiare dă vre-ună omi, şi se va a- 

răta viaţa ei câ de întăi bună şi cu- 

rătă, acela, 40 de zile să se certe...“ 

Dosofteiu, 1680, ps. LXX: 

„„ alergații del 

apucaţ, că nu ka- 

ste cine'lizbăvi... 

„„persegquimini et 

comprehen- 

dite eum, quia 

non est qui eri- 

piat... 

unde la, Coresi, 1577: „goniţi şi prin- 

deţi elu“. 
Dosofteiu, 1678, f. 13 b: 

Tupilă s'apuce şi să căpuiască, 

Pre mişel să trâgân laţ şi să smerâscâ,.. 

Cantemir, Ist. leroglif. (Mss. în Acad. 

Rom. p. 220): „sabiia zavistiii mă- 

nunchiu nu are, şi or-cine a-mână ar
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apuca-o, nerânit şi nebetejit să rămâe 
nu poate...“ 

Nic. Muste, Letop. III, p. 17: „...Vai 

îmbrăcat pre dânsul (Dimitraşco Can- 

tacuzino) cu caftan de domniea, ţării 

în locul lui Petriceico Vodă, fiind Im- 

părăţiea la Obluciţă, şi i-ai dat po- 

roncă să strice toate cetăţile de aice 
din ţară, să nu le apuce Leşii cu 

oşti...“ 
Zilot, Cron. p. 31: „de mulţi ani 

întrând supt jugul birului şi al su- 

punerii, şi ne mai apucând arme, 

cursul anilor şi împilarea ce ai avut 
în t6tă vremea i-ai desbrăcat [pe Ro- 

mani] de mărimea, inimei, care nasce 

vitejia şi îndrăznâla, şi i-au îmbrăcat 

cu spaima şi cu frica.“ 
Beldiman, Tragod. v. 189: 

Unuia îi sboră mâna, pe altul în cap lovesc, 

Şi pe altul unde-apucă; mârtea cât pot pre- 

lungesc... 

A. Pann, Erotocrit, II, p. 8: 

Insă amindoi stătură pe cai ca nisce voinici, 

De care se îmbunară toţi câți privia, mari 

: şi mici: 

Apucară alte suliţi, şi s'ati repedit pe loc, 

Căutând să se lovâscă tot la primejdios loc... 

Balada „Mihu Copilul“ : 

Codrul mi'l lăsaţi, 
Giugul apucaţi, 

Că nu sinteţi voi, 

Nu sînteţi ca noi 

Omeni de mândrie, 
Buni de vitejie... 

Pigurat: „apuc sborul = prendre 

Pessor“, 
Gr. Alexandrescu, „Meditaţiă“: 

Vara, *şi apucă sborul spre țărmuri depărtate, 

Al tomnei dulce s6re se plâcă la apus... 

„A apuca pe cine-va pentru Qatorii, 

pentru bir, pentru pagube etc. =al 

trage la respundere“. 
Dr. Polysu: „Lam apucat să'mi   

plătâscă = ich packte ihn an, mich zu 
bezahlen...“ 

Constantin Brâncovan, 1694 (Cona. 

Mss. în Arch. Stat. p. 63): „ai fost 

apucat datornicii şi pre jupăn6sa Mara 
sora lui Mihai Drosul...“ 

Acelaşi, 1694 (ibid. p. 89): „apucăn- 

dul lorga Cauşul pentru aceşti bani 
ce scrie mai sus, ca să'i d6, şi el ne- 
avănd banii să să plătescă,..* 

A. Pann, Prov. III, 46: 

Apucase pe ciobanul 

Paguba săi împlinâscă,... 

In acest; sens, apuc sa pâte construi 

cu de: apuc de datoriă, apuc de chi- 
riă, apuc de pagubă etc. 

Cântec din Moldova: 

Că te-a zări vrun panţir 

Şi te:a apuca de bir 
Şi de posne ce-ai făcut 

Din Vasluiu şi pînăn Prut... 

(Caranfil, Valea Prutului, 1) 

„A apuca Domnia“ saii „a apuca 
Scaunul“ este a ajunge la tron prin 

mijlOce piezige. 

Moxa, 1620, p. 376: „după Costan- 

tinu apucă Martini domniia...“ 
Ibid. p. 391: „se râdicâ uni fetorii 

a lui Andronicit Duca de adună voi- 

nici şi se ispiti să apuce domnila, ce 
mainte'li apucă arma şi i se vărsă 

săngele...“ 

Zilot, Cron. p. 116: „mişcările Por- 

ței şi ale Grecilor fanarioţă, carii vîna 

de mult a apuca şi Scaunul Ţărei Ro- 

mânesci cum apucaseră al Moldovei 

cu ani mai nainte...“ 

Din activul apuc „empoigner“, una 

şi aceia-şi formă „a se apuca“ func- 

ţion6ză în patru chipuri, pe cari nu 

trebue să le confundâm: 10. ca verb 

reflexiv, de ex.: „mă apuc de păr“; 

2%. ca, verb reciproc: „ei se apucă unul 

pe altul“; 3%, ca verb deponent: „ei
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mă apuc de cutare“; 40. ca verb pasiv: 
„el se âpucă=este saii pote fi prins*, 

a) Reflexiv: „s'empoigner soi- 
-m6me“, 

Costachi Negruzzi, Alexandru Lapug- 
n6nul, III: „Ah, ce foc simt că mă 

arde! — strigă, bolnavul, apucându-se 

cu mânile de pântece...“ 

b) Reciproc: „sempoigner Lun 
Pautre“. 

Balada „Mihu Copilul“: 

Ianuş Ungurân, 

Mihul Moldoven, 

De-o parte se duc, 

La luptă s'apuc... 

Balada „Vidra“ : 

Ei de brâe s'apucară 

Şi la luptă se luară, 

Di de vară 

Pînă'n s6ră,.. 

Balada „Păunaşul codrilor“ : 

Ei de brâe svapucati 

Şi la luptă se luau... 

Balada „Tudor“ : 

Ei de brâe s'apuca 

Şi la luptă se'ncleşta,... 
(Marian, Buc. 1, 166) 

c) Deponent: „a se apuca de 

=— empoigner, ne pas laisser tran: 

quille“. ! 

Pravila, Moldov. 1646, f. 11: „de va 

avia, neștine un dulău tare şi dărz şi 

va mănca pre toţi dulăii, şi de să 

va apuca.de vre unii dulău mai slabi: 
şi] va birui...“ . 

Nic. Muste, Letop. III, p. 13: „Bo- 

ferii. s'aii apucat de Stefan Petriceico, 

ce era Clucer mare, fiind bătrăn şi bo- 
jer de ţară, numai să! rădice Domn...“ 

Enachi Cogălnicenu, Letop. III, p. 

198: „Constantin Vodă în Moldova 

domnia cu pace, apucăndu-se de capul 

preoţilor săi înveţe carte...“   

d) Pasiv: „se laisser empoigner“. 
Văcărescu, p. 64: 

Când s'o apuc, sb6ră ; 

Când stai, se scobsră; 

Nici va să se ducă, : 

Nici nu se apucă... 

II. Apuc „ravir“. 

Dicţionar Mss. bănăţân circa, 1670 

(Col. 1. Tr. 1883 p. 424): „Apuk. Rapio. 
Apprehendo“. | 

Despre Gmeni lacomi se dice: „a- 
pucă ca lupul“ (D. Negoescu, Dimbo- 
vița, c. Pietroşiţa). 

„iii! ala e scii ca lupul: umblă nu- 
maă s'apuce!“ (D. Georgescu, Ialomiţa, 
G. Coşereni). 

Varlam, 1643, II f. 45 a: „să ne 

oprimiă ochii de-a prâvire lucruri de 

curvie, urechile de-a ascultar6 căntece 

lumești de iuboste, mănule de-a apu- 
caria şi de-a prâdaria...“* 

Indreptarea, legii, 1652, p. 360: „a- 

tuncel| apucară diavolii deîn mănile 
părinţilor lui şi perirâ, cu dinsulii...« 

Dosofteiu, 1680, ps. CIII: 

Catuli leonum 
rugientes ut ra- 

piant... 

„ Țâncii leilor 

scâncindi să a- 

pute... 

unde la Coresi, 1577: „răcăila să ră- 
p6scâ,..“ 

Arsenie din Bisericani circa 1650 

(Mss. în Acad. Rom.), ps. LXXXI: 

„„apucaţi pre cel 

mâser şi pre cel 
mişel diîn mă- 
nule  păcâtosu- 

lui... 

„eripite pau- 

perem et egenum 

de manu pecca- 

toris... 

ia Coresi, 1577: „luaţi mâserulii şi 

mişelul“ ; la Silvestru, 1651: „scoa- 
teţi surmanuli şi lipsitulii...“ 

Dosofteiu, 1673, f. 10 b: 

Dobitoc săilbatec de câmp şi de luncă, 

Jigânii siriape ce strică şapucă,...
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III0. Apuc „surprendrei“. 
Când voim a apăsa asupra elemen- 

tului de „ce-va neaşteptat“, se dice: 

apuc tără veste. 

Pravila : Moldov. 1646, f. 89: „de 

va lua bărbatul pre muiare numai cu 

voia sa, ce să dzice să o apuce fără 

de viaste cu arme sau şi fărâ de 

arme...* 

Când e vorba de a prentimpina pe 

alt cine-va, se dice: apuc înainte, 

o expresiune care şe întrebuinţeză mai 

adesea întrun alt sens, după cum vom 

ved6 mai jos. 

Biblia lui Şerban-vodă, 1688, f. 625 

(ludith. VII, 17: 

Şi sau rădicat Et promove- 

tabăra fiilorii lui 

Amoni şi înpre- 
ună cu:6i 5000 

den fiii lui Asuriă, 

Şi s'aii tăbărât în 

vale, şi au apu- 

cat înainte a- 

pele şi izvoarăle 

apelorii fiilori lui 

Israili...   

runt castra fili- 

orum Ammon, et 

cum eis millia 

quinque filiorum 
Assur; et castra. 

metati sunt în 

valle, et prae.- 

occupaverunt 

aquas et fontes 

aquarum filiorum 

Israel... 

Mai obicinuit însă se întrebuinţeză 

simplul apuc. 

A. Pann, Prov. 1, 108: 

Sin sat la zapciii se duce, 

Grăbind din somn să'l apuce... 

Balada „Codrânul“ : 

Vrun creştin de'l întălniam, 

Averile îi împărţiam: 

Cu doi cai de'l apucam, 

Unui dam, unui luam 

]. Văcărescu, p. 198: 

N” 

Ş 
Se, ay 

7, j 
“CA pu 

Al nostru câs şi el sosesce; ; 

Ori-cum îl vom apuca, 

Tndrăznla izbutesce 

Cât cu minte vom umbla... 

  

  

RS
TE
P   

Dosofteiu, Liturgiar 1674 (Molitve 
la piatdesiat f. 115 a): „carele ni-ai 

spodobit, pre neşte păcătoşii, şi la asa- 
stă dză să apucăm cu ispovâdanie şi 

cu rugă faţa sfinţiei tale...“ 

Ş6pte-taine, 1644, p. 17: „Pentru 

prunculii de să va prileji spre moarte, 
şi va vr6 preutul să'l botâdze, şi să 

va tâme că nului va apuca cu su: 

fletii să-i cetâscâ molitvele...“ 

Despre iocuţiunea „apuc Domnia“, 
care pâte să insemneze : „surprendre 

le trâne“, vedi mai sus. 

Cu sensul de „surprendre“, apuc se 

întrebuinţeză mai ales în privinţa b6- 

lelor celor năprasnice şi a tot felul de 

dureri sai suferințe. 

A. Pann, Prov. II], 68: 

Te miri ce îşi fac nilucă 

Şi frigurile îi apucă... 

Ibid. 1, 121: 

Ei mă veninsză cu spirtosul duh, 
Şi pe loc m'apucă tusea cu năduh... 

Balada „Năluca“: 

Inghiţia de doă ori 
Şi apuca reci fiori... 

I. Crângă, Capra cu trei iedi (Conv. 

lit. 1875 p. 341): „Şi bocesce el, şi 

boceste, pînă îl apucă leşin...“ 

Tot aşa despre factorii cei mitolo- 

gici ai b6lelor, de ex.: „îl apucă Le- 
lele“ saii: „îl apucă din Iele“. 

: Alexandri, Haimană: „..am ajuns 

a fi nervos de când mă aflu în servi- 

ciul Statului. Scii că mă apucă nă- 

bădăicele când vâd un plic mini: 
steria]...“ 

„Intre blăsteme se aude: să'l apuce 

Rusaliile!“ (G. Major, Tutova, c. 
Plopana). 

Tot aşa, ba încă mai pe neaştep- 

tate, apucă pe om mârtea.
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Balada „Balaurul“: 

Sai, bădiţă ortomane, 

Că m'agiunge la ciolane! 

Sai, bădiţă, de mă scâte, 

Că m'apuc fiori de mârte.l... 

Psaltirea, Şcheiană circa 1550 (Mss. 

în Acad. Rom), XVII: 

„„praevene- 
runt me laquei 

mortis... 

+ + + Opucară-me 

cursele morţiei... 

unde la Silvestru, 1651: „Luară-mă 
pre denainte“, iar la Dosofteiu, 1680: 

„înainte mă sărguirâ“, şi numai 

în Biblia lui Şerban-vodă, 1688: „apu- 

catu-m'aii. 

Moxa, 1620, p. 360: „zicia toţi: 
pănă nu vomii vedia faţa înpăratului 

(Tit), să nu ne întoarcem întristaţi 

şi măbhniţi; cel apucă moartia, mainte 

de vreme, numai ce domni doi ai...“ 

In acelaşi mod ne apucă frica, 
spaima, grâza, tot ce ne speriă. 

Costachi Negruzzi, Zoe, III: „Une- 

-ori un tremur fioros o apuca, alte- 

ori ridica frumoșii sei ochi spre cer Şi 
suspinând îşi frângea mâinele...“ 

A. Pann, Prov. III, 67: 

Cun cuvint, e o nălucă: 

S'o vedi groză te apucă... 

De la Vrancea, Sultanica p. 229: 

„Şi tot răcnia do apucai grâzele, 
mai ales când scrîşnia, din dinţi şi 

învirtia, sabia...“ 

Balada „Doncilă“ : 

Dar un plâns mai apucat 

Că pe fetele din sat 

Grea urgie ai picat... 

Despre suferințe mai mărunte: 

Când mă uit la sînui plin, 

Mapucă dor şi suspin; 

Când văd păru-i de mătasă, 

Dorul ei tare m'apasă... 

(. B. 31) 

254177. 11. 

  
  

- > 

ep 
Intru'n casă, o aud, 

Şi m'apucă dorul crud... 
(Alex, Poes, pop. 2. 803) 

Intr'un sens glumeţ;: 

Alexandri, Plorin şi Florica, se. 1: 

„de când nu mai am pe nime în capu 

meu ca să m& silâscă la trâbă, m'o 
apucat o sfântă de lene de mi se 
rup fălcile...“ 

Ca o necesitate fatală, cu voe sai 
fără, voe, ne apucă somnul. 

Balada „Corbea : 

De când, maică, am întrat, 

Pic de vin n'am mai gustat, 

Somn nu m'a mai apucat... 

(G. D. T., Poeş. pop. 508) 

Mânia fiind privită ca un fel de 

b6lă, când vedem pe cine-va supărat, 

mai cu s6mă fără temeiu, dicem cu 

ironiă: „la apucat!“ sai: „6răşi îl a- 

pucă !“ oră îl întrebâm în bătae de joc: 

„când te-apucă, mult te ţine?“ 

După bâle, dureri, suferinţe saii alte 
neajunsuri, o mare sferă în care se 

întrebuinţeză apuc „surprendre“ sînt 

schimbările - timpului; astfel se dice 

că: ne apucă diua, he apucă n6p- 

tea etc., mai ales însă atunci când 

ne temem de o asemenea apucare. 

Balada „Chira Chiralina“ : 

Marfa ce-o avem 

In curți s'o băgâm, 

Căci gioa ne-apucă, 
Potira nencurcă... , 

(Burada, Dobrogea, p. 110) 

Doina, „Decât ruda şi vecinul“: 

Fie nâptea cât de mare, 

“Că tot mică mi se pare: 

Trece 'ngrab ca o nălucă, 

Dioan braţe te apucă... 

(Alex , Poes. pop.2. 356) 

Zilot, Cron. p. 33: „zăbovindu-se 

Gre-şi-ce şi apucându'i diua, i-ai v&- 

dut unik-alţii...“ 

„46
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Ibid., p. 111: „când se apropie de 

dio, începând a cânta cocoşii des şi 

jiganiile temându-se să nu le apuce 

lumina dilei prin locuri primejăi- 

6se pentru dinsele, pe unde ele nptea 

umblă de'şi agonisesc hrană, fug de 
se ascund în vizuini...“ 

„Primăvara, 6menii dic: hai la plug, 

că ne-a apucat ciocîrlia tot în sat“ 

(P. Mihăescu, Braila, c. Câcâru). 
Doina „Drum la d6l“: 

Ostenit mereu de ducă, 

N6ptea ?n codri mă apucă... 

(Alex., Poes. pop. 2. 277) 

Altă doină.: 

Nâptea 'n drum o apuca, 

a mergea, calea'şi perdea 

Şi ?ntr'un rîu adînc cădea... 

(bi. 49) 

A. Odobescu, Dâmna Chiajna, p. 97: 

„Or fi călători şi i-o apucat n6ptea 

pe drum...* 

In Dolj, în loc de „ne apucă n6p- 

tea“ se dice: „ne coprinde n6ptea“ 

(N. Guran, Craiova). 

Balada, „Darie şi potira“: 

Căci pe mine mă vor duce, 

S6ra ca să nu m'apuce, 

Sus la, locul de pierdare, 

Locul de spîndurătâre... 

(Marian, Bucov. I, 15) 

Cantemir, Ist. leroglif. p. 253: „în- 
tracia dzi pănă în sară călătorind, 

unde întunârecul îl apucă, aco- 

lia popasul şi masul îşi făcu...“ 
Nic. Muste, Letop. III p. 54: „apu- 

căndwl vremea ucolo tăbărit, p'aii 

cutezat să 6să,..« 

Din apuc „surprenâre“ se desfăşură, 

dela sine'şi apuc „atteindre“, ambele 
sensuri confundându-se une-ori, de pildă: 

Nic. Costin, Letop. II p. 103: „cănd 

aii sosit boierii la Țarigrad, n'aii apu- 

cat pe Vezirul acolo, fiind acmu eşit 

şi purces la Odriiu...“   

Balada, „Blăstemul“ : 
De mergea ce mai mergea, 

Grei zăduf îl apuca, 

Ostendla l'ajungea 

Şi el, măre, se culca... 

(G. D. T., Poes pop. 438) 

IVo. Apuc „atteindre“. 
Sinonim cu ajung, dar numai în 

timp, anume la, viitor sau la trecut, 

nici o dată în spaţii. Se construesce 

cu relativul „de“, cu acusațivul, cu 

„pînă“, cu „din“ sai „dela“. 
10. Cu „de“: 
Pravila Moldov. 1646, f. 15: „el va 

apuca mainte de toţi de va ţinia a- 
cel loci...“ 

Ibid, f. 92: „apucă de le află firia, 
şi de-acila le scoate den minte...“ 

Miron Costin, Letop. Lp.240: „Schin- 

dir-paşa tot cu acea năvălă ait lovit 

la başca cea den jos, şi îndată ai în- 

trat Enicerii în başcă; sărit'aii Leşii 

de lângă şanţuri, şi ai apucat de ai 
scos o samă de pedestrime ce era în 

başcă, 6ră mai mulţi ai perit...“ 

Nic. Costin, Letop. Ilp. 13: „Leşii 

apucase de pusese oaste de a lor prin 
cetăţi: la, Nemţ, la Sucâva...“ 

Ibid. p. 88: „lInchisăse pe Rugină 

Sulgerul şi pe Ştefan Luca Visterni- 
cul pentru banii năpăştilor în Viste- 
rie; ce Rugină apucasă de grabă de 

întorsăse oamenilor...“ 

Neculce, Letop. II p. 267: „Deci ei 

[Dediul Spătar] într'o noapte aii îmbă.- 

tat pre Siimeni, pe străjării ce'] păzia, 

şi S'aii slobozit cu o frânghie pe o fe- 

râstră, din turn pănă gios, şi aii apu- 

cat de aii încălecat pre cal şi cu doi 

feciori şi ai fugit...“ 
Acelaşi, p. 280: „[Constantin Vodă 

Duca] aii trimes noaptea un stâg de 

Lipcani să ja pe Turculeţ din măna 

oamenilor Caimacanilor săl ducă la 

Iași; iar pănă a mergere Lipcanii, Tur- 
culeţ, aii apucat de ai scăpat...“
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20. Cu acusativul şi cu „pînă“: 

„Intre juraminte: să n'apuc Pascele! 
să n'apuc Crăciunul!“ (G. Poppescu, 
Ialomiţa, c. Brosceni-noi); 6r ca blă- 

stem : „să nu apu...*, „să nu a- 

Duce. 

Cu acelaşi sens: „să n'apuc pînă 

la...“, după cum se dice: „se n'a- 
junsg pînă la...€ 

Dr. Polysu: „bolnavul n'apucă pînă 
mâine=—der Kranke erlebt nicht die 

Nacht“, ceia, ce şi mai bine se exprimă 

prin acusativ: „bolnavul n'apucă diua 
de mâine“. 

Tot noţiunea de „atteindre“ este 
atunci când, vorbindu-se despre un om 
din trecut, de care nu mulţi îşi mai 

aduc a-minte, dar care ne fusese cu- 

noscut întru cât-va, noi dicem: „lam 

apucat încă€. 

Jipescu, Opincaru p. 58: „Laica bietu 

—că, voi nu Vaţi apucat—iera Rumân 

dă 88 05 ani fără doi...“ 
Ibid. p.'182: „Nevoia duce pă: ku: 

mân mai mult cum nu vrea îel. Cum 
a fost şi i săntâmplă răposatului 

Barbu Pisăii — că parcă ştii, or Vai 

apucat ?—ţăran dla, munte, d'încdlo...“ 
De asemenea se pote dice: am a- 

pucat un lucru, am apucat un obiceiu, 

am apucat un port, când e vorba de- 

spre ce-va vechiu, care nu se mai în- 

trebuinţeză. 
Miron Costin, Letop. 1 p. 28: „chi- 

vere, care am apucat şi ei şi la bo: 

ferii ţării noastre...“ 
Pravila Moldov. 1646, f. 59: „cine 

va îngropa pre mortii ce va fi otră- 

vit, şi nu va socoti toate lucrurile şi 

obycsele ce s'aii apucatii într'acel loci 
de să fac, face prepusii cum să'l fie 

el otrâvitii...* 

Proverb: 

Pie-care cum apucă, 

Astf6l trebue so ducă... 

| (Pann, I, 72) 

  

A. Pann, Prov. II, 12: 

[ee ma... pr6 mult e răzgăiat;: 

El de vorbă nu se bate, ţine ce a apucat... 

De la Vrancea, Sultănica p. 217: 
p..le spuneait câte în lună şi în sdre: 

ba de Turci, ba de Tătari, ba de Cal- 

muci, ba de căpcăunii cu doă guri, ba 

de Muscali, ba, de Nemţii cu codă; mă 

rog, din câte omul apucă şi vede, 

aude şi nu uită...“ 

„Se dice mai ales: apuc din bătrâni 

etc., în graiul actual mai adesea: a- 

puc de la... 

30, Cu „din“ şi „dela“: 

Act moldovenesc din 1656 (A. L.R. 

II p. 238): „ni€ lau ţănut [acel sat] 
Stoian uşsriul ni dănăoară, ce Vau 
apucai încă den părinţii lor cau fost 

domnescu pănă la Ştefan vodă Tomşs..“ 

Altul din 1657 (ibid. p. 238): „să 

caute acei oameni buni cu sufletele 
lor cum or şti cu dreptul de răndul 
acelui sat Mihalciul, a cui au fost, şi 

cum au apucat €i din moşii lor şi 
din părinţii lor...“ 

Cantemir, Chron. 1 p. 292: „pre ma- 

lul Oltului să să fie văzând nişte te- 

melii ca de cetate, cărora, ţăranii de 

pre acolo lăcuitori, din bătrânii lor 

apucând, le zic Curțile lui Ler-împă- 

rat,..& 

Acelaşi, Ist. leroglif. p. 25: „Po- 

vâst6 Vidrii noi Brebii din moşii-stră- 

moşii noştri aşa am apucat'o, aşa 0 

mărturisim şi aşa o întărim...“ 

Neculce, Letop. II p. 203, vorbind 

despre o tradiţiune istorică: „letopise- 
țul de acesta nu scrie nemică, 6ră oa- 

menii aşa, vorbesc că ai apucat unii 
dintru alţii...“ 

De la Vrancea, Sultănica p. 9: „P& 
rul lins, cu unde albăstrui, îl portă/n 

tâmple; aşa a apucat dela mă-sa Şi 

46%
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mă-sa dela mă-sa: obiceiu adus de pe 
obârşia Ialomiţei...“ 

Când însă, apuc se construesce cu o 

locuţiune infinitivală, noţiunea, de „at- 
teindre“ se plecă cătră acea de „com- 
mencer“, fără totuşi ca, trecerea, să fie 
deplină, 

De aci: 

VO. Apuc „commencert. 

Exprimă ce-va mijlocii între în- 

cep şi ajung, astfel că adesea e 
aprâpe peste putință, a deosebi nuanța 

cea hotărită, 

A, Pann, Prov. II, 83: 

Ca, doă 6ă când s'alârgă 

Şi a se ciocni apucă, 

Un” din ei o să se spargă 

Şi trebe să se ducă,., 

Ibid. III, 79: 

Vădend dar Ovreiul, stând, se socoti 

Cu înşelăciune dulap a'nvirti; 

Apucă şi gice unui alt hamal: 

Voinice... 

Jipescu, Opincaru p. 27: „Uni du- 

li7 mălugitori, lingăriţi domneşti, nică 

n'apucă să să crape bine dă diuă şi 
merg la Domn cu zîmbiet prefăcut, 
cu ochi plecaţi, cu trupu 'mlăâiiat că- 
tre la pămînt, şi"i tâcă la urechie 
Domnului câte ale tâte...“ 

Doina lui Petrânu: 

Napucaă să'mbuc o dată, 

Ciocoiul îmi face plată 

Şi mă ie la schingiuit 

CĂ nimic nu i-am cosit.., 

(Alex., Poes. pop. 2. 259, 

Moxa, 1620, p: 376: „domni numai 
unii anii şi nu apucă să facâ, ce-va ca 
să se cunoascâ,..* 

Pravila Moldov. 1646, f. 1: „de va 
fi apucat celalalt, să fie săminat pă- 
măntul...% 

Ibid. f. 37: „cela ce să va svătui 
să, ucigă pre vre un diregătoriu dela,   
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vrun tărgi, şi de nu va fi apucati 
să fac moarte, să nu să certe ca cela 
ce suduiaşte domniia, iarâ numai să 
i să tae capului...“ 

Miron Costin, Letop. 1 p. 257: „Ai 
căutat Radul vodă la boieri şi le-ai 
zis: ai nu v'am spus că acest om de 
boierie nu este? Îară cătră dănsul ai 
zis: ei, măre, încă pe boierie:n'am a- 
pucat aţă zice; şi aşa ai zis Arma: 
şului: iei gărbaciul ! şi aii pus de i-ai 
dat 300 de toiege...* 

Act moldovenesc din 1680 (A.[.R. 
I p. 140): „ne am învoit şi ne am 
aşăzat tot pre aastă tocmală, să ţie 
dumnialui locul dela mine carele scrie 
mai sus, şi eu să țiiu locul acesta, pre 
lângă locul mieu, giumătate de locul 
Ciutei ce-i dispre femeia, lui Antimiia,; 
şi eu n'am fost apucat a face zapis 
ca să hie de credinţă...“ 

Constantin Brâncovânu, 1695 (Con. 
Mss. în Arch. Stat. p. 177): „pentru că 
lui întămplăndu-i-se moarte: de grab, 
mau fost apucat să lase Şi să de danii 
şi mile...“ Ă 

Neculce, Letop. II p. 232: „lAnto- 
nie Rusăt] zidit'ai şi la mănăstirea 
sfântului Sava zidul împregiur, ce n'aii 
apucat să'l istovescă...* 

Nic. Costin, Letop. II p. 34: „Doam- 
na Ducăi Vodă venise la Focgeni ca 
să mergă şi ea la Domnești, ce n'aii 
apucat a trece, că tă, şi aii venit pe- 
rirea,..% 

Nic. Muste, Letop. III p. 8: „şi a- 

colo la Leva ai bătut Nemţii pre 

Turcă şi i-ai răsipit, că mai mai a- 

pucat să dea ajutor Veziruluj...* 
Zilot, Cron. p. 25: „n'ai apucat să'i 

căpătuâscă pă toţi...“ 

Ibid. p. 49: „sai sfătuit cu mini- 

strul fii-seii Grigorie Beizade Şi ai luat 

sfat forte — n'ar fi mai apucat să-l 
facă !...& 

Caragea, Pravila 1818, p. 5: „Ori-ce



1409 APUC | 1410 
  

lucru nu este al nimunui, acela să 

face al celui ce va apuca săl ia îna- 

inte...“ 

Costachi Negruzzi, Alexandru Lă- 
puşnânul, III: „Puţini care scăpară cu 

viaţă, apucând a sări peste ziduri...“ 

Acelaşi, O alergare de cai, III: „m'am 

culcat, însă de abia apucasem a ador: 

mi, şi un vis fantastic veni şi'şi puse 

asupră'mi negrele sale aripi...* | 

A. Odobescu, Mihnea-vodă p. 20: 

„abi6 apucaseră să iea în gură şi s'a- 
mestece...“ 

I. Crângă, Povestea lui Harap-alb 

(Conv. lit. 1877 p. 185): „Par'că dra- 

cul vrăjesce, de n'apuc bine a scăpa 

din una şi daii peste alta. Se vede că 
m'a născut mama întrun cias re...“ 

Doină oltenâscă : 

Frungă verde măr creţesc, 

Stat în drum să m& gândesc: 

Ce s'apuc ? ce să muncesc, 

Pânea să'mi agonisesc ?.. 

(Alez., Poes. pop. 2. 285) 

Sub forma reflexivă, apuc „com- 

mencer“ capătă nuanţa, de „sy pren- 

dre“, pe care une-ori o are şi sub forma, 
activă, de ex. la A. Pann, Prov. III, 60: 

Dacă e aşa, respunse bărbatul ei, bine dar, 

Apucă de te gătesce, ştergeţi âl cojoc mur- 

dar... | 

unde însă pâte să fieo disimilaţiune 

sintactică pronominală în loc de: „te 
apucă de te gătesce“. 

VI. M& apuc „s'y prenâre“. 

In acest sens, alături cu noţiunile 

de ajung şi de încep, ba mai pe 

sus de ele, figur6ză noţiunea de în- 

cerc, care exprimă căutarea, sati gă- 

sirea unui mijloc de a face ce-va. 

Fabula lui Donici: 

Racu, brâsca şi o știucă 

Inta”o di sati apucat 

De pe mal în iaz s'aducă 

Un sac cu grăi încărcat...   

Proverb : „Când te apuci la vr'o 
trebă, n'o lăsa fără ispravă“ (Pann, 

II, 48). 

„A se apuca de sănătâsat, une- 
ori sub forma activă : „a apuca sănă- 

tâsa“, însemn6ză: „a fugi“. 

Dionisie Eclesiarh, Cron. (Papi, Mo- 

num. Îl p. 177): „Mavrogheni prin 

cercetare v&dând cum-că Nemţii fără 
apestire vor să între în ţâră şi ordii 

de 6ste a mai face nu putea, că Turcii 
se spăimîntase de popara Nemţilor, 

s'a apucat de sănătâsa, măcar- 

-căi era cam ruşine, dar ruşinea ai 
dat'o întro parte şi ai trecut Du- 
nărea,...& 

Ibid. p. 179: „s'a apucat de să. 

nătâsa la fugă, ne mai stând de. 

a se împotrivi cu răsbolu...% 

Jbid. p. 213 (cfr. 206, 208): „v&dând 

nevoia, aii eşit din cetate pe supt 

cumpăt cum aii putut, şi aii apucat 

sănătosa de ai răsmato la ce- 

tatea Buda...“ 
Urechiă, Letop. | p. 120: „ei nefi- 

ind tocmiţă de răsboiu, nemică de arme 

nu s'a apucat, ce de fugă...“ 

Ibid. p. 153: „[Albu-Sultan] sai 

suit păn la Şerbanca, den sus de 
Ştefăneşti, şi sai apucat a prădare 

ț6ra...“ 

Ibid. d. 95: „şi măcar că să află şi 
de alţii însemnate lucrurile ţărâi Mol- 

dovii, apucatu-m'am şi eu a scriere 

începătura şi adaosul, mai apoi şi scă- 

der6 care să vede că au venit în zi- 

lele noastre...“ 

Cantemir, Ist. leroglif. (Mss. în Acad. 
Rom. p. 815): „la aciasta uleul cu 

ochii a clipi şi din grumazi & adii în- 

cepu, dulăii coada între pisoare şi 

urechile pe spinare a'ş ciuli se apu- 
cară. 

Nic. Costin. Letop. Îl p. 24: „ac6- 

stă toată cheltuslă sai apucat Duca
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Vodă să e scoată tot din spinarea 
ţării... * 

Balada, „Niţă şi Petru“: 

Turcul vesel s'apuca, 

Galbenii a număra, 
Iar nevasta suspina... 

(Pompiliă, Sibiiu, 60) 

A. Pann, III, 83: 

S'apucară să mănânce, vorbe vesele spuind, 

Şi cu înzîmbite feţe unii la alţii privind... 

Ibid. 1, 68: 

Dând băiatul socotsla, ei pe loc sai apucat 

Şi fiesce-care mâna în buzunar ai băgat... 

Mai adesea se construesce cu geni- 
tivalul „de“. 

Indreptarea legii, 1652, p. 291: „De 

să va apuca neştine de vre o curăturâ, 

striină părăsită, să fie mărăcinoasă şi 

plină de pădure, de adasta de vreme 

ce să va afla că iaste a altui lucră- 
toriu, atunce pentru truda ce va fi 

pusi acolo de o va fi curăţitii, trei 

ani să se hrăn6scâ cu roada ei...“ 
A nu sci sai anu av6 dece se 

apuca=manguer de ressources, a se 
apuca de ale sale=—revenir ă ses 
propres affaires. 

Enachi Cogălnicânu, Letop. III p. 
247: „având mare trebuință de bani 
ca să dee la Poartă pentru Domnie, 
fiindcă din ţară eşia, banii cu grei, şi 
încă nu putea cuprinde cu banii ce 
eşia nevoile ţărei, şi datoriea se în- 

glotia, se mira de ce se va a- 
puca,...€ 

Nic. Costin, Letop. II p. 27: „unii 

s'au făcut oameni răi şi tălhari, de 

mare nevoe ce le era asupră, că nu 
mai avea de ce se mai apuca...“ 

- Tbid. p. 32: „Duca Vodă dela Tro- 
tuş at tras la Domneşti la casele soa- 
cră-sa a Doamnei Dabijoaei, şi s'aii a. 
şezat acolo, şi aştepta di zi în zi să, 
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mârgă la laşi să se apuce de ale 
lui... 

A se apuca de lucru în genere: 

Cantemir, Ist. leroglif. p. 169: „Mus- 
cele dar, ca, nisce lighioi spurcate, mo- 

jicoase şi în samă nebăgate, lasă-le să 

înble, iară noi de lucrul început apu- 

cându-ne, la sfirşit al duce nevoitori 
să fim... 

A. Pann, Prov. I, 19: 

Nu'mi venia să şed în casă, 

Nici de lucru să m'apuc.. 

Alexandri, Scara mâţei, sc. 3: „Ei 

de-acum, Mărinaş dragă, destulă vorbă, 

şi mi te apucă de lucru...* 

Balada „Movila lui Burcel“: 

La Tătari că mă duse, 

Un plug mare că prinsei, 

Şi Gun bou îl îngiugai 

Şi de lucru m'apucai... 

A se apuca de vre-o meseriă a- 
nume: 

Enachi Cogălnicânu, Letop. III p. 285: 

Acesta, de nu le vine 

Şi vor să trăâscă bine, 

Apuce-s' de băcălie, 
Căi mai mare boierie... 

Costachi Negruzzi, Aprodul Purice : 

Plugariul cu hărniciă apucase de arat 

Pănmintul ce era încă d'al seu sânge rourat... 

Colinda „Plugul“: 

Şi curând s'a apucat 

Câmpul neted de arat 

In lungiş 

Şin curmediş; 

Sa apucat într'o gioi 

Cun plug cu doi-spre'ce boi... 

(Alex , Poes. pop. 2. 387) 

A se apuca de resboiu, de vrajbă, 
de dugmăniă ete: 

Nic. Muste, Letop. III p. 58: „[Ca- 
rol XII] se apucasă de răsboii ain 
casele de unde şedea, el, să nu se dea 
Tureilor să'l ducă la Țarigrad...“
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Neculce, Letop. Il p. 321: „Şvezii 

ati purces să se suie în vărvul dâlului 

Cernăuţilor să se apuce de bătae,. 

ce văzănd că este mulţime de oaste, 
nu s'a mai putut apuca de bă.- 

tae...“ 

In Pravila Moldov. 1646, f. 37: 

„atastă vrajbâ, ce sau apucată cu a- 

cel omi domnesci, nu sau apucaliă 
de căndi au fostii cu slujbă, domne 

scâ, Gau fosti mai de multi învrăj- 
biţ, derept acâia lau suduit...* con- 

strucţiunea: „vrajbă ce sau apucat 
cu...“ este un cas de atracţiune sin- 

tactică în loc de: „vrajbâ de care s'au 

apucat cu... 
Tot aşa, în Indreptarea legii, 1652, 

p. 89: „atastă vrajbă ce s'au apucat 

cu acelii omil domnesc, nu sau apu- 

catii de căndii au fostă cu slujbă dom- 
nâscâ, “au fostii mai de mult învrăj- 

biţi...“ 

A se apuca de vorbă: 

A. Pann, Prov. II, 8: 

Că ei dacă s'apucară de vorbă şi de lung 

sfat, 

De sluga lor îşi uitară că slujesce nemân- 

cat... 

Ca archaism juridic, este interesantă 

locuţiunea: „a se put6 apuca de lege 

ca să jure“, care ne întimpină forte 

des în Condica Logofeţiei de sub Con- 

stantin Brâncovânu (Mss. în Arch. 

Stat.) cu sensul de „jusjurandum dare“ 

saii „jurejurando stare“. 

Iată câte-va pasage: 
p. 94: „am dat domniia m6 Radu- 

lui Ştirbeiu l6g6 ţărăi cum să, jure el 

înpreună cu frate-său Constandin vel 

cluger şi cu văru-său Cernica biv vel 

armaş, de cătră boiarinul domnii msle 

Şerban vel comis, că n'au luat ni€ un 

ban dela soacră-sa, Ilinca vornicâasa 

pentru azastă moşie Negrnii; dez ju- 

rănd într'acestag chip, el să'ş ţie mo-   
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şiia, şi fiind ispravnic la jurămănt 
sluga, domnii mâle Haivaz vel portar, 

şi după judecata domnii msle; iar 

Radul Ştirbâiu el ni cum nu s'au 

putut apuca de l6ge ca să jure 

cu aceşti boiari ce scriu mai sus...“ 
p. 203: „domniia m6 vrând ca să 

descoapere lucrul, să nu să facă ace- 

stor oameni înpresurare de rumănie, 

domniia m6 am judecat cum să jure 

Oltat şi nepotu-său Nistor cu 6 me- 
giiaş lăngă dănşii, cum nu sântu ru- 
măni mănăstirii, ce săntu oameni slo- 

bozi megilaş şi bărsâni den ţara un- 
gurâscă ; det aceşti oameni ni6 cum 
nu s'au putut apuca de lege ca 

să jure, ce rămăind ei de judecată...“ 
p. 246: „domniia m6 am judecat 

înpreună cu toţ boiarii cei mari ai 

divanului domnii mâle, cum să jure 

Mihail Săpunariul 'cu'.doi oameni lăngă 

dănsul străini, anume Stanăul Bujor i 
Radul sin, în sfănta besârecă cu măi- 

nele pe sfânta, evanghelie, cu sufletele 

lor, cum cănd au cumpărat Jane ac6- 

ste vii n'au fost pren ştir6 lor, nic 

pren ştir6 rudeniilor lui, nic mau şti- 

ut pănă acum, det jurănd într'acestag 
chip să aibă a întoarcers lu Jane banii 

înapoi şi să'ş ţie ei viile, iar neputănd 

jura să'ş ţie lane viile cu bună pace, 

precum le-au cumpărat şi după jude- 

cata domnii mele; iar Mihail cu rude- 

niile lui ei nit de cum nu s'au pu: 

tut apuca dă l6ge ca să jure, ce 

au rămas dă l6ge şi dă judecată...“ 

în „mă apuc“ se apâsă asupra o- 

mului însuşi ca instrument de a face 

ce-va: „apuc pe mine pentru a—“; 

înlăturându-se elementul reflexiv, avem 

în vedere mai ales ţinta instrumenta- 

lităţii: „apuc drumul cutare“ sai 

„apuc spre“. Ambele nuanţe sînt u- 

tât de apropiate, încât lesne se pot 

confunda, bună-6ră în următorea 

doină :
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Stai în codru şi gândesc, 

Ce să fac ca să trăesc? 

Să m'apuc de plugărie, 

Ori s'apuc în haiducie?.. 

VII. Apuc „sacheminer“, 
Prin francesul „s'acheminer“ nu se 

traduce tocmai bine acest sens al ro- 

mânului apuc, care în fond este tran: 

sitiv, ca în „prendre“ când îi urmeză 
„le chemin“, „la direction“, „la li- 
gne“ etc. 

Poenar-Aaron-Hill: „Prendre le 

chemin des 6coliers=a apuca dru- 
mul cel mai lung“. 

A. Odobescu, Dâmna Chiajna p. 57: 

„Chiajna, în fruntea, oştirei sale, apucă 

drumul înapoi cătră Bucuresci..,* 

Basmul „Tinerețe fără bătrâneţe“ 
(Ispirescu, Legende p. 4): „şi apucând 

calea către răsărit, sa dus, sa dus 
trei dile şi trei nopţi...“ 

A. Pann, Mog-Albu, 1 p. 66: 

„ „ din voi fie-care câte un drum apu- 

când 

Şi în trei părţi ale lumii tot-d'o-dată toţi ple- 

când... 

Balada „Voina“: 

Eu trebue să mă due, 

Cale lungă să apuc... 

(Pompiliă, Sibiiu, 76) 

Enachi Cogălnicânu, Letop. III p. 
229: „de Ministrii Măriei tale nu săn- 
tem mulțămiţi, căci n'apucasă drum 
bun...& 

De aci, lăsând „drumul“ saii „ca- 
lea“ în sub-înţelegere, simplul apuc 
însemnsză „prendre telle direction“. 

Construit cu spre: 
Zilot, Cron. p. 99: „iar Vezirul cu 

Murahazi şi Beizade Dumitraşcu Moruz 
abia, scăpând, apucară spre Şumla...“ 

Pann, Prov. III, 108: 

Spre Giurgiu a apucat, 
Şi fugi! fugi! pogbră! urcil...   
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Balada „lordachi al Lupului“: 

Şi de drum să ne cătâm, 

Spre Bugec să apucâm, 

Pe Hanul să'l rădicâm... 

Construit cu „în“, mai rar cu „lat: 

Doină oltenâscă : . 

In n6ptea sântei Mării 

Sai vorbit vr'o trei copii 

S'apucen codru de tei, 

Să cerce de's voinicei... 

(Alex., Poes. pop 2. 289) 

sai într'o doină haiducâscă : 

Şi s'apuc în codrul mare, 
Pe când mugurul resare... 

(bid. 312) 

Balada „Holera“: 

Și pe cal încăleca, 

Drumul la vale-apuca, 

Apuca 'n călătorie 

Să facă negustorie... 

Nic. Muste, Letop. III p. 16: „Rup- 

tu-sai şi podul pre Nistru de năvală; 

câță aii apucat în cela capăt; de pod, 

aceia ai hălăduit, "fugind la Came- 
niţă..,* 

I. Văcărescu, p. 48: 

"Cu totul mam prăpădit, 

Minţile mi s'ai zmintit: 

Es din casă să mă duc, 

Nu scii încotro s'apuc... 

I. Crângă, Stan Păţitul (Conv. lit. 
1877 p. 21): „nu mai seiea ce să facă 

şi încotro să apuce...“; şi mai jos 
(p. 22): „a Qat [dracul] poroncă tuturor 
slugilor sale, ca să apuce care înco- 
tro a ved6 cu ochii, şi pretutindene, 
pe mare şi pe uscat, să vire vrajbă 
între Gmeni...* 

Balada, „Mierla şi sturdul“ : 

Eu de gura ta 

Şi de-a maică-ta, 

Unde să mb duc? 

Incotro sapuc?,., 

(Burada, Dobrogea p. 129
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Apuc „S'acheminer“, fie cu acusati- 

vul, fie în construcţiune preposiţională, 

e forte des la cei vechi în descrieri 

topografice. 

O hotărniciă moldovenâscă din 1644 

(A. 1. BR. Lp. 89): „am început âdila 

petrile-albe în stănca ta mare, şi po- 

gori suptii piscul în dreptul locului în 

matca părăului ce vine despre hărcul, 

şi de acolo dreptu în groapa-mălaiului 

ce iaste în dreptul guri valii Căcari, 

şi de acolo suptu margine în capu 

chitorului din mijloc lăngă mocirla 

Căcaţii într'o moviliţă care iaste suptii 

gropa-boului alăture cu vale Căcacii, 

şi acolo s'au făcut boor într'un guga- 

stru lăngă cel vechiu, şi apucă chi- 

torul din mijloc la d6li în pădure 
pănă iasă în făntăna lui Vărlan, şi 

Gin făntăna lui Vărlan în dreptul lo- 

cului în făntăna Rogozăi, şi din fân- 

tăna Rogozăi în lacul-poreului, şi din 

lacul culme dâlului Bănilă pănă într'un 

ştejar unde am aflat boorul vechiu, şi 

de acolo tot culm6 în &os păn'tr'un 

plop întru carele am aflat boorul ve- 
chiu şi pân în bălcul lui Balhic, şi 

apucă chitorul din mijloc şi pogoară 

în gura părăului-răchiţii, şi apucă pă- 

răul în &os păn în mitoh şi pănă în 
matca Almaşului în sus şi iasă în 
gura drumului...“ 

Grigorie Ghica, 1753 (Cond. Mss. a 

Vieroşului 1780, în Arch. Stat, f. 221): 
moşiia Căpăţăneni despra Corbeni a- 
pucă din apa Argeşului spre apus pre 
viruga din sus de cireş pen pietri pre 

lângă sălaşul popei, şi apucă văle6oa, 
în sus... 

Act oltenesc din 1775 (Cond. Mşs. 

a Govorei No. 1, în Arch. Stat. p. 

384): „am mersu dreptu în nucul co: 

steliv, care iaste în. matca Orgovii- 

-seci, şi de aci dreptu în pilatra care 

iaste (sic) să hotăragte 3 hotară, însă, 

hotarul Siliştenilor i hotarul sfintei mă-   

năstiri i hotarul Dedoviţa al dumnelui 

căpitan Mihai Ştucă, şi din piiatră au 

apucat matca api în jos pă lângă 

drumul bătrăn pănă în gura Orgovii- 

-seci...* 
Construit cu pe: 
Doina „Lena“: 

Apucai pe drum la vale 

Yagiunsei pe Lenan cale... 

(Alex., Poes. pop, 2-, 23%) 

Balada, „Inelul şi năframa“ : 

El pe cal a'ncălecat 

Şi pe drum ai apucat... 

Balada, „Vulcan“: 

Făcea mă-sa cum dicea, 
În calic îl prefăcea, 
El pe uliţe apuca 

Crişmele de le cerca .. 

Alexanâri, Boieri şi ciocoi, act II 

sc, 17: „Dacă nu te-aş iubi, nu mi-ar 

păsa nici de cum să te văd apucând 

pe cărări unde nu trebue să calce pi- 

ciorul unei fete...“ 

In descântece : 

Şi apucaă pe cale 

Pe cărare. 

v. Descântec. 

Apuc lucrul spre: 

Cantemir, Ist. Ieroglif. (Mss. în A- 
cad. Rom. p. 25): „mai multă sfadă şi 

voroavă strânciunată sar fi scornit, 

şi mai multă ocară sar fi lucrat, de 

n'ar fi fost Brâbul lucru! cu un tas 

mai înainte spre descoperirea adevă- 

rului apucat.“ 

Apuc d'a-lung: 

Pann, Prov. II, 90: 

Eu vrînd să caut combră 

Şin deşeri să nu muncesc, 

Cumpărai o moşidră, 

Dorinţa să'mi izbândesc, 

Şi o apucai d'alungul..
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In balada „Dolca“, ciobanul câtră 
cânele sei: 

Inainte să apuci 

Şi la furi drept să m& dudi, 

Pe urmele oilor, 

Prin pajiştea, florilor !.. 

Dolca vesel se scula, 

Câmpul de-a-lun g apuca, 

Botul prin 6rbă virînd, 

Urmele tot mirosind... 

Apuc câmpii: 

I. Crângă, Amintiri din copilăriă 
(Conv. lit. 1881 p. 10): „dac'ai sta să 
faci voe rea de îste, dei ar trebui 
dela o vreme sapuci câmpii... 

Cu acelaşi sens apuc în lume: 
Cântec din Ardăl: 

Cucul cântă, mierla dice: 

Nu'ţi b6 banii, măi voinice, 

Că ţi'i carul tot stricat, 

Şi plugul neferecat, 

Şi pămîntul nelucrat, 

jar tun lume-a! apucat!,.. 

(Pamilia, 1884 p. 601) 

Apuc pe uşă: 

Pann, Prov. I, 20: 

Sare îndată cu berea 

Şapucă pe u şafară,.., 

Apuc altă vorbă: 
Hristachi Pitarul, Istoria lui Mavro- 

ieni (Buciumul 1863, p. 28): 

Acum dar să mai lăsâm, 

Ş'altă vorbă s'apucâmn... 

Apue înainte: 

Neculce, Letop. II p. 270: „mergănd 

veste la Poartă, că au murit Cantemir 

Vodă, Brăncovanul Vodă Domnul mun- 
tenesc ai apucat înainte şi au is- 
prăvit Domnia lui Constantin săn Duca 
Vodă celui bătrân...“ 

Costachi Negruzzi, Sobieski: „ai 

trimis pe loc pe Căpitanul Turculeţ 

co strajă de călăreţi, care apucând 
înainte, ai scos toţi Gmenii de 
prin sate...“   

Jipescu, Opincaru p. 29: »Meseriiaşi 
streini aii apucat înăinte la ai no- 
ştri, şi uni câştigă Şi se rumenesc, 
alţi pierd şi s&ngălbinesc...“ 

Coresi, Omiliar 1580, quatern. XXVII 
p. 14: „nu aşteptă pre judele gloateei 
să răspunză, ce apucă înainte de 
zise lui : nu te t6me...* 

I. Ruset, Sgârcitul de Moliăre (Buc. 
1836), p. 10: „de aceia apucat îna- 
inte, ca să nu te mai încerci să mă, 
îndupleci...“* 

I. Crengă, Capra cu trei iedi (Conv. 
lit. 1875 p. 339): 

„> Pot să am nădejde în voi? 
»„—Să n'ai nici o grijă, mămucă; 

apucară cu gura înainte cei maj 
mari... 

Din apuc „prendre une direction“ se 
desfăşură dela, sine'şi m & apuc „s'enga- 
ger“, când direcţiunea, se resfrânge mai 
cu dinadinsul asupra celuia ce o iea, 

VIII”. M& apuc „s'engager“. 
Neculce, Letop. II p. 258: „Cante- 

mir Vodă n'aii ţinut parola, cum 
s'a apucat când Vaii pus Domn să 
omoare pre Iordachi Rusăt,..* 

Acelaşi, p. 363: „Mai cerşut'aii 'Tur- 
cil Azacul, şi s'ait apucat Moscalii să] 
dee cu tot venitul şi hotarul luj...% 

Ibid. p. 233: „pe Stolnicul Constan- 
„tin îl credea Duca Vodă, că'i era cum.- 
nat şi se apuca că va întoarce pe 
frate-săii dela Uâriiu înapoi, şi aşa aii 
amăgit şi ei pe Duca Vodă...“ 

Ibid. p. 214: „Constantin Stolni- 
cul s'aii agiuns cu o slugă a lui Grigo- 
rie Vodă pre anume Ionaşcu Cap-ăe- 
ghindă şi Vaii scos martur înaintea 
Divanului Impărătesc de ai mărturisit 
cumcă lait omorit stăpănu-săi Gri- 

gorie Vodă fără de nici o vină pre 
Constantin Postelnicul; deci Grigorie 
Vodă dacă ai văzut că mărturiseşte 
aşa sluga, lui, n'aii avut ce m'ai răs-
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punde, că se apucasă pe cap înain- 
tea Divanului că'i este năpaste...“ 

Nic. Muste, Letop. Il p. 17: „...ail 
venit, Domn ţării Dimitraşco Cantacu- 
zino, ce ai fost. Capichihae lui Petri- 

ceico Vodă la Poartă, apucându-se el 

să strice cetăţile ţării, să nu între 

Leşii într'însele...“ 

Act moldovenesc din 1703 (A.L.R, 

III p. 269): „Izvod de pre zapisul lui 
Toder Moţoc, cum sau legat să de 

unchiu-mieu lui Murguleţ părcălabul 

pentru vitele carile zice unchiu-mieu 

“au perit pentru pribegiia tătăne-mieu, 

să, se ştie ce s'au apucat Moţoc: că 
va da doi boi şi doaă vaci...“ 

Dialog ţerănesc din Moldova : 
„— Ci mai faci cumătru Vasile? 

Tot rău? 
—'Tot, cumătre! Nu'i mergi spri 

ghini di feliu. Nu. A mai adus acă o 

babă, cari sa apucat că Pa'ndrepta...“ 
(C. Mironescu, Tutova, €. Ibănescă). 

Doina „Cucul“ : 

Ba! în curte'ţi n'oiu întra, 

Slugă nu m'oiu apuca, 

Ci mai bine m'oiu ţină 

Cu hrana ce mi-a plăcă... 

(Marian, Bucov. 11, 178) 

De aci: „mă apuc cu cine-va pre 

remas, mă prind=paciscor, pactum 

ineo, pignore certo“ (Lex. Bud.). | 

Un cântec din Moldova: 

Iată mări cum ei beat, 

Remăşag că s'apucai: 

Că celui ce sa 'mbăta, 

Frumos cap i sa tăia. 

(Caranfil, Valea Prutului, 34) 

Costachi Negruzzi, Cărlanii, sc, 4: 

„Terinte: Tenşeli, cumătre! Ba ei 

m'aş apuca că dacă cuconaşul ar îm- 

bla, Domnica... 

„Miron: Domnica? E, cerce D-lui, 
şi vidă; mi ţi la lua cu prăjina. Dar 

Voichiţa... ha, ha, ha.   

„Terinte: Ha, ha, ha. Dacă ţii aşa. 

povestea, pun rămăşag...“ 

IX. Particularităţi: 

10. Este a-nevoe a clasă în yre-una 

din rubricele de mai sus pe apuc ur- 

mat de partitivul la, bună-6ră întrun 

cântece satiric din Ardsl: 

Do8 reţe şun răţoiu, 

să mi apuc şi eu la boi; 

Doă reţe potcovite, 

Să' mi apuc şi eu la vite... 

(Tribuna, din Sibiiu, 1885 p. 270), 

unde „apuc la boi“, „apuc la vite“, 

adecă „apuc la avere“, însemneză;: 

capăt puţin ce-va. 
În acelaşi sens, dar cu o nuanţă 

morală, deja la Miron Costin, Letop. 
Ip. 269: „de atunci celalanță boieri 

ce era, închişi şi cei ascunşi mai ai 
apucat la, suflete cu nădejde de viaţă...“, 

unde în alte manuscripte (ed. Urechiă, 

t. 1 p. 527): „ali apucat la suflet“ şi 

„ai apucat la, fire“. 

Tot aci vine locuţiunea poporană : 
„lui îi apucă mâna la tote“, când 
cine-va, se pricepe în multe lucruri mă- 

car câte puţin. 
20. Compusul ainte-apuc „pr6ve- 

pir“ ne întimpină la Coresi, 157%, 

ps. LVIIIL: 

Dumnezeuiii 
mieu, meserâr6 misericordia, ejus 

lui ainte-apucă. praeveniet 

-M4,... me... 

Deus meus, 

şi aprope tot aşa în Psaltirea $che- 
iană circa 1550 (Mss. în Acad. Rom.): 

„Dzeul mieu, mesersr6 lui ainte- 

-apucă-me...“ 

Ibid. ps. LXĂVI: 

„Bin be-apu- 

cară strajă... 

„anticipave- 

runt vigilias... 

30. Apuc pe cine-va cu făgăduințe, 
cu linguşire, cu vorbe: 

Varlam, 1643, £. 213a: „cu cuvente
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bune apuca-i, şi daruri mari le da, şi 

domnii le &uruiia, pentru ca să să I6- 

pede de Hristos...“ 

40, Forma poetică dapuc, cu d ca, 

în „dalb=alb“, într”o colindă din Ia- 
lomiţa, : 

Maica de veste prindea, 

Fiiu în braţe că'şi lua, 

Cărăruia dapuca... 

(G. D. T., Poes, pop. 26) 

V. Ajung. — Capăt. — Tea — Încep. — 
Incerc. — Inhaţ. — Prind. — Răpesc... 

2Apăe. — v. Hapuc. 

""Apucăre (plur. apucări), s. f.; Pin: 
finit. d'apuc pris comme substantif: 
action de saisir, d'empoigner, de ravir 
etc. „Fapta de a apuca, da lua, 
da prinde, da pune mâna; prin- 
dere de frig, de frică, de spaimă“ (Co- 
stinescu). Substantiveză tâte sensurile 
verbului apuc, dar circulă mai ales 
ca, sinonim cu răpire, pe când sub- 
stantivii apucat şi apucătură ai 
căpătat nuanţe cu totul diferite. 

Dosofteiu, 1680, ps. LXI: 

Nu nedejdiuireţ Nolite sperare 
pre strâmbătate, super  iniquita.- 
Şi spre apucare tem, et super 
nu dorireţii... rapinas nolite 

concupiscere... 

unde la Coresi, 1577: „Nu upovăireţi 
în nedereptate, şi în răpire nu je- 
luiţi...“ 

Varlam, 1643, 1 f. 4 a: „întru ini- 
ma vamâşului Xubiria banilor petrece, 
lâcomiia, strămbâtatia, apucările,..« 

Ibid. f. 274 b: „acolo vorii sta în- 
naint6 noastră râutâţile hie-câruia de 
noi, sta-vori nemilostivirile noastre, 
vrâjmâşiile, apucârile, pradele...“ 

Antim, Predice p. 84: „să ne ferim, 
din cât ne va fi putinţa, de curvie, de 

  

    

beţie, de zavistie, de văndări, de apu- 
cări, de năpăştă şi de alte multe ca 
acestea...“ 

V. V'Apuc. — 25 Apucal. — 12 Apu- 
cătură. — Pradă. — Răpire... 

2-Apucăre, s. f.; î. de Vâtâr. popul.: 
phymatose, eaux aux jambes. Termen 
poporan mai obicinuit pentru acâstă 
bolă de vite şi mai ales de cai este 
apă. 

Vineţki Avgi-başa, Cărtecică, Bucu- 
resci 1806 p. 68—70: „Ohfati, 
care să zice turceşte arpalama, rumâ- 
n6şte : au luati apă la pitoare, sau 
din grăunţe sau vătămatii, de care 
fie-şi-care boală voiu pune cu l&curi 

deosebite. Atastă boală faste de vântii, 

de bucate, de orziă, din apă, din frigii, 
din ostenslă, de răcelă...“; apoi mai 
jos: „Ohvati, apă la cală, adică 
apucare...“; mai încolo: „Ohvati de 
vânti, adică apucare...“ 

Termenul pare a fi o simplă tradu- 
cere din polonul „ochwat“, care însem- 
n6ză „saisissement“. 

v. 5 Apă. 

1Apucăt,-ă, adj.; le part. pass6 d'a.- 
puc pris comme adjectif: 10. saisi, 
empoigns, ravi ete.; 20, emport6, vio- 
lent; 38% ayant pris froid. In primul 
sens, sinonim cu luat, prins, că. 
pătat, înhăţat ete, adjectivând 
tâte înțelesurile verbului a p u c: apu- 
cat de pept, apucat de hoț, apucat de 
frigură, apucat din somn, apucat la 
strimtâre, apucat pe loc, apucat a'şi 
țin6 cuvintul, şi altele. Este intere- 
sant mai ales sensul al doilea, născut 
aprope prin aceiaşi trecere logică ca 
în francesul „emporiâ“ şi'n care cu- 
vîntul devine sinonim cu iute, cu a.- 
prig, cu năbădăios, cu pornit. 

O doină din Bucovina:
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Nu mi “i ciudă de bărbat, 
Că ori-cât e de-apucat, 

Tot se'ntârce câte-o dată 

Ya sa dragoste'mi arată... 

(Marian, Buc., II, 18) 

In sensul al treilea, născut din cel 

dentâiu prin sub-înţelegere „de frig“, 
apucat e sinonim cu recit. 

„De a recit cine-va la mijloc, dic 

căi apucat“ (Preut A. Paraschi- 

vescu, Muscel, c. Valea-mare). 
L. M.: „apucat=recit, de copii“. 

v. 1: Aprig. — t" Apuc. — ?'% Apucat. — 

3 Apucătură. — 1 jute. 

2Apucât (plur. apucate), s. n.; le 
part. passe d'apuc pris comme sub- 

stantif : rapine, prise. Sinonim cu jaf 

şi pradă. Corespunde formaţiunii par- 

ticipiale latine „raptus“, de ex.: „ex 

rapto vivere=a trăi din apucat“. 
Urechia, Letop. 1 p. 144: „Ştefan 

Vodă fiind ca un leii gata de apucat, 

ce nu'l poate nime îmblănzi şi lui o- 
dihna altuia, îi părea cu pagubă...“ 

Cantemir, Chron. II p. 184, despre 

Cumani: „cu tălhuşaguri şi cu apu- 

catul a trăi era obiciuiţi...“ 

Locuţiunea „pe apucate“ funcţio- 
n6ză ca adverb cu sensul fundamental 

de „în pripă“, cătră care se adaoge 

noţiunea, de „împrăştiat“ : „fac pe a- 

pucate = mă pripesc fără şir a face 
multe“. | 

„Pre apucate = raptim“ (|. M.). 

Basmul „Sânta Vinere“ (Sbiera, Po- 
veştă p.. 307): „De gobâi, de vacă, de 

grădină, de nişte săm&nături, de tote 

trebuia să grijască tot ea, aşa cât mai 

că nu găsia timp să caute de copii şi 

să'şi facă şi ce-va de mâncat, da, încă 
de măturat prin casă, de spălat bli- 

dele, de zolit cămeşile! 'Tote acestea 
Je făcea numai pe apucate, când în- 
căpea cu timpul...“ 

v. *:Apucal. — ? Apucat. — Y Apucă- 

tură. — Grabă. Ie   

S-Apucăt, s. n; t. de M6d. popul.: 

mal caduc, haut-mal, douleurs convul: 

sives des petits enfants. Altfel dis 

b6la-copiilor şi reul-copii- 
lor, mai având o mulţime de alte 

numiri poporane, precum: ducă-se- 

-pe-pustiiu, sgshihu6lă, alte- 

-alea, năbădâi, stropşitură, 

a-b6lă etc. Apucat se dice mai în spe- 

ciă când este vorba de prunci, dar e 

forte potrivit şi pentru epilepsia în 

genere, căci termenul sciinţific vine şi 
el din grecul îriiynroc „saisi, surpris, 

possâd6 par le diable“, ceia-ce cores- 

punde pe deplin cu credința poporană 

română, 

„Teranii pun sub căpătâiul copilului 

mic, dela nascerea, lui şi pînă la, gese 
sept&mâni împlinite, o carte care se 

numesce A vestiţa, ca să nu se a- 

propie dracul de el săl apuce; căci 
epilepsia o numesc -ţeranii apucat sai 

rul copiilor...“ (Th. Theodorescu, 

Ialomiţa, c. Lupşenu). 

D. $. F. Marian (Descântece p. 199) 

descrie în următorul mod. acâstă bâlă : 
„un feliu de cârcei de stomah, cari 

frămîntă pre copii în nuntru şi-i sgâr- 

cesc une-ori aşa de tare, pînă ce-i fac 

ghiem şi le duc picidrele la gură. Alte 

ori copiii, ce sînt torturați de acestă 

bâlă, fac spume la gură, schimbă feliu 

de feliu de feţe, ba adeseori se schi- 
mosesc, adică, li se sucesce vr'o mână, 

vun picior, se'nerucig6ză, li se strim- 

bă fălcile, li se slăbesc tâte nervele, 

şi remân apoi, dacă sentimplă să nu 

moră, astfeliu schimosiţi pentru tâtă 

visța. Insă cei mai mulţi copii nu pot 
petrece şi scăpa de acestă bolă uri- 

ci6să, ci mai de grabă mor. R&ul 

copiilor îl capătă mai ales din 

spaimă mare şi când zac mult de altă 
bâlă. In limba germană se numesce 

acâstă bâlă Freisen. In mitricele 

morţilor am aflat că cei mai mulţă
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preoţi din Bucovina aii înscriso şo 
maj înscrii încă unii prin Fras..* 

G. D. Teodorescu (Poes. pop. 362 
59q.): „Apucatul sai încleştatul 
corespunde, la copiii mică, cu colicele. 
Când pruncul se svircolesse şi plânsul 
îi este înăbuşit de dureri, babele Şi 
moşele dic că: e apucat de inimă 
sai de rinichi; de aceia îl scaldă în 
apă caldă şi, trăgându'l pe corp cu 
unt prâspet, îi die acest descântec : 

Eu m'am sculat 

Şi am plecat 

Pe cale 

Pe cărare 
Pe ulița mare 

La rîul lui Iordan, 

La fântâna lui Bogdan ete. 

„După ce descântecul se dice de trei 
ori în timpul scăldatului, copilul e o- 
blojit cu foi de vârdă, înfăşat în scu- 
tece calde şi culcat, ca, să înăduşescă. 
Incleştatul, afară de apucat, se 
mai cunâsce şi sub numele de strîns, 
strînsură, strînsătură, încle- 
ştătură...“ 

V. %Apuc. — 1% Apucal. — ? Apucă- 
tură. — Avestiţă. — Bola-copiilor.— Fras... 

Apucâte (pe-), adv.; „ă bâtons rom- 
pus“ (Cihac)..—v. 2:Apucat. 

Apucătăr,-ore, adj. et subst.; qui 
saisit, qui empoigne, qui ravit etc. 
pâcela care apucă cu iuțălă, care 
înhaţă cu lăcomiă, care ea, ce-va prin 
amăgire, care are obicelu d'a lua ce 
nu este al seii“ (Costinescu). Sinonim 
cu jăfuitor sai prădător. În an- 
titesă cu darnic. E mai cu s6mă 
des ca epitet al lupului şi al fiarelor 
selbatece. 
„Varlam, 1643, 1 f. 1b (Luc. XVIII, 
11): „nu sâmtu ca alalți oameni apu- 
cători, nedirepţi...“, unde în Noul Te- 
stament din 1648 : „nu sânt ca alalţi 
oameni jăhuitori, nederepţi...“ 

  

    

Ibid. f. 9% a: „avutai înpâraţi 

mulţi, lerusalime! ce aceia au fosti 

râi şi nedirepţi, apucâtori şi prâ- 
dâtori...& 

Dosofteiu, Liturgiar 1674 (Molitve 

de ploe, f. 119 a): „tu eşt milos, iară 

noi nemilostivi; tu eşti darnic, iară 
noi apucători...€ 

Același, Synaxar 1683, Mart. 12 f. 

30 b : „aceştia, ce să gură şi să bla- 

stămă cu strâmbuli, măzditorii şi lu. 
torii de mită şi apucătoriă, de'ş petreci 

cu bişugi adunatii cu viclegugi...“ 
loan Crisostom, text din sec. XVII 

(Cod. Mss. miscell. al bis. Sf. Nicolae 

din Braşov, p. 502): „pâziţi-vă de 
prooroci minciunoşi, carii vori veni 

cătrâ, voi întru înbrâcâminte de oi, 

Xarâ, dein lâuntru sănti lupi Şi apu- 
câtori,..* 

Nic. Muste, Letop. III, p. 18: „Tă- 

tarii sânt lupi apucători, pradă, ro- 
besc, bat şi căznesc pre creştini...“ 

V. 1" Apuc. 

1-Apucătără (plur. apucături), s. f.; 

109. rapine, pincâe; 20. facon, maniăre 

de s'y prenâre. In ambele accepţiuni 
se întrebuinţeză mai cu s6mă la plural. 

In sensul de'ntâiu e ce-va mai puţin 

decât substantivul apucat. 
Costinescu : „Apucătură, aceia cât 

se apucă, cât se iea, cât se pâte 

lua cu doă saii trei degete.“ 

L. M. : „Apucătură, punerea mânilor, 

luarea în mâni, de ex.: cu o apucă- 
tură Va aruncat în aer.“ 

19. Apucătură „rapine“ : 

Nic. Muste, Letop. III, p. 26 : „După 

robiea Ducăi Vodă, venit'aii Domn ţă 

rei Dimitraşco Cantacuzino cu a doua 
domnie; iar nimică nau schimbat fi- 

rea sa; şi iarăşi lăcomie, şi apucături, 
şi făcea strămbătăţi...“ 

Enachi Cogălnicânu, Letop. III, p. 
240 : „Ruşfeturi și apucături nu se
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socotia căte lua toţă în toate părţile, 

sferturi şi Qăjdi mari pe toate lunile, 

şi mai de multe ori îndoite, avănd pe 
la ţinuturi oameni Greci...“ 

Jipescu, Opincaru p. 108 : „Cine nu 

lucr6ză nimic, şi cel ce trăieşte din 
jafuri, dîn jumuleli, dîn apucături, din 

înşelări, ala, este trîntor...“ 
20. Apucătură „tagon“. 
L. M.: „nu "mi plac apucăturile lui.“ 
Cihac : „apucături bune, rele=bonne, 

mauvaise conduite.“ 
1. Ruset, Sgârcitul (Buc. 1836) p. 

25 : „do mie de ori ţi-am zis, fâtul 

meu, că apucăturile tale nu "mi plac 

de loc; pre mult te viri pîntre coco- 

naşi...“,. unde la Moliăre: „je vous l'ai 

dit vingt jois, mon fils, toutes vos ma- 

ni&res me dâplaisent fort; vous don- 

nez furieusement dans le marquis...“ 

Gr. Grădiştenu, Domnu Pursoniac 

(Buc. 1836) p. 7: „m'am uitat la dînsu 

o jumătate de css bună, şatât de bine 

i-am băgat de s6mă apucăturile, încât 

acum îl cunosc, ca p'un ban rău, ce 

fel de om este...“; şi mai jos, p. 28: 

„oamenii cu duh se văd după apucă- 

tură“; unde la Molitre nu se află cu- 

vintul corespundător. 

v. 2 Apuc, — 2'Apucal, 

2: Apucătură, s. f.; î. de M6d. popul.: 

10. crampes d'estomac, douleurs spas- 

modiques; 20. empoisonnement mercu- 

riel. În primul sens, este un fel de 

cârceiu şi se confundă cu apuca.- 

tul, deşi acesta se aplică mai cu de- 

osebire la prunci, nu la G6meni mari; 

despre casul al doilea, în care babele 

atribue mercuriului luat în beutură 

bubele saii beşicele ce es şi se sparg 
pe corp, - 

Y, Argint-vii,. 

10. Apucătură, „crampes“. 
Se întrebuinţeză mai adesea în aso- 

ciare cu terminul întălnitură.   

„De a recit cine-va la mijloc, dic 

că "i apucat şi "i descântă de apu- 
cătură şi întălnitură, trăgându”l 

şi cu untură de porc negru tăiat la 

Iecnat...“ (Preut A. Paraschivescu, Mus- 

cel, c. Valea-mare). 

v. Ignat. — Porc. 

„Pentru apucătură se bea buru6na 

numită rătezătură, fertă cu apă 

nencepută, Apucătura este când dore 

tare la stomah; 6r când recesce cine-va, 

dice că la apucat întălnitura,..* 

(C. Decusară, Tecuciu, c. Ţigănesci). 

După un manuscript de Aron Prij- 

bânu (Tocilescu, Rev. II t. 1 p. 385), 

„un descântec de apucătură şi întăl. 

nitură: 

„Trage baba pă bolnav pă spate cu 

apă, săpun saii oţet şi unt-de-lemn, şi 

dice : Strigoica a gâsit uşa casii des: 

chisă, ferestra destupată, focul stins; 

în dinţi pă (cutare) Va, luat, sângele “i 

a sorbit, la pămînt Va trăntit, cu mor- 

ţii Va socotit. Maica Domnului din cer 

a auit, în braţe la luat, pă masă de 
argint Pa pus, cu basma de fir la şters, 

oscidrele i le-a dres, junghiul i la 
scos, sănătatea să'l pătrundă pîn' în 

os. Strig6ică, Mordică, desfă (cutăruia) 

de ori-ce reă ai pus pă dînsul, că în 

piuă, te-oiii pisa, în m6ră te-oiii mă- 

cina, în vînt te-oiii arunca, încât no- 

rii s'or mira. Desfăl (pă cutare) de 

99 apucături, de 99 întâlnituri, 

de 99 aplecături, de 99 deocheturi, de 

99 junghiuri, strîns cu câs rei, tu a- 

pucatule, tu întălnitule, col- 

țatule, uritule, grozavule, negritule, 

eşi, du-te (dela cutare), din spatele lui, 

din pieptul lui, spinarea lui, rinichii 

lui, ficatul lui, inima lui, din sgârciul 

nasului, din faţa, obrazului, că (cutare) 

nu vă pâte purta, nu vă pâte cina, 

adăpa şi plimba. Eşiţă! du-te preste pră- 

păstii şi munţă, la fata, Craiului-inpă- 

rat, unde vă aşteptă cu mese întinse,
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făclii aprinse, acolo vă este cina, acolo 
vă e odihna, acolo vă potoliţi, acolo 
să vă risipiţi, să r&mâe (cutare) lumi- 
nat ca, argintul cel curat; eii mă în- 
chin cu descântecul, Maica precistă cu 
l&cul...*% 

v. Întălnitură.— Rătezătură. 
20. Apucătură „empoisonnement mer- 

curie].* 
„Luminosul cresce în păduri şi 

fineţe, în forma cucutei, având flori 
albe măciulate ca flOrea, liliacului. Se 
vorbesce de bătrâni că acestă plântă 
e folositâre pentru apucătură, adecă 
b6lă venită din argint-vii dat din duş 
măniă într'o băutură, Când bubele pe 
trup încep a sparge, se iea luminosul, 
se fierbe sâmbătă sera, pînă a nu apune: 
s6rele, cu apă ne 'ncepută şi fără a, 
vorbi cu nimene, apoi se pune la un 
loc curat, şi a doua, di Duminecă, pînă 
a nu resări s6rele, bolnavul se spelă 
cu acea apă pe bube...“ (N. 'Țărcus, 
Covurluiu, c. Piscu). 

„Luminosul“, la Dr. Brândză „lumi- 
n6sa“, mai numit „năprasnie“, „cur- 
pen-de-pădure“, „curpeniţă“, este „Cle 
matis“, mai ales „Clematis erecta şi 
„Clematis vitalba“, o plântă care deja, 
în vechime se întrebuința pentru vin- 
decarea, a tot felul de bube saii beşici. 
„La vertu antipsorique de la cl&matite 
Stait connue des anciens; Pline, Dios- 
coride et Galien en ont parl€. Il estă 
regretter que les medecins aient laiss6 
tomber dans loubli une plante aussi 
6nergique...“ (Cazin, Plantes mâdicina. 
les 5, p. 330). 

V. *:Apuc. —5 Apucat. — Curpeniţă. 

Apuitor, — v. Apunttor. 

Apiia. — v. Apun. 

Apân s. apiiu (apus, apunere), vb.; se 
coucher (des astres), se fermer (des yeux); 

  

    

fig.: decliner, descenâre; s 6re -apune, 
le coucher du soleil. In privinţa s6relui, 
e sinonim cu asfinţesc şi scap&t; 
în antitesă cu resar. Lătinesce ap- 
pono=adpono însemnâză „pun 
lingă“, de unde „cule=colloco“. La, Ma- 
cedo-români pînă astădi : „să te apună 
caplu a teu=puneţi jos capul“ (Şai- 
nenu, Semasiologia p. 181), adecă : 
„culcă capul“. „S6rele apune“ vrea să 
dică : „le soleil se couche“. Desvoltarea 
sensului e forte uşâră, şi totuşi nu- 
mai la Români Pa căpătat appono, 
cel puţin ca verb, căcă substantivul 
apus are paraleluri şi ?n cele-lalte 
limbi romanice. 

Cantemir, Divanul 169%, £f. 4b.: 
„iarna, va lipsi, şi soarele nu va apune, 
căci noapte nu să va face...“ 

Costachi Conachi, p. 234: 

Eu iubesc şi ard în pară la răsăritul de soare, 
Şi mă vaet când apune că ard încă şi mai 

tare... 

Costachi Negruzzi, „Melancolia“ : 

Nu bag s6mă că d'asupră'mi vijelia se stir- 

nesce, 
Saii că s6rele apune, ori că tunetul vuesce... 

O doină : 

Oliolio, sâre rătund! 

De-ai apune mai curând... 

(Alex., Poes. pop.2 236). 

Alta : 

Am o mândră ca ş'o cruce, 

Şi la lucru n'o pot duce; 

Diminâţa'i rouă mare, 
Şi se udă pe picidre; 

Când apune sfintul s6re, 
Stau ţinţarii să te-omore... 

U. B., 425) 

A. Pann, Erotocrit p. 27: 

Şi cum se arată n6ptea şi lumina ai apus, 
Iară ca şi mai "nainte la acelaş loc sai 

dus,.,
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„Când cine-va a murit, se qice : i-a, 

apus st6ua“ (Mironescu, Nâmţ, e 
Frumâsa). 

Cântec macedo-român (Coll. Mss. Dr 

Obedenaru) : 

Ah, voi puli asburători, 

Gi asburați pin” tu niori, 

Nihiam să vă apune... | 

= O vous, oiseaux de haut vol, qui 
volez jusque dans les nuages, des- 

cendez un peu...“ 

Ochii apun când se închid, prin 
asociaţiune de idei între „lumina“ o- 
chiului şi „lumina“ stelelor. 

Ioan din Vinţi, 1689, f. 119 b:„A- 

cumiă toate mădulările trupeşti deşiarte 

se arată, fiind moarte şi nemişcate şi 
toate netriabnice : mănule şi pi&oarele 
sănti legate, ochii apuseră şi audzuli 

asurdzi, limba cu tăcere să îngrădi...“ 

C. Conachi p. 155: 

“Inalţi Dumnedei! 

Ce văd ochii mei 

De clipesc şapun? 

Sub chip omenesc 

Un înger ceresc 

Văd şi se supun... 

Figurat la |. Văcărescu, p. 21lL: 

Mărirea tinereţii 

Ru simţ Co am repus: 

De tot lumina vieţii 

Acuma mi-a Gpus... 

La Beldiman, Tragod. v. 715: 

Venind, merg cu toţi la Curte, pun la cale, 

sfâtuesc, 

Argimagzariul la Portă să se facă rinduesc, 

Să arate starea ţării şi cele ce-aii suferit, 

Mila ei să nu apuie, capoi sint toţi de perit,.. 

Tot aşa se pote dice că : bucuria 

apune, fericirea apune, însişi omenii 

apun când se apropie mortea. 

In sensul din urmă, ne întimpină 

forma reflexivă întrun text omietio 

din sec. XVII (Cod. Mss. miscell. 

bis. Sf. Nicolae din Braşov, p. Sa 

25,177. 1. 
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„căutăndi îndârătii să vază pre derepţii, 

de carii se înparti, ce li se vori a- 

pune deîntre ochi „Îi nu se vori 

pute întoarce înapoi... 

O frumâsă icână a vio dela, eră 

„când s6rele apune“, la Boliac: 

Când s6rele apune pe vâi şi pe colnice; 

Când satul tot se umple de vaci şi de junice; 

Când sare viţeluşii şi ugerul e plin; 

Când rumene copile, flăcâii numai zale, 
Îşi rîd cu dinţi de lapte, se trag de mâini 

din cale, 

spun câte o glumă, îşi ieaii mărul din sîn.. 

Ca substantiv invariabil e forte po- 
poran compusul s 61 e - apune „coucher 

du soleil“ în oposiţiune cu s6re-re- 

sare „lever du soleil“, 

Un zapis de vindare, 1690 (Cond. 
Mss. a Hurezului, 1754, în Arch. Stat, 

f. 534 a): „vândutuii-am dumnslui 
pivniţa, noastră de piiâtră din Târgo- 

vişte cu tot locul cât să va alge şi 
cu un loc de prăvălie alăture cu piv- 

nița, care loc mârge în lung din uliţa 

c6 mare spre soare-apune până în 

uliţa, car6 merge pre lângă locul Hri- 
zii Banul...“ 

Basmul „Pici ramură“ (Stancescu, 
Basme p. 2): „a întrat vrăjmaşul din- 

spre s6re-apune şi ne pustiesce o- 

gorele...“ 

Alexandri, Legenda Ciocârliei : 

" Seninul dulce-al gilei, răvnind. acea minune, 

Din s6rele-resare şi pîn'la s6re-apune, 

Sentinde pe d'asuprăii cu bolta lui rotundă, 

Voina să" fac'un templu în care s'o ascundă... 

unde articulatul s6rele-resare este 

o licenţă poetică. 

De la Vrancea, Sultanică p. 45: „Do 

fi fată, o s'alerge d'a "ncâtelea pe la 

s6re-răsare pin'o ved6 pe dracu 

la s6re-apune...“ 

„Vîntului dela apus i se dice s6re- 

-apune şi Munt6nu“ (P. Michăescu, 

Brăila, c. Câcâru). 
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La prima pers6nă apun sai apuiu 

nu se aude mai nici o dată, ceia ce 

se explică, prin însuşi sensul acestui 

verb; la subjunctiv însă şi la partici- 
piii presinte se rostesce tot-d'a-una cu 

n muiat: apuie, apuind, nu: apună, 

apunend. 

Ioan Crisostom, text din sec. XVII 

(Cod. Mss. miscell. al bis. Sf. Nic. din 

Braş., p. 524): „mâniiaţi-vă şi nu gre- 

şireţi, soarele să nu apue în măniia 

voastrâ,..“ 

Dosofteiu, Synaxar 1683, Sept. 1 (f. 

2 a): „Şi bătându-să [Isus Navi] cu 

inoplemenicii şi soarele apuindă, având 

inemă, la războiu s'au rugat lui Dum- 

nedzău și dzâsă să stia soarele, şi în- 
dată, stătu şi să opri soarele din calia 

sa să nu apue...* 
Critil şi Andronius (laşi, 1794) p. 

15: „eu m'amiă dati cu totul la pri- 

vir6 aceştii mulţimi de stele, din care 
unele era scânteioasă şi altele strălu- 
citoare ; eu socotiemiă, eu însemnamii 

a lorit mare deosebire, a lorii aşăzare, 
a lorii mişcare şi a lorii floare, unele 
răsărindi şi altele apuindă...“ 

v. 12 Apus. — Pun, 

apune (36re-).—v. Apun.— Sore-apune. 

Apunătăr s. apuitâr, -ore, adj.; „des- 

cendant, du soleil“ (Cihac). 

V. "Apus. 

A-părure, adv.; toujours, en tout 

temps, continuellement., Tot- d'a- 

una sai hojma. Din preposiţiona- 

lul a (—ad) şi din purure, de care 

nu se deosebesce prin sens, Mai obică- 
nuit îşi acaţă pe emfaticul -a (v. 54): 
a-pururea. 

I. Văcărescu p. 29: 

O ce simţire! o ce plăcere! 

In noi s'aprinde foc ce nu piere; 

aprins apururea 'n noi să fie, 

Jurâm p'altar de statornicie. ..   

2 APUS 1436 

Îşi mai prepune une-ori pe de: de- 
-a-purure sai d" a-purure. 

Beldiman, Tragod. v. 3915: 

Dar de ei a se încrede nici o dată nu putea, 

De aceia 'n îngrijire de apururea plutia... 

v. Purure, 

"Apus, -ă; le part. pass6 d'apun 

pris comme adjectif: couch6 (des as- 

tres), fig.: sur le declin, disparu. 86: 

rele apus. Lumină apusă. Stele apuse. 

Pigurat : bucuriă apusă; n6muri apuse 

în întunerecul vâcurilor etc. 

La negativ, n e-apus însemnâză mai 

mult ceia ce nu pâte să apuie saii 

nu apune nici o dată, 

Varlam, 1643, 1 f. 245 a: „Isus Hri- 

stos, direptul soare, lumina c6 ne-a- 
pusă, strâlucire căa veănicâ. ..“ 

Ş6pte-taine, 1644, p. 127: „miargemii 

spre lumina cia ne-apusă a dzilei mă- 

rirei lui Dumnedzău...“ 

Cu acelaşi sens ne-apuitor. 

Cantemir, Divanul 169%, f. 80 b: 
„lumina lumii în lumina credinţii, a- 

decă în soarele cel ne-apuitoriu 

a o preface...“ 

v. Apun. —2 Apus. 

Apus (plur. apusuri şi apuse), s. 

n.; 10. coucher (des astres); 20. occi- 

dent, ouest ; fig.: declin. In primul sens, 

apus este dinamic, însemnând treptata, 

apunerea stelelor; în sensul al doi- 

lea e static, arătând regiunea cerului 

unde stelele a pun. In ambele sensuri 

e sinonim cu asfinţit, cu s6re- 

apune, cu scăp&tat. Prin sens 

şi prin partea, radicală -p o n- coincidă 
cu ital. şi portug. ponente, span. 

poniente, provenţ. ponent (Ci- 
hac). 

10. Apus „coucher“. 

Se dice mai adesea apus de s6re, 

nearticulat, construindu-se cu spre, 

la, pe la.
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Balada „Oia năsdrăvană“ : 

Şi mi s'au vorbit, 

Şi mi s'au şoptit 

La apus de s6re 

Să mi te omâre,.. 

(G. D. T., Poes. pop. 485) 

Colindă muntenescă : 

Spre apus de s6re, 

Cam pe drumul mare, 

Trec 

Şi se petrec 

Stoluri de voinici 

Pe cai povirnici... 
(Ibid. 91) 

Balada „Mioriţa,“ : 

Ei se sfătuiră 

Pe Papus de s6re 

Ca să mil omore... 

Figurat, la Costachi Conachi, p. 100: 

Amar nouă ! ce durere ne arde şi ne topesce! 

Noi murim, şi lumea tâtă nimic nu ne folo- 

| sesce : 

Nu'i scăpare... căci nădejdea dela noi este 

departe; 

So *nchegat lumina vieţei cu apusul cel de 

moarte!... 

Ibid. p. 224: 

Tu pătrundi a mea simţire cu lumini ce în 

cer nu's... 

Tu eşti Dumnedei de viaţă, tu eşti stea fără 

apus... 

Gr. Alexandrescu, Mănăstirea Dâlul : 

Măreţul turn, trist martur Pal nostru trist 

apus... 

şi tot acolo mai jos cu sensul direct: 

Aşa în a mea riîvnă, pe locul părintesc, 

Piu al astor ruine, ţărina lor slăvesc; 

Încă *mi aduc a-minte de groza ce simţiam, 

Când la apusul Qiiei scheletul lor priviam... 

20. Apus „occident“. 

Un bâcet din Moldova: 

le-te după sfântul s6re, 
Luminos şi frumos tare, 

Că-i nainte mergător. 
Şi 'napoi întorcător :   

Merge dela resărit 

Şi pînă la asfinţit, 

Şi dela apus 

După ce sa dus 

Merge iar la resărit... 
iBurada, Inmormint, p. 121) 

Rare-ori se dice în acest sens, prin- 

tr'un fel de pleonasm poporan, „apu- 

sul s6relui. 

Inventariul Cotrocenilor 1681 (Mss. 

Arch. Stat.) f. 14: „şi iară să hie svin- 
tii mănăstiri o moşie în muntele Bu- 

câciului, însă de cătră apusul soare 
lui toată parte jupănâsii Caplii den 

Cocorăşti. ..“ | 

Apus este unul din cele patru punc- 
turi cardinale. 

Predică, text din sec. XVII (Cod. 

Mss. miscell. al bis. Sf. Nicolae din 

Braşov, p. 190): „date furâ noao pa- 

tru eyagghelii, derep-ce sănti stlăpi a- 

câst6 lumiei, că, şi lumâ patru pârţi a- 

vândă: râsârituli, apusul, mia- 

zâ-noapte, amiazâ-zi, pentru 
acâia se câde şi stlăpi a fi patru...“ 

Apus se pune obicinuit în antitesă 
cu resărit,. 

Balada „S6rele şi luna“ : 

Noi cât om trăi, 

Nu ne-om întâlni: 

Când et merge-oiu la apus, 

Tu la resărit te-ai dus; 

Când tu mergeii la apus, 

Eu la resărit m'am dus... 
(Burada, Dobrogea p. 172) 

Cimilitura despre Scris6re: „Limbă 

dulce sait amară, grăesce la resărit 

şi s'aude la apus“ (Alex., Poes. pop.*', 

393). 
Proverb despre cine povestesce fără 

şir: „Îmi vorbesci una dela resărit 
şi alta dela apus“ (Pann, III, 131), 

„Resăritul şi apusul“ =lumea, 

într6gă, 

Moza, 1620, p. 851: „toţi domnii 

răsărit pănă la apus...“ 
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Varlam, 1643, I f. 45 a: „întrun 
zasii laste de o dată şi în ceriu şi pre 
pâmânti , şi la râsăriti şi la a- 
pusă, şi în toate laturile lumiei...“ 

In urma schismei lui Fotiii (858), re- 

ligiunea, creştină s'a despărţit în doă 

mari secte: biserica Resăritului 

sai grâcă, şi biserica Apusuluă saii la, 
tină, 

Urechia, Letop. I p. 106, vorbind 
despre Consiliul dela, Florenţa : „în loc 

de împreunare, nici să auză de nu- 

mele Papii şi a bisericii apusuluă...* 

In Psaltirea Şcheiană, circa, 1550 (Mss. 

în Acad. Rom.), XLIX, ne intimpină 
forma appus : 

„„„ de răsăritul 

soarelui pără la usque ad occa- 
appus (annovc)... Sum... 

In graiul vechiu apus se întrebuin- 

țeză şi la plural: apuse Şi apusuri. 

Coresi, 1577, ps. CII: 

„„ Cătii stau 

răsâritele de a- 

puse, deluingat - 

au de noi fărâ-de- 

l&gile noastre... 

+. a solis ortu 

. Quantum 

distat ortus ab 

occidente, 

longe fecit a no- 

bisiniquitatesno- 
stras... 

unde şi'n textul grec e pluralul: „ava-. 
Tolo aro dvouiiwt, ca şi'n cel pa- 
leo-slavic : „vistotzi ot zapadi. 

Însă la Silvestru, 1651, e singular : „că- 
ti de departe răsăritul de apus. 

Biblia Şerban-vodă, 1688, p. 460 (B- 
sai. LX, 12): 

Siriia despre 

răsariturile soa- 

relui şi pre Eli- 

ni dela apusurile 

soarelui... 

Corbea, Psaltirea circa, 1700 (Mss. în 
Acad. Rom.) LXVII: 

Fopiav cg'ijiou 
dvaroiăv, ua 

ou “Eiimvag cg! 
Ene. = 

diiou dvouăv... 

Ce lui preste apusuri, ce s'aii suit, cale 

Îi. faceţi şi” proslăviți şin 461 şi în vale... 

v. "Apus. — Asfinţil. — Scăpătat. 

  

  

Apus6n, -ă, adj. et subst.; 10. „oc- 
cidental, habitant de Poccident“ (Cihac); 

20. appartenant ă Veglise romaine. In 

oposiţiune cu resăritân. 

„Vîntului de mâdi-qi se dice Vîn- 
tul-mare şi Apusanul“ (P. Pintea, 

Banat, e. Nevrincea). 
V. % Apus. 

Apust (plur. apusturi), s. n.; t. de 
Moulinage : 6cluse. Termen mai obici- 
nuit este jilip; se dice şi stăvi- 
lar. 

„Apust la mâră se numesce o clă- 

dive din trei păreţi de scânduri, doi 
laterali şi unul în faţa iezeturei unui 
iaz, mai adăugându-se o podâlă făcută 
€răşi din scânduri. La păretele din fața, 

iezeturei se aş6dă 2-4 stavile, cari în 
timp ploios se rădică, căci altfel îm- 
pl6ndu-se iazul de apă sar strica ie- 
zetura, sar scurge t6tă apa şi mâra 
mar maj îmbla“ (1. Solescu, Sucâva, 
c. Lămăşeni). | 

„Apust la moră este ezitura cea de 
„lemn, care opresce apa când vrea, Şi i 

dă, drumul 6răşi când vrea“ (G. Bottez, 
Iaşi, c. Chişcăreni). 

La prima vedere, apust ar păr6 a 
fi latinul appositum, iar prin ur- 
mare dublet etimologic cu adăpost 
(=adpositum), ceia ce s'ar potrivi sub 

raportul sensului şi n'ar fi tocmai greii 
de susținut în privinţa fonetică. 'To- 

tuşi originea latină saii romanică tre- 
bui cu totul înlăturată. Moldovenii aii 

luat cuvintul dala Poloni: upust 
„die Schleuse an einem 'Teiche“, din 

vechiul slavic upustiti „dimittere“. 
Linde (v. Upusci€) aduce o mulţime de 

texturi pol6ne, din cari iată cel den- 

tâiu : „do zatrzymania wody w stawie 
albo wypuszezenia jej sa upusty= 

pentru oprirea, apei în iaz saii pentru 
scâterea ei sînt apusturile“. Dela Po- 
loni ai primit acestă vorbă şi Rute-
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nii: opust „Schleuse“ (Zelechowski, 
I, 574). Din polonul npust vine ro- 

mânul apust prin dissimilaţiune voca- 

lică, 
v. Jilip. — Lătoc. — Moră... 

Apuşoră.—V. Apşoră. 

Apât (apuţit, apuțire), vb; sentir 

bon ou mauvais, flairer. Sinonim cu 

a miros. Format din put prin pre- 

posiţionalul a:=ad ca în „apipăesc“ 
sai în „adulmec“. Archaism. 

Dicţionarul Bănăţen Mss. circa 1670 

(Col. ]. Pr. 1888 p. 424): „Apul. Ol- 

facio“. 
Coresi, 1577, ps. CXIII: 
Rosti aii şi nu Os habent et 

grăescii, ochi au non loguentur , 

şi nu vădu, u-. | oculos habentei 
rechi au şi nu non videbunt, au- 
audii, nasure au res habent et non 

şi nu apută... audient, nares ha- 
bent et non odo- 

rabunt... 

unde ia Silvestru, 1651: „nari au şi 

nu mirosescii“, iar la Dosofteiu, 

1680: „nări au şi nu vorii mirosi“. 
v. Amiros. — Apipăesc. — Apuţii. — 

Aulm. — Aved. — Pul... 

A-putăre-a-fi s. a-putărele-a-fi (de-), 

adv.; plus que suffisamment, dans toute 
la, force du mot. Un moldovenism ener- 

gic şi frumos în loc de: „pe cât se 
p6te mai mult“. Sub raportul morfologic 

se apropiă de vechiul adjectiv „a-fir6“. 

- Basmul „Pepelea“ (Sbiera, Poveşti 

p. 9): pu.ail început şi mai cu gura şi 

cu ocări asupra lui şi al mustra, cum 
de ai fost e! aşa de nebun şi detont, 
şi cum de el, om bătrân Şi moşneg 

d e-a-putere-a-fi, şi săl cuprindă aşa 

jocul când aude o turluitură de fluer!...“ 
A. Vlăhuţă, Nuvele p. 129: „Ai în- 

năucit, sărace, de tot. Ci-că eşti om, 

“AR 
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copt de-a-puterelea-hi, şi nu ță-al pră- 

sit un ban săță poţi cârpi o nevoe la 

o vreme grea...“ 
v. A-fire.— Pol. 

Apuţintz (apuținat, apuţinare), vb.; 

diminuer, reduire, ammoindrir, Acestă 

formă, în loc de împuţinez, ne 

întimpină numai-la, Budai-Del6nu (Dicţ. 

_Mss. în Muz. istor. din Bucuresci): 

„apuţinezu, apuținu, vermindern, weni- 

ger machen“. Să fie 6re poporană ? 

v. Impuţinea.— Puțin. 

Apuţire. — V. Apul. 

"Apuţit, -ă,.le part. passe d'aput 

pris comme adjectif: senti, flair€. 

v. Apul. — * Apuţil. 

2 Apuţit, s.n.;le part. pass6 d'aput 

pris comme substantif : odorat. Ar- 

chaism. Sinonim cu miros. 
Dicţionar Mss. Bănăţen circa 1670 

(Col. 1. Tr. 1883 p. 424): 

„Apucitul. Olfactus. 

„Apucitură. Olfactio“. 
Coresi, Omiliar 1580, quatern. XXIV 

p. 11: „de-ară fi tot trupuli ochiu, 

unde arâ fi auzul? iarâ de-arâ fi toti 

auzi, unde i-ară, fi apuțitulă 2...“ 

v, Apul, 

Apuţitiră. —v. ” Apuţii. 

Ar (arat, arare), vb:; labourer. La- 

tinul aro, trecut de asemenea la Ita.- 

lieni, Spaniolă, Portugesi şi Provenţali 

(Cihac). „A ara, a resturna brasda cu 

plugul“ (Costinescu). A lucra pămiîn- 

tul pentru al face să rodâscă bucate. 

'Tr&ba plugarului. Indeletnicirea de că- 

peteniă a Gmenilor dela ţeră. 
Miron Costin, Letop. 1 p. 47: „tu 

ară pământul şi păzeşte căsnicia, şi 

alte meşterşuguri trebuitoare fă ca un 
țăran...“
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Pentru a se put ara bine, pămîn- 
tul trebui să nu fie vîrtos. 

Moxa, 1620, p. 403: „deci Craiu (Si- 

gismund) cu cătâ hvală venise, cu mai 

mare ruşine se întoarse, că'şi pierdu 
voinicii cu totul şi lăsă oase de oa- 
meni cătii nwşi puts ara oamenii pre 
acei cămgi,..“ 

După ce se ară pămîntul, apoi se 
grăpeză şi se aruncă, s&mînţă. 

Colinda „Pluguşorul“ : 

Şi pămîntul mâsurarăm, 

M&surarăm şi'l ararăm : 

Joile 

Văile, 

. Mercurile 

Gropile, 

C'aşa ne-era locurile; 

După cel ararăn, 

Îl grăparăm 
Şi grâi curat sem&narănm... 

(G. D. T., Poes. pop. 133) 

Ar de tâmnă, ar de primă. 

v6ră, se dice după timpul anului 
când se ară. 

Neculce, Letop. II p. 456: „căzut'aii 

o brumă mare de au stricat pânile 

cele mici, şi stricase şi pânile mari 
care era mai tărzie, că nu putuse oa- 

menii ara de toamnă, fiind vre- 

mea, oștirii, şi de primăvară, 6răşi 
nu putea să are de vreme, fiind boii 
slabi de 6rnă...* 

Unslta cu care se ară este plugul 
cu hălteele lui. 

Neculce, Letop. II p. 200: „...(Ste- 

fan cel Mare) mirăndu-se ce om este 

acela că ară duminica, îndată ai tri- 

mes în toate părţile ca săl găsâscă 

pre acel om să'l aducă la dănsul; şi 

Vai aflat pre om în sus pre apa Vas- 

luiului, cale de patru cesuri, arănd la 

o movilă ce se chiamă acum movila 
wi Purcel, că pe acel om încă îl chie- 
ma Purcel. Şi ducăndu'l pre acel om 
la Stefan Vodă, Vaii întrebat Stefan 

AR 
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Vodă : el ai strigat aşa tare? şi de ce 
ară duminica? El ai zis că aii strigat 

el să aducă boii la plug, şi ară dumi- 

nica că este om sărac şi într'alte zile 
vai vrut frate-săii săi deie plugul...“ 

Balada „Movila lui Burcel“ : 

Să'mi dea plugul ca să ar 

Mi-a fost ruga în zadar... 

O doină: 

Alei, puico ! dac'ai vrea, 

Patru pluguri aş dura, 

Tera 'ntrâgă aș ara... 

(Alex., Poes. pop. 2. 243) 

Când ară mulţi de o dată, plugurile 
se aş6dă şi înaintâză în rind, iar plu- 
garii cântă. 

Cântecul Jianului: 

Văgui 6menii arând 
Cu plugurie în rînă, 

Numai pluguleţul meă 

L'a "'nţelenit Dumnedeii |... 

(G&. D. T., Poes. pop. 291) 

Costachi Negruzzi, „Doina nouă, : 

Boii mei când aud doină, 

Ară țelină şi moină, 

Şi îmi samăn cel ogor 

Cântând doinele cu dor... 

A ara un câmp pentru întâia dată, 
se dice: a despica, ţelina. 

Cântecul Pandurilor din 1821 (G. D. 
T., Poes. pop. 484): 

Uite, mergem să arâm,; 

Țelina să despicâm, 
Că avem să sem&nâm; 

Voi aveţi să ne urmaţi 

Şi "'nsutit să seceraţi... 

Proverb: „Ordul îl ară boii şi "1 mă- 
nâncă caii“ (Pann, II, 87); sai: „boii 
ară ordul, şi caii îl mănâncă“ (Baron. 
zi, Limba p. 60). 

I. Crângă, Povestea unui om leneş 
(Conv. lit. 1878 p. 258): „Să 'Şi pue 
cine-va, obrazul pentru unul ca tine şi
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să te hrănâscă ca pe-un trântor, mare 

minune'i şi asta! dar tot de noroc să 

se plângă cine-va. Bine a mai dis ci: 

ne-a dis că: boii ară şi caii mănâncă...“ 

Ghicitorea despre „Seris6re: “Gasca 

ară, omul mină“ (Ţara nouă 1887 p. 

162), negreşit, de pe când se scriea, cu 

pene, nu cu condeie. 

„Când pămîntul este fraget, poporul 

dice: se ară cumui cenuşa“ (G. 

Băsoc, Tecuciu, c. Homoceă). 

Înfinitiv archaic „de-a arare“ : 

Paliia, 1582 (ap. Cipariu, Anal. p. 

81): „în şase dzile lucr6dză, în a şapts 

dzi tu rădzbună de-a arare şi di-a se- 

cerarea...“ 

y, 12.3 Arat.— Arător.— Arătură. — 

Bo. — Brasdă. — Plug... 

2. ar s. -ăriu, -ară (plur. -art şi -are); 

suffixe nominal correspondant au la- 

tin -arius et -arium. La vechii Ro- 

mani sufizul -ario- capătase o mare 

respândire mai cu s6mă în epoca im- 

perială, dând nascere unei mulţimi de 

substantivi, precum : 

'a) masculini de agenţi: carbonarius, 

argentarius, ferrarius, carpentarius , 

cassidarius, coriarius, furnarius, lapi- 

darius, lignarius, pectinarius, pecuarius, 

tapernacularius, tignarius etc., ca T0- 

mânesce în: cărbunar, argintar, ferar, 

cismar sat ciobotar, şelar, hornar, 

petrar, peptenar, pădurar, Crâşmar, 

zidar, lemnar, meşteşugar, plugar, Vă- 

car, porear, măcelar şi altele, în cari 

agentul se numesce după lucrul cu 

care se îndeletnicesce, dar la feminin 

nu se face -ară, ci ăr6să: cărbună- 

r6să, argintăresă etc, une-ori -ăriţă: 

văcăriţă, crâşmăriță, lemnăriţă; 

b) neutri cu sens de încăperea unde 

se face sai se ține ce-va: aerarium, a: 

guarium, cellarium, columbarium, graâ- 

narium, vestiarium, cibarium, armamen- 

tarium etc., ca românesce în: grânar, 
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porumbar, furnicar, acar, băligar, frun- 

dar, degetar şi altele, numite după cele 

cuprinse în acel loc şi cari ar trebui 

să aibă tot-Wa-una, pluralul în -are ca, 

„grânare“, deşi poporul preferă a le 

trece la genul bărbătesc: furnicar , 

frunqari etc. 

Pe lingă acestea: 

c) un mic număr de adjectivi : pri- 

marius, secundarius, tertiarius, adver- 

sarius, contrarius etc., că românesce în: 

[văr] primar, [eal] pătrar sai cincar, 

sugar, fugar şi mai încă vro trei-pa- 

tru, cu femininele lor în -ară: [v6ră) 

primară, [6pă] CÂNGATĂ,.. 

Numirile de pomi ca „frăgar“, sai 

de pometuri ca „alunar“, aparțin ru- 

bricei b, însemnând un ce cu fragi 

sat cu alune; îar cuvîntul „armă- 

sart face parte din rubrica c, derivând 

dintrun adjectiv: „(call armăsar = le- 

quus)] admissarius.* De asemenea e de 

origine adjectivală » mădular * = lat. 

„medullaris“ trecut la, „medullarium“, 

precum şi „amnar = ad-manuarium“. 

Câtră rubricele b şi c sar mai put6 

adăuga numirile lunelor ca „florar“, 

„cireşar“, “gerart, „brumar“, adecă 

cu flori sai cucirege, geros 

sali brumos, dacă aci nu Var Tecu- 

n6sce mai curând lucrarea de analogiă 

a termenilor latini: „Januarius“ şi „Fe- 

bruarius“, de unde şi „cărindar“, „fău- 

rart, măselar“. 

In „ţinţar“ nu este sufixul -ar, ci 

cuvintul întreg e o reduplicare o0no- 

matopoetică = it. zenzara, zanzara = 

sp. zenzalo etc.; &r vorbele „ambar“, 

„cântar“, „păhar“, „măgar“, sînt îm- 

prumutate. 

Poporul rostesce de o potrivă -ar şi 

-arău, deşi forma, -ariu, cea organică, 

predomnesce în vechile texturi. In cu- 

vinte ca, „săbier“, „elucer“, pivnicer“, 

„uşer“ ete., -er din -ar se datoresce a- 

comodaţiunii regresive a lui a cu 4, sai
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cu: cel cuprins în consânele palatale. 
Românul -ar corespunde: italianului 

aro, -ario, -ajo şi -iero; spanio- 
lului -ario Şi -ero; portugesului 
“ati o0 şi -eiro, francesuluj -aire şi 
ii er, afară de unele abateri mai rare. 
Aşa: 

| 
cărbunar = iţ, carbonajo = sp. car. 

„ bonero := port. carvoeiro = fr. charbon- 
nier ; 

grânar = it. granaro, granajo = sp. 
granero = fr. grenier ; 

primar = it, primario, primajo, pri- 
miero = sp. primario, primero = port, 
primeiro = fr, primaire, premier... 

Sufixul -ar este unul din acelea, prin 
cari se formâză mereil cuvinte noue, 
mai cu s6mă însă la rubrica a, 

V. -arej. — -ariţă. — -aş. — -ărâsă, — 
-Ariţă... 

% ar; 3:c pers. Sing. et plur. de Pop- 
tatif du verbe auxiliaire a m.-—v, 2 Am 
(p. 981-2). 

Ară! — v. Ara! 

Arăb. —v.  Arap. 

Arabă s. harabă (plur. arabale s. 
harabale), s. f.; grand chariot, chariot 
ture. 

v. Haraba. 

Arababâră, s. f.; sens dessus-des- 
sous, pâle-mâle. Maj nică o dată nu se 
aude alababulă (Cihac). Adesea se as- 
piră în harababură. Sinonim cu d'an- 
d6selea, d'andaratelea, ano0- 
cato, alandala, anapoda, cari 
însă sînt numai adverbi, pe când ara- 
babură funcţioneză maj tot-d'a-una ca 
Substantiv. N'are a face cu turcul 
alak-bulak (Şain6nu), decât numai 
d6ră prin principiul comun onomato- 

“poetic, prin care se întălnesce şi mai 
bine cu venețianul alababală, de 
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ex.; „andar alababală — vivere 
spensierato“, „far alababal azfare 

„alla sciamannata, „parlar alaba- 
bală = favellare come i 
(Boerio). 

De la Vrancea, Sultanica p. 6: „În 
cârciumă e arababură mare. Firtisâlă 
nepomenită ţine Nea Nicola grecul, 
printre fruntaşi aleşi după Sprineână, 
de diua sa. O dată pe an e St. Nicu- 
lae...« 

„Despre modul cum întrebuinţeză, 

pappagalli“ 

„poporul pe la noi cuvintul harababură, 
Stă doă exemple: 

„1% In casa I6nei ţii mai mare 
dragul să întri, că vedi o mare cură- 
ţenie şi tâte lucruşârele aşedate la lo- 
cul lor; iar la vecina, sa ai să găsesci 
Străchini, linguri, făină, slănină, arun- 
cate pi pat, pi masă, pi vatră; prin- 
tre blide, cârpe; printre cârpe, mămă- 
ligă; în scurt, o curată harababură. 

„20% Ferice de Ion! câna vorbesce el, 
toţi ai casei Pascultă ca pi părintele 
duhovnic; iar Palde Sava, toţi vorbesc 
o dată, fără să bage 'n samă care e 
mai mare Şi care mai mic; ce să dic 
decât că la ii îi o curată, haraba- 
bură...€ 

(E. Mironescu, Covurluiu, c. Oncea). 

V. Anapoda. — Curat. 

Arabagiii s. harabagii, s. m.; char- 
vetier- — v. Harabagiii. 

Arăc Ss. harăe, arăg s, harăg, s. m; 
&chalas. — v. Harac. 

Arăca'n-de-mine ! interj.; exclama. 
tion f&minine de dâtresse. Formă, po- 
porană în loc de saraca'n-de- 
-mine, 

Basmul „Pepelea“ (Sbiera, Poveşti 
p. 9): „Aracan-de-mine! Şi eii încă 
să joc? Mă socoţi tu așa de prostă?,..4 

Basmul „Sânta, Vinere“ (ibid. p. 309):
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Aracam- de-mine, mătuşică dragă! 

Nu seiă ce să fie că s'aii sculat mama 

din mormânt...“ 

v. %Alde (p. 789). — Sărac. 

Arăd, s. m; t. de G6ogr.: Vieil-A- 

rad, Neuf-Arad, Arad, ville roumaine 

en Hongrie. Un oraş din Crişiana, des- 

părţit în do prin Murăş şi legat prin- 

tun pod. Are o cetate. Reşedinţa u- 

nui vlădică românesc. Numele se men- 

ionsză pentru prima 6ră în documen- 

te unguresc din secolul XIII, dar 

numai ca sat (E6jer). De unde vine ? 

e a-nevoe a si. Ar put6 să fie A- 

-Radu, adecă satul lui Radu sau 

unde şâde Radu. Să observâm însă 

că şi'n Dolj o măgură se chiamă Arade 

(Frundescu). Numai de prin secolul 

XVI Aradul capătă o însemnătate 6re- 

care istorică. Locuitorii de prin pre- 

giur sint întm”o forte mare parte Ro- 

mâni. 

Doină din Banat: 

Sui, măicuţă, m d6l la cruce, 

Să vegi Domnii cum ne duce 

Pe drumul Araduluă 

Cătană *mpăratului... 

(Familia 1885 p-b1l). 

Intu”un cântec de pe la Mehadia, (Vul- 

pian, Texturi p. 41): 

! 

Să bem noi vin de cel alb 

Cu fetele din Arad! 

Hai să bem vin de cel roş 

Cu tetele din Lugoş... 

Din Ardăl: 

Câţi frăgari po la Arad, 

Atâtea gânduri mb bat... 

UI B., 1%) 

'Ţichind6l, 1814, p. 872: „şcoală pen- 

tru cei ce vor de acuma înainte das- 

căli să fie la Români, mlădiţele vechi- 

lor Romani, să se rădice, care în 3 

Noemvrie 1813 spre mângăiare şi bu- 

  
  

    
  

curie şi vecinica pomenire în Aradul 

vechiu sau început...“ 

Arăde. — v. Arad. 

'-Arăg S. harăg. — V. Harac. 

2Arâg (plur. aragură), 8. n.; t. de 

Calligr. : jambage. „Unsltă de tras ri- 

gle spre a scrie drept“ (Costinescu). 

Se dice şi ham bac. Imprumut dela 

Fanarioţi, din neo-grecul € gdda. 

v. *D. — Hambac. — Riglă. 

Aratie (plur. aralicuri), s. n. inter- 

vale, espace, distance. „Mi-a făcut a- 

valic = il ma fait place, j'ai r6ussi ă 

passer“ (Pontbriant). Dr. Polysu : „4: 

ralc, der Raum, Zwischenraum, Spiel- 

raum, Plata“. Din turcul aralyk 

„intervalle, interstice“ (Şainenu). Nu 

se mai aude nicăiri (L. M., Glos. 24). 

v. "Ture. 

"Arâm. — V. Faran, 

% Arâm. — V., "Aramă. 

Arăma, n. pr. loc, artic.; t. de Geogr.: 

nom &un village en Moldavie. Un sat 

în judeţul Iaşilor (Frundescu). 

v, % Aramă. 

"Arâmă (plur. arâmi Şi arâmuri), s. 

fi; 10. cuivre; 20. ustensil en cuivre. 

Metal roşietec, mai puţin vîrtos decât 

ferul, care se pote topi, se mestecă cu 

alte metaluri, se lăţesce sub ciocan. Se 

întrebuinţâză pentru facerea g0lo- 

ganilor şi a feliuritelor unelte, mai 

ales vase. 

Localitatea, de unde altă dată Ro- 

mânii îşi procuraii acest metal, este 

Baia-de-aramă din Mehedinţi. 

„In 'Ţera-Românâscă — dice sub Ma- 

teiu Basarab arehidiaconul Paul de A-
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lep—se află o frumâsă baiă-de aramă, 
din care metalul se scâte ca o pâtră 
n6gră din nesce puțuri forte adânci, şi 
apoi se prelucreză cu multă măie- 
striă..“ (A. LR. I, 1. p. 105), 

„Lă noi pâtra din care s'a scos q- 
ramă se dice rudă...“ (. Spinsnu, 
Severin). 

A perit industria, dar a mai remas 
câte ce-va din terminologiă. 

Pe la finea, secolului XVII Baa-ae- 
-aramă mai trăia încă nu numai ca 
nume geografic, 

Constantin Brâncoven, 1693 (Cond. 
Mss. în Arch. Stat. p. 217), în „o carte 
a Costii neguţitoriul dela Baia-de.- 
-aramă“, dice : p:Cari moşie şi rumăni 
au fost zălojit lachim spătărelul drept 
aramă oca 700 la Dediul Duca, şi acei 
bani ce sau dat pre aramă au fost ai 
Costii neguţitoriul, şi cănd au fost la 
zi, neputănd să ds arama, au fost dat 
toate zapisele de aăastă, cumpărătoare 
la măna Costii...& 

Românii nu făceaii bani de aur, ci 
de argint, şi mai cu s6mă de aramă. 

Nic. Muste, Letop. III p. 10: „Pre 
acele vremuri era, pace şi ţara înteme- 
jată. Era bănărie în cetatea Sucevei, 
care era dela Dabija Vodă, şi făcea ga- 
lăi de aramă, carii numai aice în țară 
îmbla, 4 şalăi la un ban bun...« 

v. 2 Ban, 
Bănuţii de aramă se dicea, une-ori 

arămidre, 
Legenda St-i Maria Egiptenă, sec. 

X VII (Cod. Mss. miscell. al Bis. Sf. Nico. 
lae din Braşov, p. 373): peşii dein prit- 
vorul besârecei Şi purceş râpede; va. 
zu-mâ, oare-cine “mergăndi şi'm dâde 
trei arâmioare, zise'mi: ţine, a m6 
mumâ; eu le luai Şi cumpârai trei 
pite...€ 

Cu sens de „monetă ne mai trebu- 
buinci6să “ în genere, la Gr. Alexan- 
drescu, „Mănăstirea Dâlului«: 

  

  

Şi precum anticarul, la patima” supus, 
Culege veche-aramă ce nu mai are curs, 
Aşa în a mea rîvnă, pe locul părintesc, 
Fiu al astor ruine, ţărina lor slăvesc... 

In industriă se fac fel de fel de lu- 
cruri atât din aramă, precum şi din 
amestecul ei cu zinc, numit alamă. 

In balada „Radu Calonfirescu“ de- 
scrierea unui cort: 

Este-un cort mare, xotat, 
Cu crescetul nărâmzat, 
Cu tăruşe de aramă, 
Cu cârlige de alamă... 

(G D. 'T., Poes. pop, 477) 

In vechile texturi, câte-o-dată ara- 
mă se confundă cu acide sat bronz, 
pe cari şi Grecul le cuprindea sub sin- 
gurul termen de yaâxc;, 

Dicţionar Mss. bănăţen circa 1670 
(Col. |. Tr. 1883 p. 423): „Aramă. 
Aes. Cuprum“. 

Ioan din Vinţi, 1689, f. 70a: „Să 
aşi grăi în limbile oamenilor şi ale 
îngerilor şi dragoste 'aşii av6, fire-aşii 
ca o aramă, răsunătoare şi ca, unii clo- 
poti nerăsunăndiă...« 

Şi tot acolo, f. 194 a: „Manasie cel 
închis în arame,..* 

Dosofteiii, 1673, .f. 23 b: 

La război mi-al datu'mi bunâ 'nvăţătură;: 
Braţe de aramă la sâgetătură... 

unde în context: „29ov zotov 3 «4x0ăv 
Tov; Boayiovdc Mov = posuisti arcum 
aereum brachia mea “ 

De asemenea, fârte poetic, aramă în 
loc de „clopot de acide“ la Costachi 
Negruzzi, Melancolia: 
Al aramei tristul sunet gândul mei a de- 

şteptat, 
Spre locaşul mântuirii paşii mei a îndrep- 

tat... 

Vasele de aramă, Şi chiar cele me- 
talice peste tot, pârtă în popor numele 
de aramă, la îmmulţit arâmuri, ca şi
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în latinitatea medievală, bună-6ră: 

„araminum unum argenti album“ 

(Du Cange). 

Jipescu, Opincaru p. 12: „întrară în- 
to pimniţă cu ghin şi acolea la fundu 
buţi s€ sfătuiră, mai vorbiră, mai ceog- 

niră bărdacu, mai ulcica, mai arama, 

mai borcanu şi garafa, şi togma după 
câte-va, *nchinări să 'nvoiră...“ 

De la Vrancea, Sultanica p. 202, de- 
scriind o bejeniă: „sgomotul sec al r6- 

telor fără şini, bălăngănitul arămurilor 

ca nişte clopote dogite...“ 

Aur sat argint amestecat cu aramă 

se dice spurcat. 
Pravila Moldov. 1646, f. 41: „bani 

răi, denţru aurii şi dentru argint spur- 

cat, sai prisne de arame, sai cum 

are fi...“ 
Lucrurile de aramă pot fi poleite cu 

aur sai cu argint, dar poleiala se 

şterge cu timpul, şi atunci pe ici pe 

colea începe a se arăta arama. 

De aci figurat mai multe locuţiuni 

proverbiale despre arama ce se dă pe 

faţă la Gmeni. 

Cihac: „a'şi arăta arama=—lever 
le masque; i sa cunoscut arama= 

on a connu son caractere“. 

I. Crângă, Povestea lui Harap-alb 
(Conv. lit. 1877 p. 178): 

p—+Dâ'ţă o palmă, ca să ţii minte ce 

ţi-am spus. Băgat;ai în cap vorbele mele? 

„— Da, stăpâne, — dise Harap-alb, 

lăsând ochii în jos; şi eşind pornesce 

la grajdiu. 

„Cu asta a voit Spânul să 'şi arate 

arama şi să facă pe Harap-alb ca să 

“i ee şi mai mult frica...“ 

Alexandri, Pâtra din casă, sc. 16: 

„Leonil: Atunci eşti o-braznic? 

„Nicu: Poroncă? 

„Leonil: Vrei să qic că atunci îţi 
arăţi arama. 

„Nicu: Dar; atunci m& disvă- 

le sc...“   

Proverb: „Arama omului la beţie 

se arată“ (Pann, Î, 117). 

P. Ispirescu, Sn6ve p. 23: pu.ca să 

nu i se dea pe faţă arama...“ 
Aceste locuţiuni n'a a face cu lati- 

nul „ducere aliquem ex aere“ (Cihac), 

care nu însemnâză alt ce-va decât 
„Simulacrum alicujus ex aere facere“. 

„Intre epitete de grâne: popuşoiul 

copt ca arama...“ (G. Popescu, Su- 

câva, €. Mălini), când începe a îi ro- 

gietec. 
In legendele poporane jâcă un rol în- 

semnat podul de aramă, alături cu 

alte poduri alegorice. 

Sufletul mortului, în călătoria sa 

pe lumea, ceialaltă, trece un pod de 

aramă : 

Nu mă mai judece nime 
Om cu suflet ca şi mine, 

Că la podu de aramă 

Sufietul mei va da s6mă, 

Şi ia podu de argint 

Va fi tare socotit... 

d. B., 175) 

Balada, „Craiul şi soră-sa“ : 

Eu atunce voiu veni 

Când tu din casă'i eşi 
Şi mie că'mi vei găti 

Pod de-aramă 

Peste vamă, 

Pod de-argint 

Peste pămînt... 

(Marian, Bucov. I, 153) 

Intr'o variantă ardelenâscă a acele: 

iaşi legende despre „S6rele şi luna“: 

Pod de-aramă 

Preste vamă, 

Pod de fier 

Pînă la cer, 

Pod de-argint 

Preste pămînt, 

Pod de câră 

Preste ţeră.., 

(Reteganu, Poes. pop. 14) 

Doină din Moldova:
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La podeţul cel de psiră 

Străinele's fără tată; 

La podeţul cel de-aramă 

Străinele's fără mamă... 

(Conv. lit. 1886 p. 181) 

Pentru cal de aramă din basmuri, 
v. Cal. 
Cuvintul derivând din latinul aera.- 

men, medieval aramen (Du Cange), 
de unde şi ital. rame, span. ara m- 
bre, portug. arame etc. (Cihac), for 
ma cea organică este arame, care se 
Şi găsesce adesea în vechile texturi, 

Coresi, 1577, ps. XVII: „arc de 
arame“, unde şi la Silvestru, 1651: 
pătculă de arame“, dar la Dosofteiu, 
1680: „arc de aramâ“, 

Predica circa 1600 (Cuv. d. bătr. II, 
230): „şi topindu-i în argintă Şi în aurii 
şi în ciuai şi în arame...“ 

Popa, Ion din Sim-Pietru, Alexandria 
1620 (Mss. în Acad. Rom. p. 10): „ce- 
tate de aramă“, dar tot acolo p. 11: 
„ieste rajulii şi ocolitii cu apă şi zi: 
ditii cu arame şi acoperitii cu focă...& 

Pravila Moldov. 1646, f. 40: „au- 
rulii cel curati ce are fi să fie, ei "1 
spurcă şi amestecă; argintul aşijdere, 
unulii amestecă cu arame, altuli faci 
chiar de arame şi numai căce "1 spo: 
escii de-asupra cu argintii... 

Noul Testament 1648, A pocal. XVIII, 
12: „tot vasuli de pil, şi tot vasul de 
lemnu scumpu, şi de arame şi de fier 
şi de marmur...“ 

Despre arame a se mai vede la Ci. 
par, Principia p. 388. 

Ac6stă formă se aude pină astădi 
în Banat: 

„Acei ce lucră aramea se chiamă, 
căldăraşi“ (S. Liuba, Banat, c. Maidan). 

Printr”un joe de cuvinte poporan în- 
tre aramă şi h ara m „maudit, de mau: 
vais augure“, în Muntenia țăranul dice 
la gologani „bani de arami. 

Jipescu, Opincaru p. 57: „Clocoiu 

  

  

*ncailea, bătu-Par stelili, îngrâpă mag- 
mudele şi nisfele d'ali noi şi bani dă 
aram scoşi din pielea mea...“ 

Ibid. p. 95: „fuge din pungă 'n pun- 
gă banu dă aram...& 

In Inventariul mănăstirii Galata din 
1588 (Cuv. d. bătr. 1, 193 sqq.) ne 
întimpină o mare varietate de forme : 

„doaâ tocure de rame... 

„Sv6şnice mare de areme... 
„mâdelniţa de arama... 
„eruce de arume... 

V. *Arâmiă. — Gologan. 

“Arâmă, n, pr. m. Nume personal, 
după care apoi, prin patronimicul A - 
rămescu, sai numit unele sate 
Arămesci (Prundescu, Dicţ. top. 9). 

V. "Aramă. 

Arambăgă, — v. Harambaşă. 

Aramin. — v, Haramin. 

Arăn.— v, Colibă, 

Arănă. — v. Hrană. 

Arănghel. — v. Arhanghel. 

l-Arăp (plur. Arap)), s. m.; î. de 
G6ogr.: 19. Arabe; 20. Năgre; 3%. r6bus 

„ h&raldique des Bassarabes; fig. homme 
noir ou basan6. Se rostesce şi aspirat: 
Harap. Cu sensul propriii de „om din 
Arabia“ cuvintul se află numai în 
cărţi, unde însă, se preferă forma mai 
corectă Arab. 

Neculce, Letop. II p. 396: „se mă- 
rise numele acelui Mirveiz pr6 mult, 
căt şi Împărăţia acestă a Tarigradului 
începuse a se îngriji de dănsul, că se 
închinase Turcii şi Arabii mai pre 
giumătate de slujia la dănsul...“ 

In graiul vechiu, sinonim cu Ar«p 
ora Sărăcin = „Saracenust.
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Dosofteiu, Synaxar 1683, oct. 9 (f. 

56 b): „elu nu o cunoscu pre dânsâ, 

că'i era, veştedzâtă faţa, şi frămsiațăa, 
ei topită, de multă nevoinţă, şi'ţ păria 

că'iun Sărăcinii ponegritâ...*; apoi 

la margine scolia: „Arapti“, 

Dicţionar Mss. bănăţân circa 1670 

(Col. 1. Tr. 1883 p. 423): 

„Arap. Arabs. 
„Ar&pă&sk. Arabicus. 

„Czara Arăpask&. Arabia“. 

In gura poporului, prin Arap se în- 

„țelege tot-d'a-una Negru sau Negri: 
t6n; şi tot aşa este la vecinii noştri 

Serbi şi Bulgari, ba şi la Turci. 

Balada „Chira, : 

Un Arap bogat, 

Negru şi buzat, 

Cu solzi mari pe cap 

Ca solzii de crap, 

Şi cu buze late 

"Roşii şi umflate, 
Şi cu ochi holbati, . 

Şi cu dinți smăltaţi .. 

„Harapii sînt negri cum îi pâcura“ 
(D. Basilescu, Prahova, c. Drajna-de- 

sus). | 

Proverb : „Arapul de n'ar ved6 pe 
tatăl sei şi pe moşul seii negru, el 

Sar omori“ (Pann, I, 135). 

Pe la ţâră, mai ales la ciobani, se 

obicinuesce a da: numele de Arap la 

cânii cei negri. 

„Intre numi ciobânesci de câni: Du- 

lâu, Hoţ, Brezoiu, Harap...“ (T. Do- 
brea, Covurluiu, c. Rogojeni; |. Ma- 

gheru, €. Cuca). 

„Numiri cânesci: 'Toroman, Doro- 

zan, Arap, Urs...“ (M. Ţigâii, Covur- 

luiu, c. Foltesci). 

„La, un câne negru se dice Harap 

sai Corbeiu“ (A. Bărbulescu, Ialo- 

miţa, c. Pribegii). 

Din Arap, la feminin se face A- 

rapcă şi Arăpbică. 

Varlam, 1643, f. 51 b: „Arapca a-   

ceia ce pentru credinţa ei vendecă 

PDomnuli Hristos fata ei...* 

Ibid. î. 306 a: „aş să rugâ Arapca 

acâia cu inimă înfrămtă şi plecată...“ 

Basmul „Fata cu pieze rele“ (Ispi- 

rescu, Legende p. 398): „Acolo şedea 

o Arăpbică bogată. Se rugă de slu- 

gile palatului ca so priimescă. Ară- 

pica, care o văduse de sus când 

întră pe pârtă, porunci să o aducă...“ 
v. Arapină. 

Printr'o reminiscinţă medievală de- 
spre vestita medicină arabă, în cre- 

dinţele române Arapii apar une-ori ca 
mari doftori. 

Basmul „Omul de pâtră“ (Teranul 

român, 1862 No. 84): „A fost o dată 

un împărat şi o împărătâsă, amindoi 

tineri şi frumoşi, dar nu făceau copii. 

Într'o qi 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, rămâne gr6. Impăratul 

luă, buruenile dela Arap şi porunci să-i 

dea, cal împărătesc şi un rând de haine 
de aur ce-ţi lua vederile de frumuseţe, . 

apoi chemă, pe împărătâsa şi-i dete bu- 
ruenile să le ferbă şi să le bea...“ 

In secolul XVII şi mai de 'nainte, 

bogătaşii români îşi aduceaii nu rare- 
ori Negriteni. Pe timpul lui Ma- 

teiu Basarab, călătorul Paul de Alep 
(A. I. R. ], 1 p. 95) serie: „Boierii au 

o mulțime de robi Negriteni cum- 
părață, pe cari poporul îi strigă: Arab! 

Arab 1. 

Dar cunoscinţa Românilor cu aceşti 

Arapi e cu mult mai veche şi este în 

" legătură cu un ciclu legendar intere- 

sant, pe care nwl putem trece cu tă- 

cerea, 
In evul medii elementele cele semni- 

ficative ale unui nume propriii jucăii 

un rol fârte important. Ele dederă na. 

scere în eraldică aşa numitelor rebu-
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suri. „Rebus — dice Boutell — este o 
„composiţiune eraldică, făcând alusiune 

„la numele purtătorului stemei, sai la 

„profesiunea acestuia, ori la calităţile 
„sale personale, cari sînt descrise fi- 
„urat : non verbis, sed rebus. Bună, 
„6ră: trei somi, anglesesce salmon, 

„Sînt marca familiei Salmon; o lance 
„plecată: shake-spear, specifică pe Shak- 
„speare, etc. In vâcul de mijloc rebusu- 

„rile erai forma cea favorită a limba- 
„iului eraldic, din care ni-aii mai remas 
„multe elegante şi curi6se specimene. 
„Aşa pe monumentul abatelui Ram- 
„rydge la St.-Albans sînt sculptați o 
„mulţime de berbeci: ram, purtând fie- 
„care pe gât câte o sgardă cu inscrip- 
„țiunea: rydge. Un frasin : ash, eşind 
„dintr'un butoiu: tun, ne întimpină la 
„St.John's în Cambridge pe monumen- 
ptul unui Ashton. Asemeni alusiuni, 
„asemeni: rebusuri sînt, mai mult sai 
„mai puţin, chiar esenţiale în ori-ce 
peraldică, căci alt-feliu ea n'ar înde- 
„plini scopul seii de a, fi o limbă sim- 
„bolică“ (Heraldry historical, Lond. 
1864, p. 100). Tot aşa rebusul fami- 
liei Basarabilor, adecă al Bas-arabi:- 
lor, din cari s'a tras şi dinastia Mu- 
şatescilor din Moldova, ba pote şi Asa- 
nii din imperiul româno-bulgar, erai 
capete de Arapi. Levin Hulsius a pu- 
blicat în timpul lui Mihaiu cel Vitâz 
stemele tuturor ţerelor dintre Carpaţă 
şi Balcan (Chronologia, 1597). Munte- 
nia figur6ză acolo în următorul mod: 

  

  

  

Marca Moldovei în Levin Hulsius se 
compune 6răşi din capete negre, însă 
nu trei, ci numai doă, puse în vîrfuri 
a doă crenge încrucişate, crengele sai 
ramurele în graiul simbolic al eraldi- 
cei denotând derivaţiune. Boliac (Daco- 
romane No. XXII) publică între cele- 
lalte, ca primitiva marcă a Munteniei, 
nu trei capete negre, ci doi Arapi în- 
tregi, goli, fără legătură, întorşi cu 
spatele unul cătră altul, brațul stâng 
al fie-căruia fiind rădicat în sus ast- 
feliu că ambele se unesc încrucişându-se 
în nivelul capetelor, 6ră braţele drepte 
sint lăsate în jos şi picădrele aii aerul de 
a danța. Boliac nu indică sorgintea, âin 
care a împrumutat acâstă, complicată, 
variaţiune a, rebusului .eraldic al Basa. 
rabilor; noi însă credem că a luat'0 
anume din Paul Ritter, un genealog 
serb din secolul trecut, carele nici a- 
cela nu cit6ză făntânele sale în casul 
de faţă (Stematografia, Viena 1741; 
cfr. Ivanfi, A magyar birodalok, Pest, 
1869). Aiuri, în colecţiuni eraldice mai 
vechi, noi-unii n'am putut'o găsi. Tot 
în Ritter şi 'n Boliac, sub numele de 
stemă a imperiului româno-bulgar al 
Asanilor, se văd cele doă capete negre 
aşedate în virful crengelor, pe cari Le. 
vin Hulsius le acordă Moldovei. Ori- 
cur ar fi, din acest rebus eraldic al 
Basarabilor s'a născut că: 

1*. în vechea poesiă poporană epică 
a Serbilor şi mai ales a Bulgarilor, 
după cum o constatase de-mult Bezso- 
nov (Rybnikov, Naroânyia byliny, 
Moskva 1862 p. CCCXXX sqq.), Ro- 
mânii portă numele de Arapi; 

2. poporul român el -însuşi şi-a plă- 
smuit legenda eponimică a lui Negru. 
-vodă. 

v. Arăpesc.— Arăpilă. — Basaraba. — 
Negru-vodă. — Sărăcin... 

“Arăp (plur. Arăpesci), n. pr. pers.;
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ancienne famille noble de Moldavie. 

Strămoşul acestui nem putea să fi 
fost Arap de viţă sai numai arap 
adecă „negru“ prin boiul feţei, nu se 

scie; în ori-ce cas, Arăpescii ne întim- 

pină ca boieri deja de pe la începutul 

secolului XVII. 
La singular se dicea tot-d'a-una ar- 

ticulat : Arapul. 
La 1639 (A. 1. R. 1, 94), Vasilie 

vodă Lupul trimite într'o cercetare ju- 
decătorescă, pe „Gheorghie Arapul biv 

slujiarE. 
Act moldovenesc din 1665 (A.L.R. 

I, 80): „au trimis Dabij6 vod pre dum- 

n6alui pre Costantin Bantăş şi pre Co: 
stantin Arapul să facem oameni de 

oaste...“ 
Intrun act din 1669 iscălesce: „A- 

lexa Arapul vornic“ (A. 1. R. [, 136). 

La Cantemir, Descr. Mold. ed. Acad. 
p. 114, între familiele boieresci: Ara- 

pestii. 

Antonie Vv. Rusăt, 1676 (ap. V.A. 

Urechia, Miron Costin, I p. 155): „şi 

să socotiți să alegeţi partea Arapești- 

lor despre Boteşti pre derese ce vor 

avea şi precum or ştie şi Gmenii 

buni...“ 
v. Cerchez. — * Turcul. 

Arap-alb s. Harap-alb, n. pr. mt. 

de Mythol. pop.: nom Gun hâros I6- 

gendaire. Un fiu de craiu, fiind biruit 

prin vicleniă de cătră duşmannl seu şi 
silit ai deveni rob, capătă dela acesta 

numele antitetic de Arap-alb, literal- 

mente negru-alb. Acest basm, de 

minune povestit de I. Crângă în Conv. 

lit. 1877, este de aceiaşi natură cu 
basmul lui Aleodor şi cu altele, în cari 
eroul învins se supune la o mulţime 

de încercări, scăpând apoi prin ajuto- 

rul „metamorfoselor“ şi al „animalelor 

recunoscătâre“. 

v. ! Arap.— Aleodor.   

TARAR 1462 

Arăpoă.—v. !Arap. 

Arapină s. harapină, 8. f., Nâgresse 

comme sobriquet de Boh6mien ou de 

Boh6mienne. Fie din paleo-slavicul sa 
serbo-bulgarul Arăpin, la feminin 
Arăpina; fie, mai curând, format 

prin analogiă sufixală cu „başardină“, 

„paţachină“, „scorţotină“ şi alte ase- 
meni epitete cu sens de femee per- 

dută, cu cari se împacă şi sub rapor- 

tul accentului; termenul Arapină se dă 

numai la Ţigancă, pe când la Ne- 

gresă se qice Arăpbică, Şi se mai 

dă şila Ţigani. 
Basmul „Cele trei rodii“ (Ispirescu, 

Legende p. 361), vorbindu-se cătră o 

Ţigancă: „Du-te la apă, arapino! 

- ce tot spui astfel de flscuri...?“ 
Ta basmul „Bălaurul“ (ibid. p. 204), 

fâta, de împărat, pe care cât p'aci era so 

iea de nevâstă un Ţigan, „lăcrămă 

şi mulţumi lui Dumnedeii că a Scă- 

pat'o de slutenia pămîntului, de hara- 

pina spurcată,..“ 
v. Arap. — Arăpuşcă. — Başardi- 

nă. — -nă,. 

Arăpnie. —v. Harapnic. 

Arâpul.—vV. Arap. 

"-Arâr (plur. arari şi araruri), Ss. m. 

et n.; „bâcle, camelot“ (Pontbriant). Şi 

aspirat : harar. 
Costinescu: „Arar, un fel de ţol 

gros şi rar, ţesut din păr de capră, 

din care se face traiste pentru cai sait 

se acoper căruţe...“ 

Laurian-Maxim : „Arariu, ţesetură 

de păr, cu care se fac corturi şi sea. 

copăr căruţe; coperiş de căruțe saii 
cară, făcut din asemenea, țesătură...“ 

Ware a face cu adjectivul rar, ci 

vine din turcul harar „rapatelle, 

grand săc ă grain“ (Şainenu).
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Chiar cu acest sens: „sac arur, 

ne întimpină la Dionisie Eclesiarcul, 

„Cron. (Papiii, Monum. II p. 177): „Tur- 

cii se gătise să robâscă ţâra, şi au ve- 
nit un paşă mare cu 6stea lui din 

adâncul ţerii turcesci, şi adusese saci 
arari plini cu ştrânguri şi curele şi 
lanţuri, să lege robii...* 

V. "urc. — Ţol. 

”A-răr, adv,; rarement. Din prepo- 

siționalul a şi rar: ad-rarum. In 
oposiţiune cu a-des. Formă mai poe- 

etică decât sinonimul cel amplificat a - 

-rare-ori şi mai energică decât ad- 

jectivul adverbialisat rar. 

De la Vrancea, Sultanica p. 9: „Pata 

Chivului e, dă pildă, cum a-rar să 

mai află sub s6re. Potrivită la nălţime, 

zmâdă, iute la fire ca lemnele ujujite. 

Chipul ei e, scii, par'car fi zugră- 

vit....*; dar mai jos p. 10: „arare- 

-ori numai ce-o vedi cu câte-o brân- 

duşe n păr, ori cu doi-trei didiţei...* 

v. A-rare-ori.— A-rarul.—? Rar. 

Arâre (plur. arări), s. fi; Linfin. War 

pris comme substantif: action de la. 

bourer. Nu se întrebuinţeză mai nică 

o dată, ci se înlocuesce prin arat şi 

arătură, 

V. "Ar. — 2 Arat. 

A-răre-ori, adv.; rarement. Literal- 

mente: ad-raras-horas. În oposi- 
țiune cu a-dese-ori.'Se dice şi 

simplu: a-rar, iar în Banat se şi 
articuleză : a-rarul. 

Samuil Clain, Invăţături (Blaj, 1784), 

p. 13: „cumă-că tuturori iaste rânduitii 

o dată a muri, înşine vedemii, nu o 

0 dată au a-rare-ori, nu departe şi la 

streini, ci a-d6se-ori şi în rude- 

niile noastre...“ 

“1. Slavici, Novele p. 44: „Din când 
în când, dar fârte a-rare-ori, Miron sco- 

    

tea din şerpar un flueraş, pe care 
cânta câte o doină plină de duioşiă, 
încât opria, resuflarea, celor ce'1 asculta. 
Din când în când, numai fârte a-rare- 
-ori, scotea Miron flueraşul seii; îl sco- 

tea, însă tot-de-a-una când Marta îl 

ruga...& 

Doină din Ard6l : 

Să nu ne mai întălnim, 

Numai Sâmbăta o dată, 

Dumineca giua toată, 

Alte dile-arare-ori: 

Intw'una de no ori.., 

U. B., 62) 

V. 2 A-rar. — A-rarul, 

Arăriţă, — v. Arăţele. — Plug. — 
Plugniţă. — Rariţă. 

A-rărul, advy.; rarement. Veche formă, 
bănăţenă pentru a-rar, opusă ad- 
verbului a-desul. 

Dicţionar Mss. circa 1670 (Col. |. 

Tr. 1883 p. 424): „Ararul. Raro“. 
V. Adesul. — A-rar. 

Arăs. — v. Haras. 

A-răsna, adv.; ă, l6cart. Se aude şi 

forma simplă rasna, fără preposi- 

ţionalul a; ea diferă însă întru cât- 
va prin sens, însemnând mai mult „că, 

et la“ şi întrebuințându-se mai ales în 
locuţiunea „a umbla ras n a = courir 

a et lă“, pe când compusul a-rasna 

exprimă anume noţiunea de ce-va sin- 

guratec saii despărţit de cele-lalte. 

Ion Ghica, Sorisârea XXVI, deseri- 

ind pe poetul Grigorie Alexandrescu 

când învăța franţusesce la Vaillant : 

„Nu sciii, mica deosebire de virstă, saii 

superioritatea ce credea că avem noi 
în limba ce venia să înveţe şi el, îl 

făcea să se ţie arasna. La sfîrşitul 
clasei, noi eşiam grămadă şi sgomo- 

toşi, pe când el se strecura binişor 

şi'şi lua drumul singur spre casă...€
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Basmul lui Sf. Petru: „Umblară 

din colibă în colibă ca săi primâscă 
şi să găsduâscă pînă diminâţa, însă 

nu “i primiră nimeni. Vădură o casă 
mai a-rasna de sat, şi traseră a- 

colo...“ (A. Iliescu, Dîmboviţa, c. Săr- 
danu). 

Cu preposiţionalul de: d'a-rasna. 
Balada „Badiul“ : 

S'o iei, dragă, d'a-rasna : 

Să iei tirgul 

Tot Wa-lungul 

Şi uliţi 4'a-curmegişul... 

(G. D. T., Poes. pop. 543) 

Din slav. razno „seorsim, spar- 
sim“ (Miklosich). 

v. Rasna. — Răsnesc. — Răsieţ. 

vArătă; le part. pass6 d'ar pris 

comme adjectif: labour6. Brăsdat cu 

plugul. Gata a fi s&m&nat. 

„Pe la noi, când ţelina e arată pen- 

tru prima Gră, se chiamă prosiă;a 

doua 6ră, loc de 2 brasde; apoi 

de 3 brasde, de 4 ete; în fine, 

loc mâle saii slab“ (St. Dobrescu, 
Ialomiţa, c. Cosumbescii). 

Act moldovenesc din 1612 (A.L.R. 

I, 71): „mi au dat un bou şi o vacă 

cu viţăl şi un cojoc dereptu un gal- 

băn, şi un sucman dereptu doi zloți, 

şi un pâmâăntu araț şi sămănat de- 

reptu un galbin...“ ! 
Doina „Ispită“: 

Audi dile blăstemate! 

Să “ţi cârpesci viţa, mâi frate, 
'Tot cu lemne "'ncruţişate, 

'Pot, cu fi6re *ncovâăiate 

Pe răzbrele arate... 

(G. D. 7 291 

v. !-Ar. — 2 Arat. 

2Arât, Ss. n.; le part. pass6 dar 

pris comme substantif: labourage, la- 

bour, action de labourer. Şi lătinesce 

se dice cu acest sens aratus, de 

25177. IL. 

  

ex.: „aratui insistere“. Sinonim cu 
arare şi cu arătură, dintre cari 
însă cel de 'ntâiu nu se întrebuințeză 

în graiu, 6r cel-lalt însemneză mai mult; 

loc de lucrat decât lucrarea, în sineşi. 
Doină din Ardăl: 

Rojmalin de p'arătură, 

Dulce-ai fost bade la gură; 

Rojmalin de pe arat, 

Dulce-ai fost la sărutat... 

(Familia, 1886 p 503) 

Ca simplu supin, în colinda „Plu- 
gul“: 

Şi curând sa apucat 

Câmpul neted de arat 

In lungiş 

Şin curmediş; 

Sa apucat. într'o gioi 

Cun plug cu doi-spre'ce boi... 

(Alez., Poes, pop. 2. 387) 

sai la Costachi Negruzzi, Aprodul 
Purice: 

Plugarul cu hărniciă s'apucase de arat 

Pămîntul ce era încă d'al sei sânge rou- 

rat... 

Ca substantiv, în loc de „arat pă- 

„mîutul“ se dice „arat al pămîntului“ 

sai „aratul pămîntului“. 

„Pe aice aratul întâiu se numesce 
ogor; aratul al doilea, întors, pe 

alocuri chiruit; aratul al treilea, 

de săm&nat...“ (G. Dobrin, Făgăraş). 

Doina „Ispită“: 

Să m'apuc 6r de lopată 

Si de sapa blăstemată, 

De cârnele plugului, 

De aratul grâului, 

Prăşitul porumbului... 

(6. D. T., %1) 

Alexandri, „Plugurile“ : 

Dar lumina amurgesce, şi plugarii cătră sat, 

Haulind pe lîngă juguri, se întore dela arat... 

C. Negruzzi, Seris6rea XII: „Ce mai 

vremi acele! Când vinia primăvara şi 
48
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eşiaii 6menii la arat, dacă nu le ajun- 

geai boi la plug, se duceai la Unguri 

saii la, Leşi şi, luând de acolo Gmeni, 

fie nemeşi sai proşti, şlehtici ori 
mojici, nu mai alegeau, îi înjugaii şi 
arau... 

Dric al aratului se chiamă vremea 
cea mai potrivită pentru arătură. 

„Când ies scărăbuşii, e dricul a- 

ratuluă; cu cât, sînt mai mulță scără- 

buşi întrun an, cu atât va fi el mai 

mânos...“ (Albina Carpaţilor, 1879 p. 

37), | 

Ca locuţiune proverbială, pentru un 

timp nu pr6 îndelungat se dice: “din 

arat pînă 'n cărat“, adecă: câte dile 

trec între aratul câmpului şi căra- 

tul bucatelor de pe câmp. 

Doină din Ard: 

Tu, mândruţă,-aşa diceai, 

Că nu este om pe lume 

Pe noi să ne despreune; 

lată omul s'a aflat, 

Pe noi ne-a despreunat 

Din arat pînă "n căratl... 

U. B., 265) 

Alta: 

Să te bată, badeo, bată 
Noă bâle dintr'odată, 

No& bâle 
Ş'o ling6re 
Din arat 

Pină n cărat, 

Din culesul cânepii 

Pînă în ruptul cămăşii |... 

(Ibid. 265 

v. "Ar, — "'Arat. — Arătură. 

%Arât, s. n.; charrue. Din lat. ara. 

trum. Cuvintul s'a păstrat numai la 

Macedo-români. La, noi s'a înlocuit 

prin plug. Se mai recunâsce însă, 

pote, în unele locuţiuni ca: „mă duc 

la arat = mă duc la plug.“ Nuscim, 

de unde a luaţ Cihac formele daco-ro- 

mâne aratru şi chiar arotru, 
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pe cari nouă ni-a fost peste putință 

de a le găsi unde-va în graiu sai în 
texturi. 

v. Plug. 

Arăvia, s. f.; t. de Gâogr.: Arabie. 

Formă grâcă întrodusă prin cărţile bi- 
sericescă: „Jo efiea. 

Coresi, 1577, ps. LXXI: „Înpăraţii 
Araviei şi Sava, darure aduc6...“ 

Corbea, Psaltire circa 1700 (Mss. în 

Acad. Rom.), LXXXVI: 

'Tirul şi cu alţi 

Din Aravia fraţi, 

Aceştia din 'nceput 

Acolo sai născut... 

Străbătenă în popor, Aravia s'a me- 

tamorfosat într'o ţâră mitică Ora- 

vea, Aşa într'un basm ardelenesc din 

munţii Abrudului despre „Orb-împărat“ 

se pomenesce: „apă vie, adusă tocmai 

din ţăra Orăvii unde o mai îi şi 
acela,!...* 

v. "Arap. — Orate. 

Aravonă 
. ! V. Arvună, — Arvunesc. 

Aravonă&se 

"Ară, — v. *Am (p. 91-29). 

? ră, s. f.; t. de Thâol. et My- 

thol. popul.: fosse funsraire ou lPon 

recevait le sang des victimes. „In ve- 

chime se numia astfel grâpa în care 

se scurgea sângele vitelor tăiate pen- 

tru comândare“, dice d. Şain6nu (Elem. 

ture. p. 116); derivâud cuvîntul din 

turcul arg, aryk „foss6, fosse, con- 

duit, canal“. 

Lambrior (Conv. lit. 1875 p. 154): 

„Comândarea se pregătesce încă pe 

unele locuri în chipul următor. Inspre 

diua înmormiîntării se aduc în ogradă 

mai multe oi saii berbeci, mai cu samă, 

negri, şi după ce a resărit srele fac
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o gr6pă, şi apoi lipind luminările a- 

prinse de cârnele dobitâcelor aduse, le 

întârnă cătră apus şi preutul le citesce 

o rugăciune, pe urmă Gmenii le taiă 

pe marginea grâpei ca să se scurgă 

sângele într'însa. Grâpa acâsta se nu- 

mia din vechime arâdt...* 
Lambrior repetă aci aprâpe din cu- 

vînt în cuvint pe G. Seulescu (Spicui- 

torul moldo-român 1841, Oct), care 

povestesce lucrul tot aşa, dar despre 
gr6pă dice: „numită din vechi arăt. 

Întru cât nu se vede că Lambrior 

va fi avut în acestă privinţă vre-o altă 
fântână afară de Seulescu, forma arăt 

pare a fi o simplă scăpare de condeiu 

în loc de ară, pe care a reprodus'o 

apoi cu bună credinţă d. Burada (În- 
mormînt. p. 43) şi după care sa luat 

şi d. Şain6nu. Seulescu însă, obârşia 

tuturora, de unde scosa dinsul pe: 

„numită din vechi ară“? Tot-d'a-una 

tendenţios în latinomania sa, el trebue 

pururea, controlat prin alte isvâre. În 

casul de faţă, nemic nu întăresce pe 

acel ară, prin care e aprâpe sigur că 

Seulescu sa, încercat de a furişa în 

limba română pe latinul ara „altar 

pentru aducerea jertfelor“. Pe acelaşi 

ară el Pa băgat; şi'n descântece române 

acolo unde poporul qice „vatră“, după 
dum a demonstrat'o d. $. FE. Marian 

(Descânt. p. 287, 292). Pînă la probă 
contrară, noi credem dară că ară de'm- 

preună cu arăt sînt cuvinte române 

închipuite, deşi am dori să nu fie aşa. 

In ori-ce cas însă, lăsând la o parte 

pe ară, obiceiul în sineşi, adecă „gr6pa 

în care se scurgea, sângele vitelor tă- 

iate pentru comândare“, este cura 

greco-italic, şi mai ales elenic: vechii 

Greci numiaii asemeni grâpe, cari ser- 

viaii de altare pentru dei suterani, 

Adiuxoi Şi B09go. (Pauly, Real-Encykl. 

v. Ara). 

v. Comând.   

Arămâr, s. m.; „chaudronnier“ (Ci- 

hac). 
v. Arămăriă. 

Arămăriă, s. f.; chaudronnerie. „Ne- 

goţcu aramă; fabrică, lucrătoriă de 

vase în aramă; căldărăriă; canti- 

tate de scule, de vase în aramă“ 

(Costinescu). Format din arămar. 
Şi italienesce se dice „rameria“, (Ci- 

hac). 

După Almanahul Statului pe 1837, 
p. 124 sqq., se importa atunci în 

Ţera-Românâscă „arămărie lucrată şi 
nelucrată“ pentru 100,103 lei turcesci. 

v. Aramă. — Arămar. 

Arămâsc (arămit, arămire), vb.; „cui- 

vrer, doubler de cuivre“ (Pontbriant). 
„Ardmesc, leg, vărs saii ferec cu a- 

ramă“ (L. B.), Se dice şi arămez, 

deşi nu se aud formele derivate ară- 

mat şiarămare. 
v, Aramă. 

Arămâsci, n. pr. m. pl.; t. de G6ogr.: 

nom de ceriains villages en Moldavie. 

Frunqescu indică doă sate cu acest 

nume în județul Romanului şi unul în 
al Bacâului. Derivă din numele perso- 

nal Aramă. 

v, % Aramă. 

Arămăz. — V. Arămesc. 

"Arămiă. — V. Arămiă. 

“Arămiă, s. f.; grand chaudron en 

cuivre. Un fel de căldare. 
„Arămie este un vas de aramă, 

mare ca de doi decalitri în capacitate. 

Ea se întrebuințeză pentru fierberea 

apei de spălat rufe, şi mai cu osebire 

la, fierberea văpselelor de negru, adecă, 

la z&ma, ce se face din sovirf, din câjă 

de mojdrân, iar în lipsă de câjă se a- 

mestecă, un fel de corneţi verqi cu f6ia, 

48*
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lată, şi din isma brâscei. Cu acest ne- 
gru se văpsesc cănuri, abale, iţari sait 

pârpâţi şi alte scule de casă. Forma, 
avămiei este cilindrică, având o târtă 

grosă tot de aramă, prinsă de amîn- 

do8 părţile de nisce urechi...“ (P. 'Theo- 
dorescu, Ialomiţa, c. Şocariciu). 

V. I- Aramă. — Arămii. 

Arămidră. — v. Aramă. 

Arămire. — v. Arămesc. 

Arămit, -ă, adj; cuivre, doubl6 de 
cuivre. „Arămit, legat, vărsat sai fe- 
recat cu aramă“ (L. B). 

V. Arămesc. 

Arămii, -iă, adj.; cuivr6, couleur de 
cuivre. Din aramă prin sufizul -ii, 
ca şi 'n „aurii“, „argintiu“, „Yişi- 
niii“ ete. 

A. Vlăhuţă, Nuvele p. 90: „Era o 
di posomorită, de pe la sfîrşitul lui 
Septembre. Copacii arămiă îşi întindea 
crengile țepene, cu frunqa rară şi pă. 
Vita. 

Din femininul arămiă s'a, format nu- 
mele unui fel de căldare. 

V. "Aramă. — % Arămiă. — “dă, 

Arăâic. — v. Râdic. 

Arădăc. — v. Ră&duc. 

Arămăs, -ă, adj.; „cuivreux* (Cihac). 
„Arămos, care cuprinde în sine mai 
multă aramă decât alt metal“ (Co- 
stinescu). 

V. "Aramă. — Ardimosa. 

Arămâsa, s, f. art.; î. de Gâogr.: 
nom d'un hameau en Moldavie. Sat în 
județul Bacâului, „lîngă care se află un 
pod de fer de 55 metri“ (Prundescu). 

V. Arămos. 

  
  

Arâmuri. — v. t' Aramă. 

Arândă. — v. Arendă. 

Arăndăg. — v. Arendaş. 

Arănâse. — v. Hrănesc. 

Arăpachi, n. pr. m. — v. Calimah. 

Arăpăse, -6scă, adj.; arabe, africain, 
negre. Aspirat : hărdpesc. In graiul 
vechiu se întrebuința şi sinonimul s ă- 
răcinesc. 

Arsenie din Bisericani, circa 1650 
(Mss. în Acad. Rom. p. 174), ps. LX XIII, 
traduce pe slavicul „dalii esi togo 
brasno liudemi ethiopskomi“ (2doxag 
aărov Bouiua iaois rog AiSioyu) în doă 
feluri: „şil dedeş pre-acela măîncare 
oamenilor Sărâcineşti=şi dedeş 
pre-acela măîncare oamenilor Arâ- 
Peşti...“, unde la Coresi, 1577: „dat'ai 
eli mâîncare oamenilorii de Ethiopit. 

Dicţionar slavo-românesc circa 1670 
(Mss. în Bibl. Soc. Archeologice din 
Moscva, f. 89 b): „Casia, iaste o tarbă 
în ţara hărăpescă ce se chiamă aşa, 
care miroseşte foarte frumos. 

La Români, ca şi pe ajuri, aii fost 

tot-d'a-una vestiți caii arăpesci. 
Balada „Sirb-sărac“ : 

Alalah, cai arăpesci ! 

Alalah, cai tătăresci! 
Cum mişca copitele 

Ca şoimit aripele!... 

Balada „Oprişanul“ : 

Şi mai are grajdiuri mari 

Cu cinci-deci de armăsari, 

Giumătate arăpesci 

Şi cei-lalţi moldovenesti... 

Balada „Toma Dalimos“ : 

Şedea calul ce şedea, 

Dacă vedea şi vedea, 

Drumuleţu 'şi apuca 

1470
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'Pocma 'm tara arăpescă, 

Boeri să se pomenâscă... 

(Băltânu, Lumina, 1886 p. 576) 

In poesia poporană ne mai întim- 
pină şi glânţe arăpesă, de cari se 

serviaii haiducii. 

Doină muntenâscă : 

îmi da galbeni venetici 
Ca să'mpart pe la voinici; 

Îmi da glânţe arăpesci 

Pentru poteri stăpânesci... 

(G. D. T., Poes. pop. 272) 

Prin arăpesc se înţelegea une-ori 

ce-va oriental în genere, ca şi prin 

lătinesc ce-va occidental. 
Neculce, Letop. II p. 462 : „[Constan- 

tin Mavrocordat] ati mai făcut şcoale 

de învăţătură, Lătineşti şi Arăpești...“ 
v. *Arap. — Arăpesca. 

Arăpâsce, adv.; en arabe. Aspirat;: 

hărăpesce. In limba arăp6scă sai 

după obiceiul arăpesc. 
Cantemir, Ist. leroglif. (Mss. în Acad. 

Rom. p. 87): „elinâşte 7rervov, evre- 

lagte hof, arăpeşte tair, lătin6şte vo- 

latilis să chiamă, carile în limba noa- 

stră sar zice zburătoare...“ 

v. Arăpesc. 

Arăpâsca 8. arăchâsca, s. f. art.; t. 

de Chorâogr. popul.: nom une danse 

de campagne. Se j6că pe *n satele ro: 

mânesci din Dobrogea (N. Andriescu, 

c. Beilic). 

v. Armen&sca, — Arnăuţesca... 

Arăpilă, s. m.; quelquun trăs-noir, 

trăs-basan6. Din Arap prin sufixul 

i lă, 
Balada „Chira“ : 

Alei, Arăpilă, 

Alei, măi Buzilă! 

Unde s'au aflat 

Că s'a *mpreunat   

Corbi cu turturele, . 

Serpi cu floricele...! 

In qilele nâstre, unul din familia Go- 

lescilor a fost cunoscut sub porecla de 

Arăpilă, pe când un alt Golescu, prin 

antitesă, se qicea Albul. 

v. !:Arap. — -lă, 

Arăpime, s. f.; les Arabes, les Ne- 

gres, beaucoup de Năgres. Formă co- 

lectivală din Arap. 
Bolintinânu, Ferentarul : 

Roşiorul, mândru şi frumos ca crinul, 

Când pe mal s'arată, tremură Vidinul 

La vederea sa; 

Face de-se miră t6tă Arăpimea, 

Eniceri, Spahiii şi Arnăuţimea, 

Şi 4 strigă: ura!... 

v. 'Arap. — -îme. 

Arăpoică. — v. "'Arap. — Arapină, 

„Arăpăşeă, n. pr. î.; t. de Mythol. po- 

pul.: nom dune fe. Format, prin su- 

fixul deminutival -uşcă, ca în „mu- 

jeruşcă“, „femeiuşcă“ etc., Arăpuşcă 
pare a, însemna literalmente „petite 

Arabe“ sai „petite Nâgresse“; dar în 

mitul ei nu este nemic negru, ast- 
fel că acest nume trebui să fie resul- 

tatul unei etimologie poporane în lo- 

cul unei alte forme mai vechi, care va 

fi încetat de a se mai înțelege. Le- 

genda cu acâstă qină a fost povestită 

de d. D. Stâncescu (Revista literară 

1885 p. 3860-62); . 

„Impă&răţia Arăpuşcăi“ era, „spre s6- 

re-apune“. De o frumseţe nespusă, 

dînsa este o f6tă-pasere, înarmată 

cu un minunat paloş. Oii-cine cuteda 
să mârgă cu resboiu asupră'i, „înapoi 

nu sa mai întors“. In întrega împ&- 
răţiă nu vedeai „decât câmpii şi jar 

câmpii, pustii, gâle; oraşe ori sate 

ori 6meni, n6m!“ Trei fraţi, feciori 

de împărat, s'a hotărit să 'şă în-
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cerce şi ei norocul. De *ntâiii a ple- 
cat cel mai mare, a înaintat cu stea 

pînă la palatul Arăpuşcă, acolo toți 

sau îmbătat şi „dacă adormiră, peste 
n6pte iacă veni în sbor o fată frumâsă 
de înlemniai s'o fi vădut'o, şi când ve: 
ni, făcu sgomot de se sculară ostaşi, 
dar ea numai îi ameninţă cu paloşul 
ce ţinea în mâna drâptă, şi toţă re- 
maseră înlemniță în loc“. Tot aşa, s'a, 
întâmplat şi fratelui celui mijlocii. Cel 
mai mic, după mai multe peripeţie,. 
isbutesce a fura, paloşul Arăpuşcăi, în 
care “i sta t6tă puterea, şi o iea de 
nevestă. 

In acestă Arăpuşcă f6tă-pasere, 
dela care feciorul de împărat fură pa- 
loşul, nu e tocmai greii de a recunâsce 
pe „Harpya“, „Aonwat, Arpuia din 
mitologia greco-italică, cu faţa de f6tă 
şi cu trunchiul de pasere răpitâre. Lip- 
sită de ghiara'i, ea remâne o dînă. 

Din Arpue, prima formă a eti- 
mologiei poporane cată să fi fost, Are- 
puşcă, deminutiv dela arepă:= 
aripă, ceia ce se potrivesce cu na- 
tura cea sburătâre a acestei dîne, şi 
numai în urmă din Arepuşcă sa 
făcut Ardpuşcă. 

v. SAlă. — Alimori. — Ana. — Aripa- 
câmpului... 

Arăt. — v. 2Ară, 

Arât. 

Arătăre. | 

Arătăt. | 

Arătos.., 

v. Arâl. — Arătare ete, 

Arător, -6re, adj. et subst.; 10 la. 
boureur, labourant; 2% labourable. In 
primul sens e sinonim cu plugar, 
care însă se aplică numai la Gmeni, 
pe când arător se dice şi despre vite. 

Dictionar Mss. bănăţen circa, 1670   

(Col. 1. Tr. 1883 p. 423): „Artlor. A- 
rator&, 

I. Văcărescu, p. 18: 

Arătorul ce silesce 

Boii sei cel grei la pas, 

Cântând spune ce doresce... 

Ţichind6l, 1814, p. 187: » Vaca stâr- 
pă şi boii arători...“ 

Figurat, la Cantemir, Chron. I, 151, 
- vorbind despre un autor prost: „Scri- 
itoriu i-am zice au arătoriu, nu putem 
alâge...* 

Proverbial, la acelaşi, Ist. Jeroglif. 
(Mss. în Acad. Rom. p. 214); „cine cu 
lăcomie acul cosătoriului înghite, acela 
cu mare mişălie fierul arătoriului bo- 
r6şte...“ 

Cu sensul curat adjectival de „labou- 
rable“, arător se întrebuinţâză anume 
în dicerea loc arător, locuri ară- 
tore, fiind sinonim cu arătură, 

„Pămîntul ce se lucrâză, se dice loc 
arător; cel remas nearat un an sai 
doi, pîrlog; dacă pirlogul se înve- 
chesce, ţelin 8...“ (C. Ionescu, Dolj, 
c. Adunaţii-de-Geormane ; T. Poppescu, 
Buzeii, c. Chiojdu-Bâsca). 

Leontie Ieromonahul 'Tismenei, 1746 
(Mss. în Arch. Stat., Doc. Rom. II No. 
3 p. 17): „şi aceste sate l-ai dati cu 
viile şi cu morile şi cu locuri arătore 
şi cu livezi... & 

V. Ar. — Arătură. 

Arătără (plur. arături), s. f., „labour, 
labourage, champ labour6“ (Cihac) Si- 
nonim cu substantivul ara, care în- 
să privesce mai mult la lucrarea de a 
ara, pe cândarătură, ca Şi loc ară- 
tor, are în vedere mai cu sâmă locul 
unde se ară, deşi une-ori se iea Şi 
în sens de muncă, bună-gră: 

Pravila Moldov. 1646, f. .: „să 'Ş 
piiardză, şi sămânţa şi arătura şi toată 
roada ce va face acel pămănti “au 
sămănat pre loc strein...& 
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Miron Costin, Letop. I p. 44: „To- 
val aii isvodit a face corturi, şi toată 

agonisita căsarilor, cu arătură şi cu 

dobitoc ce fac agonisită la case...“ 

Constantin Mavrocordat, 1744 (Cond. 

Mss. a Vieroşului No. 1 f. 25 a, în 
Arch. Stat.): „oamenii ce vor fi gă- 

zători pe moşiile mănăstirii să aibă a 

clăcui 12 zile într'un an, la arătură, 

la coasă şi la secere, să 'ş d6 şi dij- 
ma, moşii den toate bucatele după o- 

biceiu...“ 

“După anotimp, se dice arătură de 

primă-vâră şi arătură de tâmnă; 

după numărul anilor de când se tră- 

sese cu plugul peste o ţelină, aarătur 

se chiamă de o brazdă, de do& 

brazde, de trei brazde etc. 

Ca pămînt arat sai de arat, 

'de deosebite feluri, arătura are o mul: 

ţime de sinonimi, despre cari 

v. Cirtă. — Curătură. — Holdă. — 

Lan. — Mirisce.— MoYnă. — Morhoncă. — 

Ogor. — Pirlogă. — Prosiă. — Răspro- 

siă. — Săpătură. — Ţarină... 

Intre acestea, termenul cel mai ge- 

neral este arătură. 

Se dice şi loc de arătură, anume 

însă cu înțeles de o întindere Gre-care 

de câmp. 

Enachi Cogălnicenu, Letop. III p. 

229: „„întemeeţi cu case şi cu bu- 

cate peste samă de multe, şi stupi, şi 

arături, şi fânețe...“ 

Cantemir, Chron. II, 346, într”o fru- 

m6să grămădire de imposibilităţi : „co- 

răbii în aer, stânci pre apă plutind, lei şi 

zmei plugurile pre arătură trăgând, şi 

altele ca aceste fosturi de chitelă, lu- 

crură pre carile le zămisleşte părers, 

a arăta ne nevoim...“ (efr. Plaut,, 

Asinar. |, 1 v. 86). 

Țichindel, 1814, p. 187: „văzând 

pre doi boulâni în toate sările că vin6 

dela arătură, îi batjocor6...“   

Doina „Dorul“ : 

Puiculiţă, flâre 'n gură! 

Când te văd în bătătură, 

Imi vit plugu ?n ardiură, 

Sapa "nfiptă în curătură... 

(Alex... Poes. pop.2», 243) 

Doina „Ispită“ : 

Batăl Dumnedei să! bată, 

Cine-a scos drumul la baltă, 

Cine-a scornit sapa lată, 

Arătură şi răzâre, 
Seceriş şi cositore !... 

(G. D. £., Poes pop. 290) 

Act muntenesc din 1661 (Mss. în 

Arch. Stat., Doc. I Rom. No. 315): 

„vănâut'amu dumnelui 6 sileşti în sat 
în Sătâni, şi o sileşte câte cu 6 lo- 
curi de arătură, trei în câmpul de 

sus şi trei în câmpul de jos, fac preste 

tot locuri de arâtură 36...“ 

Constantin Brâncovânu, 1699 (Cond. 

Mss. în Arch. Stat. p. 246): „şi iar să 

fie lui Îane şi frătine-său lui Negoe, 
fetorii Lupului din Măţăul-dă-jos doao 

locuri de arădtură în poiana Bradu- 

lui în fundul Dăneştilor ot sud Muş: 

cel, pentru că le-au cumpărat Negoe 

cu frate-său Iane dăla Bunul sini Călii 
din Dăneşti drept ug 5 pol (galbeni 

5:/4) cu zapis dăla măna lor dă văn- 

zare an 7187 (1679)...%, de unde se 

vede că ?n secolul XVII un loc de 

arătură, ca măsură. de câmp, costa ce- 

va ca, trei galbeni. 

Cu un secol inainte, Mitnea-vodă, 

1579 (Cond. Mss. a Hurezului No. 1 

în Arch. Stat. f. 460 b): „...după aceia 

au cumpărat însuş Marin un loc de 

arătură dela Stancăul Jaglei drept 100 

de aspri gata, şi fară au cumpărat în- 

suş Marin dela Dan fesorul Lucăi un 

loc de arătură la Stupini drept 100 

de aspri, şi în Călinet alt loc de ară- 

tură drept 60 de aspri...“ 
v. 8% Aspru,
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In poesia poporană, paserea arături.- 
"dor este cârsteiul „Toi des cailles“, 
căruia în adevăr, ca şi prepeliței, îi 
plac câmpiile cu bucate, 

Doina „Singur pe lume“: 

Frungă verde de anin! 

Cine'i ca mine străin ? 

Numai mierla din păduri, 

Cârsteiul din arături... 

(G. D. T., Poes. pop. 2%); 

dar în balada „Mierla şi sturdul“: 
Cârtă-mi-se cârtă, 

Vorbele 'şi înn6dă 

Sturdul din păduri, 

Mierla dGarături... 

(Ibid. 457) 

unde însă versul pare a fi stricat. 
Intro doină din Moldova se dice şi 

cătră cucul: 

Cucule, pasere sură! 

Nam grăit gură la gură, 

Să nuw'mi cânți pe arătă, 
Ci să'mi cânţi la noi pe şură ?,.. 

(0onv. lit, 1886 p. 189) 

In unele cântece poporane arăturile 
sint puse în legătură şi cu fermecele. 

Doină din Ardsl: 

Că umblă măicuţă-ta 

Pe-arături, pe curâturi, 

Să'mi strîngă fermecături, 

Să mă fermece pe mine 
Să mb las, bade, de tine... 

(Tribuna dela Sibiiu, 1885 p. 182) 

Tot umblă prin arâtură 

Să'mi facă fermecătură, 

În păhar îmi dă să bu 
Ca pe tin” să nu te ii... 

(Ibid. 1886 p. 545) 

O urare de anul-noii: 

Câte bresde 'n arătură, 
Atâţi boi pe bătătură; 
Câtă trestie pe casă, 
Atâţia galbeni pe masă... 

(Tara nouă 1887 p. 552) 

V. tAr. — *Arat. — Arător. 

  

  

Arăţăi, s. m.; t. de Botan. —v. 
Atrăţel. 

Arăvân 
Arăvonă [ V. Arvună. 

Arăvonisăse. — v. Arvunesc. 

Arbălţ. — v. Orbalj. 

vArbănăş, s. m.; t. de Gâogr.: Alba- 
nais, Epirote. Sinonim cu Arnăut, 
care însă a căpătat mai multe înţele- 
sură, pe când Arbănaş păstreză, numai 
sensul etnic, 

Moxa, 1620, p. 895: „suptii sabiia 
lui au plecatii Srăbii, Arbânagii, Frăn- 
cii, Iverii, Cărăimanii...4 

Miron Costin, Letop. 1 p. 14: „Pir, 
craiul Epiroţilor adecă a Arbăna- 
şilor...«* 

Acelaşi p. 54: „Arbănaşii Epiro ţi 
sint. Aşijdere de acolo ai fost şi 
Scanderbeg Castriot, răsipitorul pute- 
rii Turceşti. Şi astăzi Turcii dintru a- 
cel Epir fac ostaşi mai răsboinici...% 

Neculce, Letop. II p. 208: „Ghica 
Vodă, de n6mul lui fiind Arbănag, co- 
pil tânăr, ai purces dela casa lui la 
Țarigrad să'şi găsâscă un stăpân să 
slujescă, şi cu dănsul sai mai luat 
un copil de Turc, er sărac, din satul 
Chiupri...€ 

Ibid. p. 267: „Dediul Spătar Arbă- 
naşul, închis în turnul clopotniței la, 
Trii-sfetiţele...“ 

v. Dediul. — Ghica. 
Forma Albănaş, cu poeticul d: Dal 

bănaş, ne întimpină intr'o colindă din 
Dobrogea : 

Se certa el cu Turcii, 

Cu Turcii şi cu Frâncii, 
Să'i dea Turcii vadurile 
Şi Frâncii corăbiile; 

S'a certat, 
Le-a luat, 

De cea parte le-a cărat,



1479 "-ARBURE 1480 
  

In cea parte 'n Dalbănaşi, 

La 6menii groşi şi graşi... 

(Burada, Câlst. p. 80) 

Pribegi din Epir ai fost tot-d'a-una, 

numeroși în România, şi prin cuno- 
scuta lor energiă pe de o parte, prin 

uşurinţa cv care se românisaii pe de 
alta, ei lesne înaintaii la cinste sait la 

avere. Deja la 1483, între boerii cei 

mari ai lui Vlad Ţepeş era: „Vladul 

Arbanas Spatar“ (Venelin, p. 126). 
Ai fost la noi pînă şi sate de Ar- 

bănaşi. 
Alexandru Vv. lliaş, 1629 (Cond. 

Mss. a Govorei No. Ip. 170): „să facă 

sat, să fie slobozie să să strângă oa- 

meni striini, Sărbi şi Arbănaşi şi Uu- 
gurâni şi oameni fără bir şi fără 
dajde...* 

Grigorie Vv. Ghica, 1662 (Mss. în 

Areh. Stat., Doc. I Rom. No. 135): „a 

facer6 slobozie şi a strânge oamini pre 

moşie Tutana Albota, însă oameni stre- 

ini: Greci, Arbănaşi, Sărbi, Moldovâni 

şi alţi oameni carei vor fi fără bir şi 

fără, nevoi...“ 
Pentru mai multe texturi în astă 

privință, 
v. Sloboziă, 
Din acâstă causă Arbănaş devenia 

adesea nume personal saii poreclă, ca, 

şi Grecul, S&rbul, Ungurs- 
nul etc. ! 

Act muntenesc din 1596 (Cuv. d. 

bătr. I p. 66): „dat'am zapisul nostru 

în mănă lui Arbanaș nspotul Băre- 
scului...“; şi întrun alt act din ace- 
lași an (ibid. p. 72): „datam zapisul 

la măna Arbănașului nepotul Bere- 
scului...“ 

Constantin Brâncovânu, 1694 (Cond. 

Mzs. în Arch. Stat. p. 86): „det Dra- 

gomir căpitan înpreună cu alţi sluji- 

tori de acolo, anume Jăpa căpitan ot 

Verneşti, i Jăpa Arbănaşul...“ 

Arbănaş, vechiu Arbanas, formă or-   

ganică Albanas, Albănaș, este serbo- 

bulgarul Arbanas=ital. Albanese. 

v. *Arnăul. 

*Arbănăg, n. pr. m. — V. "Arbănaş. 

Arbir. — V. Arbii. 

Arbii s. arbir (plur. arbie, arbire), 

s. n.; baguette de fusil, baguetie de 

pistolet. Vărguţa, saii beţişorul cu care 

se *ncarcă un pistol sat o puşcă. După 

Cihac se qice şi arghir; după dr. Po- 

Iysu, albit. Este turcul har by, de 

de unde şi serbul arbiia. Pe când 

în oştire arbiul e înlocuit astădi prin 
nefericitul neologism „baghetă“, copiii 

în jocurile lor, făcend „puşcociu“ în 

loc de „puşcă“, păstreză şi vor mai 
păstra mult timp pe arbiă. 

P. Ispirescu, Jocuri de copii p. îl: 

„Se pune în ţâvă un glonţ şi se îm- 

pinge cu arbiul pină ajunge în capăt. 

Se pune apoi şi cel-alalt glonţ şi, îm- 

ping6ndu'l cu arbiul, când acest al doi- 

lea, glonţ, ajunge pe la jumătatea țe- 

vei, cel dintâiu, carele este la gura, ţe- 

vei, sare şi pocnesce...“ 
În 'Transilvania arbiul dela, puşcociu 

se chiamă răstoc şi climpuş. 

v. * Armăgiă. — Climpuş. 

Arbore | 
v. 1:2:3- Arbure, 

Arbur 

Arborencuţă. — v. “Alba. 

"Arbure (plur. arburi), s. m.; arbre. 

Lat. arborem=ital. arbero, albero = 

span. arbol etc. Mare plântă cu trun- 

chiul, cu ramure şi răd&cină lemn6se. 

A. Pann, Prov. 1, 6: 

Şi nimic iar nu se pâte ca să n'aibă vrun 

cusur : 

Arburi, plante, flori şi 6meni, astfel şi acest 

răsur...
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A. Odobescu, Dâmna Chiajna p. 88: 

pmacolo salciea pletâsă, socul 
mirositor, alunii mlădioşi, ar țarii 
cu pojghiţe roşii, carpenii stufoşi, 
salba-mâle şi teii crese ameste- 
caţi cu falnici jugastri, cu plopi 
nalţi şi subțiri, cu anini uşurei, cu 
ulmi albicioși, cu sângeri pestriţi, 
cu corni suciţi şi virtoşi; printr'acel 
hăţiş felurit de arburi ce se 'ndesă 
şi se "mpleticesc, merlele şi pițigoii 
şueră,..“ 

Costachi Negruzzi, Melancolia : 

Acea undă gemâtâre, acel arbure jălind, 
Parcă sînt doi juni prieteni, ce al nostru 

chin privind, 
Se îndur l'a nâstre patimi, la a nâstră grea 

durere, 
Şi ne-aduc prin a lor frâm& o plăcută 

mângăere... 

In graiul poporan, arbure astădi rar 
se mai aude pe la noi. 

„Numirea, de arbor pe aici nu e cu- 
noscută la popor, ci el numesce tota- 
litatea arborilor cu un cuvînt: Lemn e“ 
(P. Muntânu, Banat, .e. Vermeş). 

Totuşi arbure, departe de a fi un 
neologism, ne întimpină în mai tote 
texturile vechi, ca sinonim cu co- 
paciu, pom, lemn. 

Legenda lui Avram, ante 1600 (Cuv. 
d. bătr. II p. 190): „merseră cătrâ uîn 
arbure, şi închiră-se părâ, la pâmântu 
şi grăi: sfântă sfânti sfântă, grăiaşte; 
pravednicului Avram îi pâr6 că dereptu 
elu se închiră lemnu...“ 

Noul Testament din 1648, Ep. Iud. 
I, 12: 

„„drburi veşte- „„arbores au. 
ziţi fără de road... tumnales infruc- 

tuosae... 

unde în Biblia lui Şerban-vodă, 1688: 
„copaci de toamnă fără roagă...“ 

Tbid., Math. III, 10: 

  

  
  

Jam enim se- 

curis ad radicem 

arborum po: 

sita est. Omnis 

enim arbor 

quae non facit 

fructum bonum, 
excidetur et in 

| : ignem mittetur... 
unde la Şerban-vodă: „şi iată şi să- 
curia zace la rădăcina copacilor...“ 

Silvestru, 1651, ps. XXXVI: „Vă. 
zulu nedireptulii înălțându-se şi lăţin- 
du-se ca un arbure vârde...“ 

Ibid. ps. LX XIII: „rădicăndă săcurile 
sale sus ca întru unii arbure...« 

Tbid. ps. CIII: 

Că iata săcuria 

iaste pusă la ră- 

dicina arburilor, 

deă tot pomul 

ce nu face poame 

bune tae-sâ şi în 
foc să aruncâ,., 

Satură-sâ, ar- Saturabuntur 
burii înnalţi, che- ligna campi, ce- 
drii Lyvanului... dri Libani... 

unde la Coresi, 1577: „saturâ-se 16m- 
nele cămpilor...“; la Dosofteiu, 1680: 
„sătura-s'or liamnele câmpului...“ 

Sinonimica : arbure este termenul cel 
mai general, în care se cuprind co- 
paci, pomi, lemne; copaciu este ar- 
burele selbatec sai neroditor; pom 

este arburele care dă pome; lemn 

este arburele întrebuințat pentru felu- 

rite scopuri, la; clădiri, la încăldire etc. 
Deminutiv: arburel sai arbu- 

raş; colectiv: arburet; forme mai 

mult teoretice, cari nu se aud în graiu. 
Pe la Predel, am audit în gura po- 

porului forma aspirată : harbur. 

La Macedo-români se dice arbur şi ar- 
bure, bună-6ră în ghicitârea despre an: 

Arbure mare 

Frundele'şi le-are 
Albe di 'nă parte, 

Lăi di-alantă parte. 

(Tara nouă, 1887 p. 54) 

Într'o maximă macedo-română : „băr- 
batlu este arburiu şi ficăorlu ugiaclu a 

casilei=bărbatul este st&lp al casei, 
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6r feciorul — vatră“ (M. Iutza, Cru- 

şova). 
v. :* Copacău. 

Arbure (plur. Arbures), n. pr. m.; 

nom dune trăs-ancienne famille noble 

“de Moldavie. Pe la jumătatea secolu- 
lui XV Arburesciă eraii deja boieri mari. 

Fiiu al unui părcălab de Nemţ, Luca 

Arbure devine unul din sfetnicii cei 

mai de încredere ai lui Stefan cel Mare, 

păstrând aceiași putere sub Bogdan 

cel Chior, care la morte îi încredințeză 

într6ga, cărmuire a ţerei pe timpul mi- 

norităţii lui Stefan cel Tînăr. Acesta 

este vestitul hatman Arbure, deve- 

nit eroi legendar al poesiei istorice 

române. 

Costachi Negruzzi, Aprodul Purice : 

Acolo se află 6răşi al oştilor veteran, 

Arbur Hatmanul cen mână pârt'un grâznic 
buzdugan, 

Pre care ca pre o mince de copil îl: arunca, 

Dar agi omul cel mai tare de abia Par ridica; 

Aită armă el nu are, nici voesce-a mai avea, 

Căci îi place când pre duşman co isbire îl 

turtia... 

Costachi Stamati, Sentinela : 

Ei sînt Arbore, copile, hatman lui Stefan cel 
Mare; 

Am slujit sub a lui stâguri patru-deci de ani 

de rînd, 

Şi ?n patru-geci de resboie crunte, dar birui: 

toare, 

Vedui Eroul Moldovei pe vrăjmaşii sei Dă- 

tînd.... 

Mârtea, acestui vitez, ajuns la adânci 

bătrâneţe, a fost cumplită. 

Urechia, Letop. 1 p. 1545: „[1523 

în luna lui April în cetatea Hărlăulu 

ai tăiat Stefan Vodă pre Arbure hat- 

manul, pre care zic să/] fie aflat în vi- 

clenie. Îar lucru adevărat nu se ştie; 
numai atăta, putem cunoaşte că noro- 

cul fie-unde are zavistie, ales un om 

ca acela ce crescuse Stefan Vodă pre 

) 
ă   

palmele lui, având atăta credinţă, şi 
în tinereţile lui Stefan Vodă toată țera 
ocărmuia, unde mulţi vrăjmaşi i sau 

aflat de cu multe cuvinte rele Vai îm- 
bucat în urechile Domnu-sei...“ Mai jos: 

„Nu multă vreme întracelaş an ai 
tăiat Stefan Vodă şi pre feciorii lui 

Arbure, pre Toader şi pre Nichita...“ 

La satul Solca-de-jos în Bucovina se 

află, pînă astăqi o bisericuţă zidită, de 

bătrânul Arbure la 1502, unde pe pă- 

rete se mai pot vede portretul hat- 
manului, al nevestei sale Iuliana, apoi 

a patru băiaţă şi o fată. 
Nu toţi Arburescăă ai perit de urgia, 

lui Stefan cel Tiînăr. Sub Petru Rareş, 

Mihu Arbure ajunge şi el hatman, dar 

trădâză pe acest Domn la 1538 pentru 

a trece la protivnicul sei Stefan-vodă 

Lăcustă, pe care însă îl viclenesce 

de asemenea. 
Urechia, Letop. Ip. 167: „...urăn- 

du”! [pe Stefan-vodă Lăcustă] toată 

curtea, şi boierii, sai vorovit o semă 

“de boieri den curtea lui, anume Gă- 

peştii şi Arbureştă, şi la aşternutul 
lui unde odihnia Pai omorit în ceta- 

tea Sucevei...“ 
D. Wickenhauser a adunat cele mai 

multe isvâre despre familia Arbure în 

„Moldawa oder Beitrăge zu einem Ur- 
kundenbuche“ (Czernowitz, 1877, p. 10 

sgq., 213); ele totuşi sînt departe de 

a fi complete. 

La 1545, boierii „Gliga fiiul lui Ar- 

bure şi Ton- Crasneş“ aii fugit din Mol- 

dova în Polonia cu dot călugărițe (A. 

I. R. Lp. 35). 

La 1628, numai d6ră se mai vorbia 

întwun mod. legendar despre avuţiile 

de altă dată ale Arburescilor, cari „au 

înblat din mănă în mănă“ (ibid. |, 

2 p. 6). 

Treptat, acest mare n6m ni se în- 

fățişeză scădut la trâpta de boierinaşi. 
Pe la 1650 (A. 1. R.1p. 88), în-
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trun act bucovin6n subscrie pentre 
mai multi rezaşi: Radu Arbure. 

Intr'un zapis de vîndare tot de a- 
colo, 1698 (A. L.R. III p. 264), la 
sfirşit : „Şi eu Nicolai Arbure steg[ar] 
am scris zapisul şi pentru credința, 
m'am iscălit. Az Sandul Arbure steg 
[ar] iscal...“ 

Ca, o amintire despre Arburescă, sa 
tul Solca-de-jos în Bucovina se chia- 
mă încă Arbure (Marian, Biserica 
din Părhăuţi, p. 7—8). 

Alături cu Arbure, o altă, veche fa- 
miliă moldovenâscă, din care de ase- 
menea a fost un hatman vestit în se- 
colul XVI, purta numele sinonimic de 
Copaciu. 

v. Arbure. — 2 Copacău. 

%Arbure, t. de Gâogr.: nom dun 
village en Bucovine. — v. %A4lba. — 
2- Arbure. 

Arbuz. — v. Harbug. 

Arbuzăse (păr-). — v. Zarbuzesc. — 
Prăsad. 

Arbuzică. — v. Harbuzică, 

“Are (plur. arce şi arcuri), s. n; 
are ; ressort, cintre. Din lat. arcus= 
ital. arco= franc. arc etc. (Cihac). In 
graiu se aude une-ori aspirat: hare 
(Tecuciu, c. Ionăşesci; Vilcea, c. Ni- 
sipi; Prahova, c. Mărgineni etc.). 

Dosofteiu, 1680, ps. X: „că iata 
păcătoşii încordarâ arc, gătară săgeți 
în tulbâ...“, unde la Coresi, 1577: „că 
adecâ păcâtoşii întinserâă arcul, gă- 
tirâ, săgete în cucură...“, la Silvestru, 
1651: „câ iaca nedirepţii întinserâ ar- 
cul, gătiră săgiata sa în coardâ,..“, tar 
lătinesce : „quoniam ecce peccatores 
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intenderunt arcum, paraverunt sa- 
gittas in pharetra,..* 

Arcul, pe care se întin-de prin 
cele doă capete o cârd saii care 
se încord6ză pentru a săgeta 
ori a trage din el la ţintă sai în 
ce-va cu o săgsâtă din cele ce se 
ţin în tulbă saii cucură, este una 
din armele cele mai primitive, de de- 
mult părăsită de tote popârele cât de 
puţin înaintate în cultură, dar altă dată 
închipuind o parte forte importantă 
dintr'o armură, mânuită nu numai de 
arcaşi, dar şi de principi. 

Varlam, 1643, I f. 56 a: „nu lea 
platoşe, nice arc, nice sabie, nice su- 
liţă, nice altă nemică de armele voni- 
cilori pementeşti...“ 

Dosofteiu, 1678, f. 9 b: 

Şi de nu v'eţ întoarce cătră pocăință, 
Are sâgeţ a-mână scoase din tulbiţă, 
Arcul întins în coardă, lancia străluciaste... 

Saă ibid. f. 14 b: 

Că iată păgânii încordară arce, 
Pun sâgeţ în tulbă, să grijesc de lance, 
Şi vin printuniarec cu arce pre-a-mână 
Intru să sâgiate pre cel fără vinâ,.. 

Urechia, Letop. I p. 190, despre 
Bogdan-vodă Lăpuşnânul: „la călărie 
sprinten; cu sulița la halcă nu prâ 
lesne avea potrivnic; a săgetare den 
arc tare, nu putea fi mai bine; numai 
ce era mai de tr6bă Domniei îi lipsia: 
că nu cerea bătrănii la sfat...& 

Nic. Costin, Letop. II p. 62, despre 
Antioh-vodă, Cantemir: „la primblări 
şi la vănaturi cu şoimi şi cu ogari 
pururea îmbla de se desfăta, şi cu 
mâncări şi băuturi, şi la arc încă 
trăgea bine...“ 

Neculce, Letop. IL p. 201: „Petru 
vodă Rareş fugănd pin tărg pin Pâtră 
şi gonindu'l Petrenii, l'aii fost agiun- 
gănd un popă, şi aii tras Petru vodă 
înapoi în popă cu arcul Şi Vai lovit 
cu săgsta în oblăncul şelei...“  



148? T-ARC 1488 
  

Cantemir, Chron. II p. 231: „fiind 

la vânătoare, după ce au ucis un gligan 

sălbatic cu sabiia, apoi tocmindu'ş si: 

gata în arc să sigâte, s'au julit puţinel 

cu lance la mână...“ 
Arcul lui Stefan cel Mare se păstra 

în mănăstirea Nâmţului pînă pe la 
finea, secolului XVII, când Pau răpit 

Leşii şi Căzacii (Letop. II, 198). 
In Caucaz, Cerchezii pînă astădi se 

slujesc de arc. 

Costachi Stamati, Muza | p. 181: 

Atunci Cerchezul anină de rădăcina viţ6să, 

De crengele cornorate, a sale arme frumâsă: 

Pulba cu săgeți şi arcul, burea, sineţa, ar- 
canul, 

Şi apoi sare în apă, lăsându'şi priponit calul... 

Arcul se făcea mai ales din lemn 

de corn. 

O doină voinicescă : 

Cornule, ce nu te 'ndoi, 

De-o crângă să te despoi 

Să'mi fac prăjină de boi? 

— Frăţi6re Romănaş ! 

Crângă lungă da-ţi-o-aş, 

Ca, so faci arc de resboiu... 

(Alex,, Poes. pop.2 44). 

In cântece poporane arcul nu e rar: 

Arcul iute-aş încorda, 

Aripa țaş săgeta 

Şi în braţe mi-ai căde... 

(Pompilii, Sibiiu, 19)! 

In colinde din Dobrogea a devenit 

stereotipe versurile : 

Liuâ, arcul încordat 

Cum e bun de săgetat, 

So sicrâtă, 

De săgâtă,.. 
(Burada, Călăt. p. 55, 86, 90), 

Uraţiă de nuntă: 

Strînse el ostaşi mulţime, 

“Pot, voinici de călărime, 

Şi ageri cu măiestriă 

La arc şi vînătoriă... 

(&. D. T., Poes. pop. 170).   

Aducerea a-minte despre arc se pă- 
streză şi'n poveştile poporului. 

Basmul „Tinerețe fără bătrâneţe“ 

(Ispirescu, Legende p. 3): „Ca să a- 

jungă la dorinţa ta, trebue să ceri dela 
tată-teii paloşul, sulița, arcul, tolba 

cu săgețile şi hainele ce le purta el 
când era flăcâi...“ 

Când arcul se întindea, şi săgetă, 
c6rda scotea un resun. 

Moxa, 1620, p. 395: „sunetele ai- 
melorii şi răsunuli coardelorii de arcu 
mai iubiia, decâtit glasii de alăute...“ 

Acest resun se chiamă mai proprii 

sbiîrnăire. 
Alexandri, Sentinela română : 

Sbor topbrele-aruncate, 

Sbârnâiu arcelencordate, 

Şi săgețile la sore 

Ca onomatopeă a săgetării: trac! 
Basmul „Lupul cel năsârăvan“ (Ispi- 

rescu, p. 74): „Sc6se o săgstă din tolbă, 

o aşedă la, arc şi, trac! trase o săgetă, 

şi nu se făcu nici o mişcare; trac! 

mai trase una, şi 6răşi nemic...“ 
v. Armă. — Cordă. — Corn. — Cu- 

cură. — Săgătă. — Stârnăiu. — Drac 1— 

Tulbă,.. 
La, plural, astăqi se întrebuinţeză, 

mai mult forma arcuri, identică cu 

vechiul italian arcora, pe când cea- 

laltă formă arce, aprope despărută din 

graiu, corespunde italianului archi. 

Balada, „Trei lebede“: 

Ei în târg at poposit 

Şi ?n cruciţele Wargint 

Lebejbrele-ati zărit, 

Săgeţile şi-a 'nţăglat, 

Arcurile şi-a'ncorâat... 

(G. D. T., Poes. pop. 421) 

In graiul vechiu ne întimpină mai 

adesea, forma, arce. 

Coresi, 1577, ps. XXXVI: „întin- 

seră arcele să săgâte mişelulii şi me-
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serulii, să junghe derepţii cu inema; 

armele loră întră în inema, lorii Şi ar- 
cele lorii frănserâ.se...* 

Moxa, 1620, p. 375: „se lăuda (Hoz- 
roe) că va îngrădi cetat6 cu sulițele, 
cu plavezele şi cu arcele...“ 

Dosofteiu, 1673, f. 56 b: 

Scos'aii păcătoşii sabie din t6câ, 

Arcele li's gata războiul să facă, 

Să tae mişeii, săracii să gunghe, 
Au gind să nu lase dirept nice unghe; 

Sabiia aciaia într'inş să va, 'nfige, 
Coarda, să va rumpe, arcul li s'o fringe... 

Locuţiunea proverbială : „are multe 

cârde la arc“ însemnâză : „homme de 
ressource“. 

Ion Ghica, Scris6rea III: „Când i se 

părea [lui Caragea] că punga nu i se 

umplea destul de repede, avea şi alte 

cârde la are. Scotea, pe Aga în tîrg cu 

cântarul şi cu falanga; acesta prindea 

cu ocaua mică pe vre-un brutar, pe 

vre-un cârcimar, pe vre-un măcelar, îi 

trântia câte o sută de nuele la tălpi 

sati îl ţintuia de ureche în mijlocul 

pieţei. Vodă era sigur că isnaful avea, 

să alerge dela unul la altul ca să facă 
curamă,..& 

Ori-ce formă încovăiată se pâte 
numi are. 

Aşa sînt arcurile la trăsurele cele 
de lux. 

Jipescu, Opincaru p. 69: „căruţe pă 
harcuri şi d8 ţară...“ 

Aşa sînt arcurile e6stelor la om. 
A. Vlăhuţă, Nuvele p. 76: „Avea 

dureri nesuferite în arcurile costelor 
şi arsuri pe şira spinării...“ 

Aşa se dice arcuri la, sprincene. 

De la Vrancea, Trubadurul p. 222: 

p.. Cu ochii albaştri migdalaţă, umedi, 

buni şi limpedi, puşi sub nişte arcuri 
de sprincene supţiri şi perdute în tîm- 
plele ei albăstrii...“ 

Ibid. p. 184: „Apele să bat, rosto- 

golesc bolovanii, umple vultorile şi sar 
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peste stâncile lustruite; şipotele țişnesc 
şi'şi azvârlă sulul apelor reci, ca niște 
arcuri de sticlă, străvedie...« 

Deşi v&rguţa cea încovoiată cu care 
se trage pe cârdele vidrei se numesce 
maj proprii arcuş,. totuşi în popor 
se aude cu acest sens şi simplul arc. 

„Pre laută se trage cu arcul, care 
se smolesce cu Tăşina“ (3. Liuba, Ba- 
nat, €. Maidan). 

V. Arcug. 
La zidari, bolţite sînt arcuri; şi 

cu acelaşi înţeles arcuri se dice şi la 
blta cerului: 

„Intre cele-lalte înjurături, poporul 
dela noi înjură şi de arcurile cerului“ 
(P. Ciocâlteii, Dolj, c. Galiciuiea). 

Ca jucăriă, arcul a remas un fel de 
armă la copii. Băieţii macedo-români, 
mai cu s6mă, sint meşteri a face şi a 
întrebuința, arce, cu cari vin6ză păse- 
rele (M. Iutza, Cruşova). 

V. Arcar. — Arcaş. — Arcos. — Ar- 
Cuesc. — Arculeţ... 

Are. — V. Arcug. 

"Area, n. pr. m. pers.; Arcadius. Nume 
de botez altă dată, forte întrebuințat la 
Olteni. Arca e scurtat; din Arcadie, ca 
„Costa“ din „Constantin“, „Proca“ din 
„Procopie“, „Sima“ din „Simeon“ etc. 

Act oltenesc din 1591 (Cuv. d. bătr. 
I p. 58): „Pit ot Scoarța, Vintilă ot 
tam, Opriian al Mogăi ot tam, Dan 

Ciur6 ot tam, i Drăgan cu filu-său 
Arca ot tam...“ 

Altul din 1624 (Mss. în Arch. Stat,, 
Doc. Rom. IL No. 176): „Serisam noi 

Nicola, şi Arca acesti al nostru zapis 
Svintie mănăstiri Tismenei...“ 

Mateiu Basarab, 1646, în sfitocul 
mănăstirii Tism6na (Mss. Arch. Stat,, 
Doc. Rom. II No. 3 p. 10): ,...au 
cumpărat aceşti mai sus numiţi oameni 
din valia Peştişanilor dela, fecorii Oprei
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dela Laţco şi dela Pătru, şi dela Pătru 
fetorul Arcăă, dirept aspri gata 2200...“; 

şi mai jos: „şi iarăş au cumpărat 

popa Ionii şi călugărul “Vasilie dela 

fetorii lui Mihăilă din Drăgoești dela 
Arca şi dela Lazării şi dela Vălcul...“ 

Constantin Brâncovânu, 1693 (Cond. 

Mss. în Arch. Stat. p. 19), înşirând pe 

mai mulţi Mehedinţeni: „... Putnic ot 
Zăgaia i Răduţul săn. Bălac ot Comă- 

neşti i Arca ot Gărboveţ...“ 
Din Arca, 6r nu din are, vine nu- 

mele satului Arcesci în Romanați 

(Frundescu). * 

Dela Arca forma intensivă este Ar- 

can, ca din „lorgu“— „lorgovan“, din 

„Răduc“ — Răducan“, din „Dumitru“ — 

„Dumitran“ ete. (v. %-an), de unde apoi 

numele muntelui Arcan şi al sa- 
tului Arcani în Gorj, precum şi al 

satului Arcan în Buzei, cari naia 

face cu arcan „lacet“. 

Satul oltenese A rcanii ne întim- 
pină deja întrun crisov din 1429 (Ve- 

nelin p. 55). 

v, t'Olten. 

2: Arcă (plur, arcale), s. f.; protecteur, 

soutien. Turcul arka „dos, appui“ 
(Şainenu). Cuvînt care, ca şi derivatul 

arcaliii, se întrebuința numai în 

relaţiunile Românilor cu Pârta Oto- 

mană. 

Miron Costin, Letop. | pag. 278: 

„[Matei Vodă] dedesă ştire şi la arca-- 
lele sale, ce avea la Împărăţie, de sila 
ce'i făcea Vasilie Vodă...“ 

In acest sens se dicea, altă dată: 

„taina, le pârtă arcalele“, adică: secre- 

tul lor îl sciă numai aceia în cari ei 

ai încredere; o locuţiune pe care Seu- 

lescu (Albina Românâscă 1844 No. 40) 

căuta, cu ori-ce preţ s'o înrudâscă cu 

latinul arcanum „secret“. 

V. Arcaciu. — Arcaliiă,   

Arcăciu, s. n.; vall6e, terrain abrite. 

Cuvintul se aude pe la ciobanii din 

Moldova. 
„Târla la ciobani în timp de 6rnă 

este la un loc îndosit cum e in 
arcacău adecă vale...* (I. Dobrea, 

Covurluiu, c. Rogojeni). 

Este turcul arkac „versant ou 
pied d'une montagne“ (Barbier de Mey- 
nard, Dict. Suppl. 1 p. 87), din arka 

„dos, appui“. Negreşit însă, cuvîntul 
n'a venit Românilor dela Osmanlii, cari 

n'a dat nemic graiului nostru ciobă- 

nesc, ci dela vre-un popor turanic din 

vâcul de mijloc, probabilmente dela 
Cumani. În vocabularul cumanie din 
secolul XIV, arka, însemnâză „umăr“ 

(Kuun, Codex p. 111). De aimintrea, 

acestă vorbă e propriă tuturor graiu- 

rilor turco-tătare (Vambâry, Sprach- 

stud. p. 207, şi Etymol. Wirb. p. 18). 

Y, A5lam. 

Arealiti, adj.; puissant, bien soutenu, 

bien vu. Turcul arkaly „quia le 

dos large“ (Şain6nu). Cuvint despărui 
din graiu şi care abia dacă a circulat 

vre-o dată în popor. | 

Enachi Cogălnicenu, Letop. III p. 
249; „... scriind şi el acestă pricină 

la un icirliii mare ceera arcalii...“, 

adecă : la un „om dela Curte“ care era 

„puternic“. 

v. 2 Arca, 

Arcăm. — v, Alcam, 

Arcân (plur. arcane), Ss. n.; lacs, 

lacet pour prendre les chevaux. Cu- 

vînt tătăresc: arkan, trecut de ase- 

menea la Ruși şi la Poloni (Cihac). 

„Puniă lungă cu ochiu la unul din 

căpătâe şi cu care herghelegiul prinde 

calul din hergheliă. Oprit6re. Cursă“. 

(Costinescu). 
Altă dată, la Tătari mai cu deose-
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bire, arcanul se întrebuința şi ca armă, 
de resboiu. 

Amiras, Letop. III p. 118: „Tipa 
fiind mare şi adâncă, nevoia lor era şi 
mai mare, şi numai ce le-ai căutat a 
întra în rîpă, aii căzut unul peste al- 
tul dănd cu cai cu tot, 6ră alţii lăsănd 
caii aii vrut să fugă pe gios, şi nică 
aşa n'a scăpat, şi năvălind şi Tăta- 
rii l-ai scos cu arcanele de gât mai 
pre toţi.. 

Costachi Stamati, Muza 1 p. 181: 

Atunci Cerchezul anină de rădăcina viţ6să, 
De crengele cornorate, a sale arme frumâsă: 
Tulba cu săgeți şi arcul, burea, sineța, arcanul, 
Şi apoi sare în apă, lăsânqu'şi priponit calul... 

La Români, de asemenea, ostaşul, 
mai cu s6mă vînătorul, nu despreţuia 
arcanul. 

Balada „Stefâniţă-vodăt : 

Mâni în zori să vă aflaţi 

Toţi călări şi înarmaţi 

Cu săgeți, cu buzdugane, 

Şi la brie cu arcane, 
Ca să mergem despre sâre 

Să facem o vinătâre... 

Balada, „Ştefan-vodă şi şoimul“ : 

"  Că's Român cu patru mâni 

Şi am l6curi de păgâni: 

De Tătari am o săgstă, 

De Turci-pala mea cea lată, 

De Litfeni un buzdugan 

Şi de Unguri un arcan... 

Balada „Badiul“ : 

Mâna 'n posunar băga, 

Scul de mătase scotea, 

Viţa, ?n ş6se împletia, 

Sfâra ?n nouă că 'ndoia, 

Ca arcanul o 'nnoda... 

(G. D. T., Poes. pop. 540) 

Astădi, afară, de herghelegii, arcanul 
slujesce mai cu deosebire hoţilor de cai. 

Spune, spune, barbă sură, 

Căişorii cum se fură ? 

Cum se ieai din bătătură 

Pe negură şi pe brumă? 

  

  

— Cu ochiul arcanuluă 

Pringi muma juganului ... 

(6. D. '£., 299) 

Balada „Fata cadiului“ : 

Mânz de fugă sprintenel, 

Eşia ?n vară pătrărel, 

Mânz ce fuge ca şoleanul 

De nw'l prinde nici arcanul... 

Balada „Juganii“ : 

Dun arcan mi'şi împletia ; 

Şi de ce mi'l tot făcea? 
Jumătate din tăvsiînă 

Şi din funiă bătrână, 

Să ţie la udătură; 

Jumătate din negare 

Şi din virfuri de fuioare, 

Să ţie jugani mai tare... 

şi mai jos: 

Şi arcanul colăcia, 

Cam cu drâpta mil ţinea, 

Cam cu sţânga Pasvirlia... 

(G. D. 7., Poes: pop. 683—9) 

V. Cal. — Colăcese. — "Tătar. 

2” Axcân. — v. Alcam. 

“Arcăn. — v. Arcanaua. 

t'Arcân. — v. "Arca. 

Arcanăua, s. f. artic., şi arcânul, s 
m. artic.; t. de Chorâogr. popul.: noms : 

des deux danses villageoises d'un ca- 

ractăre martial. Ca nume, arcanauă 

este o simplă amplificare din arcan | 

(v. Agănâi), căci forma arcaneua, în- 

trebuințată în Ard6l, e femininul din ' 
arcanâi, care la rîndul seii e aug- 
mentativ din arcan. Arcanul şi arca- 
naua sînt do8 hore forte înrudite, 

cari s'aii desvoltat dintrun singur pro- 

totip. Cuibul lor pare a fi în Moldova, 
de unde însă ai străbătut la Munteni 
şi la Ardeleni. 

T. Burada, Almanah musical 1877 
p. 63: „Arcanaoa. 'Tuţuenii, mai ales 
acei din Vrancea, j6că acest joc. El se
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execută, de cătră mai mulți bărbaţi şi 

femei, şi se as6emănă în 'săltări întru 

cât-va cu hora de brâi...“ 

„Intre jocurile poporului de pe aici 

este şi arcanauat“ (N. Sandrovici, Do- 

rohoiu, c. Tîrnauca). 

„Să jucâm Moldovinâsca de mână, 

Serbâsca de brâii, Arcanaoa pe bă- 

tae...* (Iconom (G. Ionescu, laşi, c. 

Miroslava). 

Jipescu, Opincaru p. 52, înşirând jo- 

curile ţerănesci din Prahova: „călu- 

şari, Şu-şu-şu, arcanuu, țigănesca, Jo- 

ana, brăilenca . 

Următdrea descriere amărunţită a 

arcanuluă şi a arcanalei o datorim d-lui 

Alex. Pop (Pransilv., Năsăud, c. Sân- 

Georz) : 

„In Bucovina, arcanul se jâcă de fe- 

ciori şi fete. Se face o horă, ţin6ndu- 

se de mâni, dar fără a bănănăi cu ele. 

Mişcareu, e dela stânga spre drspta. La 

tactul musicei încep cu piciorul drept, 

trei paşi înainte, aducend corpul în di- 

recţia mişcării. Isprăvind pasul al trei- 

lea, se opresc pe piciorul drept un tact, 

şi fac un pas cu piciorul stâng spre 

„piciorul drept, readucând corpul în po- 

siția dela început. Acâstă, mişcare se 

face continui după tactul musicei. O- 

picinuit 'cercul se află deschis, cu un 

vătav în frunte, care ţine în mână 

un bâţ, bătând cu el tactul la unele 

figure ce le intercaleză. După un in- 

terval 6re-care, a, isprăvitul unui tact, 

vătavul rădică bâţul strigând: unu 

'nainte! unu 'napoi! una bună, 

şi la drum! Atunci se opresce şirul, 

face un pas cu piciorul stâng pe di: 

naintea piciorului drept şi întârce pi- 

căorul drept pe dinaintea celui stâng. 

Oprindu-se pe piciorul drept, aduce 

lingă el piciorul stâng, şi la ultimul 

25,177. 1. 

  

tact bat cu toţii de o dată cu picăorul 

drept în pămînt. Apoi urmâză ca la 

început, pînă când vătavul poruncesce: 

doi nainte, doi napoi! tri "na: 

inte, tri 'napoi! ete.—Un alt danţ, 

numit arcaneua, se jâcă pe valea, So- 

meşului-mare în comuna Sân-georz nu 

mai de feciori. In mișcări are multă 

asemănare cu arcanul din Bucovina, 

cu deosebire mai ales că nu merg în 

cere regulat, ci după cum vrea săi 

ducă vătavul. Mersul este tot trei 

paşi înainte, însă fără ca piciorul stâng 

să mişce în direcţia celui drept şi să 

vină cu faţa cătră centru; ci unul 

după altul urmeză tactul musicei, şi 

după trei paşi balanseză un tact pe 

piciorul drept şi unul pe cel stâng. Ju: 

cătorul cel din urma şirului trebui să 

se ferâscă de vătav, căci acela ajun- 

gându'l îl lovesce cu bâţul; de multe 

ori se întâmplă că, ferindu-se, nu "și 

mai ţine paşii regulat, ci fuge, şi nu: 

mai după încetarea amenințării ren- 

cepe jocul. De mâni nu se lasă chiar 

dacă i-ar împedeca ce-va în cursul jo- 

cului. Mişcări de paşi regulaţi înainte 

şi 'napoi, ca la arcanul din Bucovina, 

la arcaneua nu se fac...“ 

In descrierea de mai sus, trăsura 

cea caracteristică este bâţul văta- 

vului, de care trebui a se feri. La 

început, în loc de bâţ cată să fi fost 

un arcan, cu care vătavul se silia a 

prinde -pe un jucător, de unde apoi . 

vine însuşi numele jocului. 

v. tArcan. 

D: Vulpian (Hore, No. L şi 9) a pu- 

blicat doă arie pentru Arcanul. Noire- 

producem de acolo pe cea culâsă de: 

_Mikuli în Bucovina, transcrisă destul 

de bine: 

49
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Arcaneua ). 
Arcănul - v. Arcanaua. 

'-Arcăr (pl. ărcard), s. m.; fabricant 

dares. Cel ce face arc, în deosebire 

de arca ş; care este cel ce pârtă arc. 
Nicolae Muste, Letop. III p: 49, 

voibinăd despre Domnia lui Dimitrie 

Cantemir: „Atunce toţă se făcuse o- 
şteni, slugile lăsa, pre boieri, argaţii 

lăsa, pre stăpâni, şi altă prostime mulţi 

ai mers e ab luat bani şi sat scris 
Ja stâguri, mai mulţi fără de: arme, 

că nu avea de unde'şi mai cumpăra, 

că! A arcarii sfărşise arcele... 

„bre, — -ar. — “aş. 

 Arcâş (pl: arcași), s. m;; archer. Cel 

ce pârtă arc, în deosebire de arcar, 

care este cel ce face arce.: 'Cuvînt format, 

ca: sulițaş, puşeaş, trâmbiţaş ete. 

Biblia Şerban-v -vodă, 1688, Amos II, 

15: 

„ŞI arcagiui nu 5 ot sagittă. 

va îngădui, şi cel | rius non susti- 
iute cu pitoarsle nebit, et velox 
lui nu va scăpa.“ pedibus suis sal- 
îi ” |: vari non poterit.. 

Costachi Stamati, „Dorul de patriăe: 

Unde's mocânii. de munte . : "+: 
Ce purta prâştii şi lânci, ! 

„Şi săria. ca, nişte" cute : 
Peste” şanţuri şi pălânci ? | 

Şi a arcaşilor câtă, 
„Ale căroră săgetă 
“Pătrundea fără de greşi 

:; 2, : Dugmanii: eel - mal aleşi ?... 

  

v,- 1 Ar6 - sar: — aş. 

. „Are, 8. m.; t. de Botan.: Acacia 
blanc,:. Robinia pseudo- -acacia. Formă 

întrebuințată. pe” ri: Arde în „Joc de 

acaţ. - 

„La acaţ se dice arcaţ“ a. sim 

Transilv., c. Orlat). 

v. t Acaţ. 

ARCHIR 

  

  

1500 

1-Arcâr (plur. arcere), s. n.; affiloir, 

pierre ă tasoir. Sinonim cu cute şi 

cu gresi; 6r când ascuţitorea e 

metalică, se dice amnar. Arcer , 

cute şi gresiă, nu sint tot un 

fel de pâtră: cu gresiă se ascut 
câsele. țeranilor; cu cute se ascut 

cuţitele; cu arcer se ascut bricele, 

adecă tăiușurile cele mai fine, 

v.: Amnar (p. 1092). 

Costinescu: „Arcer, pâtra pe care 

bărbierul ascute bricele“. 
„Ion 'pădurariul mi-a istorisit, că 

Mama-pădurii şi-a ascuţit dinţii cu ar- 

ceriu, adecă cute petrificată din ar- 

ţariu, când era să se lupte ea cu Făt. 

frumos. Din arțariu se fac gialăe sai 

rendele, câde' de topor şi de sapă etc,, 

fiind forte tare şi alb; acest lemn se 

petrifică, după spusa ţeranilor, făcân- 

du-se arceriu. pentru ascuţit bri- 

cele...“ (Iconom G. Theodorescu, Galaţi, 

Mavromolu). -.: 

: Arcâr are” întru nemic a face cu 

latinul ăcies (Cihac), ci vine din 

acer „6rable“ prin adjectivul ac&r- 

num  „d'erâble“, „lucru din arțar“, 

astfel "că: niei măcar primul 7 nu este 

spentetic, fiind o simplă propaginaţiune 

a'tematicului 7; accențul remâne intact. 

„Cât pentru derivatul român din la 

vinul. aci€s, 

e. Acide, 

“Ca. nume. de. localitate : . 

"yAroceru, o frumosă crâstă de 

pâtiă, în comuna Mânzălesci de partea 

stângă-a rîului Slănic...“ -(B. Iorgulescu, 

Dicţ. topogr:.;: Mss. al: Buzeulu)). 

i Arţar. —: Cute. — Gresiă. 

>-Arâăr, t. de Geogr. — V. t'drcer. 

: Arehir S. Aichirie, n. DI. pers. M.; 

t. de Litt. popul.:. un personnage' I6- 

gendaire. Mare sfetnic la - împeratul 

Sanagrip din ţ6ra -Dorului, Archir. ny
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avea, copii, ci numai pe nepotul sei 
Anadan, pe. care! învăţă multă carte 
şi” puse în locul.seii la curtea împă- 
rătescă. Anadan însă, lăcomind la a. 
vuţia unchiului seii, face pe împărat 
să osândâscă la mârte pe Archir, care 
totuşi isbutesce a se ascunde. 'Tocmai 
atunci Faraon din Egipt cere dela Sa- 
nagrip nesce lucruri atât de grele, în- 
cât numai înțelepciunea cea: mai mi- 
nunată, ar fi putut să le deslege. Ar- 

„chir se arată, biruesce pe Faraon Şi 
şe face 6răşi mare sfetnic pe lingă 
Sanagrip ; iar pe Anadan îl învaţă de 
astă dată nu prin carte, ci prin bătae. 
“A-nu se confunda Archir cu Ar- 
ghir, eroul unei alte legende. Ore-cine, 
înarmându-se cu patru semne de excela. 
maţiune, m'a învinovăţit pe mine că: 
»D. Hasdei a identificat pe Archirie cu 
„Arghir!!) din Arghir şi Elena, de 
„Barac (!). şi a tras de aci conclusiuni 
„despre basmul unguresc respectiv“. E 
cu totul neadevărat. In Cuvente den 
bătrăni (IL.p. XXXVII), vorbind despre 
un manuscript cunoscut abia după 
titlu: „Istoria lui Archirie“, ei pusei 
întrebarea: „Nu va, fi fost cum-va o 
primă încercare de a traduce româ- 
nesce cartea, cea poporană ungurescă ?* 
In acest „nu cum-va“, negreşit, nică 
pidentificare“ nu, este, nică „conclu- 
siuni“ nu sînt. De aimintrea,-d. Dr. 
Gaster (Lit. popul. .la, Români, p. 104. 
sqq.) este acela, care a, studiat; mai de . 
aprâpe pe Archir şi din studiul căruia . 
resultă că „Inţeleptul Archâr şi nepo- 
tul sei: Anadam“, o. cărtecică popo- 
rană destul de respânâită la Români 
şi la unii Slavi, mai ales la Ruși, își 
trage. obirşia, pâte prin mijlocul unei 
redacțiuni bizantine, din ciclul arab al 
celor. „,1001.de nopţi“, unde o regăsim 
Sub. titlul de: „Sinkarib şi cei doi vi- 
Ziri. al, lui“. sau „Istoria, “înţeleptului 
Heykar*,. D. Dr. Gaster cunâsce acâstă 

  

  

| cărticică numai întrun manuscript din 
1784 şi după ediţiunea lui Anton Pann. 
Dar redacţiunea românâscă cea mai 
veche, întru cât se scie pînă -acuma, 
se află într'un manuscript al Archive- 
lor Statului din Bucuresci, făcută la 
1704 de „Bucur grămăticul din Săm- 
băta-de-sus“ la un loc cu Alexandria 
şi care se începe aşa,; 

„Povestia lui Archirie filosoful, când 
învăţă pre nepotu-său Anadan carte. 
Adecă eu Archirie filosoful învățai pre 
nepotul mieu Anadan carte întru zi- 
lele lui Sanagrip înpărat din ţara Do- 
rului..,& 

Iată tot de acolo (p.299) cimilitura 
despre An: 

p ++. Ce iaste un copat cu 12 ramuri, 
şi pre o ramură 4 cuiburi, şi întrun 
culbu ? oa0, unul negru, altul albu...?% 

Ca nume de botez, întrun act mol- 
dovenesc din 1689 (Cond. Mss. Asaki 
t. 1 f. 242 b, în Arch. Stat): „au 
strânsu oameni buni megiiaşi, pe Cin- 
ghir de Berhoeşti şi Archirie săn Gli- 
gorie din Guzari şi Andronache  fra- 
te-său...& 

v. Alexandria (p. 860). — “An (p. 
1121). — !" Arghir. 

Archig. — v. Archit, 

Arechit (pl. archiți), s. m.; t. de Bo- 
tan. : Juniperus communis, g6n6vrier, 
genicvre. Se dice şi archig,(Dr. 
Brândză). Sinonim cu jenupăr, ce- 
tină, şnep, şi maj ales cu brădi- 
Şor, unde se vor descrie întrebuință- 
rile poporane ale acestui copăcel. Ar- 
chit este învederat grecul oxsvdoş 
„geni&vre“ (Cihac). La Hesychius este 
forma cretană &eyezos.: Imprumutul 
pare a fi forte vechiu. Cum să ne ex- 
plicâm însă forma archii Ş, “care 
prin guturală nu se desparte de pro- 
totipul grec, dar prin ş se apropiă de .



1503 

rusul dialectic artiş „juniperus sa- 

bina“ (Budiloviă, Pervobytnye Sla- 

viane, t. I p. 126). Luat'o-aui Ruşii 

dela Români ? Problemă. 
v. Aglică (p. 518). — Brădişor. — 

1-Grec. 

Arcidr, s. m.; t, de Botan. — vY. 

Arţar. 

Arcăs, -08ă, adj.; courb& en arc, 

arqu. Sinonim cu arcuit, dar cu 

deosebirea că arcos însemnâză o în- 

covoiare firâscă, pe când arcuit se 

dice despre ce-va încovoiat de mână 

sai într'adins. 
Cantemir, Ist. leroglif. (Mss. în Arch. 

Stat, p. 45): ...obiciuiţă sint muri: 

torii cu înălţim6 statul, cu frâmseţe 

trupului şi cu ghizdăviia feţii ca cu 

un lucru pr mare dela fire dăruit a 

să lăuda; şi încă mai mult, între alţii 
nu numai arcoasă sprâncânele'g a'ș 
râdica, ce şi sfaturile preste cuviinţă 

a'ş da, şi socotâla preste măsură aş 

râdica,..“ 

V. Y Arc. — “08, 

Arouâse (arcuit, arcuire), vb.; ar- 

quer, courber en arc. „A arcui, a în- 

covoia. Acâstă grindă incepe a se 

arcui, începe a se lăsa, aşi da mijlo- 

cul“ (Costinescu). Nu vine din latinul 

arcu s (Cihac), ci este o formaţiune 

românâscă din arc prin sufixul deno- 

minativ -uesc, ca şi „cercuesc“ din 
„cere“. 

V, ArG. — -uUesc, 

Areuire, s. f.; „cambrure, courbe- 

ment“ (Cihac). 
V, Arcuesc, 

Arouit, -ă; adj.; le part. pass6 d'ar- 

cuesc: courbâ en arc, arqu6. „Arcuii, 

cercuit;, încovoiat, lăsat de mijloc“ (Co- 

stinescu). 
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A. Odobescu, Dâmna Chiajna p. 66: 
„nisce lungi şiruri: de clădiri cu tinde 
arcuite stat rezimate-de acei nalţi pă- 

reţă...“ 

V. Arcuesc. — ATcos. 

Arcuitără, s. f.; „courbure“ (Cihac). 

v. Arcuit. — -ură, 

Arculăţ (plur. arculețe), s. n.; petit 

are, arc d'enfant. Deminutiv din arc. 

Un alt deminutiv este arcuş, care 
însă a căpătat un înțeles cu totul 

deosebit, întocmai ca francesul „archet“ 
deminutiv din „are“, italianul „archetto“ 

etc. Cihac mai pune deminutivii: ar- 
cuţ, arcuşor şi arcuşel. 

Basmul „Copiii văduvului “ (Ispi- 

rescu, Legende p. 342): „0 săgeţică 
de cari punea, el în arculețul lui...“ 

v. "Arc. — Arcuşg, — -uleţ, 

Arcuş (plur. arcușe s. arcușuri), s. 

n.; archet. Deminutiv din arc prin 

sufixul -uş ca în „căluş“, „leninuş“ 

etc.; formaţiune curat românâscă, care 

mare nevoe de un prototip! latin „ar- 

cuceust (Cihac). Arcuș este o v6rgă 
mlădi6să cu capete încovoiate, unite 

prin peri de cal, cu care se cântă pe 

vi6ră sai pe un alt instrument cu 

cârde. Se dice de o potrivă bine: „a 

trage din arcuş“ sai „a trage cu 

arcuşul“. | 

Alexanâri, Istoria unui galben: „El 

era Nedelcu, lăutariu vestit ce îţi ru- 

pea inima când trăgea din arcug un 
cântie de jale...“ 

Ion Ghica, Scris6rea IX: „Lrăgea 

Dinică cu arcugul de te ardea la inimă, 

şi cobzarul dicea din gură pe Alimoş; 

noi ascultam cu audul şi cu sufle- 
tul. | 

Fie Nedelcu, fie Dinică, un lăutar 

nu se desparte de arcușul sei.
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Colinda : „ Vasilcăt“: 

Ciobotari cu *'ntinsorile, 

Lăutari cu arcugele, 
Țigani cu barâsele... 

(G. D. T.. Poes. pop. 185) 

Cesar Boliac, Idealul şi positivul: 

Când tremură în spasmuri arcușul pe vidră, 
Când flaotul slobâde suspinuri ce'nfisră... 

O admirabilă descriere a unui lău- 
tar cântând din gură cu acompani- 
mentul viGrei, la'A. Pann, Moş-Albu: 

Vrun lăutar de se'ntâmplă să aducă cinevaş, 
Nu'l pun la danţuri să cânte, după cum fac 

. la oraş, 
Ci îi cer ca să le cânte d'alde vitâzul Mihaiu: 
Trăgând din arcuș odată, să qică dece 

din graiu,.. 

De asemenea la De la Vrancea, Sul- 
tănica p. 55: „lăutarul să prăpădia cu 
firea, trîntind capul Şi pun umăr Şi 
pe celalt, să'şi rupă arcuşul cu păr 
negru şi mai multe nu...“ 

Acelaşi, Trubadurul p. 49: „...mâi. 
nile sale potriviră căluşul. Luă arcu- 
şul din cuiu, deschise o. cutiră mică, 
îşi frecă arcuşul cu saciz... 

In loc de deminutivul arcuş, se dice 
şi arc, 6r în graiul poporan se aude 
une-ori şi aspirat: harc. 

Intr'o nuntă ţerănâscă din Vâlcea: 
p+.Se scolă nunul cu ginerele, merge 
în casă la mir6să şi pune sobonul 
— care este o pândă roşiă — în harcul 
lăutarului; acesta '] duce cătră mirâsă 
dicând: c6su 41 bun să dea D-qeii! dar 
mir6sa îl apără cu mâna; îl ducea 
doua 6ră şi dice: noroc bun să dea 
D-dei! mirâsa însă iar îl depărteză 
cu mâna; îl duce lăutarul a treia ră 
dic6nd: Sânta Troiță, cea de o fiinţă 
şi nedespărţită! şil pune în capul mi- 
resei ca un fel de glugă..* (|. Stă- 
nescu, c. Recea). 

v. Alâulă (p. 697). — "Are, — Ar. 

  
  

  

culeț. —  Călug. — Lăutar. — Sacâa. — 
Sctunug. — Seripcă. — Vidră. — -uş... 

Arcusăl 

Arcuşăr £ V. Arculeţ. 

Arcăţ | 

Ară s. ard (ars, ardere), vb.; bră- 
ler, enflammer, 6tre la proie des flam- 
mes, consummer par le feu; hâler, 
brouir; fig.: rosser, frapper; impers.: 
arde de, arde a =il importe. Latinul 
ardeo, de unde şi ital. ardere, 
span. şi portug. arder, provenţ. şi 
vechiu franc. ardre, reto-rom. ar- 
der etc. Când ce-va se aprinde, apoi 
arde pînă ce se miștue saii pînă 
ce —noţiune opusă — se stinge. Ard 
funcţioneză de o potrivă ca verb activ: 
„flacăra îl arde“, şi ca verb neutru: 
„el arde în flacără“. 

Despre raportul sinonimic între ard 
şi încind sait ard şi aprină, 
vedi mai sus la p. 1359. Aci ne măr- 
ginim a da câte-va texturi comple- 
mentare. | 

Dosofteiu, 1680, ps. LXXIII: 

Arsără cu foc |! Incenderunt 

sfinţitore ta... in igne sanctua- 

rium. tuum... 

unde la Coresi, 1577: „aprinseră 
cu foci sfințire ta“; la Silvestru, 1651: 
„dederă foci în sfinţiile tale“. 

Doina „Foc la inimiâră“: 

Arde focul şi mâ&'ncinge, 

Nimenea nwl pote stinge... 

IG D. T., Poes. pop. 322 

Neculce, Letop. II p. 378: „ai dat 
foc caselor, şi arzănd casele, așa l'aii 
prins şi pre Craiul...“ | 

Nicolae Muste, Ietop. III p. 14: 
„»Volodiovski starostele de Cameniţă, 
văzănd că se închină toţi. cei -din ce- 
tate, el aă întrat în erbărie şi aii dat 
foc de sai. aprins erbăriea, de au 
ars şi el cu 6rba cea de puşeă...“
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Figurat, în doina „Leliţele“: 

Dragă mi-e leliţa'n gioc 

Când se l6gănă cu foc: 

Unâe'şi pune piciorul, 

Se aprinde mohorul; 

Unde-aruncă-un ochişor, 

Arde sufletul de dor!... 

(Alex., Poes. pop. * 337 

Luat în înţeles material, ard, ca şi 

sinonimii sei, se pune mai adesea în 

legătură cu lemn. 

Urechia, Letop. | p. 188: „Alexan- 

dru Vodă, făcând pre cuvântul împă- 

ratului, ai împlut cetăţile de lemne 

şi le-ai aprins de ai ars şi sai 

risipit...“ 

Varlam, 1643, f. 99 b: „cumii nu 

iaste putință foculu să ardzâ fără de 

lâmne, aşia nu iaste putinţă să să 

spâsascâ neştine fârâ de lucrurile cre- 

dinţei sale...“ 

A. Pann, Erotocrit II p. 119: 

Şi ca un lemn uscat toema, care puindu'l 

pe foc, 

Fără de întârdiere se şi aprinde pe 

Ă loc, 

Şi scoate flăcări mulţime, fără de a face 

fum, 

Arde merei, nu se stinge pină'n sfârşit nici 

decum... 

Când însemnâză „hâler“, ard e si- 

nonim cu pălesc. 

Varlam, 1643, f. 56 b: „cumuii un 

câlâtoriu ce înblă şi câlâtoreşte cale 

multă, şi”! arde soarele şilu pâleşte 

zâduvulă...“ | | 

In cronice, când e vorba de năvăliri 

duşmănesci, ard se însoţesce obicinuit 

cu prad. 

Urechia, Letop. | p. 140: „[mulţime 

de Turcă] s'a întors prădănd ţera şi 

argănd...“ 

Cantemir, Chron. Î, 147: „Laslău 

dară, luând acel agiutoriu de tâlhari 

dela, impăratul Râmului trimişi, să fie 

purces cu dânşii asupra Tătarâlor, carii 

acmu în ţara ungur6scă înțrând, arde   

și prăda tot ce le eşiia înnainte...“ 

In acest sens la Beldiman, Tragod. 

v. 555: 

Tâtă țâra în călcare, în ce foc cumplit ardea, 

Căci cu prilejul Elaii, tălharii o prăpădia... 

După ce a ars o clădire, un oraş, 

ce-va mare sai întins, remâne jă- 

rişte. 

Nicolae Costin, Letop. II p. 65: „şi 

aşa, ait ars şi târgul cu biserică cu tot, 

de ai rămas jărişte...“ 

In sens figurat, despre o mare sufe- 

rinţă fisică sati morală se întrebuințeză 

adesea în limba, poetică asociaţiunea : 

arde și frige. 

Hora ţigănescă, pe care vestitul poet 

rusesc Putkin o interealase în joema 

sa despre Tigani: 

Arde-mă și frige-mă! 

De mei pune 

Pe cărbune, 

Ibovnicul nu ţă-olu spune... 

(Alex., Poes. pop. 2. 834) 

Doină din Ardsl: 

Vai, vai, vai, inima nea, 

Multu-i bună, multu-i rea, 

Multu-i nâgră ca tina; 

Mult se arde şi se îrige, 

Şi n'are gură să strige... 

(. B., 213) 

Zilot, Cran. p. 80: 

Tăia şi spindura fără milostivire 

Pe cei cari "i simtia în vre-o rea pornire, 

Din care se născu o frică şi o groză 

La toţi ce-avea în gând să frigă şi să 

amgă... 

Cu acelaşi sens: arde şi câce. 

Cântec din Bucovina: 

'Pu te duci, bade sărace, 

Eu cu dorul tei ce-oiu face? 

Că mă arde şi mă câce!.. 

(Marian, 1, 56 

In blăstemele poporane, una din 

expresiunile cele mai obicinuite este 

„ardă...“ şi mai ales: „ardă focul...“
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Doină din Arde: 

Pent”o puşcă, ard'o focul, 

Îmi lăsai casa şi locul; 
Pentr'o puşcă, ard'o para, 

Îmi lăsai locul şi țâra... 
(. B., 319 

Balada „Chiraliva“ : 

Ba! nu i-am uitat, 

Că si i-am lăsat 

Pustia săi bată, 

Focul să nu'i ardă... 

(Marian, Buc,, 1, 25) 

Balada „Vulcan «, 

Iar de nui grăi cu drept, 

Arde-v'ar dorul în pept!... 

Zilot, 6: 

O, ce grâznică văpae numai decât ali aprins; 
Ardei, Dâmne milostive, în părâi de foc 

- nestins!,. 

In blăsteme la, a treia persână, acu- 
sativul se pune tot-d'a-una nearticulat, 
şi fără, preposiţiune. 

A. Pann, Moş-Albu II p. 54: 

Argă” focul bărbat, 
Cum mă bate turbat! 

M& pisâză ca măr 

Și m& zmulge de păr!,..: 

Balada, „Nevasta : 

Ardăl focu blăstămat 

Că s'a dus şi m'a lăsat! 

Ardă| focu ticălos, 

"Că mi-a fost necredincios!,. 

(Marian, Bucov 1, 108) 

Alexanări, Rusaliile, sc. XII: 
„Răsvrătescu: Da nu te-ai mai dus 

adi? 
„T6der: Iaca mă duc... Ard'o focu 

vornicie!.. Remâi sănătâsă, ne- 
vastă,..* 

In asemeni casuri, în loc de acusa- 
tiv se pâte pune construcţiunea geni- 
tivală cu de. 

ARD 
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- O doină: 

Argă'] focul de bărbat, 
A venit a-s6ră bet... 

(Alex., Poes. pop.2. 361) 

In blăsteme lu a doua persână, vo- 
cativul se pune nearticulat. 

„Cântecul plugarului“ : 

Arde-te-ar focul pămînt 
Şi te-ar bate Domnul sfint... 

(Alex., Poes. pop. 2. 228) 

Doina „Coârul“: 

Arde-mi-te-aj, codri des! 

V&d bine că sati ales 

Din tine să nu mai es!.. 

(bid. 252 

Doină haiducâscă : 

Argă-te focul răchită, 

Ce eşti nâgră şi pîrlită ?,. 

(Ibiă. 312) 

„Cântecul călugărului“ : 

Ardă-te focul pădure, : 

Ş'ai căds sub o secure!... 

(lbid. 229) 

Blăsteme cu forma proverbială;: 
Basmul „Vlad şi Catrina“ (Tribuna 

din Sibiu, 1885 p. 810): „M'ai calicit, 
ardă-te focul şi stîngă vintul!,..“ 

„Am audit nesce hoţi din munții 
apuseni ai Ardâlului, cari umblă cu 
ciubere, înjurându'şi caii: „Hi! argă-te 
focul lui Sân-Medru!“ (R. Simu, Tran- 
silv., ec. Orlat). 

v. Sân-Medru. 

Ard în proverbi şi idiotismi : 
„Or la unul, or la trei, tot o lumi: 

nare arde“ (Pann, III, 70). 
„Satul arde şi baba să chieptenă“ 

(Gr. Păltinenu, 'TPransilv,, c. Ţinţari). 
„Pe lîngă lemnele uscate ard şi cele 

veri“ (Baronzi, Limba p. 51). 
„Lasă să ardă şi mora, numai ŞO- 

recii să moră“ (Pann, III, 15). 
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Alță proverbi (Tocilescu, Rev. Lt.1 

p. 239): i 

„Arde focul în pae ude“. 
„Arde luminarea săracului, ca să 

socotâscă banii bogatului“. 

Ardând numai doi tăciuni, 

Nu se pot face cărbuni... 

Proverb meteorologic: 

Arde s6rele dulce, 

Iarăşi plâe ne aduce... 

Când cine-va este prâiute sai pre 

harnic, se dice: sub ei arde locul. 

Costachi Stamati, Muza | p. 64: 

Toţi aceşti cai, iuți ca focul, 

Ce sub dînşii arde locul. 

A arde la inimă: 

Ion Ghica, Scriscrea LX: „Lrăgea 

Dinică cu arcuşul de te ardea la i- 

nimă,...“ 

Inima arde: 

Doină din Bucovina: 

Înimidra mi s'a stins, 

Puţuntică ce-a remas 

aceea de dor a ars... 

(Marian, II, 66) 

Doină în graiul dela Nâmţ: 

Prundzi verdi trii aluni, 

Câti focuri ard pi lumi, | 

Nişi unu nu ardi ghini 

Cum ard; iniman mini, 

Şi nu ardi cum si ardi, 

Si ardi cu lunili 

DPni răpuni Gzilili!... 

(. Mironescu, e. Dobreni) 

Sufletul arde: 

Balada „Codrenul“ : 

Ia unde zăriam Grecul, 

Mult îmi ardea sufletul 

Pîn” ce'i retezam capul... 

cu acelaşi sens ca lătinesce la Cesar, 

Bell. Gall. VI, 34: „Omnium animi 

ad ulciscendum ardebanti“.   

Doină din Moldova: 

Arde sufletu'mi şi geme, 

Căci mă trec fără de vreme... 

(Alez., Poes. pop. 2, 232). 

„Ard ochii; arde faţa...“ : 

Ochi'ţi ard şi'ţi arde faţa, 

Ca gardfa diminâţa, 

Când -de rouă" încărcată 

Sin lumină se arată... 

(Ibid. 46) 

Şi lătinesce, dar cu un alt înţeles, 

la Tacit, Ann. XVI, 29: „quum per 

haec atque talia Marcellus, ut erat 

torvus et minax, voce, vultu, ocu: 

lis ardesceret..“ 

In graiul familiar, ard se întrebuin- 

ţ6ză, forte des ca, sinonim cu isbesc, 

lovesc, trîntesc. 

Basmul bucovin6n „Tovarăşii şore- 

cului“ (Col. |. Tr. 1871 No. 3 p. 12): 

„Lup6ica de frică a dat să 6să afară 

“o tundă la fugă; calul însă de după 

ușă îi arse una cu picidrele de o lăţi 

la pămînt...“ 

Satira poporană din Bucovina: 

Ei dau să fug pe ferâstă, 

EI strigă: ian stăi nevastă. 

Simi mai arde câte-va 

Spatele de'mi resuna !... 

(Col. 1. Tr, 1883 p. 13:) 

„Pluguşorul“, după cum se rostesce 

în Basarabia: 

Că sîntem tocmai di pi la Delu-lung, 

Undi trag fetili'n plug, 

Şi li mână o babă bătrână 
Cu puha di lână, 

Cu svichiu di sîrmă: 

Când li ardea, 

Sânjili li cişnia,... 

(Pamil a 1885 p. 620). 

De 'aceia, când e vorba dea pedepsi 

pe cine-va nu cu bătaia, ci cu o ade- 

vărată ardere, se adauge cu foc. 

Amiras, Letop. III p. 118: „pe un 

nepot a Egumenului de Caşăn anume



1513 

Dumitraşeo şi cu altul i-ai legat la 
stălp de vii şi i-ai ars cu foc...“ 

Un idiotism interesant este: „arde 
cul-va de ce-va = are trebuinţă. 

A. Pann, Prov. III, 7: 

Inima'mi crapă de foc, 

Şi Iul îi arde de joc... 

Acelaşi, Moş Albu Ip. 10: 

Deşi nw'mi ardea de cântec, cum eram o- 

stenit mult, 
Dar cu voe fără voe trebuia ca să] ascult... 

Basmul „Poveste țerânescă“ (Ispi- 
rescu, Legende p. 262); „De milă de 
silă, luâ el şi niţele merinde ce'i dase 
fata; dară lui nui ardea de mân- 
care... 

A. Vlăhuţă, Linişte : 

Uf, ce anost! Cine ăsta? — întrun colţ 
se'ntr6bă do — 

de poveşti ne 

arde no ?,.. 

De, închipuiţi, săracul!.,. 

Se pote dice şi'n construcţiune cu 
infinitivul: îmi arde a juca, îmi arde 
a cânta, îmi arde a mânca, întoc- 
mai ca lătinesce: 

Nescit, utro potius ruat, et ruere ardet 

utroque... 

(Ovid., Met. V, 166) 

„„avidi conjungere dextras ardebant.. 

(Virg., Aen. 1, 514) 

Ardet abire fuga, dulcesque relinquere 
terras .. 

(bid., 1V, 281) 

Vom mai adauge câte-va observa. 
țiuni foneiice şi gramaticale. 

La prima pers6nă singulară a indi- 
cativului presinte, în loc de ard ina 
adesea se aude ard. 

De asemenea la a treia pers6nă a 
presintelui subjunctiv mai tot-da-una 
se (dice ardă în loc de ardă. 

Pravila Moldov. 1646, f. 13: „ceia 
ce vorii aprinde casa omului, sau aria 
cu păinia, sau aria cu fănulii, în pizmă 

ARD 
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pentru să'ş răscumpere despre vre-un 

vrâjimaş ce-i va fi fâcut vre o răutate, 
pre unii ca aceia ca să-i ardzâ în 
foci...& 

A, Văcărescu p. 31: 

Când nu te văd, îngheţ de frig; 

Voiu să te văg şi să mă frig: 

A ochilor tei radă 

Îmi place să mă argă... 

Cântecul lui Horia: 

Ungurân, mustață lungă! 

Dis'am morţii să te-agiungă, 

Disam parăi să te ardă, 

Dis'am crucii să te pârgă... 

(Alex., Poes. pop 2. 218) 

In doina bucovinână: 

Aşa'mi vine câte-o diră 

Să'mi fac casa totă ţiră, 

Săi dati foc să ardă spugă, 

“Să mă sulu la munţi cu frungă... 

(Marian, II, 7 

forma ardă în loc de ardă este mai 
mult eufonică, din causa următorului 
„Spudă“, pentru a înlătura grămădirea 
sonului 2. | 

Arde=ardea la imperfect ne întim- 
pină une-oră şi'n vechile texturi. 

Călătoria Maicei Domnului, circa 
1550 (Cuv. d. bătr. II, 829): era în- 
trănsă multu nărod, bărbaţi şi mu- 

eri; unii arde pănă în brău, alţii arde 

pănă în pieptu...“; saii mai jos (p. 

384): „focu eşiia din creştetulii loru 
şii ardă...“ 

Infinitivul întreg „a ardere“, la Ne- 
culce, Letop. II p. 263: „ai început 
(Tiukel grof] a stricare şi a ardere Şi 

a robire pre care nu vrea să se în- 

chine lui...“ 

Ibid. p. 393: „Sultanul ai şi slobo- 
zit Tătarii în pradă a ardere şi a praă- 
dare satele şi a le robire...“ 

Construcţiunea chiasmatică: ai ars 
— ars'ai: 

Neculce, Letop. Il p. 257: „Atunce
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ai ars Leşii şi Tătarii multe curți 

boiereşti la ţară şi la Iaşi; ars'ai 
în Lungani, în Obrejeni, în Popi...“ 

Perfectul organic arşi (= lat. arsi), 

în loc de analogicul arsă, se păstreză 

la Macedo-români. 
v. Argător. — Argoiu. — Arguliii. — 

Ars. — Arşiţă. — Foc... 

Ardăcăni, î. de G6ogr. — v. Arde. 

oană. 

Ardăică. — v. Ardeiu. 

Ardătu (piur. ardeiuri şi ardei), s. 

n. et m.; t. de Botan.: Capsicum an- 

nuum, poivre rouge, piment annuel. 

Se mai dice piper-roş sai pipă- 

ruş, chipăruş, chipă&ruşă,; une- 

ori piperiu-turcesc (Dr. Brândză). 

Peste Carpaţi se aude ardeică şi 

piparcă, âr ardeăul măcinat se nu- 

mesce paprică (R. Simu, Transilv., 

6. Orlat). Plântă din familia solanace- 

elor, al căriia rod, cu faţa roşiă a- 
prinsă, se întrebuințeză în bucate şi 

în l6curi. Din causa culorii sale fo- 

câse şi a gustului seii forte iute, ast- 

fel că pare a muşca limba sai a 0 
arde, ea nemţesce se chiamă „Beis- 

beere“, în dialecte francese „poivre 
enragâe“, 6r românesce cu 0 'vorbă 

trasă din ard. E de prisos a căuta 

pentru ardeau vre-un prototip latin. 

Din presupusul „ardivus“ (Cihac) sar 
fi născut la noi „ardii“, întocmai ca 

din „tardivus“ — „tărditi“. Este o for- 

maţiune propriă român6seă din ard 

prin acelaşi sufix -eiu ca în „curm- 

-ciu“, „erâmp-elu“, „alb-eiu“ etc. 
„Soiurile ardeiul: gras, măcâşă, 

nemţesc şi răsucit“ (D. Basilescu, Pra; 
hova, €. Drajna-de-sus). 

„AQ am poftă să mănânc niţică 
varză acră; da să hie ştii colea mai 
multă z6mă; să pui şun ardeiu d'aia 

ARDEXAT 
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faţă...“ (Th. Theodorescu, Ialomiţa, c. 

Lupş6nu). , 
Despre 6meni .forte vioi, mai ales 

despre copii neastimpăraţi, se dice: „e 

ute ca ardeiul“, ceia ce ne amintesce 

din Petronii: „piper, non homo“. 
Poporul crede că ardeiul a fost în- 

trodus la noi de cătră Slavii de peşte 

Dunăre, ca şi piperul de cătră Greci; 

O colindă dela „Lazar“: 

Lăturile le-a vărsat 

In calea voinicilor, 

In piperul Grecilor, 

In ardeiul Sărbilor, 

în jimbla cocnelor, 

In franzela âomnelor, 

In vinul boterilor... | 

(G. D. T.; Poes. pop. 20) - 

„Ardă umpluţi“ cu carne şi cu 

orez, este una din măncările cele mai 

poporane, care fiind forte roşiă, se 

dice şi: raci de ardei“ (IL. Ionescu; 

Veleorman, c. Râi6sa; R. Mihailenu, 

Mehedinţi, c. Vînju- -mare). 

la A. Pann, Prov. IL, 143, dicătârea, 

despre fetele cari vor cu ori-ce preţ 

să se mărite mai curând: 

A poftit Pardeiu prăjit 

Şi negustână s'a stirpit... 

In epoca Fanarioţilor ardeiul a ţinut 

un loc destul de însemnat şi pintre 

schingiuirile la cari era supus poporul. 

Dionisie Eclesiarcul (Papiii, Monum. 

II p. 1983), vorbind despre isprăvile 

administrative sub vodă Hangerlii: 

„Slujbaşii închidea Gmeni şi mujeri prin 

coşeri, şi'i înneca cu fumuri de gu- 

noiu, şi cu ardeu îi afuma, şii 

ținea închişi diua şi nâptea namandi 

să dea bani... 

„N, Piperuş, 

Arăetăt, -ă; le part. pass6 dar 

deiez pris comme adjectit: saupoudră 

de piment; fig.: emporte, violent. Costi:
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nescu: „Ardeiat=pipărat, juţit prin 
ardeltu; figurat: supă&răcios, necăji- 
Cos, care se supără, se aprinde, se 
turbură lesne€, 

v. Ardeu. 

Ardeisz (ardea, ardeiare), vb.; 
saupoudrer de piment. „A pipăra, a 
presăra cu ardeiu“ (Costinescu). A 
se ardeia =— se fâcper, se mettre en 
colăre, sirriter“ (Pontbriant). 

v. Ardeiat,. 

Ardd!, s. m.; t. de G6ogr.: Tran- 
sylvanie. La vechii noştri scriitori, în- 
tregul pămînt lăcuit de Români, antica 
Daciă, se împarte în trei: Arddl este 
tot ce nu se cuprinde în Moldova 
şiîn Muntenia saă în Ț6ra-Ro- 
mânscă; cătră Ardă, fără a purta 
vre-un nume deosebit, se adaugă Ba. 
natul şi tâte locurile românesci din 
țera Ungurâscă; apoi Ardetul 
proprii dis se împarte în ţera Bâr- 
sei, ţâra Oltului, Haţe- 
gul etc. 

Miron Costin, Letop. 1 p. 20: ps Ci 
nume pre atunce ţerilor acelora, unde 
este acmu Moldova Şi ţara Muntenscă 
Dacia inferior adecă Dakia, de jos, iar 
Ardetuluă şi părţilor celorlalte Dacia 
superior adecă de sus...“ 

Cantemir, Chron. 1, 9: „Dakita, în 
car6 acmu să cuprinde Moldova, Mun- 
teniia, Ardălul şi o parte de Unga.- 
ria,..£ 

Ibid. p. 15: „mai vestiți sânt Dakii, 
a cărora loc acmu îl ţin Moldovenii, 
Muntenii, Ardelenii şi o parte de 
Ungureni, carii sânt între Tisa şi 
între Ardd...“ 

Cronica Munten6scă 1689 (Magaz. 
istor. V p. 101): „cerea să le deao 
parte de loc a Ardâluhă, unde sînt 
cetăţile acestea: Logoşul, Cavaran-Se- 
beş, Mehedia, Lipova...“ 

  

  

Fragment geografic din sec. XVII 
(Cipar, Archiv p. 433): „Ardehul nu 
este țară foarte mare, şi numai o 
parte ce se zice o laturi de ţinut car6 
este despre part6 țăriei ungurești...“ 

Nicolae Costin, Letop. II p. 80: 
„să tr6că în ţara Ardeluluă la Bra- 
ov... € 

Axintie Uricarul, Letop. II p. 153: 
„la Dorna pe Bistriţa unde se hotă- 
resc Cămpulungenii cu Ardehul...* 

Amiras, Letop. III p.,98: „Canta: 
cuzino vel Visternic şi alţii ai fugit 
întăi la Hangul în munţi şi de acolo 
pre potici ai trecut la Arde în ţara, 
Ungurescă...“ 

Urechia, Letop. 1 p. 121: „sai dus 
[Stefan cel Mare) la Ardd şi multă 
pradă şi robie aii făcut în ţara Să- 
cuescă,.* 

Balada bănățână „Fata popii Oprii“: 

Colon ţară la Ard, 

Ţară mândră numai dsl, 

Un voinic se însurase; 

Ce nevastă îşi luase? 

Fata popii Opril 

Din ţara Moldovii... 
(Vulpian, Texturi p. 52). 

In Transilvania însă, în gura po- 

porului, Arde! are un sens cu mult 

mai restrins. Bârsa sai regiunea 
Braşovului nu e Ard; regiunea Fă- 

găraşului sai ţera Oltului 6răşi 
nu e Arde; de asemenea, nu e Ardd 

Haţegul; nici munţi Abrudului; 

cu atât mai puţin Ungurenii din 

Crişiana şi Bănăţenii. De aceia în 

literatura poporană din Transilvania, 
prin Ardă trebui să înţelegem tot. 

d'a-una numai centrul şi laturea, resă- 
ritenă a ţerei. Moţii din apus, mai 

cu s6mă, nu numai că nu se privesc 

ca făcând parte din Ardăl, dar încă își 

bat joc de Ardeleni, bună-6ră: 

Ardelen cu guba sură, 

Zua dârme, n6ptea fură... 
tAbrud).
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Balada „Niţa Banului“: 

Eu sînt Niţa Banului 

Din ţara Ardeluluă... 

(Pompiliă, Sibiu, 61) 

Doină din Transilvania : 

Bate'mi vintul dinspre ds, 

Vine'mi dor dela Arde. 

(J.B. 200) 

Doina „Vrăbiuţă“ : 

Vrăbiuţă de pe dsl! 
Sbori degrabă în Ardd, 

Şi tentârce de îmi spune 

Ori veşti rele, ori veşti bune: 

Du-te vedi dacă mai sînt 

Fraţi de-ai mei pe-acest pămînt... 

(Alezx., Poes. pop. 2. 317) 

Simeon Dascalui, ante 1700 (Letop. 

I, Append. p. 38): „Arddlul este şi se 

chiamă mijlocul țerii, care multe cu- 

prinde în toate părţile, în care stă şi 

scaunul crăiei; iar pre la marginile ei 

sănt alte ţeri mai mici, carele toate 

se ţin de dănsa şi subt ascultarea ei 
sănt, întăi cumui Maramurăşul 

despre țera Leşescă, şi ț6ra Secu- 

sscă despre Moldova, şi ţ6ra Ol 
tului despre ţâra Muntenâscă, şi 

ţera Bărsei, şi ţera Haţagului, 

ţ6ra Oaşului, şi sănt şi alte ho- 
tare multe carele toate ascultă de 

crăiea Ungurescă şi se ţin de 4r- 
dd... 

Lăsâm la o parte derivaţiunile cele 

latine şi celtice ale cuvîntului (Lexicon 

Budanum, Mâckesch, Dr. Marienescu, 

Vaillant etc.). Ele nu sînt seri6se. Arde 

este din punct în punct maghiarul 

Erâ6ly, care vine la rindul sei din 

erd6 „silva“. După cum a nâstră 

Țeră-Muntenescă sai Munteniă, 

„Alpina“, se dice în actele latine un- 

gurescă din vâcul de mijloc „Trans- 

alpina“, tot aşa în loc de „Silva- 
nia“ sa gis atunci „Transsilvania“.   

Numele curat românesc, înainte de 

primirea termenului maghiar, cată să 

fi fost „Codrul“, pe care Ungurii, age- 

dându-se în Pannonia, îl tălmăciră prin 
Erd6ly, 6r Românii apoi, uitând 

originalul lor proprii, numele cel de 

baştină, sai mulţumit a împrumuta 

traducerea. O parte din Transilvania 

se va fi numit Codrul; Moldova a. 

vusese şi ea un ţinut Codrul; în 
Țâra-Românâscă Codru era jude: 

țul Teleormanului; Codrul este o 

parte din Banat, ai căruia locuitori 

se dic Codreni, etc. 
v, Codru. 

Ardelen, -ă s. -că, subst. et adj;; 

habitant de Transylvanie; 'Transilvain. 

Ca adjectiv, e sinonim cu ardele- 

nesc. Ca substantiv, sinonim cu Un- 

gur6n, însemneză pe locuitor al uneia 

din cele trei provincie mari ale Daciei, 

după cum locuitorii celor-laite do& se 

chiamă Munteni şi Moldoveni. 
Urechia, Letop. 1 p. 98: „Pre Ar- 

deleni [Moldovenii] nu-i lăsa să oâih- 

nsscă, ce pururâ le făcea nevoe, şi ce: 

tăţi multe le luase şi le lipise cătră 
țara Moldovii...“ 

Cantemir, Chron. I, 87: „n6mul Mol: 

dovânilor, Muntânilor, Ardelenilor, carii 

cu toţii cu un nume Români să 

ch6mă...“ 

La feminin, se dice Ardelenă, . maă 

adesea însă Ardelencă,. 

O baladă de lingă Sibiiu: 

La pâlele muntelui, 

In tărguţul Gratului 

Svrigă Ana 

Ardelena... 

(Pompilii, 71) 

Doină din Transilvania : 

Câte fete ardelene, 

- T6te's negre la sprâncene.., 

U 8;2%
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Altă : 

Cât e ţâra Ungurâscă, 

Cât e ţâra Românescă, 

Nu e fl6re pămîntâncă 
Ca fetiţa Ardelencă... | 

(Alex. Pos. pop. 2- 301) 

Deminutivul bărbătesc este A rde- 

ienaş, cel femeiesc A rdelencuţă, 
une-ori Ardelenuţă.- 

Balada „Ana“: | 

F6iă verde de sălcuță, 

„Săracă „Ardelenuţă... 

i (Pompiliti, 73) 

Ca şi Arapul, Turcul, Căza- 

cul, Rusul etc., Ardelenul se aude 
fârte des în popor . ca poreclă pentru 

Românii veniţi din Transilvania sa 
pentru pogoritorii lor. 
„Act muntenesc din 1639 (Cond. Mss. 

a Govorei, Arch. Stat., No. 1 p. 253); 

„Şi am scris eu popa Nicola Ardele- 

nul, care. am fost scoţător de cărţi la 

tiparele domneşti...“ 
„N... Ard6l.— Ardelenesc. -- Unguru. 

 Arăolâna, t. de Chordogr. popul. — 

v. Ardelenesca. 

;.„Ardelenăg . 
;.. Ardel6nă - 

: Ardel6ncă 

Ardelencuţă 

:; Ardelență 

  

v, Ardelen. 

  

"Ardelânul, n. pr. pers. m. — v. 

Ardelen. 

2 Ardelânul. t. de Choreog. popul. — 
V. Ardelenesca. 

Ardelenăse, -6scă, adj.; transilvain, 

provenant de: Transylvânie, âpparte- 

nant ă la Transylvanie. Se dice şi 

ardelen,..dar mal rar sad mai 

cărturăresce.   

Doină haiducâscă : 

Veni-ar timpul să vie 

Ca Românul 6r să'nvie 

Şi de hoţi să mântuâscă 

Târa lui ardelenescă !... 

„tâlex., Poes. pop. 2. 311) 

Doină din Transilvania: 

Câtu-i “ţara românscă, 
Nu-i ca fat'ardelenescă... 

(J. B., 8. 

Altă: 

Cine jocă şi nu strigă, 

Face-i-sar gura strimbă; 

Caşa-i jocul românesc 

Cu strigăt ardelenesc, 

Când Vaud m&'nveselesc!... 

| | (lbid. 369) 

O baladă din Bucovina: 

| Trei voinici ardelenesti. 
Pe trei cai braşovenesci, 

Cu îrăele *mapărătesci... 

(Marian. 1, 170) 

Femininul ardelenescă, articulat: ar- 

delenesca, a devenit. numele unuia, din 

danţurile poporane române cele mai 

respândite. 
„Jocul cel mai lăţiţ în Ard6l este 

așa numitul joc românesc, care 

în unele locuri (mai cu s6mă dincâce 

de Olt, în Tera Oltului şi în T6ra 
Bârsei) se numesce şi ardelenesca. Ar- 

delenesca este unul din jocurile cele 
mai originale şi mai pline de viaţă...“ 
(. B., 475) 

v. Ardăl. — Ardelân. — Ardelenăsca. 

Ardelenâsca (adj. f. artic.) s. arde- 

l16nul (subst. m. artic.) s. ardelâna (s. f. 

art.) s. ardelenâsce (adv.); t. de Cho- 
r6ogr. popul.: la tarentelle roumaine. 

Acest. danţ ţerănesc, pote cel mai in- 

teresant din întrâga choreografiă ro: 

mân6scă care e atât de avută, are în 

popor, după localităţi, o mulţime de 

numi, afară de cele patru forme de
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mai sus, derivate din Ardâ6l. Cea 

mai bună descriere o datorim d-lui 

Al. Pop (Transilv., c. Sân-georz), şi 

anume: 
„Ardelena e numele unui joc care 

mai are în Transilvania şi alte numi 
particulare după ţinuturi, ca: Abru- 

dna, Haţegana, Someşana 

ete.; în Banat Lugojana; în Mol- 

dova şi Bucovina îi dic: Ardelena sai 
Ardelenesce, în România Ardelena, Ar- 

delenca, Ardelenesce şi Ungurenesce 
(a Rucăr). In multe localităţi însă po- 

porul îi dice acestui joc numai: de 
mână sai de învirtit. Jocul Ar- 
delena, sub ori-ce nume ar fi, e ace- 

laşi în fond ori-şi-unde se j6că, cu 

deosebire mai ales în mişcarea. făcută 
cu paşii: mai lini, mai vioi sai! în să- 

rituri. Danţul stă din do părţi. Par: 

tea: întâe e un fel de preumblare a 

unui bărbat cu o femee, câţi-va paşi 

înainte şi câţi-va paşi înapoi. Partea u 

doua e învîrtirea femeii în jurul bărba- 
tului. Voiu. descrie cum se execută a- 

cest joc pe valea Someşului-mare dela 
Năsăud în sus, anume în comuna Sân- 

georz. Se j6că de un bărbat şi de o 

femee. Bărbatul ţine cu mâna dreptă 

mâna dreptă a femeii, întocmai cum 
se string mânile la salutare. Fata în- 

cepe făcând cinci paşi înainte după 

tactul musicei, al şâselea tact îl îm- 

pedecă întorcând îndărept; şi făcând 

€răşi cinci paşi, la al şeselea tact 
iarăşi împedecându'l se întârce. Paşii 

făcuţă înainte sint mai lungi, mai vioi 

ca cei dela întârcere. Fata repetă me- 

re acâstă mişcare. Bărbatul, stând 

în faţa femeii, tot la do8 tacturi face 

un pas cu mult mai mic ca femeia, 

adecă face trei paşi înainte şi trei în- 

dărept, așa că în joc se face un fel 

de înaintare în formă de cerc. Acestea 

sînt paşii regulaţi ai bărbatului şi 
ai femeii. Bărbatul însă nu-i restrîns   

numai la acestă migcare, care este 
forte lină, ci pâte să facă ori-ce fel 

de mişcări vioi şi chiar sărituri, ţi- 
nând tot-d'a-una samă de tact, Partea 

a doua, care este adevărată, ardelenescă, 

se începe cu pe sub mână sai 

peste cap sati odă pestecap, 

adecă bărbatul ţinând femeea de mână 

o învîrte de doă sai trei ori pe sub 

mâna lui, şi învirtindu-se odată şi 
bărbatul, vin faţă în faţă, aşa că u- 

mărul drept al bărbatului să se în- 

tălnâscă cu umărul stâng al femeii. 

Bărbatul prinde cu mâna drâptă fe- 
meea de subsudră, femeea pune mâna 

drâptă pe umărul stâng al bărbatului, 
iar mâna stângă o aş6dă pe braţul 

drept al bărbatului. Bărbatul cu mân& 

dreptă pote să facă multe mişcări, 

bună-6ră rădicând'o în sus se poc- 

nâscă din degete. Bărbatul, piciorul 

drept îl ţine pe loc, iar piciorul stâng 
face cercuri în jurul piciorului drept. Fe- 

meea, stând cât se pote de aprâpe de băr- 

bat, păşesce după tactul musicei cât de 

iute în jurul luj. După isprăvirea unui 

tact, saii dog, se opresc forte repede 

şi se învirt în sens contrar, schimbân- 

du-şi mânile din posiţia de mai na- 

inte. Cu modul acesta continuă jocul 

numit de învîrtit cât voesce. In cur- 
sul jocului bărbaţii obicinuesc a striga 

după tactul musicei într'un mod reci: 

tativ versuri poporane, fie lirice ori 
satirice saii cătănesci. Despre bărbatul 

care reciteză se dice că strigă pe 

la Năstud, pe la Bărbâii cimpoesce, 

pe alte locuri chiuesce sai des: 

cântă etc. Pe unele locuri partea 

întâe o j6că bărbaţii singuri pînă ce-şi 

aleg câte o femee. Un bărbat pote să 

iea, şi do femei, şi atunci dic că jocă: 
bărbunc sau bărbanţă. In Bu- 

covina am v&dut jucând numai partea 

a doua, şi de multe ori numai de băr- 

baţi. Pe unele locuri partea întâe o
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j6că bărbaţii cu bâta, fără de femei...“ 

“Ca varianturi, cari nu sînt de loc 

în contradicţiune cu ar&tările d-lui Pop, 

ci tocmai le mai întăresc, 6tă câte-va: 

„Jocul ardelenesca se dice la, noi şi 

ciobănaşu. De multe ori j6că un 

singur om, cu un bâţ în mână, cân- 

tând fel de fel de cântece, de ex.: 

Unde jâcă doi mocani, 

Par'că j6că doi curcani, 

Hi! hi! hi...“ 

(D. Georgescu, Ialomiţa, e. Coşereni) 

„Ardelenesce este un joc ciobănese, 
aruncând picirele peste ciomag şi 

strigând fel de fel de vorbe...“ (N. Is- 

băş6nu, Muscel, c. Albesci). 

„La danţul numit Ardelenesce saii 

Unguresce, se cântă: 

Ungur6n cu suman scurt, 

Nu şed$&n Moldova mult, 

Şi te du în ţara ta 
De'ţi mănâncă slănina; 

Că de când venişi la noi, 

Sau scumpit brânza de oi, 

Făina de păpuşoiu! 

Ungurân c'o biată 6pă 

Pâtă vara cără cspă; 

Ungurân c'o biată mânză 

Totă vara cără brânză.“ 

(V Căderea, Nâmţ, c. Bistricidra) 

In părţile Hațegului, ardelenesca . 

de înviîrtit se chiamă Toboşganca, 
Jar prin: ardelena se înțelege cea de 

mână. 

„Ardelena pe la noi şin regiunea, 
Crişurilor se jocă aşa: Bărbatul stă în 

faţa muierii şi se prind de mâni; lingă 
ei altă păreche, şi altă, pină se pun 

toţi, câți vrei să jâce, întrun rînd 

oblu, sait —decă's mulți de nu încăp — 

se pun în cere; apoi cu toţii fac trei 

paşi în drepta merei, trei în stânga 

mere, repeţindu-se acestă mişcare de 

trei ori; urmeză trei scuturate în 

loc, de aci trei paşi de-a sărita în 

vârvări, adecă în virful degetelor, 

în drâpta; apoi tot aşa în stânga; a- 
cesta se repeţesce de mai multe ori, 

  

  

şi jocul se re'ncepe din noi. Tobo: 

şanca 0 j6că poporul din comunele 

dela isvârele Jiiului; e un fel de bă- 

tută în loc, întreruptă prin învir- 

tiră în drâpta şin stânga. Ardelena, 

av6nd multe variaţiuni, e forte res- 

pândită în Caran-Sebeş, Lugoş, Beiuş, 

Orade etc.“ (P. Olt6nu, Haţeg). 

Fără a vorbi despre Sulzer (Gesch. 
d. transalp. Daciens, IL, 414 sqq.), care 
nu înţelesese de loc bogata choreogra- 

fii românescă, — cel de'ntâiu care atra: 

se atenţiunea asupra acestui danț po- 

poran, atât de caracteristic, a fost bă- 

trănul Asachi în Gazeta de Moldavia, 

1851, No. 15: „Românii noştri se 

disfătâză, cu acest danţ, numit aice 

Ardelen, a căruia pasuri şi melodie se 

asamănă cu danțul Tarantela ca 

doi gemeni. Acâstă, descoperire merită 

luarea-minte a archeologilor, căci ve- 
derat este că Tarantela, danţ naţional 

în Apulia şi în Italia, împreună cu 

melodia sa, nu s'au transportat acum 

între ţeranii nostri de muzicanți şi de 

danț-maistrii Italieni, ci împreună, cu 

limba, şi alte datini romane s'ait adus 

în Dacia de coloniile ce ai venit din 

Italia...“ 
Să se observe că şi la Italieni Ta- 

rantella are mai multe varianturi: 

„una € la tarantelia, e Valtra & la 
pastorale; e Luna e Valtra viene 

variata da ” suonatori secondo le ca- 

denze...* (Boccone, ap. Tommaseo v. 

'Tarantella). Numele de „Pastorale“ ne 

amintesce pe al nostru „Ciobânaşul“. 
D. Vulpian (Jocuri de brâi, No. 2, 

7, 11, 12, 15) a publicat mai multe 

arie poporane întitulate: _Ardelenesce 

şi Ardelenca, din cari însă numai aria 
dela Câmpu-lung (No. 11) şi mai ales 

acea dela Mog-Puiu din Bucuresci (No. 
15) sint bine reproduse. Acâstă din 

urmă este aprâpe întocmai cu urmă» 

t6rea ariă, publicată de G. Asachi în 

Almanah de învăţătură (aşi 1851):
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7. Agănăsi. — Horă. 

[31 Ardelenăsce, adv. ; comme les Tran- 

sylvains, ă la transilvaine. Aşa cum 

se face în Ard6l sai cum fac Ar- 

delenii. Acest adverb a devenit un 

fel de substantiv invariabil în numele 

25,477, UI. 

> 3   
dal Segno. 

danţului poporan celui mai respândit, 

despre care 

v. Ardelenesca. 

2-Ardelenâsce, t. de Chortogr. po: 

pul. — v. 1: Ardelenesce. 

Arâeoăni, s. m. plur.; t. de G6ogr.: 
50
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nom d'un village en Moldavie. Sat ră- 

deşesc în ținutul Bacâului (Codrescu, 

Buciumul 1875, p. 40). Intr'un act dela 

vodă Miron Barnovski, 1629 (Conâ. 

Mss. Asachi tî. 1 p. 360, în Arch. 

Stat): „Şau pus zi înaint6 Domnii 

sale Ignat din Ardăoani cu călugării 

de Berzunţu...“ Cuvîntul vine el din 

ărdâi (hărdâi) = serb. ardov = 

ung. hordo „baquet“? 

V. Hărdâd, 

Ardedne s. ardise, s. f.; t. de Viti- 

culture: sorte de raisin. Cuvintul se 

întrebuințeză numai peste Carpaţă, mai 
în specie în ţâra Hațegului. 

„Ardide galbină şi sură, un soiu de 
struguri forte. dulci, cu bobele dese; 

se coce -curund. Munten6sca s6- 

m&nă cu ardiola sură; numai bâbele's 

mai mărişore, şi dacă spargi b6ba se 

împle gura de sămînță şi suc; e forte 

must6să“ (N. Sânzian, Transilv., Ha- 

țeg). 

„Viţa ardedne în centrul Ardslului 

se dice lordovană, la alţii lorgo- 

vană, unguresce jârgovâny; are 

cOjă puţin roşietecă ; distanţa între no- 

duri saii căpuşi, din cari es alugerii, 

e mai mică decât la alte soluri de 

viță; frunda încă e mai mică, şie 
verde cu c6dă cu tot; struguri face 

pînă la 25 şi mai mulţi, 'cu bâmbe 
sai bone dese, de mărime mijlociă, 

cari după ce se coc capătă culâre ru- 

giniă şi gust dulce; sînt forte căutaţi 
pentru mâncare, se păstreză peste 

isrnă şi daii vinul cel mai dulce. Po- 
porul are şi următârea, fabulă despre 
ardedne, prin care înveţă pe stăpâni 

a nutri bine pe argaţii lor, dâcă vor 
ca şi argaţii să lucre bine: 

„Un popă şi-a trămes sluga la să- 

pat de vinie; preutesa i-a dat merinde 

în traistă: pâne cu câpă; sluga, ajun- 

g6nd la vinie, a dis: 

ARDERE 

| 
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- — Bună dimineţa, ardedne! 

— Mulţumesc dumnitale, I6ne; 

Ce ţi-a dat preutâsa în straiţă, I6ne? 

— Pită cu câpă, arddone. 

— Culcă-te şi dormi, I6ne. 

„Sera, trecând popa p'acolo, văqu că 

vinia nu e săpată; deci a doua di se 

duse şi se ascunse în vinie; sluga, ve- 
nind, far qise: bună diminâţa ardeone 

etc., şi 6r se culeâ. Popa atunci spuse 

preutesei ce a dis ardednea cătră Ion. 

A treia di îi dede preutesa vinars la 

slugă, şin traistă pâne cu slanină; 

sluga, ajungând la vinie, dise: | 

— Buriă diminâţa, ardedne! 

— Mulţumesc dumnitale, I6ne; 

Ce ţi-a dat preutâsa în straiţă, I6ne? 

— Pită cu slaină, ardedme. 

— Pune-te pă lucru, I6ne! 

„ȘI astfel s6ra a fost vinia gata cu 

săpatul“ (P. Oltenu, Haţeg). 

kste învederat că prototipul cuvîn- 
tului e maghiarul jârgovâny, de 

unde de'ntâiu formele ardelenesc ior- 

govană şi iordovană, apoi arde- 

one. 'Trecerile fonetice sînt -anal6ge cu 

ale vorbei „altână“ din maghiarul 
poltvâny“, adecă a- din o- şi -on- din 

-ân-. Forma, muiată ardide din arde. 

one rare trebuinţă de explicaţiune. 

v. Strugur. — Ungur. 

Arâic. — v. Rădic. 

Ardişte — v. 2'Arşită. 

Ardere (plur. arderi), s. f.; Pinfini: 

tif d'ard pris comme substantif: 

action de briâler, brălement, incendie. 

Se întrebuințeză numai cu sensul cel 

material al verbului ar d, -pe când în 

sensul moral se dice aprindere 

sat foc, flacără, văipae etc. 

Aşa: „arderea casei“, însă „aprin- 

derea inimei“, „focul iubirii“, 
„flacăra patimelor*, „văpaia 

urei“ şi altele. h 
Urechia, Letop. | p. 148: „să în-
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toarcă Radul Vodă toată prada şi 
arderea cătă făcusă în ţera Moldovii 

la ținutul Putnii...“ 

Cantemir, Ist. leroglif. (Mss. în Acad. 

Rom. p. 40): „precum cineva pentru 

mântuinţa a tot trupul şi pentru paza 

vieţii fier, foc, şi tăiar6 a unui sau 
şi a doaâ mădulare ardere, -tăiare şi 
de tot dela sine lepădar6, macar că 

cu mari chinuri şi dureri, însă suffere 

şi priimâşte...“ 
Nic. Muste, Letop. III p. 76: „ca 

săgâta aii mers focul, căt pai văzut 
nimene ardere aşa îngrabă,..“ 

Zilot, Cron. p. 65: 

D'o dată audim veste adevărată 

Că şi alţi Cârjalii, ca ş6se-sute câtă, 

In t6ră ati trecut şi fac răutăţi multe, 

Arderi de foc, robii, d'acestea mii şi sute... 

V. Ard. — 1 Ars. — Arsură. — Arşiţă. — 
Poe... 

Ardide. — v. Ardedne. 

Arqător, -6re, adj.; brâlant, qui 

brâle, enflammaânt ou enflammâ, con- 
sumant ou combustif. Forma arsător 

(Cihac), adecă cu s, nu există nici 

în graiu, nici în texturi. Ca şi ver- 

bul ard, ardător pote fi luat în sens 

acțiv: cela ce arde pe alt, sai 

în sens neutru: cel ce arde el-în- 

suşi. Aşa cu primul sens în Omiliarul 
dela Govora, 1642, p. 61: „se vor 

întoarce iazerele întru smoală şi întru 

piatră arzâtoare...“, şi tot acolo, p. 195, 

cu sensul al doilea: „însetoşezi de o 

picătură de apă ca se răceşti limba, 
ta car6 e arzătoare întru văpae...“ 

Sensul activ însă e fără alăturare mai 
des: 

Coresi, 1577, ps. VII: „săgâtele sale 

arzâtoare fâce“, unde la Dosofteiu, 1680: 

„săgețile sale arzăndi le fâce“; 

la Şerban-vodă, 1688: „celor ce ardi 

le-au făcut“, iar la Silvestru, 1651: 
„cu fierbent614,..*   

Ca reminiscință biblică, săgeți 

ardetore ne întimpină nu rar la ve- 
cehi) scriitori. 

Aşa Samuil Clain, Învăţături (Blaj, 

1784) p. 65: „De toate acâst6 omuli 

celii areptii, ca de nişte săgeți 

arzătoare, trebue să se ferâscă,..“ 

La A. Văcărescu, p. 70: 

Săgeţi de foc. arzătoare 

Arunci din ochi când priveşti, 

Răneşti inimi simţitoare 

Or-încotro te iveşti... 

Dosofteiu, 1680, ps. CIII: 

„„facit angelos. 

suos spiritus, et 

„„face pre în- 

gerii săi duhuri 

şi slujitorii săi ministros suos ig- 
foc ardzătoriu.... nem flagran- 

tem... 

unde la, Coresi: „şi slugile sale pară 

de foci“. 

Ioan din Vinţi, 1689, f. 71 b: jtri- 

mite din ceriu putere lecuirii tale şi 

te atinge de trupului robului tău şi 
stânge într'ăosi para ta ardzătoare...“ 

Cantemir, Ist. Ieroglif. (Mss. în Acad. 

Rom. p. 2i): p...din scântei scăpără- 

toare pară ardzătoare să face...“ 

Ibid. p.:167: „suspinele drâpte ce. 

riurile pătrund, şi lacrămile obidite 

chentrul pământului potricălesc, şi sin- 

gele vărsat cărbune arzătoriu şi foc 

pârjolitoriu să face...“ 

I. Văcărescu, p. 8: 

Cornu *nbilşugării adu-ne îndată! 

P'armături, de păvăzi, vino arzătoare ; 

" Grasul, roditorul, albul pept ne-araiă, 

Pue Caduceu'ţi iar negoţu'n floare... 

Costachi Conachi, p. 9%: 

Arde-mă foc arzătoriu, 

Dar vai mie, că nu moriu! 

Rădic mâini, mă rog la cer, 

Milă nu găsesc, şi pier!,.. 

In descântecul „S6relui“:
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Hesai s6re, 

Frăţisre, 

Cu 44 rage ardelăre; 
Patru-deci ţine-ţi-le, 

Patru mie dă-mi-le... 

(00l. 1. Tr, 1882 p. 314) 

Balada „S6rele şi luna“ : 

Eu am plete strelucite, 

Tu ai plete aurite; 

Ei am faţa argdătdre, 

Tu — faţa mângâetore... 

Doină din Ardsl: 

Codrule, codruţule, 

Deschide'ţi cărările, 

Să'mi duci supărările; 

Căci a-casă 

Nu mă lasă 

Dorul mânârei argetor, 
Ce m& face călstor... 

(Familia, 1886 p, 275) 

v. Ard. — Argobu. — Argos. — Argulii. 

Ardoiu, -6e, adj.; ardent. Forma 

arsolu, ca la Cihac, nu se află nicăiri. 

Ardoiu derivă din ard prin acelaşi 
sufix -oiu=oniu ca în „usturoiu“, 
purdoiu“, „ascultoiu“, „lucroiu“ şi alţi 
vechi adjectivi, din cari unii sai sub- 

stantivat. E sinonim cu ardător, 

dar fără a se aplica la ardere ma- 

terială, ci numai figurat la aprin- 

dere morală, la focul unei pa- 
time, fie ură, fie iubire. 

A. Odobescu, Mihnea-vodă p. 8: 

„tatăl, om matur şi virtos, avea scrise 

pe fața sa păr6să şi posomorită şi'n 

ochii sei ardoi şi'ncruntaţi, 
străşnicia, caracterului sei...“ 

Costinescu (Vocab. I, 63) re ex: 

plică pe ardoiu prin: „atrăgător, căl- 

duros, care atrage la sine întrun chip 
plăcut“. 

V. Ard.— Argător. — * Ardoiu. — Ar- 

dos. — Argulii. — Ascultoia. — 2-0bu. 

*-Argățu, s. n.; t. culin.: sorte de   

gaude ou de polenta au lait. Acelaşi 
cuvint cu cel precedinte, dar substan- 

dtivat ca nume al unui fel de mân- 

care. Se aude numai peste Carpaţi. 

pAraotu se dice lapte cald, carel 
bagă preste mămăliga ce a rămas în 

con, şi apoi ferbând le frămîntă 

bine împreună“ (R. Simu, Transilv,, 
ec. Orlat). 

v. *Ardoiu. — Usturoi. 

Arqos, -6să, adj.; ardent. Sinonim 

cu ardoiu, dar aplicându-se numai 

la aspect, nu şi la, pornire saii căldură. 

E format din a rd prin sufixul -os, 

ca şi „arătos“ din „arăt“. 

A. Pann, Erotocrit î. 1 p. 28: 

Şi de'ţi va face 'ntrebare: 

De ce ai suflări ardose? 
Spune'i că eşti o oftare 

Unei inimi credincidse... 

Balada, „Necola Neculcea“ din Do- 
brogea. : 

Impregiur de vie 

Să'mi sameni tu mie 
Năramze frumâse, . 
Că sînt, mai ardâse... 

(Burada, Calăt. p. 135) 

unde editorul explică în notă pe o7- 

dose prin căutate, ceia ce n'are 

sens, căci epitetul indică aci numai 

cul6rea, cea roşietecă, aşa dicând fo- 

c6să, a unor portocale. 

Baladu „Srele şi luna“ tot de a- 

colo : 

„ Masa tu să mi-o gătesci 
Şi să o împodobesci 

Cu pome frumâse, 

Cele mai argâse... 

(bid. p. 171) 

În gescântecul „S6relui“ cules de 
S. F. Marian (Col. 1. Tr. 1882 p. 344), 
versul : 

S6re luminos, 

Cât eşti de rădos...
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trebui să fie în loc de: 

Cât eşti de ardos... 

v. Ard. — Ardoiu. 

Arduliă, -iă, adj.; chaleureux. Si- 

nonim cu ardoiu, însă cu o nu- 

anţă deminutivală. Se întrebuinţeză, în 

Moldova. Derivă din ard prin dup- 

lu! sufix deminutival -ul-iă. 

I. Crengă, Povestea lui Harap-alb 

(Conv. lit, 1877 p. 186): „..tu eşti 

Gerilă? Aşa că taci?.. Tu trebue să 

fii, pentru că şi focul înghiaţă lăngă 

tine, de ardulii ce eşti!..“ 

V. Ard. — -dă. 

"-are (plur. -âri), suffixe feminin no- 

mina] correspondant au latin -alis et 

aris (ale, -are). In limba latină 

sufixul -alis, identic cu -aris, 

formă mai mulţi adjectivi şi pre-puţini 

substantivi ca: „sodalis“, „canalis“ 
etc.; în graiurile romanice însă a de- 

venit covîrşitâre anume funcțiunea cea 
substantivală a acestui sufix (Diez, 

Gramm. Il 3, 828). La Români el for- 

mâză numai un mic număr de sub- 

stantivi, precum: spinare = [pars] 

spinalis, căra 7 e=—lviaj] carralis, bră- 

ţare= [anulus] brachialis, făţare 

= facialis, luminare = luminaris, 

căldare=—caldaris, strămuriare 

= stimularis, frigare ete. In gra- 

iul vechiu se dicea tot aşa frun- 

tare(=— frontalis) la ceia ce se purta 

pe frunte, şi focare (=focalis) la va- 
iră, de ex.:: 

Noul Testament 1648, f. 25: „toate 

faptele lorii le fac pentru ca să arate 

oamenilor, lărginduşi fruntările 

lor şi mărindu'şi marginile veşmin- 

telor...“ 
Dosofteiu, Synaxar 1683, oct. 24 

(£. 84 b): „aprinsă o focare mare 

şii aruncă pre toţi dei arsâ,..%   
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Ibid. apr. 19 (f. 89 a): „punelli pre 

dânsulii în grătariulă focărsi..“ 
Acest sufix s'a stărpit din graiu 

mai cu samă prin ciocnire cu sufixul 

verbal infinitival -are, cu care sa şi 
confundat în unele cuvinte, bună-6ră 

în născare, corespundător occiden- 

talului „natale“, saii în vîndare şi 
pierdare. 

v. '-0ău, —-ariţă. — Cărare. 

2--axre (pl. -âri), suffixe verbal infini- 

tival correspondant au latin -are. 

Laurian-Maxim : „are, &re, 8re, 

ire, terminaţiunile infinitivului verbi- 

lor, trecute în substantivi cu imme- 
diata insemnare a verbului, precum: 

purtare, umblare, măncare 

ete. Limba, română e fârte copi6să în 
atari substantivi verbal şi are o mare 
facilitate de a'şi exprime ideile indi- 

cate prin verb în formă de substantiv, 

prin care întrece pe tote surorile sale 

de ginte latină“. 
In conjugaţiune infinitivul perdând 

în graju aprâpe cu desevirşire pe fi. 

nalul -re, îl conservă'astădi numai 

când funcţion6ză ca substantiv: „a 

mânca“, dar „mâncare“ cu plura- 

lul analogic „mâncări“, astfel că 
-are a devenit pe deplin un sufix no- 

minal feminin. 

v. 2.-7e, 

5:axe. — v, 124. 

+-Are. — V. !'Ariă. 

Arâciu, s. n.; licitation, adjudica- 

tion. — v. Zlarectu, 

Areciluâse. — v. Fareciluesc. 

Aref, n. pr. m. loc. — v. Haref. 

Arăl, s. m.; t. de Botan.: Laserpi-
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tium latifolium, turbith des montagnes. 

După Alth (Hauptbericht f. Bucovina; 
1862 p. 83) aşa se chiamă acestă 
plâată la Românii din Bucovina. A- 

tâta, scim. Nu cum-va să fie mai cu- 

rând „A rum latifolium“, de unde s'ar 
explica arel ca deminutiv din ar? 

V. 2" Aron, 

Arendăre. — v. Arendez, 

Arendăş (plur. arendași), s. m.; fer- 

mier, tenancier. Se aude şi forma o- 

rendaş. „Acela care ţine, care are în 

arendă, în posesiă, o moşiă, un o- 
pieet Gre-care“ (Costinescu). Sinonimul 

chiriag se întrebuinţeză când e 
vorba de binale şi de lucruri mişcă- 
târe, pe când arenda se aplică cu 

deosebire la acela ce ţine un pămînt. 

Se dice şi arendar sai orendar, 
mai ales în Moldova, însă cu sensul 

mai restrîns de acela care ţine o câr- 

ciumă dela ţeră. Forma arendător 

sai orîndâtor nu e poporană, pre- 

cum nu e nici derivatul arenda. 

torie „affermage“, ambele citate de 

Cihac după „Codica civilă a Moldovei“. 

Caragea, Legiuire 1818, p. 23: „Chi- 

riiaşul sau arendaşul veri-ce va, zidi 

sau va preînoi la lucrul ce lau închi- 

riiat, fără ştir6 stăpânului, cheltuiala 

este a sa...“ 

A. Pann, Prov. Î, 104: 

Puind pe sâteni la clacâ 6re-care arendaş, 
Sa 'ntâmplat în ei să fie şi un leneş, ne- 

- voiaş, 
Care del punea la sapă, adormia în mâini 

- cu ea... 

Dinu Golescu, Călătoria 1826, p. 9%, 

descriind nevoile ţeranului român: „și 

el neavând să d6, ori o să!l bată, ori 
o să'l l6ge şi o să'l ducă să'l vânză 

pentru un an, doi şi mai mulţi, sau 

la un boierenaş, sau la un arendaș, 
sau la ori-cine se va găsi, ca el să-i 
slujâscă acei -ani...“   

Faţă cu o asemenea situaţiune so- 

cială, nu e de mirare cântecul po- 

poran : 

Frungă verde barlaboiu! 

La mră la Torontoiu 

Vine-un car cu patru boi 

Incărcat cu păpuşoiu; 

Dindăritul carului 

Arendaşul satului, 
Lipitârea dracului!... 

Cesăâr Boliac îşi încheiă pe „Sila“ 

prin : 

Sufla în peptul mă-sei, ca dâr' s'o încăl- 

gâscă; 
îi căuta cojocul... dar unde să] găsâscă ? 

Căci e la arendaş, 
D'o dată cu căldarea luat zălog în silă 

Pe-o 6rbă datoriă... O, Dâmne, fie'ți milă, 

De rob şi de clăcaş!... 

La feminin se dice arendăşdică 

saii arendăgiţă=— 10. nevasta aren- 
daşuluă; 20. femeea; care ţine un pă- 
mînt în arendă. 

v. Arendă. — Arendăşesc. — Chiriaş. 

Arendăt. — v. Arendez. . 

Arândă (plur. arende şi arendi), 
s. f.; ferme, bail; cabaret affermâ. Se 

rostesce şi: arîndă saii orîndă. Deşi 
cuvîntul vine din lat. ad-reddita, 

fără preposiţiune reddita, de unde 
italianul „rendita“, spaniolul „renta“, 

francesul „rente“ ete., totuşi Românii 

Vaii căpătat tărdii prin Slavi, la cari 

toță, ca împrumut din medio-latina, 

găsim arenda, la Unguri ârenda, 
la Ruteni orenda (Cihao). Sinonimul 

chirii şi-a restriîns sensul numai la 

ținerea binalelor sai a lucrurilor miş- 

cătâre, pe când arendă se aplică, în 

specie la pămînt, pe a-locuri şi la, câr- 
ciume de prin sate. 

Caragea, Legiuire 1818, p. 22: „In- 
chirier6 sau arenda este tocmelă, 

şi să zice când zidire 'noasiră sau ro-
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durile şi veniturile pământului nostru 

le dăm altuia cu cutare preţ în cu- 

tare soroc ca să le stăpânscă...“ 

Zilot, Cron. p. 89: „neguţătoriă a 

hoțomanilor Greci, caţauni, cu carii, 
întovărăşindu-se cei de o săminţiă cu 

dinşii egumeni, vînd arendele moşiilor 
mănăstirescă cu tocmâlă necinstită...“ 

„Pe la noi la, crâşmă se dice orîndă“ 

(T. Popescu, laşi, c. T&utesci; preui 

I. Ionescu, Sucâva, c. Preutesci). 

Doină din Bucovina: 

Prungă verde trei văsdâge! 

Colo'n vale la pril6ge 

Tin orînda trei Jidauce 

Şi vînd vin de trei sorâce... 

(Marian, II, 133) 

Ca, locuţiune proverbială, la 'Țichin- 

d6l, 1814, p. 203: „a, vorbi, ca şi când 

ar fi luat în arândă vorba...“, adecă: 
fără a lăsa să vorbescă şi alții. 

Despre epoca fanariotică se obicinu- 

esce a, se dice că: Grecii ţineai! ţările 

române în arendă dela Turci, stăpâ. 

nind nu ca Domni, ci ca arendaşi. 

Costachi Negruzzi, Scris6rea XIX : 

„Moldavia se făcu o arendă ce se vin- 

dea, celui ce da mai mult... Un vâc se 
mulse ţsra de aceşti arendaşi!“ 

v. Arendaș. — Besmăn. — Chiriă. — 

1:2-Oyîndă. 

Arendărit s. orîndărit, s. n.; „affo- 

rage“ (Cihac). — v. Arendă. 

Arendăşăse, -sscă, adj.; appartenant 

ă un fermier, d&pendant d'un fermier, 

Ceia ce este a unui arendaş sai se 

atinge de un arendaş. 

Zilot, Cron. p. 110: „decât să în- 

tre acestă adăogire în visterie, care 

nu mai are saţii, mai virtos de când 

domnesc Grecii, pungă -arendășescă fi- 

ind acum, mai bine să rămâie tot în 

țâră, că nu e greşslă a ave Românii   

acest folos, firesce a lor fiind Şi cu 
sângele lor câştigat...“ 

V. Arendaş. 

Arendășiă, s. f.; 10. 6tat du fer: 

mier; 20. cour de la ferme, maison du 
fermier (Pontbriant, Dr. Polysu). 

V. Arendaş, 

Axrendăsiţă ” 
=$ | v. Arendaş. 

Arendăşoică | 

Arendăz (arendare, arendat) vb.; 

aftermer, donner ou prendre ă ferme. 

Sinonim cu închiriez, dar numai 

când e vorba de pămînt sai de câr- 
ciume dela ţâră. Se întrebuinţeză şi 

forma arenduesc (Costinescu). 

v. Arendă. 

Areniuăse. — V. Arendez. 

Arâng. — v. Hareng. — Clopot. 

Arâni, s. m. pl.; t. de G6ogr. =— 

V, Arienă, 

Arepă | v. Aripă, - 
Arepă j 

Aret, s. n.; entourage, proximite 
de quelgue chose. Se construesce mai 

tot-d'a-una cu preposiţiunea în. Sino- 

nim cu prâjmă. Se aude numai la, 

Românii de.peste Carpaţi. | 

3. Mangiucă (Familia, 1884 p. 115): 

„Aret, cu tonul pe a dela început, în- 

s6mnă în graiul bănăţenesc: alentours, 

environs, Umgebung, Umgegend, de 

ex.: am vădut pe Petri ieri îmblând 

în aretul casei tale; în aretul acesta 

nu am audit să fie v&dui cine-va pe 

acel lotru; în areful mei (persnei 

mele) nu scii să se fie arătat omul 

acela despre care este vorba...“
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Basmul „Azima îmblătâre“ (Familia, 

1883 p. 99): „Domnul nostru Isus 
Hristos şi cu St. Perru tot pe pămînt 

erai. Odată merg la ţâră cam în a- 

vetul unde era fratele cel mai mare 
cu turma...“ 

„Şorecii chiţorani sînt aceia care 

îmblă în aretul apei“ (D. Angeloni, 

Banat, Lugoş). 

„A îmbla în aretul cui-va, de ex. 

fecior după fată“ (BR. Simu, Transilv., 

€, Orlat)—a se învirti pe lîngă cine-va, 

ai da tiredle. 

Aret „entourage“ n'are a face întru 

nemic cu art „montrer“, cu care 

sa încercat a'l înrudi Lexiconul Bu- 
dan, derivându!'l din latinul erecte. 

De asemenea nici cu latinul area 

(Mangiucă), de unde vine al nostru 
„ariă“, nu se potrivesce. Este un ma- 

ghiarism, din &rre't=erre-itt, de 
unde Ungurii ai şi o formă nasalisată 
errint (Fogarasi), însemnând: „de 

ce câtâ-ci, dans cette direction-ci“. Tre- 

cerea iniţialului e- în a- este ca în 
„Ard6l = Erdâly,“ „argat = 2oyărms“, 

„ariciu = ericius“ ete. Accentul ungu- 

resc e conservat intact. Locuţiunea;: 

„în aretul vîntului“ (L. B.) vrea să 

dică: „du cât6 du vent“ sai „dans la, 
direction de vent“. Budai-Delenu (Dicţ. 

Mss. în Muz. istor. din Bucur.) accen- 
tâză bine cuvîntul: dretu, şi 1 nu- 
mesce ardelenesc; dar voind cu ori-ce 

preţ a/l apropia măcar pe furiş de la- 
tinul recte, el traduce expresiunea.: 

„stare în aretul cul-va“ prin: „gegen 
einem gerade oder in gerader 

Linie stehen“, unde „gerade“ e cu to- 
tul de prisos. Miklosich (Rum. Lautl,, 

Vocal. II p. 26), credând că cuvintul 
se accenteză pe e şi că însemneză 

„contra, opposite“, doă aserţiuni de o 

potrivă greşite, îl pune în legătură cu 

verbul ar&tare, pe care 7] explică, 

prin „gegeniiberstellen“. 
v, Arât $ IV.   

2-Argt, 5. n.; t. milit.: d6fi, menace.— 

V, Are. 

3Arăt, — V, I'Arete. 

““Arâte (plur. arefi), s. m.; bâlier. 

Latinul arietem. Si românesce po- 
porul rostesce pe a-locuri ariete, une: 

ori aspirat: harete. Cuvintul se pă- 

streză mai ales în Oltenia şi peste 

Carpaţi. ÎI ai şi Românii din Istria, 
despre cari I. Maiorescu (tin. p. 85) 

dice: „Arete şi ariete, plur. areţi, ber- 

becele nescobit, berbecele taur. Ac6stă 

distingere între ariete şi berbece 

este usitată şi la oieri din munţii 
dintre Ard6l şi România muntenă, 

şi'n acâstă din urmă dela Olt pînă 

la Argeş...“ 
In dialecte francese se dice de ase- 

menea aret, art sau ar&t; italie- 

nesce ariete (Rolland, Faune popu- 

laire, t. V p. 116). 
„Arete, areți, se numesc berbecii 

când sînt; deschiliniţi de oi“ (S. Liuba, 

Banat, c. Maidan). 

„Cuvintul arete se rostesce pe la 

noi arece“ (Î. Bombăcilă, Banat, c. 
Teregova; M. Dragalina, c. Borlova). 

„Berbecele nescobit se dice arete“ 

(R. Michăilenu, Mehedinţi, c. Vînju- 

-mare). 

„Harete se dice la berbece de 

doi ani“ (C. Drăghicescu, Mehedinţă, c. 

Bistriţa). 
„Poporul nostru numesce berbe: 

cul şi aret, iară pre păstoriul lui 

areţariu“ (|. Flocă, Trasilv., c. 

Sina). 
„Arieți se dice la berbeci de când 

se aleg dintre oi pină când se lasă 

&ră între oi la Sân-Mihaiu, cu care 

ocasiune se face o turtă tare de făină 
de cucaruz ori de grâu şi se dă cu ea 

printre oi; decă cade turta cu faţa în 

sus, atunci le merge bine la oi când 

vor făta; dâcă cade cu faţa în jos, a-
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tunci le merge reii; acea turtă se dice 

turtă de arieți“ (P. Olt6nu, Transilv., 

Haţeg). 

Sin Moldova arete ne întimpină a- 
desea în vechile texturi. 

Dosofteiu, 1680, ps. LXIV: 

Învăscurâ-să 
creţiă oilor şi ză- 

podiile înmulţă- 

-vorii grâul... 

Induti sunt a- 

rietes ovium, 

et valles abunda. 

bunt frumento... 

unde la Coresi, 1577: „înveştirâ-se 

berbecii oiloriă...“ 

Acelaşi, ps. LXV: 

„„rădica-voi ţie 

cu tămâie şi a- 

reţă, rădica-voi 
țiie boi cu vătui... 

„„0offeram tibi 

cum incenso et 

arietibus, fa- 

ciam tibi boves 

cum hircis... 

  

unde la Silvestru, 1651: „voiu înnălța 

ție cu myrosenie de berbeci...“ 

Acelaşi, ps. CXIII: 

Munţii, că vă 

giucat ca areții... 

Montes gestie- 

runt velut arie- 

tes... 

Dosofteiu, Paremiar 1683, a b-a 

Marţi f. 7 a, Genes. XV, 9: 

„a-mi 0 vacă 

tretină şi capră 

tretină, şi ariate 

tretini... 

„„accipe mihi ju: 

-vencam trimam 

et. capram tri- 

- mam et arie- 

tem trimum... 

unde în Biblia Şerban-vodă, 1688: „şi 

berbâce tretini“; dar şi acolo, Ge- 

nes. XXXI, 10: 

„Şi fu când „et factum est, 

| 

  

  

zămisliia, oile, şi guando concipie- 

văzu cu ochii prin bant oves in u: 

somnu, şi iată tero accipientes, 

țapii şi aretăi... et vidi oculis meis 
in somno: et ecce 

hirci et arie 

tes...   

Cantemir, Ist. leroglif. (Mss. în Acad. 

Rom. p. 197): „Artele mai târzii vi- 
tejia. ce făcusă cunoscând, car6 macar 

că dintâmplare fusese, însă îndată, 

duhurile câle de arce ce purta îşș 

schimbă, şi pănă în dzuă din oae 
în jiganie şi din arte în lup să 

mută...* 
Corbea, Psaltire circa 1700 (Mss. în 

Acad. Rom.), ps. LăĂIV: 

Şi areți oilor în îmbrăcăminte 

Sau îmbrăcat şi le-au fost de jucat aminte... 

Dela Moldoveni, pe arete lau îm- 
prumutat Rutenii din Galiţia: „are- 
vii, Widder“ (Zelechowski, [, 5). 

v. 23% Arete. — Berbece. — Alemesc 

(p. 818). 

2 Arâte s. ariâte, s. m.; gros billot, 

servant ă enfoncer des pieux, sonnette. 

„Aricte, o unsltă de bătut pari, po- 

ciumpii“ (L. B.). Şi franţusesce se 

dice „mouton“ saii „bâlier“, nemţesce 
„Ramme“ Gin „Ramm“ ete.; dar ter- 

menul român nu pâte fi o traducere 

modernă, căci atunci — negreşit — în 

loc de archaicul arete, întrebuințat 

forte rar, Sar fi dis cu vorba obicinu- 

ită „berbece“ sai „cărlan“; ci este o 

moştenire da-dreptul din latinul a- 

rietem: „labat ariete crebro janua“ 

(Virg.). 

v. "Arete. 

sArâte s. m.; t. Astron: con- 

stellation zodiacale du Bslier. Una din 

cele do&-spre-decă constelațiuni ale zo- 

diacului, prin care s6rele trece în A- 

prile. Astădi se dice Berbece. Ace: 

laşi cuvint cu cel precedinte. 
Cantemir, Ist. Ieroglif. p. 116: „lară 

după ce soarele în zodia Racului să 

coboară,. căci vîrful munţilor acelora 

supt; zodia Arâtelui să află...“ 

V, t' Arele.
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“Arăte. — v. Hărâţ. 

-âreţ, -ăreță; suffixe nominal pâjo- 
ratif. La cuvîntul limbâreţ „ba- 
varâ“, Cihac îi dă un prototip latin 

„linguaricius“ şi'l alătură cu spanio- 
lul „lenguarăz“ şi portugesul „lingoa- 

răz“ =, linguarăceus“ ; dar atuncă ar fi 

cel mult „limbărăţ“, 6r nici decum 

limbâreţ. Tot aşa în sinonimul 
vorbâref. Sufixul compus românesc 

-drej se înrudesce cu cel spano-portu- 

ges -arăz numai prin sufixul primar 
«ar. Limbârej, vorbâreţ, derivă 
din „limbar“, „vorbar“, cu acelaşi sens 

ca în „flecar“. La vechii Romani acela, 

ce flecăria trebuia să plătescă un fel 

de gl6bă numită „linguarium“ :. „ecce 
ut doleat ut, postea consideratius lo- 

quaris: quod dicere solemus, lingua. 

rium dabo“ (Seneca, Benef. IV, 36). 
Apoi prin analogiă putea să fi fost 

deja la Romani „verbarium“. Cu a- 
dausul unui noi sufix, netonicul -eţ 

la Români, tonicul -ăz la Spano-por- 

tugesi, limbăreţ, „lenguarăz“ sai 

„lingoaraz“, însemneză literalmente pe 

cei ce merită a fi globiți pentru fle- 
cărire. Luând dela, Greci pe reouaraors, 

Românii Vai făcut pismătâref. 
Sufixul -âreţ e latin prin elementul 
-ar, dar slavic prin netonicul -e ţ, care 

este anume sufixul secundar bulgar 

-etz, ca în „nătenetz“, „vătenetzi, 

„hăbavetz“, „golemetz“ etc. La femi. 

nin se dice vorbârefă, limbâreță, 
pismătâreţă, conservându-se sufi- 

Xalul -e.. 

v. *-ar.—-ariţă. — ăreţ. —%"eţ. 

Areţăr, s. f.; t. pastor. — v. 1'Arete. 

Ardi. — v. Ari, 

Arât (arătat, arttare), vb.; faire 

voir, montrer; mă art, apparaitre,. 

Sinonim mai cu samă cu ivesc şi 
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vădesc. Sa păstrat şi la Românii 

din Istria ([. Maiorescu); Macedo.ro- 

mânii însă Vaii perdut, înlocuindu'l 
prin spunre [=exponere], de ex.: 

„Spuneţi faţa = arată'ţă fața“ (Dr. 

Obedenaru, Dicţ. Mss. în Acad. Rom.). 
In tâte formele de flexiune vocala cea 

radicală trece în ă şi a, afară de sub- 

stantivul aret, unde e se conservă in- 

tact şi despre care veci mai jos ($ IV), 

ast-fel că?n graiu nu se aude nică o dată: 

arctă, să arele, areță etc., ci numai: 

arată, să arăte, arăţi, iar une-ori 

chiar: să arate, araţi, arat. 

In t6te accepţiunile sale, art este 
în antitesă cu ascund. 

Gr. Alexandrescu, Aşteptarea;: 

Luna aci s'arată, aci iar se ascunde: 

Abia câte o dată întunecul pătrunde... 

La Cihac (I, 82) se înşiră pentru a- 

ră următârele patru-spre-deci 
semnificaţiuni: „montrer,  dâmontrer, 

signaler, faire voir, exprimer, mar- 
quer, indiquer, manifester, enseigner, 

exposer, dâclarer, dânoncer, d6signer, 

prouver“. In fapt, ele se reduc tâte 

la „faire voir“ ca sensul cel mai ge- 
neral, din care se desface apoi o 

nuanţă reflexivă: m&8 arât „apparai- 

tre“. Din nuanţa cea activă vine sub- 

stantivul verbal ar&tare „indica- 

tion“, iar din cea reflexivă: ar&tare 

„vision“. 

$ 10. Aret sub forma activă. 

Codicele Voroneţian circa 1550 (ed. 
Sbiera p. 126):   Jacob. III, 13: 

Ciînre e pre mân- 

dru şi meşteru 
întru voi, se q- 

rate Giîn buînră 

viaţă lucrul său... 

Ib. Il, 18: a- 

rată mi crediînţa, 

ta... 

Qui sapiens et 

disciplinatus in- 

ter vos? osten- 

dat ex bona con- 

versione  opera- 

tionem suam... 

„0ostende 

mihi fidem tu- 

am,,,
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Călătoria  Maicei Domnului, text - 
circa 1550 (Cuv, d. bătr. [I, 550): 
„Blămu, pre-cistită, să-ţi arâtu uni 

jazeru de focu, unde se muncescu gin- 

tul ominescu creştinescu...“ 
Act: moldovenesc din 1610 (A.L.R. 

Ip. 22): p...preîntr'un uric dela Ale- 

xandru vod ce ne-au arâtat şi lam 
luat,..& 

Dosofteiu, 1680, ps. LIX: 

Arătăş popo- Ostendisti 

rului tău aspre... populotuo dura... 

unde la Silvestru 1651: „arătatai oa- 

menilor tăi iuţime“, la Şerban-vodă 

1688: „arătat'ai norodului tău năsâl- 

nice“; dar la Coresi, 1577: „ivit'ai 

oamenilor tăi greu“. 
Nic. Muste, Letop. III p. 7: „dacă 

au mers boierii în Țarigrad şi aii eşit 
înaintea Vezirului, îndată ai întrebat 

Vezirul: carele este Dabija Vornicul? 

Şi arătăndul ceilalți boieri, ai îm- 

brăcat cu caftan de domnie...“ 

Balada „Feciorul şi maică-sa“: 

Grâpa cum pot să'ţi arat, 

Că de trii ani ce-ai plecat, 

Plâie multă s'a vărsaţ 
Şi grâpa s'o întundat... 

şi mai jos: 

Cum pot; urma să'ţi arat, 

Că de trii ani ce-ai plecat, 

S6rele mi-o strălucit 

Şi ploi calde ai venit, 

Locul tot ati înverdit, 

Cu sârbă sau învălit... 

(Pompiliii, Sibiti, 58 ) 

Balada „Bujor“: 

Prungă verde de negară, 

Pe Bujor mi'l duc prin ţâră 

-De'l arată ca pe-o fârăl.. 

In următ6rele exemple art se a- 

propie prin sens de spun. 

Moxa, 1620, p. 852: „să încâpemi 

de acum arâta şi de înpărâţiia Riml6-   
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nilor de *nceputul lori...“, unde este 
de observat infinitivul fără a. 

1. Văcărescu, p. 423: 

Ş'acele rele ce ne vin, bâle şi multe câte 

Ce ori-ce limb'ar osteni voind să le arâte... 

A. Odobescu, Mihnea-vodă p. 385: 

„trămise pe Stoica, cu bogate daruri, 
în Vişegrad, la craiul Vladislav al Un- 

gariei, ca să'i arate plângerile sale 

împotriva, boierilor țării...“ 

Doina „Trandafir“: 

Am ibovnic logofât, 

Pe nume să vi'l ară: 

Numele lui Trandafir, 

Duşmanii mil pun la bir... 

(G. D. T., Poes. pop. 825) 

Cu acest sens, e interesantă expre- 

siunea: „arăt mutesce = spun fără 

cuvinte“ în Pravila Moldov. 1646, f. 

122: „cela ce'ş va răde de altulu, a- 

rdtândi, muteşte, acela, să va, certa ca 

şi cănd lare fi suduiti şi ocărăti cu 
cuvăntulii...* 

Ca sinonim cu vădesc sai —după 

cum se mai dicea altă dată — obli- 

cesc: 
Moxa, 1620, p. 870: „merseră la 

dinsii acei eretici Manihei de vr6 să! 

scoaţe den credința, dereptă, la eresă, 

de zicia că au chinuiti Hristos pre 
cruce cu trupul şi cu dumnezeiria,; el 

vru să le arate menciunile...“ 

Dosofteiu, Acatist 1573 f. II: „bu- 

cură-te că pre filosofi nemăestri i-a- 
rătaş, bucură-te că pre cei meşteri de 

cuvinte necuvîntători i-ai vădit...* 

Beldiman, Tragod. v. 107: 

La noă câsuri de ziuă, svână, şoptă între 

toți, 
Se vede că'i o pricină, dar săntrebi pe vr'u- 

nul poţi ? 

Căci şi acei ce simţise şi oblicise ce-va, 

Nu "ndrăznia cuvînt să zică sai să arate 

cui-va... 

Acelaşi v. 59:
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Pe prințipul Ipsilante Arhistratig îl numesc, 

Îl smulg din sînul Rosiei şi cu dinsul se 

unesc, 
Se unesc că! ştiii că este cu ştiinţă şi isteţ;: 

Mâna drâptă îl arată în câtu'! de îndrăsneţ... 

Zilot, Cron. p. 6: 

Slavă ţie împărate! Cela ce din început 

Rei în bine tot-d'a-una prin rugi ni Vai pre- 

făcut, 

Precum şi aicea 6răşi ardtaşi minunea, ta, 

Că-i fâcuşi fără de voe angar6ua a ierta... 

Costachi Conachi, p. 223: 

Să m'arunc făr'de si6lă în apă în ciuda ta, 

Ca să'ţi arăt că amoriul m'ai putut înbăr- 

păta... 

Biblia lui Şerban-vodă, 1688, Esdr. 
UI, 4: 

„pre mine Dom- 

nul lui Israili, 

Domnul cel prâ 

înnălţat, mau a- 

rătat înpărat lu- 

mii; şi'm arătă 

mie să zidesc lui 

casă... 

„Me consti- 

tuit regem or- 

bis terrarum Do- 

minus Israel, Do- 

minus excelsus; 

et significavit 

mihi aedificare si- 

bi Domum... 

$ II. Arct sub forma re- 

flexivă. 

Codicele Voroneţian (ed. Sbiera p. 
78), Act. Ap. XXVI, 16: 

„spre atasta a- 

rătau-ţi-me cum 
se te facu slugă 

şi martoru... 

  

„ad hoc enim 

apparui tibi, 

ut constituam te 

ministrum et te- 

stem... 

  

Coresi, Omiliar 1580, quatern. IX 

p. 16: „mainte amu arâlâ-se Mariei 

la mormânti şi alăltor mueri, de-aciia 

se arâtă lu Pătru...* 

Dosofteiu, Acatist 1673, f. 2: „a- 

răță-mi-te ca omul, Qzâsâ neputreda 

ficoarâ,..* 

Neculce, Letop. IL-p. 202: „i sai 
arătat Maica, Precistă în vis şi l-au 

zis să mârgă la Alexandru Vodă.“   

Nic. Muste, Letop. III p. 13: „In- 

tacest an, nepovestită minune sait 

arătat în mănăstirea din gios de ce- 

tatea Hotinului...“ 

Beldiman, Tragod. v. 115: 

Ş'aşa la un câs de noapte, după ce a înoptat, 

Felămarşalul eteriei cu convoi sati arălat... 

Costachi Negruzzi, Potopul: 

Munţii, măgurile nalte sta supt apă în- 

| gropate; 

Undele spăimîntătâre peste ele s'arunca; 

Numai a unei stânci creştet prin talazele 

turbate, 

Precum un uriaş straşnic, din adincuri 

s'arăta... 

I. Văcărescu, p. 493: 

Că ne iubeşte Dumnedei cu dragoste curată, 

În toată vremea o vedem, în toate ni s'arută... 

Doina, „Călătorul“ : 

Ochi'ţi ard şi'ţi arde faţa, 

Ca gar6fa dimineţa, 

Când de rouă'i încărcată 

Şin lumină se arată... 

(Alex., Poes, pop. 2. 46) 

Reflexivul mă ar& însoţit de ad- 
jectiv se reduce la sensul de „pa: 

raitre“. 

Fragment omiletic, sec. XVII (Cod. 
Mss. miscell. al bis. Sf. Nicolae din 

Braşov, p. 276): „nu trupeşte să în- 

ţelâgeţi leg6, voi Jidovilori, ce sufle- 

tâşte, că voi îndârâtnici arătatu-vă, 

şi şchiupatii diîn cal6 ceia der6pta...“ 

Dosofteiu, Acatist. 1673, f. 42: „de- 

cât toţ vă arătat mai fericiţ...“, unde 

— ca şi la Coresi mai sus — este de 

observat forma organică pentru a 2-a 

pers6nă plurală a perfectului: „vă 

arătat“ în loc de forma analogică: „vă 
arttarăță“. - 

Amiras, Letop. III p. 105: „[Nicolai 

Mavrocordat] în domniea dintăia s'aii 

arătat straşnic, că nu numai pe pă- 

mănteni nu'i credea, dară nici pe ai 

săi...“
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Acelaşi, p. 113: „Intvacestă, dom- 

nie Mihai Vodă [Racoviţă] sai arătat 

schimbat din firea carea arătasă în 

domniea, dintăiu...“ 
Enachi Cogălnicenu, Letop. III p. 282: 

Şi cu toate "'mpodobită, . 

Acum te-arăţă pr6 urită.. 

A. Pann, MoşAlbu, 1 p. 76: 

Ca să nu sarate mai ţanţogşi ce-va, 

Ci la fel cu dînsul fiind înbrăcaţi 

Semăna la tâte ca trei gemeni frați... 

Doină din Ardăl: 

Bade, trandafir frumos, 

Vrut'ai să te-aretă duios, 

Dar te-ai arâtat ghimpos, 

Şi din. minte nu m'ai scos... 

(Wamilia 1884 p. 516; cfr. Alex., Poes pop. 2: 369) 

„Ca sinonim cu vădesc: 
Pravila Moldov. 1646, f. 7: „De 

vreme ce va &ura văcariulu, cumil nu 

ştie de periria boului, nice de vătă- 

mătura, lui, iarâ mai apoi să va vădi 

şi să va arăta cu doi sau cu trei mar- 

turi oameni de credinţă, cum au giu- 
rat strămbi, acestuia să i să tae 

limba...“ 

Ş III. Ar&t în proverbi şi 

idiotismi. 

„Arama omului la beţie se arată“ 

(Pann, I, 117). 
„Dioa bună de diminâţă se arată“ 

(ibid. 1, 85). 
„După ce sa rupt carul, toţi arată 

drumul cel bun“ (Ţara nouă, 1887 

p. 532). 

„A artta spatele=montrer le talon“ 

(Baronzi, Limba, p. 45), ceia-ce se dice 

şi: „a arta călcâile=a se retrage, a 

fugi, a, se trage dintr'un loc de'naintea 

unei pers6ne“ (Costinescu). 
„Nuță mai arăta fasolea = nu mai 

ride“ (R. Simu, Transilv., c. Orlat). 

Locuţiunea „vremea arată“: 

Neculce, Letop. II p..395: „Vremea   
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viitoare va arăta, cine va agiunge să, 

trăâscă,...& 
A. Văcărescu, p. 21: 

Şi d'om av sănătate, 

Vrem$ îţi va arăta 

Că te-am iubit cu dreptate, 

Dar te rog nu mă uita... 

Aret milă, dar, cinste ete. 

Dosofteiu, 1673, f. 73 a: 

Mila să'ş arate 

C6 de bunătate 

Spre noi ticăloşii, 

Precum ne spun moşii... 

Neculce, Letop. II p. 326: „Nicolae 

Mavrocordat] era foarte cunoscător la 

oameni, şi la cei ce'] slujia bine arăta 

dar... 
Acelaşi, II p. 249: „(Dimitraşco 

Cantacuzino] boierilor celor mari le 

arăta dragoste şi cinste...“ 
Cantemir, Divanul 1698, f. 7 b: 

„Fie-te-unde între oameni pasă, şi ei 

— precum că bogat eşti ştiindu-te — 
locul cel mai de susi şi capul mia: 

sii îţ vor arăta...“ 
„A arăta pricină“, sinonim cu 

împut, „reprocher, incriminer“. 
Neculce, Letop. Il p. 327: „pănă 

sai mazilit Nicolai Voâă, tot la în- 
chisoare Paii ţinut [pe Iordachi Rusă], 

arătândui pricină că el ad învă- 

țat pre Turcii Balgii del pârescu la, 

Poartă.“ 
„A arăta cuvînt“, sinonim cu dai 

samă „rendre raison de“. 
Nic. Costin, Letop. II p. 65: „ară- 

tăndu-le [oștenilor] mai nainte cuvînt 

pentru sine, precum are poroncă dela 

Împăratul să mergă cu oștile împo- 
triva, neprietenului...“ 

Ibid. p. 76: „Mihai-vodă îi îndrepta 

[pe Şvedi] spre ținutul Sucevii, ară- 

tăndule cuvînt să se ferâscă de 

margine pentru neprietenul lor Mos- 

cul...
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„A arăta cu scrisul= faire Pin: 

ventaire“, la Enachi Cogălnicânu, Letop. 

III p. 222: „stupi şi arături şi fănaţe, 

care nu le putem arăta cu scrisul...“ 

Ca verb neutru, „arăt la faţă = 

avoir une mine (bonne, mauvaise)“. 
„Arată bine la faţă“ (L. M.). Tot aşa: 
arată, rei la faţă, arată nu sciă cum 

la faţă... Se pâte dice şi simplu: a- 
rată bine; arată reii; arăt gras; arăt 
slab etc. 

În fine, impersonalul „S'arată cul- 
va: 

„Vinerea, sai sfinta Vinere este o 

di, în care femeile se abţin dela multe 

lucruri, precum : peptenatul, mătura- 
tul în casă, facerea de leşiă, spălatul 
rufelor, facerea, de pâne, torsul, cusu- 

tul; căci cred că lucrând vrun lucru 

din acestea, li s'arată, adecă femeea, 

care lucră, păţesce ce-va: o cuprinde 

vro b6lă, îi câce vr'un deget, i s'a- 

runcă a-bubă ete.“ (G. Dobrin, Tran- 

silv., c. Voila). 

Lexicon Budan: „mi se arată bine 
= res mihi succedit, die Sache gelingt 
mir“; din contra: „mi se arată reu.“ 

$ IV. Filiaţiunea. 

Românul arât e peste putinţă să de- 
rive din latinul rectum printr'o for- 
mă verbală arrecto (Cihac, Diet. 1 
p. 82), căci de acolo sar fi făcut la 
noi „arept“, întocmai ca „drept“ din 
„directus“, „pept“ din „pectus“, „în- 
ţelept“ din „intellectus“ etc. Nu e- 
xistă în limba română un singur e- 
xemplu de perderea lui p din grupul 
-pt- când acesta se trage din latinul 

„-ct-, ci numai atuncă când derivă chiar 
din latinul -pt-. Astfel din „directum“ 
se face „drept“ şi de aci înainte p nu 
mai dispare; dar din „capto“ se face 
„caut“ şi apoi „cat“, cu treptata, vo- 
calisare şi finala dispariţiune a lui p. 
Resultă dară că al nostru are! p6te 
să corespunqă unui prototip latin ar- 
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repto, nici o dată însă unui ar- 

recto. 

Sensul fundamental al cuvîntului 
este acela juridic de a vă&di, a scâte 
la ivâlă pe un vinovat, al artta. Ast- 
fel ne isbim de spaniolul reptar şi 
retar „accuser, dâfier“, provenţalul 
reptar „imputer, blâmer“, portuge- 
sul reptar şi vechiul frances reter. 

Aşa în poema lui Cid: 

Riebto-les los cuerpos por malos 8 por 

traydores.., 

(arc pe aceşti 6meni ca, Tei şi tră- 

dători). 

La trubadurul provențal Bertrand 
de Born: 

Quiieu la repte e Vapelh 

De trassio et danjan... 

(că eii o arăt şi o chem la judecată, 
pentru trădare şi înşelăciune). 

Intr'o cronică francesă (ap. Ray- 
nouard, Lex. V p. 87): „les reta et 
les prist...* (îi arătă şii prinse). 

Fonetica spani6lă, portugesă Şi pro- 
vențală nu preface nici o dată pe la- 
tinul -ct- în -pt-, după cum îl preface 
fonetica românâscă. Este învederat dară 
că, occidentalul reptare nare a face 
întru nemic cu latinul rectare, cu 

care pâte fi confundat numai doră 
printr'o greşslă de copist sat printr”o 
falsă, etimologiă. In texturile medio- 
latine ne întimpină mai tot-d'a-una 
forma, cea corectă reptare sai re- 
tare, precum (Du Cange, ed. Carpent. 
V p. 636): 

„Salvo honore suo in hoc, quod re- 
tari non poterit de murtro, neque 
de proditione...« 

„Si quis in Curia a seniore suo co- 
ram principe reptatus fuerit...* 

„-Duntium qui ad reptandum 
venerat...& 

„Dicta, Johanna dictum Petrum in- 
crepaverat seu reptabat...* (Du 
Cange, V, 715).



1557 ARETARE 1558 
  

Se scie de-mult că latinul rustic 
repto, de unde se trag formele spa- 

ni6lă, portugesă, provenţală şi veche 
francesă, ba încă şi forma reto-romană 

ravidar, este o. contracţiune din 
r&puto. Diez, demonstrând cel den- 

tâlu (Etym. Wtb. 2 1, 846) acâstă ori- 

gine, aduce interesante specimene de 

întrebuinţarea cu acelaşi sens a formei 

pline răputo, deex.: „si quis alteri 

reputaverit quod scutum suum 

jactasset.“ Românul -artt represintă 

dară un prototip compus adrăputo, 

din care forma vulgară arr&to se 

găsesce şi'n latinitatea, medievală, bu- 
nă-6ră: „Arretati de crimine aliquo 
qualitergue magno et enormi...“ (Du 

Cange, V, 637). 

Vocala organică e şi sensul cel fun- 
damental pan-romanie al cuvîntului, 

ambele sai păstrat la noi intacte în- 

tun vechiu termen ostăşesc, asupra 

căruia aci ni se pare a fi locul cel 

mai potrivit de a trage băgarea de 

samă, căci printr'însul cele de mai sus 

capătă o deplină întărire. 

La, Spanioli şi la, Portugesi alături 

cu verbul retar „accuser“ există 

substantivul reto „fi, menace“, care 

presupnne un prototip latin vulgar 
reptum. Din compusul arrep- 

tum vechea limbă română avea cu 

acelaşi înţeles vorba aret „defi, me- 

nace, attitude prise pour menacer ou 
defier Vennemi“, peste care dâm nu 

o dată, la, cronicarii din Moldova, şi pe 
care astăqi o înlocuim prin nefericitul 

neologism demonsiraţiune. 

Să se observe că pasagele de mai 

jos din cronicari, după ediţiunea d-lui 

Cogălnic6nu, aii fost colaţionate de noi 

cu manuscriptele din Academia Ro- 

mână, după cari se făcuse acea edi- 

țiune, şi pretutindeni am găsit: are, 

adecă cu e tonic deschis. 

Nic. Costin, Letop. II p. 121: „mier-   

curi noaptea spre gioi ai eşit din obuz 
cam pe furiş cu Moscalii carii era de 

aretu pegiur dânsul...“ 

Ibid. p. 127: „Haidar Aga a Ha- 
nului, pre carele apoi laii lăsat pen- 

tru aretul taberii, că tot încă nu se 

potolisă 'Tătarii bine cu prada...* 

Neculce, Letop. Il p. 223: „puter- 
nicul împărat ne-ai trimis cu 6ste la 

acâstă cetate la Hotin cu putere sa 

c6 nebiruită, să ţinem locul şi cetat6 

acesta şi să purtăm de grijă, şi de 

arei să fim cetăţii Cameniţă, care 
este de curând luată din norocită, prim- 

blare a Împăratului nostru ce sai 

_primblat pănă aice, ca să fim raialii 

țării Moldovei, ce este supt ascultarea, 

Împărăției, de aret şi de apărare 

despre Leşi...“ 

Nic. Muste, Letop. HI p. 15: „ţărei 
Moldovii, raelei Împărăteşti, să fim 

de aret despre neprietenii Îm- 
părăţiei...“ 

In tâte aceste pasage, al nostru 

aret s'ar put traduce fârte bine spa- 
niolesce şi portugesesce prin reto, 

căci pretutindenea este vorba anume 

de a, ameninţa. sai a desfide pe un 

duşman. 
v. Arâtare. — Arttat. — Ivesc. — 

Spun. — Vedesc.., 

Ar&tăniă, plur. arătăntă — v. -eniă.— 

Videnie. 

Ar&tăre (pl. arttări), s. f., Pinfinitif 

d'ar&t pris comme substantif: ac- 

tion de faire voir: 1%. indication, de- 

signation, preuve; 20. vision, appari- 

tion, spectre; la artlare = maniteste- 

ment, 6vidamment. Arttare e sinonim 

cu înfăţişare sau dare pe faţă; 
în antitesă cu ascuns şi cu taină. 

Pravila Moldov. 1646, f. 104: „răpi- 

toriulă, pentru să fugă, de certaria vie- 

ţii lui, va arăta la gudeţi, cumii 

acastă mainte de răgitii au curvit cu
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altul şi aste curvă; atunce gudeţulii 
trebue să caute: de va fi fostii acia 
curvie la arătare, nu să va certa ră- 
pitoriulă, iara de va, fi pre ascunsi 
şi vecinii. vor dzice că iaste muiare 
bunâ, atunce răpitoriuli îş va piiarde 
viaţa...“ 

A. Pann, Erotocrit t. 1 p. 2%: 

Până când astă oftare 

Nu o s'o vei asculta? 

Cen taină şi arătare 

Ese din inima mea... 

La vechii scriitori arâtare se aso- 
ciază une-ori întrun mod sinonimie 
cu chip şi mai ales cu semn, adecă 
cu cela ce se manifestă, 

Coresi, Omiliar 1580, quatern. V p. 
1: „a lui viață Măntuitoriul nostru 
pusu-o-au chipii şi arâtare vieţei ce- 
lora, bunilor ce ascultă pre elii...“ 

Nic. Muste, Letop. III p. 13, vor- 
bind cum : „ai lăcrimat icoana Maicei 
Precurate“, adaogă : „care adevărat ai 
fost semne şi arătare de perirea, a, 
mulţi Creştini în ţara Leșscă...« 

Ureche, Letop. 1 p. 187: „fiind Le- 
şii cuprinşi de atăte nevoi, prinseră a 
grăire reii de Crajul lor, întăiu cu taină, 
eră apoi în gura mare îl vinuia că ai 
venit fără cale de fai adus ca să “i 
perză pre toţi, şi scotia toate sem- 
nele căte se făcură rele că ait fost 
lor de arățare să, fie conceniea lor...* 

Neculce, Letop. IL p. 219: „Intru 
acest an [1672] făcutu-s'aiă şi o mi- 
nune mare, arâtare la Hotin, într'o 
mănăstire mică ce este supt cetate ai 
lăcrămat icoana Maicei Domnului, căt 
se resturna lacrimile pre chipul icoa- 
nei de le vedea toţi oamenii, şi pica, 
într'o tipsie ce era pusă supt icoană, 
de era de mirare a privi arătare şi 
sămn ca acela...“ 

Când derivă din activul arăt „mon- 
trer“, arttare însemneză „indication“ ; 

    

  

când însă din reflexivul mă ar&t 
„apparaitre“, atunci are sensul de „vi- 
sion“. 

10. Arâtare „indication“. 
Sinonim cu vtdire şi ivelă. 
Indreptarea, legii, 1652, f. 25 a: „de!l 

vor afurisi fără de arătare vinei lui, 
atunce să msrgâ la altii Arhiereu mai 
mare să'l iarte,..“ 

Cantemir, Ist. leroglif. (Mss. în Acad. 
Rom. p. 38): „ispita lucrului mai ade- 
vărată poate fi decât toată socotâla 
minţii, şi argumenturile arâtără de 
faţă mai tari sint decât toate chi- 
telele...& 

„A face arâtare“, „a veni la arătare“, 
pă pune la arttare“, însemneză „de- 
crire“, „exposer“. 

Beldiman, Tragod. v. 153: 

Mitropolitul, boierii şi consolii se unesc, 
La Curte tac arâlare şi cu toţii mijlo- 

cesc... 

A. Pann, Erotocrit p. 23: 

Dar să nu faci ardtare, 

Ce inimă e în muncă, 

De se arde aşa tare 

Ş'asfel de văpăi aruncă.., 

Zilot, Cron. p. 17: „să pociii veni 
la aretare pentru r6oa otcârmauire ce 
aii avut [ţâra] despre stăpânitori...“ 

Lexicon Budan : „Vin la arttare, in 
conspectum prodeo, zum Vorschein 
kommen; pun la arătare, conspectui 
expono, in *s Licht setzen“. 

Adverbialul „la arttare“ e sinonim 
cu aievea saii învederat, în 
antitesă cu pre ascuns sai în- 
tr'ascuns. 

Noul Testament din 1648, Matth. VI, 
4: „celă ce vâde într'ascuns, acela 
va da ţie la arătare...“ 

Versetul din Psaltire, XLIX, 3: „Deus 
manifeste veniet“, la Coresi 1577: 
„Domnulă aia v 6 vine“, la Dosofteiu 
1680: „Dumnedzău vederat veni-
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-va“, la Arsenie din Bisericani circa 
1650 (Mss. în Acad. Rom. p. 126): 

„Domnul la arâtare va veni“, iar în 

Biblia lui Şerban-vodă 1688: „Dum- 

nezău întru arătare va venit. 

Varlam, 1643, 1 f. 40 b: „astâdzi 
maica noastră besâreca la arâtare 

arată mârturie fiilorii săi...* 

Pravila Moldov. 1646, f. 154: „ce 
vorii face cu învăţâtura Domnului ţă- 

răi, de-are fi învăţătura Domnului | a, 

arătare să vadză, toţii că iaste cu asu- 

prelă şi cu mare năpaste, aceştia nice 

dănâocară nu să vor certa...“ 
Corbea, Psaltire circa 1700 (Mss. în 

Acad. Rom.), LĂXXXIII: 

Al Dumnezeilor Domn, el la arăiare 

In Sion va coborâ cu mărire mare... 

II. Arttare „vision“. 
Sinonim cu nălucă sai nălucire 

şi vedeniă. Prin analogiă cu acesta, 

din urmă, se qice şi ar&taniă. 

Varlam, 1643, 1 f. 145 a: „şi deca, 
sosirâ la groapă, multe arâtârs vâdzură, 

că într'o dată vâdzură, doi îngeri şe- 
dzăndi în groapâ,..* 

Omiliarul dela Govora, 1642, p. 427: 

„de bucurie minunată se împlură, vă- 

zură, arătare îngerului şi auziră de el 

“au învis Domnul...“ 

Fragment omiletic, sec. XVII (Cod, 

Mss. miscell. al bis. Sf. Nicolae: din 

Braşov, p. 206): „cu toată fir6 auziia 

pre elii şi "li ved6 cu trup, derepti 

acâia nu zice vedâre ce văzu, ce se 

zice nâlucâă sau arâtare...“ 

Costachi Stamati, Muza 1 p. 83: 

Iar inimosul Bogdan, 

Buzduganul seă luând, 

Răcnesce înfricoşat : 

— Feriţi în lături din drum, 

Feriţi de sînteţi oşteni 

Şi de vreţi ca să trăiţi; 

iar de sînteti arătări, 
Eu pe crucea me vă giur 

Să periţi din calea me... 

2472. 11. 

  

In graiul ţerânesc din districtul Su- 

cevei: „Staciia "i o nălucă şi sâ dio- 

săgheşte di strigoi, cinâr'câ, strigoiu “i 

cu trup, da staciia,”i numa o aratari...“ 
(I. Bondescu, c. Giurgescii). 

„lesmele sînt un fel de arătări sai 
năluciri* (V. Dimitri, Brăila, c. 

Filipesci). 

Arătare cu nuanţa de „monstre“: 

1. Crângă, Povestea lui Harap-alb 

(Conv. lit. 1877 p. 187): „6ca Harap- 
alb vede altă minunăţiă şi mai 

mare : o arttare de om băuse apa dela 

24 de 6zuri şi o gârlă pe care umblaii 

numai 500 de mori, şi tot atunci striga, 

în gura mare că se usucă de sete...“ 

Ibid, p. 190: „toţi erai cu părul, 
cu barba şi cu musteţele pline de pro- 

mor6că, de nw'i cunosceai, 6meni sînt, 

draci sînt ori alte arttări...* 

Nic. Muste, Letop. III p. 46: „(Ma 

vrocordat] avea şi sfetnic pe lăngă sine 

o arătare de Grec anume Spandoni, 

un om urit, podăgrios...* 
Arttare cu nuanța, de „illusion“: 

Coresi, Omiliar 1580, quatern. XI p. 

16: „nu cu trupâscâ jrătvâ, ce cu su- 

fletescă,; şi nu umbreei şi arătarei, 
ce adevărului...“, unde este de obser- 

vat genitivo-dativul arătarei, nu ară- 

tărei. 

V. Arât, 

__Arătăt, -ă, adj.; le part. pass6 d'a- 

r&t pris comme adjectif: montr6, in- 

diqu6, ostenșible, prouv6, apparu. In 

antitesă cu ascuns, tăinuit, do- 

sit; sinonim cu vădit, ivit, 

Indreptarea legii, 1652, f. l55 a: 

„căndi va fi curviia de faţă şi ară- 
tată,..* 

Arătat cu degetul „montră au 
doigt“. 

A. Pann, Prov. I, 1Ll: 

De mic şi mare în sat 

E cu deştul arătat... 

si
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Gr. Alexandrescu, „Lui A. Donici“: 

De ar fi o mulţumire să te vedi în tipar dat 

Şi pe uliţi câte-o dată cu degetul aretat, 

Saudi: asta e cutare... 

Cu sensul latinului vulgar arre- 

tatus, despre care vedi mai sus 
(p. 1111), întrun crisov dela Miron 

Barnovski, 1626 (în Acad. Rom.): „unul 

ca acela să hie arătat şi cu temniţa 
să fie certat...“ 

V. Arât, 

Arătător, -ore, adj. et subst.; qui 

montre, qui indique. „Acela care arată 

sau cu care se arată“ (Costinescu). 

Deget arttător=index (L. M).). 

Lexicon Budan: „Arătătoriu la c6s, 

adecă mână, gnomon horologii“. 

Indreptarea, legii, 1652, f. 3a: „Qră- 

jaşte arătătoriuli de ceriure marele 
Vasilie : judecătoriulii să nu se nalţe...“ 

Coresi, Omiliar 1580, quatern. IX 

p. 15: „credinţa amu iaste chipulii nâ- 

dejdiei, şi lucrurilor c6l6 nevăzutelor 

arătătoare...* 

V, Arât, — Deget. — Mână. 

Arătătără (plur. artături), s. f.; 

apparition, vision, manifestation ; mon- 

stre. Sinonim cu ar&tare, dar cu 
un sens mai restrîns. 

Dicţionar Bănăţen Mss. circa 1670 

(Col. |. Tr. 1883 p. 424): „Arătătură. 
Ostensio“. 

Fragment omiletic, sec. XVII (Coa. 

Mss. miscell. al bis. Sf. Nic. din Bra- 

şov, p. 205): „nu cu minte văzut'au 

pre Domnul sau în arâtâtură, ce cu 
toata fir6 era...“ 

Legenda Sf. Nicolae, sec. XVII (ib. p. 

138): „cine-arâ put6 spune bunâtâţile 

lui, bdâniile şi postul şi rugăciunile? 

şi multe arătături făc6-se de diinsul...“ 

La Românii de peste Carpaţi se dice 

aritătură la copii născuţi pociţi:   

„Aretătură, monstrum, partus mon- 

strosus“ (L. B). 

v. Ar6i. — Aretare,. 

Arătăs, -ă, adj.; beau, imposant, ma- 

jestueux. Cuvînt format din uwr&t 

prin sufixul -os întocmai ca „arqos“ 
din „ard“. Sinonim cu frumos, mân- 

dru, de-a-firea, însă numai când 

e vorba de înfăţişare, de exterior, de 

corp. Sinonim cu chipeş sau chi- 

po s, dar tot-o-dată şi cu măreț, sait 

falnic. 

Cantemir, Chron. I p. XLVIII: 

„mu fără oare- „aud sine mo- 

care chip de cin- destaeacspecio- 
steş şi arătos aza.- sae cujusdam in- 

vistiei veşmânt... vidiae larva... 

Acelaşi, Divanul 1698, pref. f. VI b: 

„frumoasă dară şi arătoasă la 

chip şi mângăioasă la videre 
poama morţii...“ 

Acelaşi, Ist. Ieroglif. (Mss. în Acad. 
Rom. p. 48): „nu în chipul arătos, 
nici în dobitocul căpăţinos, ce în ca- 

pul pedepsit şi cu multe nevoi domi- 

rit crierii cei mulţi sălăşluesc...“ 
Ibid. p. 292: „ca soarele de lumi- 

nos, ca luna de arătos şi ca omătul de 
albitos iaste...“ 

Doină din Arddl: 

Cum e bradul cretos, 

Aşa-i badea de frumos; 

Cum e bradul nalt din munte, 

Aşa-i badea mei de frunte!... 

. B., 3% 

Enachi Cogălnicânu, Letop. III p. 198: 

„pre care (Alexandru Ghica] Pam vă- 

__zut şi noi: om de fire şi arătos...“ 
Balada „Meşterul Manole“ : 

Mare'i şi frumâsă, 

Mândră ş'aretăsă 

Sfinta mănăstire, 

Chip de pomenire... 

(G. D. T., Poes. pop. 418
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Colindă din Dobrogea: 

Face merele 

'n tâte verele, 

Frumâse, 

Arelose; 

Ce folos că le face, 

Dacă nu se c6ce,..? 

(Bazada, Călăt. p. 89). 

De la Vrancea, Sultanica p. 4: „De 

câte ori n'o podidiaii lacrămile, pe biata 

bătrână, privind acareturile mari, are: 

tose, şi pline de sărăcie şi de pustii...“ 

v. Ar. — A-fire. — Chipeş. — Frumos... 

Argăt (plur. argafi), s. m.; valet, 
gargon qui travaille pour le compte Gun 
maitre ou patron. Sinonim cu năimit: 

om tocmit cu plată pe un timp mai 

îndelungat pentru a ne ajuta la lucru 

saii pentru a munci în folosul nostru. 

Vine din grecul 2oy&rqms „travailleur“. 
Argat se deosebesce de slugă, care 

pote să nu muncâscă, pe când el 

trebui să fie merei la muncă, În gra- 

iul vechiu, argat e în oposiţiune cu 

stăpân, 6r „slugă“ e în oposiţiune 

cu „boier“. O slugă pâte să fie bă- 

trână sai slabă; argatul e tînăr sai 

în puterea vîrstei şi tare. 

Cantemir, Divanul 1698, f. 124 b: 

„Cine nemică bun lucriadză, rău a face 

să învaţă, precum l6neşuli năimit 

sai argat de vrâme ce mai de cu 

vr6me fân bun nu strânge, în ne- 

trebnice erbi şi în grele stuhuri îi iaste 
a să duce...“, unde în conteztul gre- 

CESGil : „0 Oxmoos 20ydirms“ 
Dosofteiu, Paremiar 1683, (vecernie 

sâmbăta f. 58 b) Genes. XXII, 3: 

„„înşălă asânuli „„stravit asinam 

său şi luâ cu sine suam, assumpsit 

doi argaţă... autem secum du: 

| os pueros... 
unde la Şerban-vodă, 1688: „îş însă- 

mără măgariuli său şi luo cu dânsulii 
doaA slugi...“   

Antim, Predice p. 83: „Şi de se va 

întâmpla să'ță stea împotrivă sluga 

ta saii argatul teii, nu te mânii pre 
dînsul şil baţi ?...* 

A. Pann, Prov. III, 87: 

Nu ai să 'mi faci nici o trâbă, ei de urit, 

să nu şedi, 

Să "ngrijesci de una, alta, de argaji şi 

slugi să vedi... 

Nic. Muste, Letop. III p. 49: „Atunce 

toți se făcuse oşteni, slugile lăsa 

pre boieri, argaţi lăsa pre stăpăni...“ 

Balada, „Bogatul şi săracul“: 

B6u săracul şi bogatul, 

Bâi stăpânul şi argatul... 

Argatul nu are o casă a sa, ci este 

la casa altuia, de unde antitesă între 
argat şi căsaş: 

Neculce, Letop. II p. 25, vorbind 

despre o dare întrodusă de Duca-vodă: 

„Sai venit argaţilor carii luase hărtie 

de 2 lei, iar mai pe urmă la orănduele 
aii dat căte 10 ughi; iar căsaşii 

carii luase hărtie în faţă de 2 ughi, 

iară la orânduslă ai dat căte 16 ughi 
şi mai bine...“ 

Basmul „Teiu-legănat“ (Tribuna din 

Sibiiu, 1885 p. 22): „Pe vremile acelea, 

Când împărații 

Şedea la masă cu argații, 

a fost un bărbat şi o muiere...“ 

Pluralul argaţi îşi asociază adesea 

la vocativ pe copii, ca epitet de fa- 

miliaritate. 

Balada „Şalga“: 

Hei! copii, copii argață! 

Somnul dulce voi lăsaţi 

Şun cal iute 'mi înşeuaţi... 

Colinda „Plugul“: 

Aho, aho, copii argaţi, 

Staţi puțin şi nu miînaţi!... 
(Alex... Poes. pop. 2, 387) 

Argat în proverbi : 

Cine a făcut pe bogatul, 

A făcut şi pe argatul... 
(Pann, II, 139). 

51*
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„Argat vrednic cine are, se cunâsce 

pe mâncare, că când mănâncă îi tros- 

nesc fălcile“ (ibid. LI, 48), 

Alexandri, Rusaliile, sc. 13: 

„Răsvrătescu : Îmi vine să mă prina 
argat la voi, 

„Susana: Pentru ce? 

„Resvrătescu : Pentru vorba ceia : 

Decât a bărbatului, 

Mai bine-a argatuluă...“ 7 

In legătură cu acest proverb, într”o 

doină din Bucovina (Marian, II, 28): 

Dacă n'ai bărbat, 

Eu ti-oiu fi argat, 

Şi colea la zori 

Morge-vom prin flori... 

și la, sfirşit: 

Tu” uita de-oftat - 

Că nu ai bărbat, 

Şi ei că's argat... 

In graiu se aude une-ori aspirat: 
hargat. | 

La feminin se dice argală saii hav-- 

gată, nu la nevasta unui argat, căci 

în genere argații sînt holtei, ci la fete 

sai femei tocmite pentru munca cea, 

grea a, casei şi pentru alergătură. 

Basmul „Pepelea“ (Sbiera, Poveşti 
p. 15): „sai sfâtuit popa cu preutâsa, 

că a doua di, când va merge Pepelea, 

cu vacile la apă, să trimâtă mai înă- 

inte pe hargata, care o mai avea ei, 

să se suie întrun copadiu...* 

v. Năimil. — Slugă. — Stăpân. 

Argătă, s. f.; journaliăre. — v. Argat. 

Argăţii, s. m. pl. artic.; nom propre 

de certains villages. In timpii înainte 

de Regulamentul Organic, când un bo- 
ier avea lipsă de clăcaşi pe moşia 

sa, el îşi tocmia cu plată argaţi. 
De aci unele sate purtaii numele de 
Argaţii-cutăruia. La Fotino (Jo. 7. 4a- 
xies, III, passiom) ne întimpină pintre 

  

  

satele muntenesci: Argaţii postel- 

nicului Anghelachi, Argaţă 

Boldescului, Argaţi capita- 

nului Predei Drăgănescul, 

Argaţii lui şetrar Teodor... 
v. Argat. — Adunați. — Atârnaţăi... 

Argălic. — v. Agărlic. 

Argăsâr. —v. Argăsăriă. — Argăsitor. 

Argăsăriă, s, f.; tannerie, atelier de 

tanneur, chamoiserie. Sinonim cu tă- 

băcăriă. „Argăsăriă, tăbicire de 

pei de animale; locul unde se argă- 

sesc pei de capră etc.“ (Costinescu). 
Derivă prin sufixul -iă din argăsar 
„tanneur* (Pontbriant). 

V. Argăsesc. 

Argăselă (plur. argăsel), s. f.; 10. 
tan; 20. tannage. Sinonim cu dublă 

şi tăbăcire. Costinescu: „Argăselă, 
materia, acră în care se argăsesc 

peile; fapta da argăsi, da dubi 
peile“. In sensul al doilea, e mai po- 
uivit argăsire. 

Pentru a dice că 6menii cei răi, 
astădi unul şi mâini altul, ajung toţi 
la puşcăriă saii la spînqurătâre, Româ- 
nul are proverbul: „în putina cu a7- 

găsclă se întâlnesc lupul şi vulpea“, 
sai: „la putină 'n argăsdlă“ (Pann, 
I, 69, 70). 

Cuvintul e f6rte respândit, şi la Ro- 

mânii de peste Carpaţi, dar sub forma: 
arglhiselă. 

L. B.: „Arghiselă, psilotrium, lixi- 
vium coriariumt, 

Dicţionar Mss. Bănăţen circa 1670 
(Col. |. Tr. 1883, p. 424): „Arghi- 
sale“. . 

V. Argăsesc. 

Argăsăse (argăsit, argăsire), vb.;
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tanner, corroyer. „A argăsi, a dubi, 
a face prin dubâlă să se curăţe părul 

după peile otărite a se lucra“ (Costi- 

nescu). „A argăsi pei de capre-negre 
= chamoiser“ (Pontbriant). Sinonim 

nu numai cu dubesc, darşicu tă- 
băcesc“. Din grecul. „doydlo (aor. 
&ey «o a) travailler une chose, la polir 
et perfectionner; coydto r& rouge 

passer les cuirs, apprâter, corroyer les 

peaux“ (Cihac). Cuvintul e vechiu la 

Români, fiind cunoscut şi peste Car- 

paţi, dar sub forma, arghisesc (L. B.). 

In tractatul de medicină casnică de 

pe la finea secolului trecut (Mss. în 

Arch. Stat. f. 21) ne întimpină ur- 

mătârele date asupra modului de a 

face: 

„Argăseli. 

„Cum se argăsescu vulpile. 

„Vulp6, după ce o prinzi şi o jupoi, 

poţi să o sari pă piele, apoi o întinzi 

pe un crac de lemnu cu părul în sus 

de să usucă, şi o aduci Ja cojocar; iar 

cojocarul, după ce o cumpără, o moaie 

cu apă caldă, şi întorcăndu-o cu pielea 

în sus, o presară cu tărățe multe, şi 

o pune la umbră de să usucă cu tă- 
rățele ; apoi face argăsslă într'o pu- 

tină, adică sare multă i tărățe şi 

apă rece; şi le moaie acolo cu părul 
în sus, în care şade doaă zile; apoi 

le întoarce cu piel6 în sus şi leţine 

trei zile; apoi le scoate şi le cărnose- 

şte, adică le trage la coasă de scoate 

untura şi carne ce este pă piele; apoi 
le întinde la umbră spânzurate cu pă- 

rul în sus, pănă să-usucă părul; daca, 

e bine cald, într'o zi să usucă, iar 

daca, este vreme mai moinatecă, doaă 

zile. După aceia le întoarce cu piel6 

în sus, şi iar le usucă la umbră, doaă 

trei zile; apoi le scutură şi le frâcă 
şi le croieşte de le face blane. 

„Lupii asemen6 se argăsescu ca şi 
vulpile; numai fiind că le este piel6   

mai groasă, şedu in argăs6lă mai 

multe zile, şi d'asupra pui peste piei o 
scândură şi un pietroiu ca să să aşaze 
pieile în lăuntru să să moaie, şi n'are 

să le întoarcă pă piele sau pă păr, 

fiind că pieile de lupu nu sânt făcute 

burduf, ci sănt spintecate la burtă ca 

pieile de oaie, şi să usucă la soare 

după ce să cărnosescu, iar nu la um- 

bră ca vulpile. 

„Pisicele întocmai să argăsescu ca, 
Şi vulpile. 

„Cum să argăsesecu nureile : 

„Nurcile, după ce le aduce la cojo- 
car, le moaie cu apă caldă şi le spin- 

tecă pe lângă picior, adică pe lăngă 

coaste, ca să poată alege pântecele, 

guşa şi cafaoa; apoi întăi le spală cu 

săpun rachii şi cu apă caldă, pă piele 

şi pă păr bine, pănă să cură unsoarea, 

dintr'ănsele, şi le limpezeşte de nu 

mai curge nică un noroii dintr'ănsele, 

şi aşa moi fiind le cărnoseşte la coasă, 
după aceia face cofar, adică : pune apă 

într'o albie, şi pune şi ce-va sare de 
să topeşte, i aluatu fărămăndu'l cu 

măinele în apă de să moaje de tot; însă, 

aluat i bragă dooă oca i.... de tuei 

parale, amestecăndu-le de să face ace- 

st6 toate groase, cu care le unge pă 

piele gros, şi le spănzură la umbră de 

să usucă cu cofaru pă ele; apoi le 

frecă şi le scutură, după aceia le cro- 

ieşte. 

„Jderii asemen6 să argăsescu ca şi 

nurcile. 

„Cum să argăsescu pieile dă mielu 
şi de oaie, etc.“ 

v. 1" Grec.— Cofăr. — Dubesc. — Putină. 
— Tăbăcesc... 

Argăsire 
V. Argăsesc. — Argdiselă, 

Argăsit,-ă | Jese y 

Argăsităr,-dre, subst. et adj.; tan-
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neur, chamoiseur; tannant. Se între- 
buinţză mai ales ca substantiv, si- 
nonim cu tabac. „Argăsitor, care 
argăsesce peile. Argăsitor de pei 
de căpri6ră“ (Costinescu). 

V. Argăsesc. 

Argăsitură, s. f.; „tann6e“ (Pont- 
briant). 

V. Argăsesc.—-ură, 

Argăţăl (plur. argățe), s. m.; petit 
valet, gentil valet ou palfrenier. De- 
minutiv din argat prin sufixul -el. 
Are o nuanţă desmierdătre. 

Rare-ori însemnâză pe un argat 
mic sai nu destul de tare, ca lal. 
Crengă, Stan Păţitul (Conv. lit. 1877 
p. 31): „am tare multe trebi pe capul 
mei, şi numai cu un argăjel ce Pam 
de-abia le pot dovedi... « 

Sensul mai obicinuit este, din con- 
tra, acela de un argat fârte tînăr, 
dar puternic saii îndrăzneţ. 

Doina „Cucul“ : 

De-ar fi cucul voinicel, 
Mi Vaş prinde argăţel... 

(Alex., Pocs. pop. 2. 273). 

Balada „Rada“: 

Tar un argățil, 

Tinăr, voinicel, 

„. Pe loc s'apuca, 

De se încerca, 

Dunărea trecea 

Şi 6r se 'ntorcea... 

v. Argat.—-el, 

1-Argățăse, -6scă, adj.; appartenant 
au valet, ă la valetaille. Ce-va a ar- 

gatului sai de argat. Muncă ar- 
gățescă. Traiu argăţesc. 

v. Argat. 

?Argăţăse (argățit, argățire), vb.; 
valeter, servir comme valet, comme 

palefrenier; fig.: travailler, se fatiguer   

sans prulit. Argăţese la moră. Am ar- 
gățit la stână. Nu volu argăţi pe la 
Jidani. 

A. Pann, Prov. II, 120: 

S'a-casă dacă 1 aduse, 

Să'i argălescă îl puse.., 

Costinescu: „A argăţi, a osteni, a lu- 
cra în folosul cul-va fără a fi res- 
plătite. 

Basmul „12 fete de împărat“ (spi- 
rescu, Legende p. 231): „Stăpâne, pe 
mine m& bate gândurile să mă duc în 
lume să 'mi caut norocul. Destul am 
argății ...€ | 

V. Argat, 

Argăţiă, s. î.; valetage, domesticită, 
Stat de palefrenier ou de valet. „Ar- 
gățiă, slugăriă, sarcina ar gatului“ 
(Costinescu). 

Alexandri, Rusaliile, sc. 13: „Care 
vra să qică, tocmala "i sfirşită. Întru 
chiar acu "'ndată în argăție...“« 

v. Argat. —-iă, 

Argăţime, s. f.; valetaille. 'Termen 
colectiv pentru mulţime de argaţi. 

Alexandri, „Plugurile“ : 

Treptat câmpul se umbresce sub a braz- 
delor desime; 

El resună 'n mare sgomot de voidsa ar- 
gățime . . . 

v. Argat. — Argaţii. — Argăjel. 

Argăţire l , 
Argăţit | V. Argăţesc. 

""Argâa (plur. argele), s. f.; voate 
souterraine, bou: 10. en tisseranderie: 
a) souterrain oă les femmes tissent, 
et puis: b) partie du mâtier qui sert 
de si6ge ă la tisseuse; 20. en archi- 
tecture, voâte en gân6ral, surtout: 
a) charpente qui soutient le toit, bd) 
entr6e d'une câve, c) partie voiitee
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dune cglise, d) niche ; 30. ţ. de batelier : 
argele, les deux pi&ces de bois servant 

ă garantir les câtâs Vune barque. 

10. argea în ţesttoriă. 

Numai cu acest sens cuvintul a fost 

cunoscut pină acum lexicografilor. 

Laurian-Maxim : „Argea, gr6pă să- 

pată în pămînt în formă pătrată şi 

'n care v6ra ţes muierile pândă, iar 

ierna, se pun stupii...“ 
Costinescu ; „rgea, bordeiu, temnic 

în pămînt, în care ţerancele ţes pândă, 

materii ce cer local umed...“ 
„In timpurile trecute, pe când cul: 

tura cânepei şi a inului era în fl6re 
în judeţul nostru, femeia dela ţeră 
obicinuia a ţese pânda de tort întrun 

“mie bordeiaş săpat în formă de 

dreptunghiu, în care se aşeda, resbo- 

iul, iar sub resboiu se făcea o gr6pă 

pătrată pentru potnogi. Acest horde- 

jaş se numia argea. Umbra şi umidi- 
tatea ce domniaii în argea dădeaii fi- 

relor de tort o duritate, care permitea 

ca pânda să se țâsă bine şi des, fără, 

a se rumpe vr'un fir, cum Sar fi în: 

tâmplat afară în aer uscat, Acum însă, 
când nu se mai fac pe la noi asemeni 

bordejaşe, prin argea se înţeleg cele 

do policidre, cari în sens transversal 

unesc extremităţile resboiului şi servă 
de scaun pentru femei când ţese...“ 

(A. Bărbulescu, Ialomiţa, c. Pribegii). 

A. Pann, Moș-Albu, II, p. 19: 

Apoi d'acolo la vale în drumul care 

mergea, 
Văgu din sat o muiere țesând aci ?nt”o 

argea, 
Şi copii mulţime spudă împrejuru'i guri 

făcând, 

Unii cereaii mamă-papa, alt pentru ţiţă - 
plăngând ... 

Iordachi Golescu (Conv. lit. 1874 p. 

73) sfătuia femeilor: „Întâiu furca, apoi 
argeaoa, şi cele-lalte în urmă; nici una, 
să nuwţă scape din mână...“   

De la Vrancea, Sultănica p. 12: 

„De harnică, harnică, nare cum mai- 
fi: unde pune mâna, Dumnedei cu 

mila ; sare din virful stogului şi cade 

ca un fulg; în argea nui să văd mâi- 

nile; când t6rce, mănâncă caerul...“ 
Fetelor leneşe neplăcându-le țesutul, 

de aci dicătorea pentru cei molateci : 

„Nu te grăbi ca fata mare la argea 

şi ca văduva la măritat“ (Pann, Prov. 

III, 15). 
Din aceiaşi pricină, întrun cântec 

din Dobrogea : 

S6cră-mea, muiere rea, 

M& trimite la argea... 

(0. Hâlgărescu, Constanţa, c. Rasova), 

Trimiterea cea silită a fetei la argea, 

a mai dat nascere şi unui joc copilăresc, 

care se chiamă: 

„la argea, căţea! Se ieaii de 
mână mai mulţi copii, formând un 

cere întins. Unul se face mumă şi al- 

tul fată. Muma, e cu un băț în mână 

şi silesce pe fată la argea. Fata trece 

pintre copii etc.“ (G. Popescu, Ialo- 

miţa, c. Brosceni). 

Argea fiind în cea mai strinsă aso- 

ciaţiune de idei cu fete, de aceia 

într'o mulţime de cântece o găsim în 

legătură cu ştrengăriă. 

Doina „Barbul : 

Iată Barbul că trecea 

Pe la casa cu argea 

Unde ţese leliţa; 

Dar tesea ori nu ţesea, 

Că din gură tot cânta... 

(G. D. T., Poes. pop. 329) 

„Cântec din „Jocul păpuşelor“ : 

Măi Căzace, Căzăcele, 

Ce caţi nptea prin argele...? 

(Ubid. 129) 

Balada „S6rele şi luna“: 

Păr' de mi-a găsit 

Și mi-a nemerit
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La noud argele, 

Nou feciorele, 

In prunduţ de Mare, 

Pe unde resare... 

şi nai jos: 

S6re resăria, 

Şi s6re'mi venia 

La gură d'urgea; 

Cu dinsa vorbia, 

Frumos c'o 'ntreba... 

(Ibiă. 410) 

v. 2: Resboku, 

II, argea în architectură, 
Deja mai sus, în țesetoriă, noi am 

vădut că sensul fundamental al arge- 
lei este cel architectonie: bordeiu, 

„casula vel cella subterranea“ (L. M.). 
Argeaua fiind o gaură în pămint aco- 
perită, cuvîntul capătă în architec- 
tură, pe lîngă înţelesul de ce-va gă- 
urit, mai cu samă pe acela, de bâltă 
saii de partea superidră cea încovoiată 

a unei clădiri, 

„Argea se chiamă la un beciu saii la 
o pivniţă gura cea mare, pe care se vîră 
bolobâcele, şi întrarea cea mică de prin 
dughână. Se întrebă, de ex.: pe unde 
te ducă în beciu ? prin argea?...* (D. 
Arghirescu, Covurluiu, c. Moscu). 

„Argea se numesce tot materialul 
lemnos la clădirea unei case, afară de 
păreţi, de ex.: costordbele, grindile, 
căpriorii şi I&ţurile, tâte acestea sînt 
argea. Tot aşa la o şură sait alt aca- 
ret“ (Dumbravă, Nemţ, e. Uscaţii). 

„rgea se gice scheletul unei case“ 
(|. Reteganu, Transilv., c. Sâncel). 

„La m6ră argeua stă dasupra în 
capul amânarilor (N. Vuga, Vasluiu, 
c. Bodesci). 

„Argea însemneză la zidiri o formă, 
cercuriă boltită cu pâtră; aşa la case, 
la pivnițe etc.“ (|. Basiliti, Iaşi, c. 
Gropniţa). 

In privinţa architecturei bisericesc, 
iată trei vechi texturi forte importante:   

Dosofteiu, Liturgiar 1683, f. lla: 

„Şi iase diaconuli din dverniţe la mij- 

loculi argială cu sveşnice la am- 
bonă ...& 

Ibid. f. 22 a: „de-acii să *'nchină 

amândoi, diaconulii în argia unde stă, 

popa în oltariu...* 

Acelaşi, Synaxar 1683, oct. 26 (f. 

88 a): „cumiă întrarâ în besiarica svăn- 

tului la loculi ce să châmâă trivolonit 

la *ntratuli în argia între cei 2 stlăpi 

mare de 'Thessaliia ce stau spre-a- 

pusi...“ 

Consultând asupra acestor pasage 

pe I. P. S. Mitropolitul Primat Iosif, 

a bine-voit a'mi respunde că: „argea 

este bâlta cea mare a bisericei de sub 

turlă, obicinuit la mijlocul bisericei“; 
mai adăugend: 

„In mănăstirea Nemţului şi pînă 
astădi locul din altar, destinat pentru 
Stareţ şi care este o scobitură boltită 
în zidul despre Medi-di al altarului, se 
numesce: Argcoa Stareţului . . .“ 

ILIO. argea la, plutaşi. 

„lată ce însemnâză pe la, noi cuvin- 
tul argea: 10. La clădirea unei case, 
de asupra păreţilor în curmediş se 

ag6dă grindile, costordbele şi alte le- 
gături, cari tâte la un loc se chiamă 
argea, 6r de asupra argelei se aş6dă 
apoi căpriorii, pe cari se bat I6ţurile, 
şi pe l6ţuri draniţa sai acoperişul. 
Se dice, de ex.: am radicat argeua, 
mai trebue căpriorij, ISţurile şi apoi 
draniţa. 2%. Plutaşii, când fac plute de 
dulapi, Jătunoi sai: scânduri, pe de la- 
turi, adecă la stânga şi la drâpta plutei 
legă strivs câte o grindă, numită argea. 
Aceste argele apără pluta de a nu se 
desface, când va fi isbită de valuri, 
de vr'un pod sai ţerm etc. Se dice, 
de ex.: am aşedat, argelele ca să în- 
tăresc pluta“ (G. Constantinii, Nemţ, 
c. Dâmna).
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IVO. Derivaţiunea. 

La 'Turci Djagatai se găsesce cuvîn- 

tul arga „caisse, boite“ (Vambâry); 

acelaşi sens are şi latinul arca; 

totuşi nici „arca“ cu „arăa€, nică 

ambele w'aii a face cu românul argea, 

în care sensul fundamental este anume 

acela de „locuinţă“. Necunoscând acest 

sens fundamental, ci numai pe acela 

de „ţesetoriă“, Cihac (Dict. II, 636) 

trage pe argea din grecul coyeioiov 

(2oyaloiov, 2oyalsiov) „outil, mâtier“, 

adecă „toyaisiov roi vgv, mâtier 
du tisserand“. Din grecul 20yaâsivv prin 

forma, latină vulgară „argalia“ (Du 
Cange), care însemna „unâltă de cur- 
gere“, a remas la Moldoveni cuvintul 

hărgâi, după cum se chiamă pela 

Covurluiu, bună-6ră, vasele peste tot: 

străchini, ceunuri, racle, linguri etc.; 

dar dacă din argalia se nasce la 

Români „argae“ ca din „minutalia“ — 

„mănuntae“, din „argae“ însă pînă la 

argea trecerea, fonetică e forte anevoe, 

fără a mai vorbi despre sensul cel fun- 

damental de „locuinţă “. Etimologia 
turcă, cea latină şi cea grâcă din: de- 

yaâotov, sint de o potrivă fără temeiu. 

Numai la Munteni argea se ea une- 
oră cu înţeles de „mstier du tisserand“, 

ca sinonim cu resboiu, şi acesta 

forte rar chiar la Munteni, accepțiunea, 

cea mai respândită fiind acea, de bor- 

deiu unde se ţese, un fel de cămară 

în pămînt în care se aşedă uneltele 

de ţesut şi 'n care lucreză fetele: „ar- 

gea, hutte, unde ţerancele fac pândă“ 

(Pontbriant). La cei-lalţi Români no- 

țiunea de argea e cu totul străină 

acelei de țesătură, măcar-că şi 'n Mol- 

dova cuvintul însemnâză un fel de 

cămară sub pămînt, anume gura unei 

pivnițe. Ca o nuanţă a aceluiaşi sens 
este argea „firidă“, „un loc găurit în 
părete“. Şi fiind-că la o casă, iar la 

un bordeiu mai ales, tocmai bolta de   

> 
sub acoperiş este ceia ce "i dă carac- 

terul de locuinţă, de aci bâlta în ge- 
nere sai întrega lemnăriă de sub aco- 

periş primesce, atât în Moldova, pre- 

cum şi peste Carpaţă, numele de ar- 

gea. Tot aşa este şi argea la o moră; 

iar prin analogiă, ca un element de 

întărire, sînt şi scândurile numite ar- 

gele la o plută, 

Pe lîngă femininul argea, există şi 

o formă masculină argel, precum 

se numesce o localitate în Bucovina 

şi un munte în Muscel. In Banat, după 

dicţionarul Mss. lugoşen circa 1670 

(Col. ]. Tr. 1883 p. 414), deminutivul 

ar gelaş însemneză o coci6bă: „ar- 

gălash, vile tectum“. In fine, cu 

sensul precis de „casă“, cuvîntul ar- 

gea ne întimpină întrun preţios pa- 

sagiu la Dosofteiu, Paremiar 1683, (No- 

evrie 2j, f. 14 a), Jezechiel, XLIV, 4: 

„„.„Şi mă băgâ „..et introdu: 

precalia uşii svin- xit me per viam 

telor ceii de cătră portae quae ad 

s6veri, în potri- aquilonem, eregi- 

va argialii... one domus (ros 

0ix0v)...: 

unde în Biblia lui Şerban-vodă, 1688: 

„Şi mă băgă înlăuntru după cal6 por- 
ţii cei desprecrivăţii, în prâjma casii...“ 

Vot aci vine în ghicit6rea poporană 

despre „Lumînarea“ următorul para- 

lelism : 

Dobra grasa 

umple casa 

Mică, mititea, 

Umple odaia cu ea... 

Ana grasa 

Umple casa... 

ceia ce îutm'un variant sună: 

Mică, mititică 

Umple argeua cu ea... 

(Bulgărescu, Ghicitori, p. 20, 30, 31)
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unde, neapărat, nu pâte fi vorba de 

„m&tier du tisserand“, ci numai despre 
odae sait casă. 

v. Ana (p. 1148). 

La 1874 (st. crit. II p. 50) cuno- 

sceam şi eii pe argea numai cu înțe- 

lesul cel ţesetoresc; şi totuşi deja de 
de pe atunci mă isbise coincidinţa, fo- 

netică şi logică a, acestei vorbe cu ar- 

chaismul elenic &oyr4ie. La 1880 

Diefenbach, deşi fârte înrturit de Cihac, 

totuşi observă şi el: „argea, pl. argele 
Dunk, unterirdisches Frauenarbeitsge- 

mach, entspricht merkwiirdig dem ural- 

ten &e peiia“ (Volkerkunde Osteuro- 
pas, I p. 259). Cu atât mai mult astădi, 

când avem la îndemână un material 

îndestulător, filiaţiunea între argea Şi 
&eyilla nu numai se verifică, dar 
tot-o-dată se pâte precisa modalitatea 
înrudirii. 

Grecesce, însă numai în graiul cel 

mai vechiu, &gyr4« însemna „lo- 
cuință sub pămint“. Aşa la Efor, cu 
trei secoli înainte de Crist:  „(Kepuue- 

giovs) ev xarayeiois oixiaug oile, 
âs xaloiow doyiiias“ (ap. Strab. 
I. Ve. 4$5, ed. Didot). In vechea 
limbă macedonsnă — fie ea dialect gre- 
cesc, fie dialect tracic—coyeii a se 
numia o cămară, în care se făcea baiă 

caldă: „ăoyeiia, otxqma Maxs- 
dovix0v, dneg Seouaivovrsc lovovraut 

(Suidas, ad voc.). In sfirşit, Stefan 

Bizantinul (v. "Aoyiloi) ne spune că 
„în limba Tracilor gorecele se chiăma, 
argil“: 770 Qoquov 5 pic &oyiioş 
xeisirai“, Dacă ne aducem a-minte că 
lătinesce iepurele-de-casă, se numesce 

„cuniculus“, adecă gaură, fiind-că — 
dice Varrone (De re rust. 1) — „face 

gaure sub pămint: „ab eo quod sub 

terra cuniculos ipsi facere soleant“ ; 
dacă, ne mai amintim că numirile san- 

scrite ale gorecelui: qusira şi akha- 
naka, derivă din qusi „gaură“ şi khâni   

„gaură“ ; atunci se lămuresce dela, si- 

ne'şi pentru ce Tracii numiaii pe şo- 

rece &oyiios, adecă cu acelaşi cu- 
vînt cu care se chiăma o gaură, o 

„locuinţă sub pămint“. 

Din greco-tracicul argilla sai ar- 
gella „locuinţă sub pămînt“ se trage 

d'a-dreptul românul argeă „locuinţă 
sub pămînt“, cu trecerea fonetică în- 

tocmai ca în „măseă=maxilla“, „ver- 

geă = virgella“ etc. Forma masculină 
argel cu deminutivul argelagş se 

apropiă, pe de altă parte, de tracicul 
ăgyios. 

v. %Argea. — Bordetu.— 1 Grec. 

-Argăa, n. pr. loc. f.; certaines lo- 

calites en Roumanie. Frundescu indicii 

satul Argeoa în districtul Tecuciu. De 

asemenea Argeua în Putna (Buciumul 

roman, t. 1 p. 40). Intr'o hotărniciă 

moldovenâscă din 1604 (Melchisedec, 

Chron. Romanului I p. 229) se men- 
ționeză în districtul Nemţ trei punc- 

turi topografice numite: Argea de jos, 

Argea de sus, Argea de mijloc. La plu- 

ral, un munte în Gorj se chiamă Argele. 

Pe lîngă acestea, un sat în Bucovina şi 

un munte în Muscel se dice Argel. 

v, 1 Argea,. 

Argăl. — v, 1'%Argea. 

Argelăr (piur. argelari), S. m.; pro- 

pritaire, gardien ou intendant, de ha- 

ras. Formă bănăţen6scă pentru her- 

ghelegiii (Şainenu, Elem. turc. No. 
663). 

v. Herghelegiu. 

Argelăs, s. n.; hutte. — v. !'Argea. 

Argăle, n. pr. loc. f. plur.—y. 2: Argea. 

Arges, n. pr. loc. m.: 10. riviăre en 
Valachie; 20. ville situâe sur la riviăre 

de ce nom; 30. district et arrondisse- 

ment nommes daprăs cette ville. 
În cuvintul Argeş finalul -eş nu e 

un sufix românesc ca în numirile l0-
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cale „Brăteş“, „Corneş“, „Bâteş“, „Gi- 

reş“, “Băbeş“, „Grăteş“, „Spădeş“ etc,, 

căci în acestea accentul este tot-d'a- 

una pe penultima şi vocala -e- nu scade 
nici o dată la î, pe când Argeş se aude 

forte des Argig, după cum se citesce 

şi pe vechiul sigil municipal al ora- 

şului, ba une-ori chiar Argiș, bună- 

Gră într'o variantă a baladei despre 

Meşterul Manole: 

In sus pe Argiș, 

Prin ăl cărpeniş, 

Prin ăl aluniş... 

(G. D. T., Poes. pop. 460) 

Cuvîntul dară întreg: Argeș sai 

Argiș sai Argig, cată să fie un împru- 

mut dintro altă limbă. De unde însă? 

ste o întrebare, la care nu se pâte 

respunde fără o cercetare forte mi- 

găl6să. 

Avem un rii Argeş şi avem un tirg 
Argeş. Riul Argeş isvoresce din mun- 
tele Albina, curge în lungime de peste 

100,000 stinjeni şi se varsă în Du- 
năre lîngă Olteniţa. Pe malul acestui 

rii, se află orăşelul Argeş, numit mai 

adesea Curt ea-d e- Argeş, având astădi 

abia ce-va, peste 3,000 locuitori şi după 

care s'a numit districtul Argeş cu vro 
200,000 locuitori pe vr'o 900,000 de 

pog6ne, compus din şâpte plăşi, din- 

tre cari una se chiamă şi ea Argeş. 
Actuala reședință prefectorală a ace- 

stui district sint Pitescii, orăşelul Ar- 

geş fiind numai o reşedinţă sub-pre- 

fectorală. 

I0. Rîul Argeș. 
E vestit prin limpediciunea apei sale 

şi prin frumuseţea malurilor. A fost 

tot-lVa-una plutitor pentru vase mică. 

In balada „Staicul lui Vi6ră“ se în- 
şiră riurile cu pesce bun: 

Îalomiţa, 
Dimboviţa, 

Argesul, 
Tel6jenul,   

TPileormanul cu Vedea, 

Tote apele, 

T6te giltavele... 

(Tara nouă, 1888, 632) 

Balada „Mănăstirea Argeş : 

Pe Argeş în jos, 

Pe un mal frumos, 

Negru-vodă trece 

Cu tovarăşi dece... 

şi mai la vale: 

Mândre ciobănaş 

Din fluer doinaş! 

Pe Argeş în sus 

Cu turma te-ai dus, 

Pe Argeş în jos 

Cu turma ai fost... 

Doina „Săbărelul“ : 

Frungă verde salbă-mâle! 

Cât mi-e Argeșul de mare, 

Haz ca Săbărelul n'are... 

(G. D. T., Poes. pop. 804) 

Neculce, Letop. Il p. 260: „Şerban 

Vodă făcuse gătire mare de oşti în 

țara Muntenscă, şi făcuse căte-va 

vase, şelce, Ja Argeş cu zahere de sta 

gata să se scoboare pe Dunăre, şi se 

agiunsăse cu toate capetele Sirbimei 

pe de ceia parte de Dunăre...“ 

Rîul Argeş n'are a face cu anticul 
Ordessus (009y66ds) din Herodot, 

Identificarea ambelor numi se înteme- 
iază numai pe asem&narea, lor, o ase- 

mă&nare însă de tot neorganică, fiind-că, 

iniţialul netonic Or- nu-putea deveni 

Ar-, ba nici dentalul -de- nu avea 

pentru ce să trâcă în guturalul -ge-. 
Numele antic cel sigur al rîului Ar- 

geş nu este Ordessus, ci Mari- 

scus sai Marisca; şi 6tă probe: 

Itinerarul lui Antonin, Tabla Peu- 

tingeriană şi Notitia Dignitatum, cari 

în privinţa Daciei resumă cunoscințele 

geografice ale Romanilor în primii se: 

coli al creştinismului, înşiră în ur- 
mătorul mod dela apus spre resărit
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0 serie de localităţi danubiane din 
Mesia: 

Antonin : Tabla Peuting.; Notitia Dignit.: 

Appiaria, - Appiaris, Appiaria. 
Transmariscam. 'T'rasmarisea. Transmarisca. 

Candidiana,  Nigrinianis.  Candidiana. 
Teglicio. Tegulicio. Teglicio, 
Dorostoro. Durostero. Durostoro. 

Dorostoro, Durostero saii Durostoro, 
Dristor în monumente din evul me- 
diu, este Silistria de astădi. După 
Itinerarul lui Antonin, între 'Trans- 
marisca şi Silistria se număraii 53,000 
paşi; după Tabla Peutingeriană, 49,000; 
luând dar o cifră mijlociă între cele 
dos, căpătâm ca ce-va destul de posi- 
tiv: 50,000, ceia-ce, după calculii lui 
Canina, basaţi pe anticele măsurători 
romane autentice de prin muzeele Ita- 
lie;, corespunde cu vio 70 pînă la 
75 chilometri ('architettura romana, 
1840, t. Ip. 102, 453). 
“Căutând acum pe o mapă acestă di- 

stanţă spre apus de Silistria, noi dâm 
peste puntul unde din partea Româ- 
nici riul Argeş se versă în Dunăre. 

La Romani particula trans la înce- 
putul unui nume local indica mai tot: 
da-una posiţiunea lîngă o gură de 
rii sai faţă/n faţă ; noi Qicem mai 
tot-d'a-una, fiind-că ai putut fi excep- 
țiani, deşi Mannert nu le admite nici 
de cum, considerând “fenomenul ca, o 
regulă generală: „syllaba Trans qua 
semper castella ultra flumen in bar- 
barico posita signantur“ (Res Trajani, 
1793 p. 26). Deci Trans-mariseca în- 
semneză : „în faţa rîului Marisca“, în- 
tocmai precum 'Transdierna este: „în 
fața riului Dierna“. 

tă de ce toți comentatorii, în una- 
nimitate, aii atribuit castelului Trans- 
marisca locul Turtucaiului de astădi, 
orăşel pe ţermul bulgăresc al Dunării, 
având în faţă, pe malul românesc, 
gura, Argeşului. 

  

  

„De aci urmâză că acest rii, cel puţin 
acolo unde se ciocnesce cu Dunărea, 
se numia Marisca. 

In adevăr, Geograful Ravennat din 
secolul IX pune încă în Dacia: „fluvius 
Mariscus“ (Ravennatis Cosmogr. cd. 
1860 p. 179). 

Argeş dară, ca nume al rîului, nu 
este antic. N'ar fi de mirare chiar să fie 
mai puţin vechiu decât Argeş ca nume 
al târgului, după cum în Moldova nu- 
mele rîului „Bărlad“ pare a fi mai 
noii decât numele tirgului „Bărlad“, a 
căvui istoriă se urcă forte sus în ve- 
cul de mijloc. Şi mai cu siguranţă, se 
pote dice că riul Trotuş şi-a căpttat 
numele dela orăşelul Trotuş, iar riul 
Teleorman s'a numit aşa după districtul 
Teleorman. De'ntâiu se va fi dis: „riul 
Argeşului“ şi apoi numai Argeş, pre: 
cum un afluinte al Argeşului se dice 
„riul Dâmnei“ şi numai „Dâmna“, iar 
un afluinte al Dâmnei se dice „riul 
Tirgului“ şi numai „Tirgul“. 

v. Berlad, 

Il”: Oraşul Argeş. 
In privința, vechei importanțe isto- 

rice, dintre oraşele 'Țărei-Românesci 
numai doră Severinul se pote făli de 
a întrece pe Argeş. Totuşi vechimea 
acestuia nu se urcă la epoca romană. 
Monumente. saii inscripţiuni romane 
pe aci nu se află. Este un tirgu to- 
tul din vâcul de mijloc. La 1332 era în 
Argeş un episcop catolic, Dominicanul 
Vitus „episcopus A r gensis“ (Benkă, 
Milcovia, I p. 222). La 1890, se menţi- 
on6ză în registrele papei Bonifaciă IX : 
„Frater Franciscus de S. Leonardo Or- 
dinis Carmelitorum Electus, Episcopus 
Argiensis in Valachia“, care era 
sub ascultarea archiepiscopului de Ko- 
locza în Ungaria (Fejer, Cod. dipl. X, 3 
p. 107). Acel 'episcopat catolic deveni 
în urmă numai nominal, căci în ]o- 
cu'i sa rădicat o mitropoliă ortodoxă,
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care a, ținut apoi pînă pe lu inceputul 

secolului XVI: era un mitropolit în 

Argeş pentru întrega Munteniă, un 

alt mitropolit în Severin pentru păr- 

ţile oltene. 

v. Severin. — Ungrovlahid. 

Tot-o-dată Argeşul era, scaun al Dom- 

nici, de unde i-a şi remas numele 

de Curtea-de-Argeș. Cele mai multe 

crisove din secolul XV dateză din Ar- 

geş. Şi fiind că alfabetul român cirilice 
nu avea încă pe atunci semnul m 

pentru sonul & (dj), de aceia numele 

vechei reședințe princiare se scriea cu 

r (gh). 

In actul slavie dela Vlad Vv. Dra- 

cul din 1439 (A. I.R.1 p. 85) se dice 
la sfirşit că: „s'a dat în Arghişi, dar 

s'a scris în Tîrgovişte (dana vi Ar- 

gisiu, pisana ze vi Triigovisti)..,% 

In actul din 1524 dela Vladislav-vodă 

(A. Î. R. I, 104) ni se spune că de 

"naintea porţii mănăstirii din Arghiş se 

afla o casă „de priimirea străinilor“. 
Pînă, tărdiu scrierea, tradiţională 4”- 

gheş sai Arghiş ne întimpină chiar în 

acte scrise românesce, - 

Radu-vodă la 1612 (A. LRB.l.p. 
119) serie: „părintelui egumenului lu 
Efthemie dela sfânta mănăstire deîn 
Argheş ...“ 

Dicţionar Mss. Bănăţân circa 1670 
(Col. 1. Tr. 1888 p. 424): „Argish. Op- 

pidum în Valachia Transalpina“. 

Orăşenii din Argeş, pînă "n secolul 

XVI şi mai încâce, eraii forte cuno- 
scuță prin spiritul lor comercial. In ve- 

chile registre municipale din Braşov şi 

mai ales din Sibiiu, publicate de curând, 

figureză pe la 1500 o mulţime de 

negustori din: Argeş, cari aduceau din 

Ard6l tot soiul de postavuri, şele, feră- 
rii, curele, căciule, furcă, cuțite etc. şi 

duceau într'acolo pesci, mai cu samă 

crap, c6ră, piei. de vulpe, de jder, - de 

vidră, şi apoi felurite lucruri din Ori-   

ent: piper, stafide, covâre, catifele, 

bogisiă şi altele. 
Ce-va după 1512 N6goe-vodă Basa- 

rab a mutat cel întâiu Mitropolia din 
Argeş. la Tîrgovişte, după cum era să 

se facă deja sub Radu cel Frumos. 

„ȘI aşa se tocmi — dice scriitorul con- 

timpuran stareţul Gavriil din Bânt- 

Agora (A. IL. R. ], 2 p. 149) — şi aşa 

se' tocmi ca de acum înainte nici o 
dată în veci în Argeș să nu mai fie 
Mitropolie, ci să fie mănăstire şi arhi- 
mandrie“... De atunci încâce a început 

să scaqă însemnătatea, politică şi eco- 
nomică a, acestui oraș. Ceia ce n'a per- 

dut, însă Argeșul nici pînă astădi, este 

meşteşugul olăriei. Cronicarul săsesc 

Kraus (Siebenb. Chronik, ed. 1862 t.1 

p.'55),. sub anul 1619, vorbesce cu 
multă socotinţă despre cărămidile sai 

olanele . cele smăltate, albe, verdi, al- 

bastre şi roşii, cari se lucrai în Ar- 
: geş, şi se exporta de acolo în Tran- 

silvania. Câte-va forte vechi din acele 

„cărămidă, din timpul lui Negoe sai 

şi mai de'nainte, sai publicat de d. 

Tocilescu (Curtea-de- Argeş p. 36): 

  

  

  

  

 



1587 ARGEŞ 

  

  

  

    
              

  

  

  

  

Vechea clădire a Mitropoliei, Nâgoe 
a prefăcut'o într”o strălucită mănăstire, 
pe care iată cum o descriea; pe atunci 
stareţul Gavriil (A. IL. R. 1, 2 p. 148): 

„ȘI sparse mitropolia, din Argeş din 
„temelia ei, şi zidi în locul ei altă sfântă, 
„biserică, cioplită şi netezită şi să- 
„pată cu flori, şi a prins pe din lăuntru 
„toate petrele una cu alta pe din dos 
„cu scoabe de fer cu mare meştegug, 

  
  

  

  
    

  
  

„ŞI a vărsat plumb de le-a întărit, şi 
„ii făcut prin mijlocul tindei bisericei 
„L2 stâlpi înalţi, tot de p6hă ciopliță 
„Si învirtiță, foarte frumoşi şi minu- 
„uăţi, cari închipuesc 12 Apostoli. Şi 
„in sfântul oltar de asupra prestolului 
„incă făcu un lucru minunat cu turli: 
„şoare vărsate, iar ferestrele oltarului 
„Şi ale bisericei cele de pe d'asupra Şi 
„ale tindei tot scobite şi răsbătute prin
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„pstră, cu mare meşteşug le făcu; şi 

„la mijloc o ocoli cu un brâu de pâtră, 
„împletit în trei viţe şi cioplit cu flori 
„Şi poleit, biserica cu oltarul dimpre- 

„ună cu tinda în€hipuind sfânta şi ne- 
„despărţita Troiță. Îax pe de supt stra- 
„Şina, cea mai din jos împrejur a toată 

„biserica, făcu ca o straşină tot de 

„marmură albă cioplită cu flori, scobite 

„şi săpate foarte frumos; iar acopere- 

„mintul tot de plumb amestecat cu 

„cositor, şi crucile pe turle tot poleite 

„cu aur, şi turlele tot cioplite cu flori, 

„Şi unele făcute sucite, şi împrejurul 

„poltelor făcute steme de pâtră cio- 

„plite cu meşteşug şi poleite cu aur. 

„Şi făcu un cerdăcel dinaintea bisericei 

„pe patru stâlpi de marmură, pestriță, 
„foarte minunat boltit şi zugrăvit, şi 
„învălit şi acela cu plumb. Şi făcu 

„scara, bisericei tot de pâtră scobită, 

„cu flori şi cu 12 trepte semnând 12 

„seminţii ale lui Israil. Şi pardosi toată 
„biserica, tinda şi oltarul, împreună 

„Şi acel cerdăcel, cu marmură albă, şi 

„le împodobi pe din lăuntru şi pe din 

„afară foarte frumos, şi toate scobi- 

„turele petrelor pe din afară le văpsi 

„cu lazur albastru, iar florile le polei 

„cu aur. Şi aşa vom pute spune cu 
„adevărat, că nu este aşa, mare şi so- 

„bornică ca Sionul, carele îl făcuse 

„Solomon, nici ca Sfânta Sofia, care 

„0 făcu Iustinian împăratul, iar cu 
„frumseţea este mai pe dasupra de- 

„cât acelea...“ 
Negoe Basarab n'a făcut alt ce-va 

— după cum ne-o spune el-însuşi într'o 
inscripţiune slavică din a-drepta întrării 

în biserică — decât a restaura într'un 

mod radical un templu mai vechiu: 

„pe care domnia-mea l'âm aflat în 

Curtea-de-Argeş sguduit şi ne'ntărit 
(eze obrâtoh gospodstvo-mi vii Dvori 

Argis porusena i nepokritplena)“. Ar fi 

ciudat de aşi închipui cine-va că Dom-   

nul va fi dat jos o zidire care, deşi 

învechită, totuşi era încă destul de 
bună pentru a servi pînă în acel mo- 

ment de catedrală a ţerei. Intrun ase- 

menea cas n'ar fi avut decât, să'şi ră- 
dice mănăstirea pe un loc slobod. Cu- 
vintele baladei poporane : 

Un zid părăsit 

Şi neisprăvit, 

Cânii cum îl văd 

La el se repăd, 
Şi lat” a pustiiu, 

Şi url a morţiiu... 

(Alex., Poes. pop. 2. 196) 

nu se potrivesc nici cu textul stare- 
ului Gavriil, nici cu însăşi mărturi- 

sirea lui Nâgoe. , 

Peste un secol şi ce-va, oa doua 

restauraţiune, mai puţin radicală, a fă- 

cut'o Mateiu Basarab, despre cure iată 

cum vorbesce Duca-vodă întrun hrisov 

din 1674 (Condica, Mss. a Argeşului 

No. I f. 9, în Arch. Stat. din Buc): 

„văzând dumnâlui răposatul Mateiu 
voevod sfânta mănăstire, veche de ne- 

socotiți ani şi stricată, cu multă chel- 

tuială o au înnoit...“ 

Frumâsă era mănăstirea; dar călu- 

gării nu pre plăceaii, se vede, orăge- 

nilor, şi nici clerului mir6n de acolo, 
ba nici sătenilor de pen pregiur. La 

1649 (A. IL. R. I p. 107) Mateiu Ba. 

sarab scrie: „ţie judetu cu 12 prăgari, 

şi voao tuturor orăşaniloru şi preuţi- 
lor şi diiaconilor deîn oraşul domnii 

mâle deîn Argeş, şi voao rumănilor 
mânăstirii den satul Plămănzeşti, cătră, 

acâsta vă dau în ştire domniia m6 
pentru că am înţeles dumnie-m$, cum 

purta, mănăstire dumnie-mâle şi că- 
lugării miei de val cu cuvinte grel6 şi 
rel6 cum nu ser căd6, de-i măscăriţ 

şi le aruncaţ năpăşti că vă umblă cu 

fâmiile, de faceţ, mănăstire şi călugării 

de răs şi de măscară...“ 

La 1798 mănăstirea a fost, înălţată
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la episcopiă. De aci însă — dice d. To- 

cilescu (op. cit. p. 56) — „biserica lui 

„N6goe avu să sufere un şir de incendii 

„ŞI de stricăciuni, căci la 1838 un noii 

„Cutremur îi sgudui temeliele, mutând 

„multe petre din locul lor, pentru care 

„fu restaurată de episcopul Ilarion 

„(1828— 1845); la 1866, arse semina- 

„riul ; la 1667 aprile 23, casele, clo- 

„potniţa şi paraclisul; şi în fine în 

„acelaşi an, decembre 2, un foc mistui 

„întreg interiorul bisericei şi împedecâ, 

„de atunci de a se mai oficia întu'insa 

„serviciul divin“. In acest chip, la 1875, 

s'a început ultima restauraţiune, a pa: 

tra sait a cincea, 

Intru cât Vodă Nâgoe nu săvirşise 
alt ce va decât o dregere, tot așa 

a făcut şi Regele Carol, ba pâte chiar 

ce-va mai mult, de vreme ce în cate- 
drala metropolitană din Argeş de pe la 

1512 se mai ţinea bine-rei o liturgiă, 

pe când biserica episcopală din 1868 

era: de tot părăsită. Dar cine 6re să 

fi fost artistul cel restaurator din di- 
lele lui Negoe ? 

Nu vom desbate aci ipotesa d-lui 

Odobescu despre faimosul „meşter Ma. 

nole“ ; o lăsâm acâsta pentru un alt 

prilej, ca şi întrâga baladă asupra 

mănăstirii dela Argeș, pentru care 

se află paraleluri la Serbi, la Alba: 

nesi, la Neo-greci, ba şi la Macedo- 

români (Ţara nouă, 1887 p. 47). Vom 

constata numai că numele artistului, 

pe care la întrebuințat Regele Carol, 

se scie; dar nu sa descoperit încă, 

pînă acuma înaintașul seii din epoca 
cea veche. 

v. Manole. — Manea. 

Negoe Basarab începuse lucrarea şi 

a mers departe, dar n'o isprăvise pe 

deplin. O inscripţiune slavică din 1526 

ne spune că el a murit înainte de sfir- 

şitul operei sale: „nesivriizivii prâide 
ki v6tniim obitâlem*. A terminat'o   

ginerele seii şi urmaşul pe tron, vit6zul 

Radu cela Afumaţi. In acea inscrip- 

țiune se pomenesce şi un „Dobromir 

Zugravul“, care însă va fi zugrăvit, cel 

mult, chipurile cele de stil bizantin ale 

Sfinţilor, dar la partea sculpturală nu 

sa amestecat. Intrebarea dară: cine 

anume fost'a sculptorul din epoca lui 

Negoe, acela care „cioplise, netedise 

şi săpase cu flori“, după expresiunea 
stareţului Gavriil, şi căruia, % aparţin 

minunatele „scobiture“ de acolo, —este 
o întrebare nedeslegată. 

Un lucru e aprâpe de mintea omului. 
Apucându-se a isprăvi cele începute şi 

fârte înaintate de socru-sei, Radu dela 

Afumaţi nu avea nici un cuvint de a 

nu întrebuința pe aceiaşi meşteri, nu 

pe alţi noui, şi mai ales pe acelaşi ar- 

tist decorator, căruia, i se datoriaii cele 

făcute deja mai de'nainte. Dacă dară 

norocul ne-ar sluji cum-va a destăinui 
pe sculptorul lui Radu dela, Afumaţă, 

noi am ave prin însăşi acsta pe sculp. 

toruf lui Negoe-vodă. 

In vechile socoteli municipale ale 

Braşovului, aflâm sub anul 1522, în- 
dată după mortea lui Negoe: „sculp- 

tori qui ecclesiam in Argis proportio- 

nâre debebat“, adecă: „sculptorului 
fost însărcinat cu potrivirea bisericei 

din Argeș“. Să se bage de samă „de. 

bebat“, prin care se indică timpul tre- 

cut. Numele proprii aci lipsesce. ÎL gă- 

sim însă în aceleaşi socoteli sub anul 
1523: „Lodt Istwan vehenti Vitum 
„sculptorem et pictorem effigiare eccle- 
„Siam in Argis“, adică: „s'a dat atâta 

“lui Stefan 'Todt, care dusese în căruța, 
lui pe Vitus, sculptor şi pictor al 
bisericei din Argeş“. Aci 6răşi să se 
observe vorba, „effigiare“, care în latini- 

tatea medievală însemna mai cu samă 
cioplirea petrei. 

Nu vom cerceta, dacă acel „Vitus. 
sculptor et pictor“ era Italian Vito
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saii German Veit. Cei mai mulţi sorţi 

siut anume pentru italienismul lui Vi- 

tus. Despre relaţiunile lui Negoe cu Ger- 

mania noi nu scim nemic, pe când 

sînt de-mult cunoscute legăturile sale 
cu Italia. La 1518. Dogele Veneţian 
Leonardo Loredano a înălțat pe un 

ambasador al lui Nâgoe la trâpta de 
„cavaler-aurat“, „miles splendidus“. In 
diploma, dată cu acea ocasiune şi care 

s'a publicat în „Acta Archivi Veneti“ 
(Bielgrad 1863), Loredano vorbesce cu 

căldură despre prieteşugul seii cu N6- 

goe: „suadente amicitia et benivolentia 
qua vehementer prosequimur ipsum 

dominum vaivodam*. Nu cum-va Vito 
să fi fost Veneţian? şi anume din nu- 

merosa şedlă a celebrului Giacopo San- 

sovino, gloria Veneţiei din acea epocă 

şi ai căruia învăţăcei eraii forte că- 

utață şi se împrăştieaii în Europa în- 
tr6gă ca architecţi decoratori? Calea 

cercetării e deschisă, In ori-ce cas, nu- 

mele „Vitus“ fiind numai catolic şi 
numai occidental, artistul nu putea 

fi nici Grec, nici Armân, nică ortodox 

în genere, şi nu venia la noi de peste 
Dunăre, ci de peste Carpaţi. Prin ur- 

mare, dacă este ce-va oriental în ar- 

chitectura şi mai ales în arta deco- 
rativă dela Argeş, acest ce-va apar- 

ţine cu desăvirşire construcţiunii primi- 
tive înainte de Negoe. Italianul Vito 

sai Nemţul Veit sa mărginit a re- 

staura, negreşit cu mult meşteşug şi 
cu completarea cormbinativă a lipsu- 

rilor, dar totuşi numai a restaura, 

„Negoe Bâsarab — dice d. A. Odo- 

„bescu (Serieri t. II. p. 505) — înteme- 
„letorul mănăstirii dela Argeş, nu ne-a 

„spus nicăieri, nică în inscripţiunile pa- 

„rietale ale bisericei sale, nică în cartea, 

„de poveţe ce el a scris pentru învă- 

„țătura fiiului seii Teodosie Voevod, cu 

„ce Omeni s'a servit spre a înălța aşa 

„minune artistică, în fundul munţilor 

23,477, 11. 

  

„românesci. Adunat'a el lucrători greci 

„din Constantinopol şi din Anatolia, 

„cari lucrase la. marile moschee ale 
„padişahilor musulmani? Culesu-i-a el 

„Şi de mai departe, din ţinuturile Ar- 

„meniei şi ale Georgiei, unde crăişorii 

„creştini ai locurilor clădiai biserice 

„croite şi decorate cam în felul celei 
„dela Argeş? Nimeni nu ne-a spus'o; 

„nimeni acum nu ne-o va mai put 
„spune...“ 

Tot aşa d. Tocilescu (op. cit. p. 15) 
. observă, despre acâstă mănăstire: „Bi- 

„sericele Armeniei şi Georgiei, Man- 
„Slis, Samthawis, Gelath, Caben, Akh- 

„tala, Safara etc. etc., tâte anteridre 

„cu mai multe secole monumentului 

„nostru, ne dai, dacă nu prototipul, dar 

„cel puţin o mare parte din elemen- 

„tele necesare pentru a compune de- 

„coraţiunea, sa sculptată. Găsim aci a- 

„celaşi sistem de arcaturi, adesea în- 

ptrebuinţat pe feţele exterire ale bi- 

„sericelor citate mai sus, brâul sai 

„ciubucul sculptat, aceleaşi împletiri 
„Şi ornamente, aceleaşi rosace, şi în 

„fine, ceia ce'şi are importanţa sa, 

„aceleaşi proporţiuni în înălțime, ace- 
„laşi spirit, acelaşi stil... 

Cine a fost architectul decorator 

sub Negoe, ne-aii spus'o socotelile mu- 
nicipale dela Braşov: „Vitus sculp- 

tor et pictor“ (Rechnungen, Kronstadt, 

t. IL p. 460, 505). E şi mai uşora, 

limpedi caracterul cel armenesc al 

minunatei biserice dela Argeş; adecă — 
după cum descrie Bayet (art byzan- 
tin, p. 284) architectura din Arme- 

nia — un fond bizantin, mănuit cu 

multă neatirnare şi îndrăznâlă, aşa că: 

„LPornementation et les motifs gsome-: 

„triques qw'ils se plaisent ă râpâter 

„rappellent bien plutât le 'style persan 
„et le style arabe“. 

În. vâcul de mijloc multe cete de 
Armeni ai colonisat peninsula balca- 

52
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nică, dintre cari unul — vestitul prin 

vitejiă Ioane Tzimiskes —  isbutise 

chiar, pe la finea secolului X, a se 

urca pe scaunul împărătesc al Bizanţei. 

Bulgaria era plină de Armeni, cărora 

în mare parte li se datorâză acolo 

“ nascerea sectei eretice a Bogomililor 

(Jiretek, Gesch. d. Bulgaren p. 222). 

De peste Dunăre ei străbătuseră atunci 
pîn&n Transilvania, unde în apropi- 

area, 'Ţerei-Românesăă, ba nu departe 

tocmai de Argeş, documentele menţi- 

on6ză pe la 1355 pe un episcop u- 

menesc dela Tălmaciu: „episcopus Ar- 

menorum de 'Tulmachy* (Cuv. d. 

bătr. t. II p. 251). 

Dar este ce-va şi mai lămurit. In Ar- 

menia, lîngă lacul Van, există un oraş 

fârte vechiu numit Argeş ( Urz FĂ ), 

rostindu-se cuvîntul întocmai ca I0- 

mânesce, unde pe la începutul seco- 

lului XIV, sub papa Ioane XXII, era 

şi un episcop : „Zacharias Argis“ (Le 

Quien, Oriens christianus t. I p. 1448). 

Ce însemnâză acest nume la Armeni, 

nu se scie. Distinsul armenist d. pro- 

fesor C. Patkanoff dela Petersburg îmi 

împărtăşesce într'o scrisore: „Quant 

„ăla signification d'Ară&, ancienne ville 

„aux bord du lac de Van, je ne trouve 

„pas dans la langue armânienne exi- 

„stante aucune trace d'une 6tymologie 

„satisfaisante“. In adevăr, în secolul II 

după Crist lacul Van, lingă care se 

află acel oraş, se numia deja Argeş, 
la Ptolemei Arsissa ('Agoi0ca), căci 

Grecii numai printr'o sibilantă puteai 

să represinte sonurile palatale g (dj) 

şi s (Sh). 

Deci: 

a) întru cât Românii n'ai avut nici 

o dată colonii în Armenia, pe când 

Armenii le-aii avut în România; 

b) întru cât Argeşul cel armenesc   

e fără alăturare mai vechiu decât al no- 

stru Argeş; 
C) întru cât fiinţarea coloniilor ar- 

menesci tocmai lingă Argeş se con- 

stată în secolul XIII prin „episcopus 
Armenorum“ dela Tălmaciu; 

d) întru cât tâte acestea, la un loc 

cu identitatea perfectă a celor do numi, 

nu pot fi un simplu joc al întămplării; 
resultă că tîrgul Argeş din Carpaţi 

cel de lingă rîul Argeş fusese colonisat 

în vecul de mijloc de cătră pribegi 

Armeni din tirgul Argeş cel de lingă 

lacul Argeş. 
La 1275, după o notiţă contimpu- 

rană, de cronicarul armenesc Smpad 

(Hist. des Croisades, Doc. arm. 1869 

t. 1, p. 608), mai multe localităţi de 

lîngă lacul Van, iar mai cu deosebire 

Ară&, fuseseră aprâpe dărimate prin- 

trun şir de cutremure, cari se repe- 
tară cu urgiă în interval de un an 

întreg. Pote atunci, pote şi 'ntr'o e- 

pocă ce-va mai veche, nici într'un cas 

însă mai nouă, o câtă de Armeni pri- 

begiseră, de acolo şi, ajunşi pînă *n 

Carpaţă, ai întemeiat aci, în memoria 

cuibului lor, un noi Argeş, dând a- 

celaşi nume rîului, după cum tot aşa 
se chiăma în vechime şi lacul Van. 

Clădind o biserică în stil armenesc şi 

îmbrăţişând catolicismul, de nu vor 
fi fost catolici din trecut, acei Ar- 

meni aii căpătat dela Papa un episcop: 

„episcopus Argensis“, care—strimtorat, 

de Români — sa mutat în urmă la 

Tălmaciu în Ard6l: „episcopus Ar- 

menorum de 'Tulmachy“; iar vechea 

biserică armenâscă, merei învechită 

şi renoită, dar totuşi păstrând cu stă- 
ruință tiparul sei architectonic şi de- 

corativ cel armenesc, a devenit mitro- 

poliă a Ungro-vlachiei, apoi mănăstire, 

apoi episcopiă. 

Vechea marcă a tirgului Argeş, aşa 

cum 0 găsim de când cunâscem pe-
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ceţile sale municipale, nu de ieri sai 

alaltă-ieri, este vulturul. Iată-o după 
o pecete din 1629: 

  

Iată-o iarăși după o pecete din 1665, 

păstrată ca şi cealaltă în Archivele 
Statului Qin Bucuresci (Doc. II. Rom. 

No. 53 şi 54): 

  

Ac6stă pecete înfăţiş6ză anume pe 
vulturul împărătesc, cu care România, 

nu avusese a face dela, căderea Con- 

stantinopolei şi chiar cu mult mai de 

“nainte, de când adecă între Bizanţa, 

şi între România sai aşedat la mijloc 
staturi şi stătulețe serbe şi bulgare. 
Negreşit, nu pe la 1600, nici la, 1500, 

a 
Pe 0 ae: 
ca Tzi za 

  

nici la 1400, îşi vor fi băgat tirgo- 
veţii Argegeni pe acest vultur cu d0ă 
capete în pecetea, lor, şi anume în pe- 

cetea cea municipală, nu cea biseri- 
câscă. Din dată însă ce noi scim a- 
cuma că orazul Argeş fusese coloni- 
sat cam în secolul XIII de un stol 

de Armeni, plecaţi din Argegul cel de 
lingă lacul Van şi veniţi în Muntenia 
prin imperiul bizantin, este de credut 

că tocmai dînşii sînt aceia cari dedu- 
seră coloniei lor drept marcă pe acel 
vultur, lăsându'l apoi moştenire Româ- 
nilor, de *mpreună cu numele Argeş 

şi de 'mpreună cu măiastra, biserică. 

Să se lea bine a-minte, că Armenii 

cei aşedaţi în Muntenia, deşi puteai 

să împrumute pe vulturul cel cu 

do8 capete dela Bizantini, totuşi ar fi 

fost nu mai puţin cu putință, ba pâte 

chiar mai firesce, ca dînşii să şi-l a- 

ducă d'a-dreptul din Armenia, căci în 

regiunea Tigrului şi a Eufratului, pre- 

cum de-mult arătaseră archeologii fran- 

cesi, după cari apoi şi d. A. Odobescu 
în studiul seii despre „Tesaurul dela, 

- Novo-Cerkask“, agquila bicefală e fără 

alăturare mai antică decât la Greci. 

Nu Armenia o primise dela, Bizanţă, 

ci Bizanţa a primit'o din Armenia, 

Iată vulturul cel armenesc cu doă ca- 

pete, din cea mai adâncă vechime, pe 
o stâncă dela Eyuk în Cappadocia. : 

  
52%
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Acâstă obirşiă a vulturului arge- 
şen înceteză de a fi o ipotesă, dacă, 

vom recurge. la luminile sigilografiei. 

Figurele de prin mărcile municipale, ca 
şi de prin cele nobiliare, se născeaii în 

v6cul de mijloc mai ales prin aşa disul 
„rebus eraldic“ saii „armes parlantes“, 

„adică: numele unui lucru semănând 

mai mult sai mai puţin cu numele 

unei localităţi sai familie, figura, acelui 

lucru se lua drept marcă ereditară a 
familiei sai a localităţii. 

y. *:Arap (p. 1458). 

Despre peceţile municipale în spe- 

cie s'a gis de-mult că: „mai obicinuit 

figureză pe ele lucrul al căruia nume 

se as6mănă cu numele oraşului“ (Hei- 

neccius, De Sigillis, 1702 p. 140). 

Câte-va exemple: 

Capitala Bavariei Minchen are în 

marcă un călugăr = Mâneh; 

Berna din Elveţia are în marcă un 

urs = Bâr; 

Magdeburgul are în marcă un ca- 

stel = Burg şi o fată — Magd; 
Oraşul Arnstadt are în marcă un 

vultur, fiindcă în vechiul dialect fran- 

conic vulturul se dicea „ar“, cuvînt pe 

care astăqi locuitorii de acolo nu'l mai 

înţeleg, dar totuşi vulturul remâne şi 

va remân6 pe pecetea municipală... 

Dacă un popor, printr'un rebus e- 

raldic tras din graiul sei, alcătuesce 

marca unui oraş, acâstă marcă pâte 

să trâcă apoi la un alt popor, care 
înlocuesce pe cel dentâii şi nu înce- 

teză, de a o întrebuința în curs de ve 

curi, deşi pentru dinsul ea nu mai 

are nică un înţeles. 

Românesce cuvintul vultur, şi 

ori-ce alt cuvînt din nomenclatura, pă- 

ser6scă sat nepăserâscă, nu se as6- 

mână de loc cu Argeș. Armenesce însă 
şi numai armenesce, vulturul este re- 

busul eraldic cel firesc al numelui Ar- 

geş, căci armenesce şi numai arme-   

nesce vulturul se numesce argiv 

(ut ) deja - la  Hesychius : 
? Go&igpos. derov, rupe 

IEgoauş. 

v. 1: Armen.— Tălmaciu. 

Argeşăi, n. pr. loc. m.; ruisseau 

affluent de Dâmna, qui est affluent 

d'Argeş. Frundescu: „Argeşel, păriii 
în judeţul Argeş, ce isvoresce din mun- 

tele Craiu şi se versă în riul Dâmna“. 

Colindă muntenâscă : 

Să pasci srba câmpului, 

Să bei apa muntelui, 

Luncile Muscelului, 

Apa Argeselului, 

Ca, să'ţi crâscă comă naltă, 
Comă naltă şi înv6ltă.., 

(& D. T., Poes. pop. 2) 

V. Argeş. — -el. 

1-Argeş6n, -ă s. -că, adj. et subst; 

habitant d'Argeş; appartenant ă 
Argeş. Ca substantiv: Brătenii sint 

Argeşenă de viţă. Am vă&dut un Ar- 
geşen şi o Argeşencă. Ca adjectiv, se 

dice mai mult argeşenesc: un pot 

argeşenesc; olăriaargeşenâscă; 

dar şi argeşen, bună-6ră;: 

Dionisie Eclesiarcul (Papiii, Monum. 

Il p. 164): „un Nazarie bragadir, şi 

arhimandritul Argeşen şi cu egume- 

nul Vieroşân...& | 
Numai despre episcopii dela, Argeş 

nu se dice nici Argeșen, nici arge- 

şenesc, ci Argeşiii. 

V. Argeş. —? Argegen. — Argeşiiă. 

*-Argeș6n, n. pr. pers. m. Din sub- 

stantivul Argeşân „habitant d'Ar- 

geş“ sa, născut porecla, saii numele 
de familiă Argeşen, mai ades articulat 

Argeşenul, la feminin Argeşencă sai 

Argeşenca. 

Constantin Brâncovenu, 1695 (Cond. 
Mss. în Arch. Stat. p. 201): „atastă 

 



1601 ARGHIR 1602 
  

a lor parte de moşie fostu-o-au vândut 

Ţuica cu fraţii lui Nica i Argeşan din- 

tăi lui Tudor fetorul Radului comis 

Ştirbeiu ... “ 

Colindă din Ialomiţa : 

Este vătaf Argeşenul, 
Şi'mi are trei fete mari, 

Câte'şi trii 
Cu meserii : 

Imi împletesc pe isvâde 

Pe isv6de la năvâde, 

La năvâde de mătase 

Cu sfâră cu viţa 'n şâse.. 

(G. D. T., Poss. pop. 94). 

? 

V. 1" Argeşen. 

Argeşenâse, -ă, adj. — v. 1'Argeşen. 

- Argeşânul. —v. 2: Argeșân. 

Argeşiii, adj.; 6v6que d'Argeş, Pre- 

cum episcopului de Buzâui nu i se 

dice Buzăuan, ci „Buzâi“, tot aşa, 

printr'o imitaţiune nu tocmai potri- 

vită, episcopului de Argeş, în loc de 

Argeşân, i se dă epitetul de Argeş, 

deşi ar fi mai corect simplul Argeş. 
In coda Pravilei lui Caragea, 1818, 

pag. 105: „losif Argeșiu. Costandie 
Buzău...“ 

Constantin Golescu, Călătoria 1826, 

p. 193: „Episcopul nostru răpăosatul 

întru fericire Iosif Argeşiu, carele după 

ce şau făcut închinăciun6 cătră milo- 
stivul Dumnezeu, adormind nu sau 

mai deşteptat. . 

V. Argeş. —! Argegtn. — A, 

Arghevita, n. pr. loc. f. artic.; an- 
cien village dans la Petite-Valachie. 

Act din Mehedinţă, 1599 (Cuv. d. bătr. 

I, 88): „să de svintei mănăstiri Tis- 

menei ocine, anume Bistriţa cătă va 

fi parte lor toată, Ş Argheviţa Îumă- 
tate, şi Tăntava.. 

v.. Ergheviţa,.   

Argheg.—v. Argeş. 

”Arghir, 1%. nom propre masculin: 

Argyre, 4oyvoros; 20. t. de Mythol. 

popul.: nom d'un hâros l&gendaire. 

Ca nume. de botez, se dice Arghir 
sau Arghirie. 

Act moldovenesc Gin 1689 (Cond. 

Asachi t. I f. 238 b, în Arch. Stat): 
„Ion Huebanul şi Marco şi Arghirie şi 
Enache Penigoară ... “ 

Pe la 1820: „Arghir Cuza Spatar“ 

(Urechia, Miron Costin t. IL p. 535). 

Este şi o formă femeâscă. Aşa ne- 
vâsta lui Radu-vodă, Mihnea, 1612 (Ve- 
nelin, Gramaty p. 265), se. chiăma Ar- 

ghira. 

Ca termen mitologic, Arghăr este 

un f&t-frumos, care mult a suferit din 

dragoste pentru diîna Il6na, şi a că- 

rula istoriă în versuri, mereii retipă- 

rită, circuleză la Români ca una din 

cărţile poporane cele mai respândite, 
alături cu faimâsa „Alexandri“. 

Costachi Negruzzi, în „Cum am în- 

vățat românesce“, dice că în biblioteca 
lui tată-seii n'a lipsit: „Istoria lui Ar- 
ghir şi a pre-frumâsei Elene“. 

lon Ghica, Scris6rea XIII: „... deşi 

nu înțelegeam pr6 bine povestirile lui 

Arghir cel frumos, dar Pam cetit de 

mai multe ori...“ 

Alexandri, Nobila, cerşitâre, sc. 3: 

„Şi eu mă duc să mă 'mbrac, să mă 
fac frumos ca Arghir!...€ 

Tot la, Arghir face alusiune Gr. Ale- 

xandrescu, „Duhului mei“ : 

Şi viaţa ciudată a unui Craiu cu minte, 
Care lăsâ pe dracu fără încălțăminte... 

Prima ediţiune romănâscă a. cărţii 

despre Arghir este cea din Sibiiu la 

1800. In prefaţă, loan Barac, „dascal 

pormal în Braşov“, mărturisesce că a 
tradus'o din unguresce: „Mulţi citesc 

istoria lui Arghir cea în limba ungu-
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râscă scrisă“. O analisă a lucrării lui 

Barac, vedi în „Cărţile sătânului român“ 
1886 p. 19—23. Versificaţiunea în 

multe locuri se apropiă de a poesiei 
n6stre poporane, ceia-ce a concurs nu 
puţin la succesul cărţii; de exemplu: 

Tinărul dacă pornesce, 

Departe căl&toresce, 

Singur numai cu o slugă 

Merge dând Domnului rugă, 

O, Arghire! lungă cale, 

Lungi necazurile tale! 

Iea d'a-lungul dâlurile 

Şi numără jghiaburile... 

Ciudata, ideă de a, ved6 în acest ro- 

manţ, o alusiune la cucerirea, Daciei de 

cătră Traian nu este românescă, ci 

aparţine chiar Ungurilor. P6te tocmai 

ea va fi îndemnat pe „dascălul dela 
Braşov“, din patriotism, a traduce 

cartea, românesce. In catalogul Szâche- 

nian originalul maghiar este indicat 

aşa: „Argirus nevi Kirâly-firul, es egy 
„bindâr Sziz-leanyrâl Historia. Sine 

poco et anno, in:9, fol. 16. Auctor 

„est Albertus Gergei, qui ex Italico 

„sermone in hungaricum traduxit. Fa- 

„bella vero hac expressa esse dicitur 

„Subjugatae a Romanis Daciae histo- 

„ria“ (Catalogus Bibl. Szâchenyi, t. 1 
pars I, 1799, p. 85). 

Pe la 1778, dicând de asemenea, că 

un Albert Gergej tradusese istoria lui 
„Argirus“ din italienesce şi că prin ea 
se represintă cucerirea romană a .Da- 

ciei, renumitul Benk6 (Transilvania, 

1 p. 16) adaugă că: „la ţeranii Un- 
„guri din Ard6l acâstă carte este atât 

„de căutată, ca şi când ar fi ce-va 
„sacru...*. 

Cine va fi fost Albert Gergej şi când 
va fi trăit, nu scim. În ori-ce cas, tra- 

ducerea, lui Arghir „din italienesce“ 

este o farsă. Intre cărţile italiene, vechi 

şi noue, în versuri gin proză, nică un 

Arghir nu se află. Misteriosul Albert   

Gergej găsise originalul seit mai aprope. 

Luând un basm românesc, forte popo- 

ran la fraţii noştri de peste Carpaţi, 

el Pa transformat într'o carte ungu- 

râscă versificată, cării — pentru maj 

multă v6qă — i-a atribuit o origine 
italiană, 

A susţine că basmul cel românesc 

Yam fi împrumutat 6re-când noi dela 

Unguri, e peste putinţă; căci dacă Un- 

gurii ar fi avut la ei a-casă ce-va, ase- 

menea în gura poporului, ar fi fost 

absurd din partea lui Albert Gergej 

de a dice tocmai poporului că a tra- 

dus din italienesce ceia, ce poporul cu- 

noscea mai de'nainte. unguresce; pe 

când luând basmul dela Români şi 

dându'l Maghiarilor sub o altă formă, 

ca o noutate în limba lor, mistificaţi” 
unea cea italiană se explică dela sine'şi. 

Basmul românesc în cestiune, iată, 

cum îl resumă, fraţii Schott (Wealach. 

Mâhrchen, p. 355): „Un băiat, go- 

„hit de o mamă-vitregă, nimeresce 

„înti'o pădure la un uriaş, cu aju- 

ptorul căruia prinde o dină, răpin- 

„du-i cununa în timpul scăldătorii. Fu- 

„86nd dînsa, el plecă după ea, apucă 

„prin vicleniă trei daruri minunate de- 

„l& trei draci, cari se certaii pentru 

„posesiunea lor, şi prin acele daruri 

„isbutesce a redobândi pe iubita sa şi 
„se cunună amindoi... - 

Cele patru trăsure caracteristice: 
10 prinderea dinei şi perderea «i; 

2 protecţiunea unui uriaş; 80. sur- 

prinderea a trei daruri minunate dela 

trei draci în cârtă; 409. regăsirea fi- 

nală a dinei; acesta este fondul Isto- 

riei lui Arghir, cătră care transfor- 

matorul ungur a mai adaus, pâte, 

unele particularităţi specifice maghiare, 

de exemplu „Negra-cetate=Fekete-vâ- 

ros“, apoi grădina unde petrecea, fru- 

msa dină etc. (cfr. Wolf-Mannharăt, 

Zeitsehr. f. Mythol. III, 8312).
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Ca tip, compus âin do motive esen: 

țiale : 10. „prinderea dînei şi perderea 

ei“, 20. „regăsirea, finală a qinei“, mo- 

tive complicate în fie-care sub-tip cu 

nesce ingrediente secundare diferite, 

povestea, nâstră e cunoscută, fie ca 

basm, fie ca o carte poporană, în mai 

t6te limbile. Nu alt ce-va este faimsa 

rapsodiă sanscrită despre regele Puru- 

ravas şi dîna Urvaci. Nu alt ce-va 

balada, germană medievală despre du- 

cele Frederic de Svabia şi dina Angel- 

burg. Nu alt ce-va vechia istorioră 

persiană despre amorul vit6zului cu 

o qînă în romanul Bahar-Danuş. Nu alt 

ce-va poema francesă din secolul XIII 

despre Partenopexz de Blois şi dina 

Melior. Nu alt ce-va, în sfirşit, pînă şi 

la selbaticii din Australia, legenda de- 

spre regele Tawhaki şi dîna Tango- 

tango... Originaiitatea sub-tipului ro- 

mănese consistă în caracteristicul adaos 

la cele doă motive esenţiale a altor 

doă subordinate: 19. „surprinderea, a 

trei daruri minunate dela trei draci 

în cârtă“; şi mai ales 20. „protecţiu- 

nea unui uriaş“. 
O înrudire forte strinsă cu legenda 

lui Arghir ni se înfăţiş6ză, pînă şi "n 

privința celor trei daruri, în basmul 

celtic din Bretania: Le gâant Calabar- 

din (Revue d. trad. popul. t. 1, 1886, 

p. 62 saq.). 
D. Dr. At. Marienescu a scris un 

tractat întreg pe 50 pagine (Pesta, 

1872), în care ne asigură că Arghir 

este Apollo Argirotoxos. Unicul 

folos, pe carel tragem din mono- 

grafia d-lui Marienescu, este de a 

put6 constata prin varianturile citate 

de d-sa, cum-că basmul nostru popo- 

ran, după ce devenise carte poporană 

ungurâscă şi s'a rentors astfel la Ro- 
mâni schimbat la faţă, de aci po- 

porul a început a confunda ambele 

forme, cea, scrisă, şi cea, nescrisă, dânâ   

nascere unui al treilea tip, forte ame- 

stecat. 

In acest al treilea tip întră şi ur- 

mătorele legend> saii credinţe popo- 

rane, în cari sa furişat numele lui 

Arghir : 
„Il&na Cosândana, numită şi Lebăda 

munţilor, căci stăpânia munţii cari se 

băteaii în capete şi unde era apă de 

întinerit, a făcut să sufere mult Ar- 

ghir Crăişorul, fiiu de împărat“ 

(N. Mereuţă, Tutova, c. Mândqaţii). 

„Bătrânii spun că în timpurile vechi 

un împărat anume Arghir, alţii dic 

„Troian, a luat robi dintr'o ţară de- 

părtată şi le-a adus în ţara lui şi că 

Dumneqeii ti-a arătat drumul spre țara 

lui prin o mulţime de stele lumin6se, 

cară pârtă şi pină astădi numele de 

drumul-robilor; dar robiinu sai 

mai întors în ţara lor, fiind-că împă- 

ratul, îndată ce a trecut dincâce de 

Dunăre, a ars podul...“ (D. Constan- 

ţinescu, Dolj, c. Negoescii). 

v. Archâr.— Cosândana. — Troian. 

2: Arghir.—v. A7bid, 

Arghira. — vV. 1: Arghir. 

Arghirii, n. pr. loc. m. plur. artic.; 

un village en Moldavie. Sat din di- 

strictul Sucevei, menţionat în indicele 

de pe la 1850 (Buciumul roman, 1875 

p. 41) ca: „moşie a D-sale Medelnice- 

resei Maria Arghiroe“. 

v, 1 Arghir. 

Arghirăpulo, n. pr. pers. m.; famille 

noble phanariote. 

v, Grec. 

Arghisălă.—v. Argăselă. 

Arghisăse.—V. Argăsesc. 

Arghiş.—v. Argeş.
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Argimagzăr (plur. argimagzaruri), s. 
n.; plainte collective. Termen juridic 
sai mai bine politic din epoca Fana. 
rioţilor. Este turcul de origine arabă 
'arz-i mahzar „pâtition sign6e par 
toutes les personnes prâsentes“. D. 
Şainânu (Elem. ture. p. 10) mai citâză 
formele: aremagzar, arzumagzar, are- 
mahzar. 

Radu Grecânu (Mag. ist. II p. 184): 
„După aceia Costandin Vodă, întorcân- 
du-se cu Curtea domnâscă, împreună 
cu toţii făcut'aii sfat şi socoteli şi ai 
trimis boiari la Poartă la împărăție, 
şi anume pre Ghindea vel Vornic, Ale- . 
xandru vel clucer i Pârvul Logofătul 
Cantacozino şi Preda Brătăşanul şi alți 
bojari mulţi cu arzumagzaruri de la, 
toată țara...“ 

Beldiman, Tragod. v. 713. 

Mai trimet şi din cei tineri pe câţi-va a 

îndemna, 
Se supun, încep îndată în Iaşi a se aduna... 
Venind, merg cu toţi la Curte, pun la cale, 

sfătuese, 
Argimagzariul la Portă să, se facă rin- 

duesc... 

Ibid. v. 9447: 

Boierii din Bucovina, scoposul lui înţeleg; 
Ca să întîmpine reul, din ei pe unul aleg, 
La Țarigrad să resbată cu argimagzariu 

înscris ; 
Stavila se ridicase şi drumul era deschis... 

v. Arz.—" Turc. 

Argint (pl. arginți ŞI arginturi), s. 
m. et n.; argent. Metal preţios de cu- 
I6re albă, din care se fac bani şi care 
se întrebuinţeză în industriă. Lat. ar- 
gentum, de unde derivate în tote 
limbile romanice (Cihac, 1, 16). 

In Catastihul mănăstirii Galata din 
1588 (Cuv. d. bătr. 1, 192, 194 etc) 
ne întimpină forme: arjintu, argintu, 
[d&'lârgintu, arguntu, [Alergintu. 

Ca unul din cele do& metaluri pre- 

  

    

ți6se, argint se pune obicinuit în le- 
gătură cu aur, 

Biblia lut Şerban-vodă, 1688, Zach. 
IX, 8: 

„+ Căştigă ar- 
gintul ca ţărâna, 
şi adună, auruli 

„„thesaurizavit 

argentum ut hu- 

mum, et congre- 
ca tina drumuri: gavit aurum ut 
lorii... lutum viarum... 

„Dacă pl6uă, după o secetă mare, se 
dice că: au dat Dumnedeii aur şi 
argint pe pămint....“ (C. Rosescu, 
N6mţ, c. Bistricidra). 

Ca metalul preţios cel mai respân- 
dit, argint se ea adesea, în înțeles de 
avuţiă în genere. 
Maxima, cu care Nicolae Muste , 

Letop. II p. 82, îşi închee cronica: 
„la puţintei se află acesta, dar, ca să, 
nui biru6scă pofta lăcomiei şi iubirea 
argintului... & 

Omiliar dela Govora, 1642, p. 181: 
piară d6ca dai tu pămăntului şi dia- 
volului avuţia ta, o nemilostive iubi- 
toriule de argint, atunce şi . sufletul 
tău va rămăn6 acolo...“ 

Despre argint neamestecat sai în- 
cercat, se dice ispitit, lămurit, 
prisne, curat, străcurat, ars... 

Coresi, 1577, ps. XI: 
. cuvintele 

Domnului, cuvin- 
.„.€loquia Do- 

mini eloquia ca- 
te curate, argint sta, argentum i- 
ars... gne examinatum,. 

Acelaşi pasagiu la Dosofteiu, 1673, 
f. 16 a: 

Că cumu'! argintul lămurit cu focul, 
Ţ” sint sfinte cuvinte cnrate cu totul... 

Neculce, Letop. II p. 198: „Zic că- 
lugării [dela Putna] să fi fost făcut 
[Ştefan cel Mare) şi sfeşnicele cele 
mari şi cele mici şi policandre şi hora 
tot prisne de argint, şi pe urmă 
să le fi luat un Domn şi să fi făcut  
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altele de spijă, care le am apucat 

Şi noi...% 
Pravila Moldov. 1646, î. 41: „sau 

alti fiali de bani, să fie prisne de 

arginti, curati, şi să fie de plini şi 

la cumpănă...“ 
Intre comparaţiuni poporane se dice: 

„curat ca argintul, alb ca argintul, 

curat ca argintul strecurat“ (D. 

Negoescu, Dîmboviţa, c. Pietroşiţa,; 1. 

Stânescu, Teleorman, c.: Odaia). 

„Despre un porumb bun se dice: 

curat ca argintul şi uscat ca ferul“ 

(|. Dan, Braila, c. Slujitorii-Albotesci). 

„i-am dat copilul curat ca ar- 
gintul, şi tuvță baţi joc de el...“ (G. 

Muşetescu, Muscel, c. Poenarii). 
„Ibricele mele sînt curate ca ar- 

gintul“ (P. Mohor, Tutova, ec. Puesci). 

Argintul amestecat se dice spur- 

cat sai minciunos. 
Imdreptarea legii, 1652, f. 67 a: 

„Oricare zlătariu va mesteca au- 

rulii sau argintul cu alte lucruri fără 

ştire stăpânului, ce se zice de va 

spurca lucrul şi se va afla minci.- 

nosi, cu altă cu nemica numai cu 

capuli să plătesc...“ 

A acoperi ce-va cu argini se dice: a 
fereca. 

Neculce, Letop. Il p. 203: „ai adus 

(Alexandru Lăpuşnânul] şi capul sfân- 

tului Grigorie Bogoslov de stă până 

astăzi la sfânta mănăstire la Slatina, 

ferecat cu arginti şi cu petre 

scumpe...“ 

Costachi Negruzzi, Aprodul Purice : 

Chingile, şâoa lui, friul, ferecate cu 

argint, 

Arată cum că luate dela vr'un mare 

L6h sînt... 

„ Argintul aurit pe dWasupra, se dice 

suflat cu aur. 

V. Aur.—YSuflu. 

Despre lucruri de argint saii împodo- 

bite cu argint:   

Nic. Muste, Letop. III p. 12: „Dacă 
aii descălecat Impăratul sub sliban, 

i-ai închinat daruri Duca Vodă, cai 

turceşti cu podoabe scumpe, iighen cu 

ibric de argint, şi alte daruri scumpe...“ 

Balada, „Crăișorul“ : 

Mândruţa din graiu grăia: 

Na, bade, năframa mea, 

Nâframa cea de mătasă 

Pe margini cu argint trasă; 

Când argintul so topi, - 

Să scii, bade, c'otu muri... 

(Tribuna dela Sibiiu, 1885 p. 91) 

Balada „lordachi al Lupului“: 

Arnăuţi cu şuşanele, 

Cu argint pe la oţele... 

Asemeni lucruri de argint se dice 

la plural arginturi. 
Inventariul Cotrocenilor 1681 (Mss. 

Arch. Stat. f. 36): „arginturile ce am 

dat domnia ms la svănta mănăstire“, 

şi urmeză evangeliare ferecate, poti- 

rură, cadelniţe, candele, cruci. . „& 

Act moldovenesc din 1661 (A.I.R. 

III p. 240): „Cărăiman de-acii nau 

mai întorsu banii lui Gorghiţă şi ar- 

ginturile înnapoi. ..* 

Nic. Muste, Letop. III p. 18: „Ce- 

tatea, Sucevii era plină de avere, ar- 

giniuri, haine, odoare, bucate boiereşti 

şi neguţitoreşti... “ 
Legenda Sf. Dimitrie, sec. XVII 

(Cod. Mss. miscell. al bis. sf. Nicolae 

din Braşov, p. 128): „unde vori fi 

acolo frămseţile in6leloră şi mâriia, au- 

rului şi sunetele arginturilor... “ 

Când e vorba însă de bani, nu se 

dice la plural arginturi, ci arginţi. 

Dosofteiu, 1680, ps. XIV: „arginţă 

săi nu-i dâde într'aslam...“, unde la 

Silvestru, 1651: „banii săi nu-i dâ în 

camătă... & 

Baladă din Ard: 

Mers'aii părinţi 
Cu arginţi
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Să p6tă rescumpăra ; 

Domnii gic că nu Por a... 

(Pompiliă, Sibiti, 82). 

După mitologia poporană, sufletul 

mortului trece, între cele-lalte, prin- 
trun pod de argint. 

Doină din Ardsl: 

Nu mă mai judece nime 

Om cu suflet ca şi mine, 

Că la podu de aramă 

Sufletul mei va da s6mă, 

Şi la podu de argint 
Va fi tare socotit... 

(. B., 176) 

Din Bucovina : 

Şi mie că 'nii vei găti 

Pod de-aramă 

Peste vamă, 

Pod de-argint 
Peste pămînt... 

(Marian, 1], 153) 

Alt ce-va esie frumâsa locuţiune 
proverbială : „a'şi aşterne un pod 

de argini“ =a ajunge la un scop prin 
bani saii prin mituire. 

Cantemir, Chron. II p. 3859: „Grecii, 

ştiindu'ş puţânătate, cu goana nu'i în- 

tisiia [pe Latinii cari fugiai la coră- 

bii], ca nu cum-va nevoia să-i întoarcă 

în vitejie, ce mai vârtos—cum să zice 

cuvântul — pod de argint, pentru ca 

mai pre lesne în corăbii să sae, le 
aştern...“ 

v. Pod, 

In colinde, se dice că pămîntul stă: 

Pe patru stălpi de argint 

Pr6-frumos împodobit...“ 

(Vrancea, c. Găurile) 

Tot în colinde se pomenesc adesea 
cal şi boi: 

Cu potcâve de argint 

Ce bat bine la pămînt. 

Cu potcâve de argint 

Ce sînt spornici la fugit... 

(Ghibănescu în Anale literare 18848 p. 37 sq.)   

In credințele poporane ne mai în- 

timpină mori de aur şi de argint. 

Colindă muntensscă : 

Nou& mori pe sub pămînt 

Ş'alte nouă mori de vînt 

Măcinând aur ş'argint, 

Cu piscâe pe ferestră 

Să pice bânet în casă... 

IG. D. T., Poes. pop. 8) 

Flori de argini: 

Doi meri împletiţi, 

De vâră "nfloriţi, 

De tâmnă rodiţi, 

Cu flori mărgăriti, 

Cu flori de arginți... 

(lbid. 80) 

Măr de argint: 

Frungă verde măr de-argint, 

Când imi vine mândra 'n gând? 

Primăvara la cosit... 

(Marian, Buc., II, 182) 

Prunde de argint: 

Basmul „12 fete de împărat“ (Ispi- 

rescu, Legende p. 236): „Trecură prin- 

tr'o pădure cu frundele de argint, tre- 

cură prin alta cu foile de aur...“ 
Pasere de argint: 

Fă-m& pasăre de-argint 

Cu aripile de vînt, 

Ca să sbor 

Unde mi-i dor... 

(3. B. 124) 

In „Păpărugă“ sai invocaţiunea ploii, 
în Banat se dice: 

Bumburel d'argint 

Varsă pre pămint: 

Unde” valea sacă 

Grâu mult să se facă, 

Unde"! valea plină 

Şi mai mult să vină 

(S. Liuba, c. Maidan). 

Invocaţiune cătră Lună-nouă: 

Lună-nouă, 

Lună-nouă, 
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'Tari ca argintul ne-ai găsit, 

Tari ca argintul să ne laşi... 

(G. D. 7., Poes. pop. 190) 

„Când vede cine-va luna nouă pen- 

tru prima 6ră, se închină, apoi se lo- 

vesce în frunte cu un ban de argint 

sai de care are, qicând vorbele acestea: 

Lună nouă, lună nouă, 

Taje pâinea 'n două, 

Tie jumătate, 

Mie-a treia parte...“ 
(Tara nouă 1887 p. 100). 

E mai cu s6mă respândită credința 

poporană că numai argintul pote să 

împusce pe haiducii cei vestiți. 

Balada „Codrenul“ : 

Tar Leonti-Arnăutul, 

Inghiţi-Var pămîntul! 

Nasturi de-argint că scotea, 

De'ncărea o şuşanea 

Sin Codrân e slobodia.... 

unde Alexanări adaugă în notă: „Po- 

porul crede că sînt zale vrăjite pe care 
numai glonţii de argint le pote stră- 

bate...“ 

Balada, „Pintea“: 

Dela noi puteţi afla, 

Că mârtea Pintei va sta 

Din trei fire de grâu sfint, 

Si dintrun plumb mic d'argint 

Tare'n armă îndesat 

Şi la pieptu'i aţintat... 

(Reteganu, Trandafiri p. 82). 

Balada „Golea Haiducul“ : 

Nu vă mai stricaţi iârba, 
Că vă trebui unde-va, 

Căci pe mine 

Nu matinge 

Nici ferul, 

Nici oţelul, 

Numai singur argintul... 

(G. D. T., Poes. pop. 589) 

Despre rolul argintului la sfîrşitul 

ce] apocaliptic al lumii, 

v. Ankihirţ (p. 1233).   

Cu poeticul d ca în „dalb“, într'o 

colindă : 

Cere mori pe sub pămînt 

Care macină dargint; 

Cu piscâia pe ferâstră, 

De pică argintu 'n casă... 
(Vulpian, Text p. 30). 

v. Aramă. — Aur. 

Argintăr (plur. argintari), s. m.; ar- 

gentier, orfăvre. Avea altă dată ca si- 

nonim pe zlătar. Lat. argenta- 

rius cu derivate în tote graiurile 

romanice (Cihac). Meşterul care face 

saii care vinde tot felul de lucruri de 

argint. 

Noul Testament din 1648, Act. Ap. 

XIX, 24: 
„. un argintariu | 

anume Dimitrie, 

carele făc6 bese- 

rici de arginti.... 

„ Demetrius e- 

nim quidam a1- 

gentarius, fa- 

ciens aedes argen- 

teas... 

unde la, Şerban-vodă, 1688 : „Dimitrie 

zlătariu,“ 6r in codicele Vorone- 

ţian circa, 1550 (ed. Sbiera p. 9) com- 

posiţiunea.: argintu-tăetoriau. 

Dosofteiu, Synaxar 1683, Dec. 18 

(f. 227 b): „având argintariuli, acela, 

o soră războlită în dzăcare...“ 
Pitarul Hristache, Istoria, lui Ma- 

vroieni 1817 (Buciumul, 1863, p. 40): 

Croitorii, cojocarii 

Şi săracii argintariă, 

Nu mai putea tot lucrând: 

Blane, celenchiuri făcând... 

La feminin se dice argintăresă. 

v. Argint. — Argintăriă. — + Zlătar. 

Argintăriţă, s. f.; t. de Botan.: ar- 
gentine, Potentilla, anserina. Sinonim 

cu scrintitâre. Plântă din fami- 

lia rosaceelor. Şi ?n cele-lalte dialecte 

romanice se chiamă argentine, ar- 

jentina, argentina. 
„Argintariţa e o plântă mică cu f6iă 

lată, forte crestată pe margini; pe par-
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tea, cătră sâre albă ca argintu l, cu 
peri fârte mici, 6r pe cea-laltă parte 
verde deschisă cu perii mai mari. Ar. 
gintarița e întrebuințată, de unele fe- 
mei la spălatul 6lelor în cari pun 
lapte, pentru că smântâna în 6lele spă 
late astfel se face mai bună...“ (M. 
Lupescu, Sucâva, c. Br6şteni). 

Afară de argintariţă, se mai aud în 
popor formele argintică (1. Nour, 
Bărlad) şi argintură ($. Liuba, 
Banat, c. Maidan). 

V. Argint. — -ariţă. — Scrintitore. 

Argintăre 
Argintăt j V. Argintuil. — Arginţit. 

Argintărâsă, —v. Argintar. 

Argintăriă (pl. argintăriă), s. f.; ar- 
genterie, vaisselle en argent, objets en 
argent. Sinonim cu pluralul argin- 
buri. Derivă din argintar prin 
sufizul -iă. 

Ion Ghica, Seris6rea XXII: „am pus 
de a topit nisce scule de aur şi tâtă 
argintăria, câte le aveam lăsate de unii 
şi alţii amanet la mine; le-am făcut 
bulgări de aur şi de argint... 

V. Argintar. — Argint. — =ă. 

Argintăz (arginiat, argintare), vb.; 
argenter. Lat. argentare. In graiu 
se întrebuinţâză mai adesea formele 
mai noue: arginţesc şi argin- 
tuesc. 

V. Arginţii. 

Argintică, î. de Botan. — v. Argin- 
tariţă. 

Argintii, -iă, adj.; argentin, ayant 
aspect de Pargent. Sinonim cu ar- 
gintos. Derivă din argint prin su- 
fixul -Îii, întocmai ca, „aurii“ din „aurt, 

  

  

Colindă din Dobrogea: - 

„ Pe-un cal galben găngurol, 

Gângurel şi frumuşel, 
Cu scări dalbe argintii, 

Cu fiii cu rastagalii... 

(Burada, Călăt, 79) 

Doină diu Ardsl: 

De m'aş face unde scii 

Cuc la pene argintii, 
Aş gândi să nu mai viii 

Prin locul ăsta pustii... 

U. B., u8 

Costachi Negruzzi, Aprodul Purice : 

A sa barbă ca zepada, a lui plete argintă, 

Paţa lui cea cuvi6să, ochii sel măreţi şi vii... 

Acelaşi, Melancolia, : 

Luna galeşă ce 'ncepe să se 'nalţe cu trufiă, 

Arătându'şi pintre neguri a -sa frunte av: 

. gintiă... 

Alexandri, „lâna“: 

Diua ninge, nâptea ninge, diminâţa ninge 6ră! 

Cu o zale argintiă se îmbracă mândra ţâră... 

A. “Odobescu, Pseudokyn. p. 34: 

„Blânda turturică a sosit, ameţită de 

bucuriă, aprâpe de soțul ei; ea s'a pus 

alături cu dinsul pe o cracă verde a 

stejarului; gungunind, ea îşi scutură, 

aripele şi'şi incovâe guşa arginiiă...« 

v. Argintos. 

Argintâia, n. pr. loc. f. artic.; nom 
de quelques localit6s dans la Petite- 

Valachie. Aga se chiamă do5 sate în 

„Dolj şi unul în Mehedinţi (Prundescu). 

La Fotino, în indicele satelor, în Dolj 

nu se află Argintoia, ci numai în Me- 
Ledinţi : "A4erlivropia (lor. r. Jaxiag, 

III p. 305). După acestă din urmă Şi-a 

luat numele familia boerâscă a Argin- 

toienilor. Sufixul -6ia în Argintola 
se explică prin alte numiri de sate 
mehedințene, indicate la Bauer (M6m. 
sur la Val. 1778 p. 218 sqq.), precum: 
Stângăci6ia, Lup6ia, Ghelmegidia, VIă- 
d6ia, | 

V. Argintolanu. — -cia.
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Argintoiănu, -n. pr. pers. m.; nom 

Wune famille noble valaque. Arginto- 

jenă îşi datoreză numele satului A r- 

gint6ia. Se rostesce şi Argitoianu, 

cu perderea, nasalei. In texturi tot-d'a- 

una cu articlul întreg: Argitotanul, 
Argintoianul. Acsstă familiă boierâscă, 
ne întîmpină cam de prin secolul XVII. 

Act oltenesc din 1697 (Condica Mss. 
a Govorei în Arch. Stat. p. 187): „Să 

se ştie boiarii adevărători şi judecă- 
tori ai părintelui Grigorie egumenul 

dela sfânta, mănăstire Coziia, şi ai pă- 

rintelui Paisie egumenul dela sfănta 

mănăstire Govora, boiarii anume: Du- 
mitraşco căpitan Argitoianul i Vasilie 

căpitan ot Medv6jde...“ 

„Altul din 1727 (Cond. Mss. a Hore- 

zului No. 1 în Arch. Stat., f. 329 b): 
„să chiemaţi şi pe părintele igumen 

Hurezân şi pe dumnâiui Costandin 

Argintoianul...“ 

v. Argintoia. 

* Argintăs,-6să, adj.; argentin, sem- 

blable ă Pargent. Sinonim cu argin- 

viii, cătră care se referă ca „auros“ 
cătră „aurii“, „arămos“ cătră „ară- 
mie. 

1. Văcărescu, p. lil: 

De unde-aduci, zefire, 

Suspinuri mângăiose ? 

D'a lui Apollon iire 

Par sunete-argintăse!,.. 

Bolintin6nu, „Cea de pe urmă n6pte 

a lui Mihaiu“: 

Luna, varsă rade dulci şi argintâse; 

Austrul le suflă comele pletâse; 

Căpitanii târnă prin păhare vin... 

v. Argintiii. — Auros. 

Argintuse (argintuit, argintuire), vb.; 

avgenter, couvrir Wune couche d'ar- 

gent. A polei sait a fereca cu argint. 

Formaţiune denominativă mai nouă   

prin sufixul verbal -uesc, în loc de 
argintez sai argintesc. 

v. Argintuil. 

Argintuire, s. f.; action d'argenter. 

—V. Argintuesc. 

Argintuit,-ă, adj.; argent6. Poleit sai 

ferecat cu argint. Sinonim cu ar- 

gintat sai arginţit. 
Gr. Alexandrescu, Viaţa câmpe- 

„n6scă : 

Şi când lun” argintuită, 
Albind iarba de pe vale, 

Eşia lină, ocolită 

De stelele Curţii sale... 

De la Vrancea, Sultanica p. 170: 

„Cerul, scuturat, dă în limpede, şi a- 

copere ca, un coviltir argintuit rotunda, 

ariă a pămîntului...“ 
I. Slavici, Novele p. 190: „...când 

luna nu se mai vă&du decât în mărgi- 

nile argintuite ale norului, €l închise 

Ochi. 
v. Argint. — Arginţii, 

Argintiră, t. de Botan.—v. Argin- 

tariţă. 

Argintu-tăetor. — v. Argintar. 

Argintăţ, s. m.; boule d'argent, bou- 

lette d'argent. Deminutiv din argint, 

care ne întimpină în cântece. Sinonim 

cu arginţel. 

Balada, „Loviţă“ : 

T-a dat încă şun biciuţ 

Carele-avea în vîrvut, 

O litră de argintui... 

(Marian, Bucov. I, 74) 

v. Argint. — Arginţel. 

Argint-viă, S. M.; mercure, vif-ar- 

gent. Substanţă metalică fluidă, de cu- 

lsre argintiă. Deja, lătinesce ar- 

gentum-vivum. Se articuleză şi 

se declină ca „an-noă“: argintul-viă, 

argintuluă-viti.



1619 ARGINT-VIU 1620 
  

Din causa mobilităţii sale, argint-vizi 
servă a caracterisa tot ce este sglobiii 
sai nestatornie, 

Alexanări, Iorgu dela Sadagura, act. 
1 sc. 5: „Când ai seci cât îi de veselă 
Marghioliţa, fiică-mea, căi vine logod- 
nicul 2... parcă are argint-viăă într'însa,.. 
Sare pin casă, frate, Şi gi6că drăgaica 
ca o nebună...“ 

„Despre un copil prâ-vioiu se dice : 
jute ca argintul-viti“ (A. Bociat, Banat, 
e. Clopotiva). 

Balada „Sîrb-sărac :“ 

EI că'şi are-un bidiviu 

Cu sânge de argint-uii, 

Un fugar neîntrecut 

Care s6re n'a vâqut 

De când mă-sa Pa făcut... 

De aci, prin simbolism, credinţa, po- 
porană că: 

»Argintul-vihi punându-se în temelia 
unei case, apoi acea casă nu trece 
multă vreme şi se dăramă..“ (Th. 
Coate, Covurluiu, c. 'T. Beresci). - 

„Poporul crede că argintul-uii are 
puterea, de a sparge ori-ce zidire, dacă 
"1 băgâm într'insa,..“ (M, Simionescu, 
Vasluiu, c. Delenii). 

„Un iaz s6că, dacă se aruncă în el 
argint-viă întrun rît de pore“ (G. E- 
nachi, Covurluiu, c. Bălintesci); după 
alți: „întrun cap de cal“ (1. Poppa, 
Iaşi, c. Romănesci), 

„Poporul crede că babele dai ar- 
gint-viă la Gmenii pe cari ai vre-o pică, 
şi le sparge trupul; ba dându-se ar- 
gintul-vii în iazuri, le sacă şi pe ele, 
de nu remâne nică o picătură de apă“ 
(Preut G. Palladi, Tutova, ce. Şen- 
dresci). 

„Poporul crede: că cel ce portă az- 
gint-vii, nu se prind vrăjile şi farme- 
cele de el; iar celui ce i se dă să bea 
argini-vii, menit, şi vrăjit, more, fiina- 
că i se sparge măruntaele în el..* (. 
Folescu, Sucâva, e. Borca). 

  

  

pArgintul-viii îl dă o muiere la altă 
muiere ca să moră, ca apoi să potă, 
trăi ea cu bărbatul mârtei. Se pote 
da în mâncare, în vin, apă şi altă 
beutură, Alţii cred că : cine bea apă 
mai întâiu din isvorul în care sai 
spălat heli-frumosă, adecă Ielele, bea 
şi argintul-viii lăsat de Iele în apă, 
capătă, bâlă şi more; deci trebue să 
bea alt argint-viă din apotecă ca să se 
vindece de cel beut din isvor, cu care 
prilej se şi descântă...* (P. Oltenu, 
Transilv., Haţeg; cfr. preut D. Nisi- 
penu, Vilcea, c. Nisipii). 

„Vrăjitârea, descântă argintul-vii Şi] 
trimite cui i se poruncesce. Argintul- 
oii plcă singur dela vrăjitâre, Şi ajun- 
g6nd în casa unde e hotărit, se risi- 
pesce în cofe, în străchini, în aşter- 
nuturi şi'n tâte lucrurile din casă. Cei 
din casă câte-o-dată îl v&d, dar nu pot 
face nemic ca să'l depărteze. Din toţi 
cei din casă nu se bolnăvesce decât 
acela care e ursit de vrăjitre. Bol- 
navul simte un fel de cârceiuri în tot 
trupul şi se umple de spudelă dând 
din ea un fel de apă. Acâsta nu se 
pote vindeca decât numai prin des- 
cântece şi fumuri. Se spune că mulţi 
ai vădut argintul-viă călătorind...“ (M. 
Rădulescu, Ialomiţa, c. Gârbovii; 1. 
Bădescu, Muscel, c. Botenij). 

„O fermecătâre ursesce pentru 
cine-va câte-va dramuri de argint-viii, 
care plecă singur rostogolindu-se pe 
pămînt pină ajunge în casa aceluia, se 
lipesce de el saii întră în el şi” slă- 
vesce din di în di pînă se usucă şi 
m6re. Dacă însă el prinde de veste, se 
duce la altă vrăjitore, carei ursesce, 
cum scie ea, no dramuri de argint- 
vii; îl pune să Ş6dă pe o gălâtă cu 
apă ne'ncepută, cu picidrele p'o mă- 
tură, şi'i dă de trei ori câte trei ara. 
muri...“ (Th. Theodorescu, Ialomiţa, 
€. Lupşânu). 
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„ Argintul- viii trimis prin fermec 

merge singur la locul hotărît, se a- 

runcă în vasul cu apă, şi apoi bându- 

se, produce b6la numită: i-a dat ar- 

gint-viă...* (5. Diamantescu, Dâmbo- 

viţa, c. Petroia; R. Michailânu, Mehe- 

dință, c. Vînju-mare). 
„Prin dare de argini-viă se înţe- 

lege, când un duşman iea mercuriii 

şi] descântă, trimiţendu'l la cutare, ca 

să] bea în apă, în vin, în rachii, şi 

atunci după trei dile sai patru sau 

după cum îl menesce, îi ese bube pe 

trup, albe şi umplute cu un fel de apă 

venin6să...“ (Vrancea, c. Găurile). 

„Argintul-viii se pâte trimite la ci- 

ne-va de departe, întră în casă, se viră 

în găl6tă, saii în urcior, şi când bea 

apă acela, la, care este trimis, se bol- 

năvesce şi mâre...“ ([. Popescu, Dolj, 

c. Băilesci; P. Michăescu, Brăila, c. 

Cecâru). | 

„Bâla umflăturei este privită 

în popor ca dat argint-viii de vre-o 

femeiă“ (C. Ghinescu, Teleorman, c. 

Malu). 

„Dacă, o femeii a răguşit, sai i s'a 

spudit sau umflat corpul, atunci qice 

că i-a dat argintul-vii, şi alâreă la 

vrăjitre ca săi descânte...“ (1. Po- 

pescu, Buzeii, c. Mărăcineni). 

„Când o muiere simte sai îşi nălu- 

cesce că a luat argintul-viui, numai de . 

cât se duce la vrăjitâre, carea, încăl- 

dind nesce petre, le pune în o căldare 

cu apă, 6ră pre muierea cu argintul- 

vid o acopere cu o pon6vă mare şi o 

pune să stea cu gura căscată asupra 

căldării, atunci argintul-vii, cade în 

căldare şi vrăjitorea "1 arată...* (Liviu 

Iancu, Banat, c. Visagu). 

„Prin dare de argintgiii pe aici 

se înţelege sagnă de cal, care se dă de 

câtră, vrăjitâre şi sparge tot trupul...“ 

(C. Rosescu, N6mţ, c. Bistriciora). 

v. Cal. — Sagnă.   

Jipescu, Opincaru p. 75: „Și câţă 

copii, câte muieri şi rumâni ca bradi, 

nu vă fîrşiţi dă pă piciore, pîntru că 

va dat o babă argintu-ghii, or cu 

bobi, or va pus în vase şi dăscân- 

tându-vă v'a spus că vi sai scurtat 

qilili, go credeţi !..“ 
Ibid. p. 95: „Cum fuge argintu-ghiti, 

dîn 6lă *n doniţă, în doniţă m stra- 

chină, din strachină ?n bărdac, când 

ţi trimite vrăjitorea, aşa fuge din 

pungă'n pungă banu dă aram...“ 
v. 2 Alta.— Babă.— Cuţit.-- Dat. — Fapt. 

Arginţăl, s. m.; boulette dargent, 

morceau Wargent. Deminutiv din ar- 

gint. Sinonim cu argintuţ, dar 

mult mai întrebuințat. Termen poetic, 

ca şi corelativul aurel, cu care mai 
tot-d'a-una, se pune în legătură. 

Colindă din Bucuresci : 

Porumb alb că mi-salege, 

Porumb alb cu guşa verde, 

Cu peniţe 

Zugrăvite, 

Cochi în cap de petre scumpe, 

Capu" baten aurel, 

Ciocui baten arginţel... 

(G. D. T., Poes. pop. 39) 

Colindă muntenâscă : 

Nalr e mărul pîn' la cer, 

Cu c6ja de argintel, 

Cu mere de aurel... 

(Ibiă. 81) 

Altă : 

Ş6uaii luce ?n aurel, 
Scările'i în argințel, 

Tar biciul cu măciuliă, 

Şi frîul cu străgăliă... 
(Ibid. 20 

Doină din Ardâl: 

Şi vo scrie cu cernlă, 

Că de-aceia”i multă ?n ţară; 

O serie cu argințel, 

Că de-acelaii puţintel... 

0. B, UD. 

v. Argint. — Argintuţ. — Aurel.
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Arginţăse (arginţit, argințire),: vb.; 
argenter, 

V. Argintuesc. — Arginţit. 

Arginţire.—v. Arginfesc. 

Arginţit,-ă, adj.; argent6, couvert 
dune couche d'argent. Sinonim cu ar- 
gintat şi argintuit. Se dice şi 
argintii. 'Tâte formele se pot întrebu- 
inţa de o potrivă, deşi cea mai co- 
rectă este argintat. 

Silvestru, 1651, ps. LXVII: 

„„pennae colum- 

bae deargen- 

tatae, et poste- 

„„fi-veţ ca aripile 
porumbului ar- 

gențile şi a că- 
ruia aripile sănt riora dorsi ejus 
acoperite cu aurii in viriditate au- 
galbeni... ri... 

unde la Coresi, 1577: „arepile porum- 
bului argintite“; la Dosofteiu, 
1680: „aripi de porumbiţă argin- 
tate. 

Corbea, Psaltire circa 1700 (Mss. în 
Acad. Rom.): 

A porumbiţei arepi sînt pr6 arginţite, 
Intre umerele ei poleite ţinte, 

Cu străluciri de aur luminsză foarte, 
Cât preţul a socoti lesne nu se poate... 

unde la Dosofteiu, 1673, f. 105 b: 

Ce vei dormi'n casâ de tii desfăta-te 
"n sân de porumbiţă *ntr'aripi argintate... 

V., Argintuit. 

Argiş l 
are | V. Argeş. 

Argişte.—v, *Arşiţă. 

Argitoiănu. —. v. Argintolanu, 

Argos, adj.; t. eceles.: interdit, sus- 
pendu (d'un ecel6siastique). „Termen 
bisericesc: oprit de a oficia pentru 

  

  
  

cât-va timp în tot saii în parte, pus 
pentru. un timp în neactivitate com- 
pletă saii parțială“ (L. M). Din mer. 
doyos= Ver. aeoyos : XV G0y6y= 

interdire un prâtre“ (Cihac), 

Carte patriareală din 1821 (Uricar, y 

p. 75): „dacă, dupre oare-care chip vă 

veţi aplica înprotiva obşteştii noastre 
făcătoare de bine puternică înpărăţie, 
vă avem argoşi de toată arhierolu- 
crare,..& 

Beldiman, Tragod. v. 621: 

Argos pe mitropolitul şi pe episcopi făcea, 
Dacă o aşa pricină vor cerea a o tăcea... 

v, i'Gyec, 

Argostse (argosii, argosire), vb. t. 
eccl6s. : suspenăre, interdire (un eccls- 
siastique). A opri pe un cleric de a 
funcţiona, ca pedâpsă canonică. 

Costachi Negruzzi, Scrisârea X : 
„Patriarhul, sumeţindu-se în acea po- 
runcă, argosi pre mitropolitul Leon...“ 

V. Argos. 

1: Arhănghel $. arânghel (plur. arhan- 
gheli, aranghel), s. m.; t. de Theol.: 
archange. Gr. doxyyslos, paleo-slav. 
aexarrert. Cap peste îngeri. Sînt 
doi arhangheli mai mari: Mihail Şi 
Gavriil. 

Varlam, 1643, 1 f. 116 a: „Unde 
iaste Gavriilti Arhanghehi ce mi-au dzis 
să mâ, veselescii ?..% 

Teologia grâcă îl numesce şi archi- 
stratigi, de unde la Români prin 
traducere epitetul de voivodi. 

Constantin Brâncovânu, 1696 (Cona. 
Mss. în Arch. Stat. p. 152): „unde să 
prăznuiaşte sfântul hram marele a r- 
histratig Mihail“. 

In Legenda lui Avram, text înainte 
de 1600 (Cuv. d. bătr. II, 189 sqq.) 
cuvîntul arhaggheli nu se articulâză 
nici o dată, după cum nu se articuleză
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„Dumneqeii“ şi „Vodă“: „deştinse ar- 
hagghehi suptu codru...“, „vădzură, ar- 

hagghebhi...“, „tremese Domnul arha- 
9ghehă...* . 

In mitologia creştină Arhanghelii ai 

căpătat rolul special de „genii psico- 

pompi“, despre care vedi pe larg la 
Polites, Neosiisv. uvdoi. p. 3029-48. 

„Poporul dice că. Lunia, este a Sfin- 
ților Ingeri sai Voivodi şi e bine 
să se postâscă, fiindcă, când mâre omul, 

atuncea vin Sff. Mihail şi Gavriil, cari 

ieaii sufletul, cu milă şi blândi, iar nu 

mânioşi...“ (Gr. Nicolai, Nemţ, ce. Cră- 

că6nii). 

„Hranghelă, adecă Arhanghelii saii 

Sfinţii Voivoqi, 8 Noembre, sînt 

păzitorii 6menilor dela nascere pînă la 

morte...“ (G. Theodorescu, Galaţi, Ma- 
vromolu). | 

„La Arhanghel merg finii la nănaşi 
cu colaci mici, după ce la Crăciun aiă 

fost cu colaci mari“ (R. Simu, Tran- 
silvania, c. Orlat). 

v. Colac. 

„Diua când “se serbeză Sfinţii Ar- 
hanghelă se dice hranghel“ (Î. Chirvă- 
suță, Tecuciu, c. lonăgesci). 

„Din cei doi Arhanghel, Mihail 
are cheile raiului, iar Gavriil ţine 

„ uma de păr“ (1. Demetrescu, Brăila, 
e. Viziru). 

Cel mai poporan a fost tot-d'a-una 
Arhanghelul Mihail, care el se sub-în- 
țelege tot-d'a-una, când e vorba de Ar- 

hanghel fără nume. 

peCinstitul Arhanghel, care, precum 

bine sciți, cât dici trei îţi scâte scân- 

teia cea de suflet din păcătosul de 

trup...“ (Foiş6ra din Sibiiu, 1886 p. 11). 

„Jipesecu, Opincaru p. 66: „Numa 

cu c6pă, cu castravete şi cu mămă- 

ligă g6lă, te duci iute pă copcă, prie- 

tene; te iea, gala fără timp, aghiuţă, 

or sfântu aranghiel 3l dă cere su- 

fletu când e să mâră rumânu. Dacă 

2117. IL. 

  

voieşti să trăieşti mulţumit, mănâncă 
țspân...“ 

„Descântec de cei răi, adecă când 

irepădă or-şi-ce vită: a borş şi un 
cuţit; începe al învîrti în 6la cu borş, 

bodogănind : Luni dimin6ţa sai Marţi 

ai purces Sf. Voivod Arhanghel 
Mihail să are câmpurile Erusalimu- 

lui şi a Garalimului, de spin şi de 

mărăciune ; îndată i-a eşit înainte Pre- 

curata fecidra Maria şi ba întrebat: 

Mihaile Voivodul mei! eii sciii unde 
mergi cu plugul aist de aur, cu boii 

"de aur, cu jug de aur, cu răsteile de 

aur, cu plazul de aur, cu cotiga de 

aur, cu r6tele de aur şi cu tote de 
aur, ca să ari câmpii Erusalimului şi 
a Garalimului de spin şi de mără- 

căune; dar ei te trimet mai întâiu să 

mergi la gioiana, vita lui NN. din satul 

NN., să o ari în inimă ei, în maţăle 

ei, în stomahul ei, în maiurile ei şi în 

splina, ei şi în tot trupul ei, dela cap 

pînă la, picidre, să o ari şi să o cu- 

rățesci de cei răi cu poteitură, de cei 

răi cu întălnitură, de cei răi pe didi- 

ochiu, de cei răi pe pismă, de cei răi 

din mâncare, de cei răi din răcâlă, de 

cei răi din băutură; şi so ari pînă ce 
o vei face curată ca argintul şi sănă- 

i6să ca aurul“ (IL. Nuor, Bărlad). 
Intr'un descântec bucovinân de „c6s- 

-reă“, adecă de epilepsiă, se descrie: 

Arhanghelul Mihail 

“Cu cal negru pântânog, 

Cu no5 urşi, 

Cu noă ogari, 

Născuţi 

Crescuţi 

In giua de Sân-Giorz făcuţi, 
Cu paloş de tun, 

Cu sabie de fulger 

Tăină, 

Săpând,! 

Ces-rei căutând, 

Dar or-cât o căutat, 

Nicăiri nu Vo aflat 

Decât numai în trupul lui N. 

53
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Aflatu-Po, 

Săpatu-l'0, 

Tăiatu-lo, 

In cuptior de fier aruncatu-l'o, 

Cu cociorvă de fier înturnatu-l?0, 

Cu pilug de fier pisatu-Yo, 

Din piuă de fier scosu-l'0, 

In sită de fier aruneatu-l'0, 
Cu dînsa cernutu-l”o, 

Cu diusa vînturatu-l'0... 

(Marian, Descânt. p. 79) 

Intwun descântec „de Lele“: 

Eşiţi din mână, trup, nas, picior; 

Rădicaţi-vă şi mergeţi uşor; 

Daţi omului sănătate, 

Că Mihail cu sabia de foc vă bate... 

(Pocil., Rev. II t, 1 p. 385) 

De aci în popor o interesantă fusi- 
une din arhanghelul Mihail şi din 

vodă Mihaiu cel vit6z, amindoi 

caracteristici prin săbiele lor cele gro- 

zave. Preutul Colceriu din satul Mă- 
haciu de lîngă Turda scrie: 

“La noi pînă şi pruncii ai un cân- 

tec de primăvâră, în care qic: 

Vino, sâre, 

Pe răzsre, 

Că ţi-oiu da o cingttore! 

Una mie, 

Una ţie, 

Una popei Irimie ; 

Şi un pain, 

Şi un maiu, 

Şi sabia lui Mihaiu, 
Capul Turcului să-l tai!“ 

„Acest „cântec de primăvâră€ nu 
este însă propriii Măhăcenilor. El se 

aude şi pe ajuri în Transilvania. Un 
variant de lîngă Sibiiu sună în urmă- 
torul mod: 

Treci, plâe trecătore, 

Că vine s6rele 
Şi'ti taiă picidrele, 

Cu un maiu, 

Cu un paiu, 

Cu măciuca lui Mihaiu; 

Sus pe cap, 

După cap, 

Curge sânge mohorit ;   

Dâ.mi căciula 

Să prind murga; 

Murga a fugit, 

Plâea s'a risipit... 

In 'Ţ6ra-Românâscă acest cântec a 

scădut la un fel de parodiă, în care 

pl6ia, este ameninţată : 

Cu căciula lui Mihaiu, 

Plină cu coji de mălaiu... 

(Cuv. d. bătr. Il p. 5) 

O ingeni6să legendă, culâsă în Pra- 

hova (Col. |. Tr. 1882 p. 522 sqq.): 

„Se dice că sf. Arhanghel Mihail 
trăia odată pe pămînt. P'atuncia era, 

şi el ca toţi Omenii cu slăbiciunile lor. 

Când ajunse flăcăiandru, simţi căi tâ- 

căe inima, după o fetiţă tinără, cu faţa 

albă ca zăpada, cu obrajii rumeni ca 

cireşa, cu cosiţa n6gră ca p6na corbu- 

lui şi cu ochişorii ca mura câmpului. 
Prumâsa fetiţă nu se arătă nesimţi- 

țâre la ochii dulci ce'i făcea Mihaiii 

— aşa se numia sf. Arhanghel p'atun- 

cia, pentru că nu era încă sfânt — şi 

ori de câte ori il vedea, trecând de vale, 

se făcea că nu-i apă în câfă şi da fuga 

la fântână, unde Mihaiii mânca la fa- 

guri după guriţa ei. Adi aşa, mâine 

aşa, o duseră ei cât o duseră, pînă ce 

dragostea lor începu să sbârnâie pe la 

urechile sătenilor, şi de! gurele rele, 

când n'a de lucru, scot fel de fel. de 

vorbe. Mihai, ca să iasă din gura lu- 

mii, făcu ce făcu, că fata era mai bo- 

gată ca el, şi o luă de nevastă pe 

Stâncuţa, că aşa se chema drăguţa lui. 
Acuma el credea că are să fie cel mai 
fericit om din lume; dar omul una 

gândesce şi alta nemeresce: mierea 
Stăncuţei de de'naintea nunţei, după 

cununiă se prefăcu în fiere otrăvită; 

din oiță blândă ajunse scorpie afuri- 

sită. Bietul Mihaiii nu mai putea săi 

maj între în voe: dicea el hăis, ea 

dicea cea; dicea cea, ea, dicea hăis; 
dicea el tunsă, ea rasă; dicea, el rasă,
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ea tunsă; ba rață, ba Tăţoii, şi aşa 

mai încolo. Cu tâte astea el suferia 

tot fără să dică o singură vorbă: tă- 

cea şi'şi vedea de tr6bă. Dumnedeii, 

v&dend marea lui răbdare, îl făcu sfint 

şi '1 însărcină ca, să iea sufletele 6me- 
nilor. Cu t6tă sfinţenia lui, tot n'a pu- 

tut să scape de răutatea nevestei. Ar 

fi vrut săi iea sufletul, dar nui da 

voe Cel de sus. O duse el, cât o duse; 

dar dacă vă&du şi vădu, se scula, în- 

tr'o di de diminâţă, luâ zeghea la spi- 

nare, puse mămăligă în traistă şi "și 
luâ lumea, în cap. Merse, merse di de 

vară pînY?n s6ră, şi ajunse de'naintea, 

unui bordeiii, unde bătu în uşă. Cine-i? 

întrebă un glas din năuntru.— Om bun, 

răspunse el d'afară. N'avu să aştepte 

mult, că uşa bordeiului se deschise şi 
un biet muncitor îl pofti înăuntru şi 

1 osp&tă şi'l găzdui. Omul era vesel, 

că nevasta îi făcuse un copilaş frumos 

ca un bujoraş. La masă, din una din 
alta, ajunse vorba şi la naş. Atunci 

sf. Arhanghel ceru săi boteze el copi- 

lul. Omul primi cu bucuriă, mai cu 

samă, după ce află că naşul e sfânt, 

pentru că sf. Arhanghel îi spuse tot 

ce păţise şi cum se făcuse sfânt. A 
doua di merseră la, biserică de bote- 

zară copilul şi'i puseră numele Ionică. 

După ce se întorseră a-casă, întinseră, 

masă mare, se puseră râtă împrejur, 

băură şi se ospttară pînă s6ra, pînă 

ce ieşiră stelele pe cer, când se du- 

seră să se culce. Ca, dar de botez, după 

obiceiu, sf. Arhanghel îl făcu doftor, 
şii dete o sticluţă, dicândui: Când 

te-o chema la vr'un bolnav, să scii 

că eii sînt acolo mai din nainte. Cum 

vei întra în casă, să te uiţi la mine; 

şi dacă mei ved6 la capul bolnavului, 

să scii că nu'i scăpare; iar dacă mei 

ved6 la picădre, să'i dai trei picături 

din sticluţă, şi se face bine într'o cli- 
pâlă. Cu meşteşugul ăsta de doftor,   
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Ionică se vesti peste nouă mări şi pe- 

ste nou țări, aşa că vestea lui ajunse 

pînă la Craiiîmpărat, care zăcea de 

nouă ani şi care chiemase pe toţi vra- 

cil şi tâte babele din lume fără nici 
un folos. Audind Crai-împărat de ăst 
doftor năsărăvan, care spunea curat 

dela început de-i scăpare ori nu, îl 

chemâ şi pe el. Cum ajunse acolo, îm- 

păratul îi dise:— Iacă, dacă me'i scăpa, 

îţi daii jumătate din împărăţia mea; 
jar de nu, unde-i stă tălpile picidre- 

lor, ţi-o sta capul. Sărmanul Ionică 

o sfecli, pentru că văquse pe naşu-seii 
stând grecesce la capul împăratului. 

Dar în primejdia în care afla, îi veni 

ce-va în minte. S'apropie de sf. Ar- 

hamghel şi “i dice: Sfinte naşule, te 
caută nevasta; e la pârtă... Sfântul 

Arhanghel, cum auqi de nevastă, o luă, 

la sănătâsa, lăsând în pace pe împă- - 

rat, care se şi făcu sănătos numai 
decât, şi Ionică se întârse a-casă în- 
cărcat de daruri...“ 

"Intre înjurăturele poporane „de cele 

sfinte“ nu este uitat nică Arhanghelul. 

Despre lupta Arhanghelului cu Ari- 
pa-Satanei, 

V. Avestiţa,. — Avezuha, 

2-Arhâmghel s. arânghel, s. m; t. 

famil.: fouet. Am vădut în articlul 

precedinte, că ar hanghelul, mai 

cu samă Mihail, pârtă o minunată, sa- 

biă, cu care pedepsesce pe cei rei. De 

aci: „aranghel se aplică în Muntenia 

biciului, căruia "i dic sfântu Aram- 

ghel“ (Ispirescu ap. Şain6nu, Semasiol. 
p. 115). 

v. 1 Arhanghel. 

Arhi-, prâfixe construit avec des noms 

pour marquer un degr6 excessif. Gre- 

cul &exi-, care—întrând în cuvinte ca 

„arhiereă“, „arhidiacon“, „arhipăstori, 

„arhistratig“, „arhimandrit“ etc.,—se
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pote adăuga prin analogiă la numi 
pentru a le da noţiunea superlativă 

de prâ-prâ, bună-6ră: arhi-şiret = 

giret peste măsură. 

v. Grec, 

Arhidiăcon, s. m.; t, eccl6s.: archidia- 

cre. Gr. dogrârdxovos. „Primul dia- 
con pe lingă un episcop“ (Costinescu). 

v, Diacon. 

Arhiepiscop. — v. Mitropolit. 

Arhierăii s. arhirâi, s. m.; t. eccl6s.: 

6vâque, prelat. Sinonim cu viădică. Gr. 
doyregevs. Ohicinuit se dice arhie- 
vei, la, un episcop fără eparhiă; dar, ca, 

termen general, ori-ce cleric mai sus 

de arhimandrit şi pînă la patriarh este 
arhierei. In cronice, arhiereii stai tot- 

d'a-una mai pe sus de toţi boierii. 

Nic. Costin, Letop. II p. 52: „vă 

zănd Costantin Vodă [Duca] aceste 

obiceiuri nu bune, aii socotit cu Ar- 

hiereiă ţării şi cu tot sfatul săi şi ai 
legat cu mare blăstem: şi văcăritul 
şi câra cu miere să nu mai fie...“ 

Ion Canta, Letop. III p. 182: „strin- 

gând pe toţi Arhiereă şi boierii ţă- 

rei, i-ai sfătuit să deslege dajdea vă- 
căritului...% 

Axinti Uricariul, Letop. LII p. 180: 
„ai luat zapis iscălit de arhierei şi 
de boieri...“ 

Ibid. 186: „cu blagoslovenia arhie- 
reilor şi cu sfatul tuturor boierilor...“ 

In satira poporană „Pascele 'iga- 
nilort : 

Stanciul nostru paralei, 

Cel mai mare arhireă, 

Noi Tiganii ne rugâm 

Şi la genuchi îţi cădem, 

Să ne dai sfinţia ia 
Un popă de unde-va... 

  

  

şi mai jos: 

Văgend Sianciul paraleii, 

Cel mai mare arhireii, 

Că fii”] iubesc mereă, 

S'a aşedat pe ilâi 

Ca să/l ferte Dumnedeii... 

(G. D. T., Poes pop. 262) 

V. Arhipăstor. — Vlădică. 

Arhierăţăse (arhierăţit, arhierăţire), 
vb.; 6tre 6vâque ou prâlat. 

Dosofteiu, Synaxar, febr. 25 f. 76 b: 
„Acesta, dintru svinţii părintele nostru 
Ypatie, născută la Chilichiia, şi nevo- 
indu-sâ, cu podvigă în Galatiia, şi ar- 
hierățândii în Gangra...* 

O formaţiune din arhiereii fârte 
remarcabilă, căci nu s'a născut prin 
sufixul verbal -e sc, de unde ar fi „a 
arhieri“, ci s'a compus prin alipirea, 
finalului -ă ţese din verbul „a împă- 
Tăţi“, în care -ăţ- se explică din -at 
din „împerat“. Astfel arhierăţesc ni se 

înfăţişeză ca, o curi6să fusiune din: 
arhi erțeit]-+ [împălr ă țesc. 

v. Codorişte. 

Arhierâsc,-escă, adj.; episcopal, ap- 

partenant ă un prelat. Ce-va a ar- 
hiereului. 

Amiras, Letop. III p. 149: „cu toţi 

Episcopii şi Preuţii îmbrăcaţi, Episco- 
pii în veşminte arhiereşti...“ 

V. Arhieretă. 

Arhieriă, s. f.; î. ecclâs.: fonction 
ou dignit€ de prelat. Sarcina sai vred- 
nicia de arhierei. 

Patriarhul Dositeiu cătră mitropoli- 
tul Atanasie din Ard6l (Cipariu, Frag- 

mente p. 243): „Trebue arhieria ta, 

se propovedueşti cuvântul lui Dumne- 
zeu la Sărbi şi la Ruşi pre limba slo- 

venâscă, €ră la Rumăni pre limba ru- 
măn6scă,...“ 

V. Arhieretă.
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Arhimandriă, s. f.; t. eccl6s.: archi- 
mandritat, abbaye. Mănăstire avână în 

capul ei un arhimandrit. Vredni- 
cia de arhimandrit. 

Omiliar dela, D6l, 1644, p. 229: „de- 
rept atasta cei sfinţi şi cinstiţi băr- 
baţi înnaint6 destoiniciei de episcupie 

şi pentru preoţie, pentru arhimandrie, 
fugiră, la pustie...“ 

Gavriil Starețul, circa, 1525, copiă 

mai nouă (A. 1. R. 1, 2 p. 149): „şi 

aşa se tocmi ca de acum înainte nică 

o dată în vecă în Argeş să nu mai fie 
Mitropolie, ci să fie mănăstire şi ar- 
himandrie.* 

v. Arhimandrit. 

Arhimandrit (pl. arhimandriți), s. m.; 

t. eccl6s. : archimandrite, abb6, prieur. 

Ngr. coyiuavdeiras. Sinonim cu egu- 
men şi cu stareţ, dar mai sus în 

ierarhiă monacală. Fie-care mănăstire 

are un stareţ sai egumen; pe a7- 

himandrit îl ai numai mănăstirile cele 

mai însemnate. Mai sus de arhiman- 

drit este arhiereul. La călugărițe 

sînt stariţe sai egumenese, nu 

însă ce-va corespundător unui arhi- 
mandrit. 

Urechiă, Letop. I p. 143: „In anul 

1010 prestăvitu-s'aii Paisie Arhiman- 

dritul şi Egumenul mănăstirii Put- 

nii...& ! 
v. Arhimandriă, 

Arhipăstor (pl. arhipăstori), s. m.; 
t. ecclâs.: prâlat, prince de VEglise. 
Pormaţiune românescă din arhi şi 

păstor, prin analogiă cu „arhierei“ 
sait „arhiepiscop“. 

Zilot, Cron. p. 89: „Care [Exarhul 
Gavriil] de fel fiind Român, trăit aici în 

tinereţile sale, ucenic al vestitului Ke- 

sarie Episcopul Rimnicului, nu fu reă 

pentru țâră, căci se arăta arhipăstor 
vrednic şi cu dorire de turma sa...*   

Acelaşi p. 91: 

Dacă erai neputincios 

Şi vrâi al trupului folos, 

Arhipăstor nu. puteai fi, 

Că nu e sârta te trufi, 

Ci este pildă să te faci 

Şi celor neputincioşi vraciu... 

v. Arhi. — Păstor. 

Arhipăstorăse,- 6scă, adj.; 6piscopal, 

appartenant ă un prâlat. Sinonim cu 

arhieresc. 

Zilot, Cron. p. 91: 

" Călugăre! când te-ai suit pe scaun arhipă- 

storesc, 

Urm6ză ca să fi sciut canonul Apostolicese... 

Acelaşi, p. 88: „dar avea patima 

iubirii de argint, şi smintia f6rte la 
orânduelile arhipăstorescă...“ 

Costachi Negruzzi, Scris6rea X : „să 

nu se mai încredințeze cârma, arhi- 

păstorescă la străini ierarhi...“ 

v. Arhipăstor. 

Arhipâie.—v. -diă, 

Arhistratig.—v. Arhanghel. 

Arhon s. ărhonda, s. m.; monsieur, 

seigneur. Din ngr. doxo0s, &oxovras. 

Termen din epoca fanariotică. Arhon 

se punea de'naintea numelui boieriei : 

arhon spatar, arhon postelnic; 

arhonda se întrebuința mai ales la, 

vocativ. | 
Hristachi Pitarul, Istoria lui Ma- 

vroieni 1817 (Buciumul 1863 p. 40): 

Şi care nuţţi trecea ?n gând, 

Vedeai caftan îmbrăcând; 

Şi dintrun mojic plugar 

L'audiai arhon şetrar.. 

Filimon, Ciocoii vechi p. 261: „Asta, 

este forte lesne de făcut pentru un 

om ca dumneta, dar nu şi pentru 

mine. — Dar de ce, arhonda ?..,
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Costachi Negruzzi, Muza dela Bur- 

dujâni, sc. 5: „Ai gând să, şedi mult, 
arhon Şatrar ?...* 

v. Arhontologhid. 

Arhonâa.—v. Arhon. 

Arhonâăr s. arhontăr, s. m.; „pi: 

tancier d'un couvent“ (Cihac); „celui 

qui, dans un monastăre, regoit, les vo- 

yageurs et pourvoit âă ce qui leur est 
ncessaire“ (Pontbriant). Ngr. «oxo»- 
zone. In mănăstirile femeiesci este 
o arhondărâsă sai arhontărâsă. 

v. Arhondărid, 

Arhondăresă s. arhontărâsă. — v. Ar- 

hondar. 

Arhondăriă s. arhontăriă, s. f.; 
„pitancerie d'un couvent“ (Cihac); „lieu 

râserv6, dans les monastăres, aux vo- 

yageurs“ (Pontbriant). Ospă&tăriă mo- 

năstir6scă. Se dicea şi arhondărice 

sau arhontăric=ngr. doxovragiu 
(Costinescu). : 

A. Odobescu, Mihnea-vodă p. 28: 

„Merseră, să se odihnâscă în chilia, sta. 

rețului, ce slujia de arhontăriă...& 
v. Arhondar. 

Arhondărie s. arhontărie. — v. Ar- 

hontăriă, 

Arhontologhiă, s. f.; 6tat de no- 
blesse, degr€ nobiliaire. Din ngr. de- 

yovroioyia. Termen fanariotic. 

Hristachi Pitarul, Istoria lui Mavro- 
ieni 1817 (Buciumul 1863 p. 40): 

Alergând care de care 

Să ia caftanul mai mare, 

Măturând tot duprin casă 

Şi dând pînă la cămaşă, 

Numai şi numai să fie 

În rind Parhontologhie : 
Să nu remâe mai jos 

Decât un altul mai prost... 
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Alexandri, Boieri şi Ciocoi, act. 1 
sc. 7: „dumnta trăesci la moşie, unde 

eşti stăpân cât un Domn şi n'ai prilej, 

ca noi işti din oraş, a, te tulbura de 

călcările ce se fac dilnic în arhontolo- 

ghie şi în drepturile n6stre,..“ 
Ion Ghica, Scris6rea XII: „Lucram 

şi luptam nu împins de setea de po- 
sturi bine plătite, saii de dorinţa de 
ranguri pe scara arhontologhiei...* 

v. Arhon. 

Aria s. Arie, n. pr. pers. m.; t. 

dWHistoire : Arius, câlâbre hâr6siarque. 

Eresiarh din secolul IV, tăgăduind di- 

vinitatea lui Crist şi afurisit prin So- 
borul din Niceia, dar a căruia doctrină 

a fost îmbrăţişată mai târdii de Goţă 

şi de Longobardi, Aria a fost privit 

tot-d'a-una de biserică, la Români mai 

cu samă, întocmai ca vîndătorul Iuda 
şi mai-mai ca, însuşi dracul. 

Varlam, 1643, If. 189 a: „Doamne, 

cine țau ruptit veşmăntuliă ? ŞI râs- 

punse de dzise: Arie, cela ce dzice că 
nu săntii Dumnedzeii adevâratii, acela, 
mi Pau ruptă...“ 

Indreptarea legii, 1652, p. 21: „Pe- 

tru careie opri pre Arie Diaconuli şi 

'] înprăştiă afară de toti de bes6recâ...“ 
Ibid. p. 604: „câ ce s'au întărit la 

Nechea să fie deplin, că au stricat, 

spiţele învăţăturii Ariei, carele aduce 

de bărfiiă pentru o fiinţă a Dumne- 
zăiriă...& 

Antim, Predice p. 91: „(în Nicheia, 

Sf. Nicolae] ai înfruntat pre începă- 

torul de eresuri pre Aria şi, ca pre 
un mincinos şi hulitor împotriva drep- 
tăţii, Vai lovit şi cu palma preste 
obraz...“ 

In vechile cris6ve, mai ales cele mun- 

tenesci, Aria figureză forte adesea în 

formula de blăstem. 

Vlad Vv. Dracul, 1437 (Venelin, 

Vlaho-bolg. gramaty p. 79), în tradu-
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cere : „să fie ca Iuda şi ca Aria şi 
ca cei ce aii dis: sângele lui asupra 

nâstră..,“ 
De asemenea, la acelaşi, 1441 (ibid. 

p. 69): „să aibă parte cu Iuda şi 

cu Aria şi cu toţă acei ce sait lepă- 
dat de Dumneqeii...“ 

De asemenea la Dan Vv., 1494 (A. 

IL. R. I], 1 p. 20): „să aibă parte cu 

Iuda şi cu Aria şi cu toţi acei ce 
sai lepădat de Dumneqeii...“ 

Intr'un manuscript moldovenesc din . 

1655 (Melchisedec, Notiţe istorice p. 67): 

„Să aibă parte cu luda şi cu de trei 
ori blestematul Arie...% 

Intrun alt text din 1717 (ibid. p. 

123): „să waibă parte cu Hristos, ce 

cu Iuda şi cu trecletul Arie şi cu 
toți cei lepădaţi de Hristos...“ 

Ca sinonim cu dracul: 

Act moldovenesc din 1621 (A.I.R. 

III p. 215): „iar care fraţi vor vr6 să 

să amestece într'acâle vii, carele mai 

sus scriem, să hie treclât şi proclst 
şi anaftima şi negru ca Arii... 

v, Arienă. — Blăstem. 

Ariăn (pl. Ariană s. Arieri), subst, 

et adj.; sectaire d'Arius, appartenant 

a la doctrine d'Arius. Ca adjectiv, se 

dice mai mult arienesc. Acela ce 

tăgăduesce, ca eresiarhul Aria, divini- 
tatea lui Crist. | ! 

Lexicon Budan : „Arian = cei de de- 

mult, adecă următorii lui Arie; cești 

de acum, adecă Unitarii, Socinianil“. 

Varlam, 1643, 1 f. 40 b: „Domnul 

Hristos aste Domnu adevârati, nuii 
după dari fiiu lui Dumnedzău, cumit 

dzicii Ariianii, ce după fire...“ 

Antim, Predice p. 196: „Se turbura, 

liniştea, cea bisericâscă de dobitocâsca, 
pornire a eresului arienesc, şi pra- 

voslavia credinţei se lupta de valurile 

necredinței...“ 

v, Aria, — Arienă,   
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Ariăş. — v. Arieș. 

W"Ariă s. ârie s. ăre (plur. ari şi 

ără), s. f.; 10. aire, grange, 20. toute 
surface plane. In primul sens, care 

este cel de căpeteniă, e sinonim cu 

stodolă şi harman: o împrej- 

muire în lăuntrul căriia se îmblătesc 
sai se trieră bucatele. Latinul area 

sau aria, de unde span. şi portug. 

area, ital. aja, provenţ. eira 

etc. (Cihac). Forma românescă cea ve- 

che este: are, articulat area, pe lîngă 

care ne întimpină însă şi artă. Ro- 
mânii din Bihor rostesc pînă astădi 

disilabic : are (Conv. lit. 1887 p. 1004). 

Intinderea ariei se dice faţă, saii 

făţar, une-ori făţare, având în 

mijloc un par. 

Ion Ionescu, Calendar 1845, p. 185: 

„Trieratul în Moldova se face în chi- 

pul următor. Mai întâiu se pregătesce 

ariia, a cărila mărime se face de 6 

stânjini în tâte lăturile dinpregiur a 

parului bătut în mijloc, şi acâsta pen- 

tru 4 cai, şi de 9 stânjini pentru 8 

cai. Faţa ariei se cioplesce saii prăşe- 

sce; după aceia, dacă pămîntul îi uscat, 

se cară apă şi se udă, iar dacăi mâle, 

se aşterne pae pe dinsa, se viră caiii 

şi o bat bine pînă când remâne netedă 

şi vîrtâsă, căci aşa numai se pâte 
strînge sămînţa curată, fără ţ&rnă, 

După ce sai bătut bine fața, ariei, se 

mătură şi apoi se pun de giur împre- 
giurul parului din mijloc un rînd de 

snopi, depărtaţi de un pas dela par...“ 

Pravila dela Govora, 1640, f. 82 b: 

„Oare-cine va arde o curte oare-car€, 

sau stogii cu aria, sau casâ, să ia cer- 
tare în 8 ai...“ 

Pravila Moldov. 1646, f. 13: „ceia 

ce vorii aprinde casa omului sau a- 

ria cu păinia, sau aria cu fănulii, 

în pizmâ pentru să'şi răscumpere de- 

spre vre un vrâjumaş ce'i va fi făcut
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vre o răutate, pre unii ca aceia ca să-i 
ardză în foci...“ 

Dosofteiu, Liturgiar, 1683 (Slujba 
antimisului f. 48 a): „Molitvă la aria 
căa cu pâine. Domne Dumnedzăuli no- 
stru, fântâna bunătățâlori, cela ce 
poruncişi pământului să scoță, rodă, 
prin a ta milostivire şi bunătate, bla- 
gosloviaşte şi mulțiaşte şi aria atasta, 
şi căratulă vipturilori şerbilorii tăi; 
împle gurile lori de totă dultaţa de 
rodâ,..& 

Biblia lui Şerban-vodă, 1688, Os. 
IS, 1: 

„„„iubit'ai dări 
preste toată ariia 

grâului; arie şi 

tscii n'au cono- 
scut pre ei... 

„„dilexisti mu- 
nera super om- 

nem aream tri- 

tici; area et tor- 

cular non cogno- 

| | vit eos... 
dar tot acolo şi forma are, Matth, 
III, 11: 

„„„căruia e lo- 

pata în mâna lui, 

şi vă curăţi are 
lui, şi va aduna 

grâul lui în jit- 
niță... 

„.„Cujus venti- 

labrum in manu 

sua, et permun- 
dabit area m su- 

am, et congrega- 

bit triticum su- 
| um in horreum... 

Ultimul pasagiu sună la Varlam, 
1645, II f. 89 a: „acela ce lopata lui 
aste în măna lui, şi va răni ar€ sa, 
Şi va aduna grăulii său în jitniţa, sa...“ 

Şi mai jos, f. 89 b, de dos ori: 
pă şi întro are grăulă cu pl6- 

vele... 

pe. acmu încă eşti într'are înpre- 
unâ cu grăulă...* , 

Ca şi alți substantivi începători cu 
a-, cuvîntul ariă îşi asociază mai cu 
preferință pe întru în loc de în; 
bună 6ră: 

Dosofteiu, Paremiar 1683 (Noevrie 
8, f. 7 b): „Şi Ghedeon, fiul lui loasii, 
mlătiia grâu într'are..e   

1640 

Colinda „Pluguluit : 

Cu stânga pologia: 

Din polog 

Snop, 

Din snop clae făcea, 

Din clae 

Faţă albă de arie... 

(G. D. £., Poes. pop. 142) 

Intr'o variantă a acestei colinde : 

Unii secerat, 

Unii snopi făceaii, 

Unii cară mocânesci încăreată, 

La aria de aramă cărai, 

La aria de aramă 

Cu stâlpul de argint... 

“(Ghibânescu în Analele literare 1883 p. 46) 

Descântec „de albâţă“: 

La aria cu 'mblătitori o duceti, 

Ca 'mblătitori! în grabă 

Mii şi fărime s'o facă... 

(Marian, Descânt. p. 5) 

„Nici o dată Gmenii nu se culcă pe 
arie, căci cred că pe ea j6că nâptea 
lelele, care pocesc 6menii“ (Ilfov, în 
Ţara nouă 1887 p. 100). 

La Iordachi Golescu (Conv. lit. 1874 
p. 73): „Ca la arie când vîntură, paiele 
în vînt se duc, 6r grâul jos remâne,— 
o dicătâre cam revoluţionară. 

Alță proverbi : 

„Orbul îşi caută acul în aria cu 
paele, şi surdul îl povăţuesee unde 
sună“ (Pann, 1, 4). 

„Decât în faţa ariei mai bine în ca- 
pul locului“ (ibid. 11, 144; III, 118), 
cu acelaşi sens ca italienesce : „pagare 
insu Vaja = pagare immediatamente o 
sul luogo ov” & il creditore“ (Tom. 
maseo), — dicătâre de veche origine 
italică agricolă. 

Lefile şi veniturile 1776, ed. P. Răş- 
canu p. 4]: „Stogurile de fîn ce vor 
fi aproape de sat să le îngrădâscă , 
cum şi stogurile ce vor fi departe de 
sat şi se va, fi obicinuit ca să se în- 
grădescă jarăş dator să fie Vornicul 
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cu sătenii să puie să le îngrădâscă. 
Asemine să se urmeze şi la ariile cu pâne 

ce vor fi aproape de sat. lar de se va 

întîmpla, stricăciune în țarină, în gră- 

dini, în fânaţe şi la ară...“ 

La plural, în graju se aude mai 
mult ără. 

„Am fost adi cu cuşca pă la ăriile 

Sohăţenilor şgam prins v'o 12 potâr- 
nichi“ (Th. Theodorescu, Ialomiţa, c. 

Lupş6nu). 

Boieriei de jitnicer din Moldova 
îi corespundea, în Ţ6ra-Românsscă bo- 

ieria de clucer za ariă sai de ariă, 

literalmente : acela care ţine sub cheiă 
aria = jitniţa,. 

Acejaşi sinonimică ne întimpină în 

Dicţionarul slavo-românesc circa, 1670, 
de origine muntenâscă (Mss. în Bibl. 

Soc. Archeol. din Moscva, f. 63 a): 

„itniţă, arie. 

Constantin Brâncovânu, Condica de 

venituri şi cheltueli, 1694, p. 30: 

„Sai dat Radului vel Clucer za 

Arie i lui Hasanache Clucer pentru 

chieltucla fânului...“ 

Baver, Mem. sur la Val. 1778 p. 

60: „Le Vei Kloutziar d'Aria. Il 

toit autrefois inspecteur des maga- 

zins de foin et d'orge, qu'il distribua 

aux Boyars et aux troupes. Il n'en 

existe plus aujourd'hui que le nom“. 
Ariă cu sens de suprafaţă netedă, 

în genere: 

De la Vrancea, Sultanica p. 170: 
„Cerul, scuturat, dă în limpede, și 

acopere, ca un coviltir argintuit, ro- 

tunda arie a pămîntului...“ 

A. Vlahuţă, Nuvele p. 101: „se uită, 

în sus la crengile negre şi fără nici o 
frundă ale marelui pom, şi se aşedă 

trudit sub straşina”i largă, prin care 

se cerneau mărunțel radele sorelui, 

presărând aria umbrită cu b6be calde 

de lumină...“ 

v. 1 Harman, — Făţar. — Felezuesc...   

“Ariă, s. fi; t. WAstron. popul. —Y. 

2 Harman, 

S-Ariă, s. f.; t. de Mus.: air, chanson. 

Curat, românesce cântec, fie ca mu- 

sică, fie ca vorbe. Ariă e un italie- 

nism, întrodus în graiu pe la începu: 

tul secolului. Îl are şi Lexiconul Bu- 
dan: „Ariă, cântare frumâsă şi cu 

măiestriă. ! 
v. Cântec. — Dic. 

Arice. — v. t'Ariciu (p. 1648). 

Aricăl (plur. arice), s. m.; petit h6- 

risson, petit de hârisson. Deminutiv 

din ariciu. Puiu de ariciu. 

y. Aricăvică. — Puiu. 

Aricdlă, s. f.; t. de Vâtsrin.: javart, 

arâtes. O bâlă, de cai, numită şi simplu 

ariciu, 6r după Cihac (|, 16) şi a- 

ricitură. 

'Fractat de medicină populară din 

sec. XVIII (Mss, în Arch. Stat): 

„Aricela cailor. Când vre-un cal este 
aricit la picere de pişat şi de mur- 

darlâc dela grajd, să iai o scârnă de 

om în care să pui piper mult pisat şi 

să oblojeşti că se tămădueşte...“ 
v, 5 Arici, — Aricesc. 

Aricâse (ariciţ, aricire), vb. râflex. : 

gagner une des maladies nommâes - 

ariclu, 

v, 4-6 Arichu. — Aricelă. 

Aricăsen (plur. Aricesci), n. pr. pers. 

m.; famille noble valaque. Literaimente: 

posteritatea lui Ariciu. 

Constantin Brâncovânu, 1694 (Conă. 
Mss. în Arch. Stat. p. 51): „să să ştie 
ce s'au ales şi Iorgăi logofăt Aricescul 

cu megiiaşii den Dermăneşti part6 lor 

de moşie de acolo ce să chiamă Der- 
mănâsca, stănjăni 120, şi pren mijlocul 

moşii pre lăngă dumbravă pre drumu
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ales'au Iorgăi log cu megiiaşii iar stăn- 
jăni 120, şi pre la capul moşii despre 
Prăoviţă iar au ales Iorgăi log Art- 
cescul cu megiiaşii stănjăni 198,..% 

V. E: Ariciu. — Aricescă. 

Aricăsei, n. pr. loc. m. plur.; certains 
villages roumains. PFrundescu (Diet. 
topogr. p. 11) indică trei sate Aricesci 
în Prahova. Literalmente, este plural 
din Aricescu. 

V. Aricescu, 

Arichiţă, s. f.; t. pastoral: petit-lait 
pressur6. Se aude în Oltenia. Sinonim 
cu jintiţă. Este deminutiv dinti”un 
ariche sai areche, care ar put 
să represinte un prototip latin ali. 
cula deminutiv din alica,. Se scie 
că latinul „alica“ însemna „bouillie de 
froment“ saii „fromentâe“, un fel de 
zemă prâstă (cfr. Pauly, Real-Encykl. 
ad voc.), despre care Marţial, XIII, 
6, dice: 

Nos alicam, mulsum poterit tibi mittere 

dives... 

„După ce păstorii store caş în cupe, 
remăne zer, pe care'l fierb şi d'asupra”y 
6se urdă, iar ceia ce remâne în fundul 
căldării se numesce arichiţă (C. Stă. 
nescu, Dolj, c. Gogoş). 

v. Brângă. 

Aricire, s. f.; „action de gagner le 
javart“ (Cihac). 

V. Aricesc. — Aricelă, 

1-Aricit-ă, adj.; 10 î. Qe M64.: Gar- 
treux; 20 t. de Vâtsrin.: atteint da- 
6tes ou de mules; 30. dAgron. : 
rouill€; 40 maigre, tiol6 ete. Este par- 
ticipiul trecut din verbul aricesc, 
represintând t6te sensurile cele pato- 
logice ale cuvîntului ariciu. Astfel 
un om bolnav de sgaibe este aricit ; 

  
    

un cal bolnav la copită ori o vită este 
aricii saii aricită; o plântă, bolnavă de 
tăciune e aricită; apoi în genere, ca 
expresiune a unei stări bolnăvici6se, - 
ori-ce fiinţă forte slabă se pote dice 
aricită, 

Dosofteiu, Synax. 1683, ghen. 18, 
despre St. Macarie din Alexanâria : „să 
dusa la pustie adâncă de şedzu şiase 
luni acolo, unde sântii țănţarii mare 
ca viespile, de "li înpungia şi'| potri- 
căliia de-ai scosi vârci preste tot 
trupul; şi după şiase luni dâca gaii 
venit la chilie, numai de pre grai să 
cunoştia, atâta era de schimosât şi 
orbălcit preste tot trupul cât să- 
măna cu piialia pilului, aşia-i era pe- 
liţa aricitâ...* 

Ibid. fevr. 16, despre St. Marutha : 
„Şi aricilă ţâţa unii femei cu bunătăţ, 
numai cu sămnatul sfintei cruă o ai 
tămăduit,., 

Budai-Delânu (Dicţ. Mss. în Muzeul 
istor. din Bucur.), citând cuvîntul după, 
Dosofteiu, fără însă a aduce vre-un 
pasagiu, îl traduce greşit: „aricit, 
rauh, stachelig“, adecă „aspru, ghim: 
pos“, ca şi când sar trage d'a-dreptul 
din numele animalului ariciu, pe când 
cuvintul însemn6ză sgăibos. 

„Arici se dice la un cal sai boii ce 
are ariciu, adecă o umflătură cu 
rană la închieturile de jos dinapoi a 
picidrelor, din şederea vitei întrun loc 
gunoios plin de apă“ (P. Huşianu, t. 
Sculenii). 

Balada „Jigmon Craiu“ : 

Moţoiu, Moţoiaş, 

Domn din Făgăraş 

Câine de oraş, 

Săruta-mi-Vaş, 

Pe-un ca! aricit 

De vine stărcit, 

Făcut pe fugit... 

(Tara nouă, 1897 p. 19%)  
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„Un porc mic şi arici...“ (R. Simu, 

Transilv., c. Orlat). 

y, 45 6 Ariciu, 

2-Aricât, s. n.; t. de Vâtsrin.: arâtes, 

mules. Participiul trecut din aricesc 
luat ca substantiv, în loc de aricâlă. 

v. Aricelă. 

Aricitură. —v. Aricelă, 

Aricidică, s. f., hârisson femelle. 

Ariciu de partea femei6scă, 

Aricidica ocupă un loc f6rte intere- 

sant în mitologia poporană română. 

Numai prin concursul ei se pâte des- 

coperi fabul6sa plântă numită I6rba- 

-ferelor- (Eisenkraut, Ferraria), la atin- 

gerea, căriia ferul se sfăramă, în clipă. 
„l&rba-ferelor, poporul îi mai dice a 

ferului, se crede a fi o buruenă ce se 

găsesce printre alte ierburi şi cu care 

se p6te strica sai descuia, ori-ce încu- 

ietură; este de coldre roşiă-argintiă,; 

spre a o găsi, trebue a îngrădi bine 

cuibul unei aricidice şi a pune la gard 
un lacăt; venind ea şi neputând întra 

la pui, va alerga şi va aduce acea 
isrbă, care se va găsi apoi la uşa în- 

grăditurei...“ (T. Cioban, Tutova, com. 

Fruntişenii). 

Deja Enăchiţă Văcărescu (Poes. 337) 

a, descris acâstă, credinţă poporană forte 

respândită : 

— Am să v'arăt o minune... 

— Ce este minunea ? spune! 

— Y8 rog, n'o luaţi drept glumă! 

Trei aricei fără mumă 

l-am închis cu îngrijire, 
Să n'aibă loc de eşire: 

Numai prin uşă se pte 

Ei Wacolo a se scâte. 

Lacătul nu se descue 

Nici cu chee, nici cu cue. 

Aricicica mâniată, 

A fiarălor iarbă cată, 

În tot felul se muncesce 
Pin în sfirşit o găsesce,   

1646 

Buruiana e micg6ră, 

Ca rubinul roşidră ; 

Deschide cum o aduce, 

Îşi ia puii şi se duce... 

„Se qice că ierba-ferelor se pote că- 

păta aşa: să se prindă un puiu de 
ariciu, să se bage sub o trâcă, pe 

trâcă să se pună o pstră mare; atunci 
vine mama ariciului, aduce i6rba- 

-ferelor la trâcă, şi troca cu petră cu 

tot sare de pre puiul ei, isrba apoi 
remâne lîngă tr6că...* (P. Oltânu, 
Haţeg). 

Cu prâ-puţine varianturi, legenda 

circulâză tot aşa în Covurluiu (6. Fol- 

tesci), în Tecuciu (6. Corod), în Gorj 

(e. Polovragi), în Olt (e. Gura-boului), 

în Rimnie-Sărat (e. Timboesci), în Te- 

leorman (6. Râi6sa), în Prahova (ec. 

Mălăiesci), în Brăila (e. Albotesci) etc,, 

precum şi la Românii de peste Car- 

paţi (Făgăraş, c. Vaidarecea, Copă- 

cel etc.). 

Fondul acestei credințe este de ori- 
gine italică; dar la vechii Romani nu 

aricioica, ci gheundia era aceia care 

descoperia I6rba-ferelor: „adactos ca- 

vernis eorum (picorum) a pastore cu- 
neos, admota quadam ab his herba, 

elabi creditur vulgo“ (Plin. H. N. X, 20). 

La aricădică în Banat se dice ari- 

cine (Ş$. Liuba, c. Maidan). 

v. t Arichu. — Erba-ferelor. — -dică. 

-Ariciu (plur. aridă), s. m.; t. de 

7o00l.: hârisson. Mic mamifer insecti- 

vor, acoperit în loc de peri cu ţepuşe 

lungi şi tari. Lat. hericius=ital. 

riceio=span. erizo etc. (Cihac). Pe 

a-locuri se rostesce aspirat: hariciu 

- (Pransilv., Făgăraş, c. Copăcel). La Ma- 

cedo-români aricău şi aritzu (dgizţov). 
Când își ascunde sub sine capul şi 

picidrele, ariciul ne apare ca un mare 

ghem spinos, pe care nu poți pune 

mâna şi de care se feresc animalele.



1647 " LARICIU 1648 

  

De aci: 

Proverb: „Ariciul cu meşteşug se 
prinde: şi vrabia cu meiu.« (Pann, II, 
125). 

Locuţiune proverbială : „sa făcut 
ghem ca ariciul“ (Negoescu, Dimbo- 
vița, c. Pietroşiţa). 

Cu acelaşi sens: 
„Sa sgulit ca un ariciut (R. Simu, 

Transilv., e. Orlat); 
„s'a stârcit ca un ariciu“ sat 

„s'a sgârcite: 
Descântec de „vătămăturăe: 

Nu rage ca buhaii, 

Nu necheza ca, caii, 
Nu te sgârci ca aricii, 
Nu te sbate ca chitieii... 

(Albina Carpaţilor 1879 p. 326; Marian, Descânt. 
p. 254), 

Basmul „Pică, ramură“ (Stăncescu, 
Basme p. 17): „la spune şi tu, măi 
ciobănaş, o poveste. Ce stai starcit 
ca un ariciu, acolo ?...& 

„Par'că'i un aricku, se dice despre 
cel sfiicios, care vorbesce fără a se uita, 
în ochii omului“ (Ş. Stănescu, Dîmbo- 
viţa, c. Bilciurescii). 

Când ariciul păşesce, încet şi mân- 
dru, nemie nuw'l zugrăvesce maj bine 
ca ghicitârea poporană: 

Merge paşa pe ulițe 
Cu trei mii de sulițe... 

(Revista populară, 1884 p. 45). 

In Bucovina aceiași ghicitâre : 

Hanţul 

Sbanţul 
“Cu o mie de suliţi, 

(Sbiera, Poveşti p. 321). 

Altă ghicitâre despre ariciw : 

Am un unchiaş mare 
C'o sută d'araci în spinare... 

(G. D. T., Poes. pop. 217) 

sai: „am un moş bătrân Şi urcă a- 
raci la d6l“ (Ispirescu, Pilde p. 43). 

Destul de apărat prin puternica! 
armură, ariciul caută să se asigure Şi 

    

    

“mai bine în cuibul ce'şi sapă pintre 
buruieni sub pămînt, unde pare a fi 
atât de mulțumit cu al seit şi numai 
al seii, încât proverbul dice : 

Te resfaţă întu“al tei 
Ca ariciu ?n cuibul sei... 

(Pann, I, 136) 

Țepuşele aricăuluă se chiamă ghimpi, 
mai proprii însă arice. 

„Poporul crede că, dacă se împunge 
cine-va cu ghimpii ariciului, carnea 
cea rănită câce de 9 ori pînă ce se 
vindecă“ (N. Priţescu, 'Teleorman, c. 
Pirlita). 

In basme, matahala numită Mama. 
-pădurii se descrie în următorul mod : 
„ea avea numai un ochiu cât un tal- 
ger, capul ca o căpiță, codile ca mă- 
turiele, părul ca, aricele, dinţii ca 
secerele, degetele ca țepbieie, unghiile 
ca cosele, picidrele ca răşchitâre...* (G. 
Teodorescu, Galaţi, Mavromolu). 

Arictul secte un glas, despre care se 
dice că pufnesce (G. Chisencu, Do- 
brogea, c. Satu-noi; Dumbravă, Nâmţ, 
c. Uscaţii) ori forcăesce (DI. Cio- 
banu, Tutova, ce, Fruntişeniă; Fălcii, 
c. lepurenii) sai forcotesce (Ca. 
rare, laşi, ce. Cucuteni). Tot aşa se 
chiamă glasul viedurelui sai bursucu- 
lui, cu care vechile texturi Şi poporul 
confundă une-ori pe ariciu : 

Glosar slavo-român circa 1600 (Cuv. 
d. bătr. I, 810): „xuporpas, viezure, 
ari“. 

„Ariciul şi viedurele sînt; piez 
reii“ (|. D. Spin6nu, Severin), — o cre- 
dință, poporană, care dintru 'ntâju tre- 
bui să fi privit numai pe viedure, 
căci despre arictu în parte se dice, din 
contra, că: 

„Ariciul la o casă e cu noroc“ (1, Ne- 
cula, Nemţ, c. Serbenii). 

Românii nici o dată nu omâră pe 
ariciu, nu numai pentru că el stărpesce



1649 ".ARICIU 1650 
  

unele insecte şi prinde chiar şoreci, dar 
mai cu samă fiind că jocă un mare rol 

în cosmogonia poporană. Deja la vechii 

Greci ariciul era privit ca cel mai sciu- 
tor din tâte vietăţile: 7ro4/oid diuira, 
cil îyivoş îv utya (Gubernatis, Zoolog. 

mythology, II, 11; cfr. Hahn, Alban. 

Măhrehen, II, 103), încât nu e de mi- 

rare dacă Românul îi atribue, cel pu- 

ţin în parte, zidirea lumii. 
„Ariciul a urgit pămîntul împreună 

cu D-Qei“ (M. Ştefănescu, Teleorman, 

e. Traian). 

„D-deii a trimis pe ariciu da urdit 
pămîntul“ (P. Dobrea, Muscel, c. Dir- 

mănesci). 

„Ariciul se gice că ar fi urdit pă- 

mîntul cu D-qeii“ (|. Georgescu, Dolj, 

c. Bodăescii). 

„Arichul a fost întrebat de D-dei la 

facerea lumii, şi pentru aceea e păcat 

să se omâre“ (C. Dermonescu, Prahova, 

e. Filipesci; G. Voiculescu, c. Mă- 

lăesci). 

„Pe arictu 6menii nul omoră, căci 

e de când cu urdirea pămîntului“ (|. 

Radescu, Dimboviţa, c. Titu), 

„Fiind că arictul a ajutat la urdirea, 

pămîntului, este un păcat al bate sai 

al omori, ca şi pe un om“ (P. Mi- 

chăescu, Brăila, c. Cecâru; I. Bujoescu, 

e. Tătaru). 

P. Ispirescu, Sn6ve p. 92: „Spun, 

măre, că Dumnedeii, după ce a urdit 

pămîntul cu ariciul, avu poftă să facă 

şi Omeni... 
Despre chipul acelei urdiri a pămîn- 

tului, legenda se desbină în mai multe 

varianturi. 

„Poporul povestesce despre ariciu 

că atunci când a; făcut Dumnedei pă- 

mîntul, el a umblat cu un ghem şia 

urdit pînă unde trebue să fie uscat şi 

pînă unde trebue să fie apă“ (. Po- 
pescu, Buzeii, c. Mărăcineni). 

„Se dice că ariciul dintru "ntâiu   

mergea în picidre. Când însă, la urdi- 

rea pămîntului, el a învăţat pe Dum- 
nedeii să facă vâi şi munţi, ca să nu 

fie pămîntul neted, atunci Dumnedei 

i-a dat ariciului să se potă, face ghem, 

şi la vale să se dea de-a-r6ta“ (Miro- 
nescu, N6mţ, c. Frumâsa). 

„Când a făcut Dumnedeii pămîntul, 

nu se pricepea cum să'l aşede ca săi 

facă loc, căci pămîntul era mult gro- 

zav. Aşa i-a dis albinei să se ducă la 

ariciu ca s%l întrebe pe el: ce este 
de făcut ? Când a sosit albina, la ariciu, 

ka dis: Bună diua, cumetre! Ariciul 

a respuns: Mulţumim d-tale, cumetră! 

Da ce vint a bătut? — Am venit 

săță celu un lucru. — Ce? — Ma 
trămis Dumnedeii să'mi spui, cum să 
aşede pămintul, că e mult grozav şi 

nu se pricepe cum sl puie. — Da 

bine, cumătră, eii un biet ghiem ce 
să scit?... Albina şi-a luat diua bună 
şa, plecat. Remas singur, ariciul dicea: 

Vedi! Par'că el nu scie să facă vâi 

adânci şi munţi înalţi!... Când a is- 

prăvit ariciul vorba, albina sbărrr dup'o 

îlGre de lubene, unde se pitise ca, “audă 

ce va dice, şi sa dus drept la Dum- 

nedeii săi spuie...“ (D. Basilescu, Pra- 

hova, c. Drajna-de-sus). 

Jipescu, Opincaru p. Îl7?: „ariciu 

iera voinic, cu barba mare, când urdia 

Dumnedeii pămîntu, şi chiemându'l să-i 

ţie doo ghiemuri, unu dă urqislă galtu 

d8 bătătură, ariciu s'a'nhiorat dă faţa 

Domnului, a scăpat un ghiem din 
mână : din astă pricină pămîntu 

lat şi şes cum era să hile, s'a sco- 

vîrdat, şi sa prefăcut în măluştenuri, 

văi, văgăuni, colnice, piscuri, munţi, 

rîpi, mătcă, şi Dumnedău s'a necăjit 

şi la blestemat să rămâie ghiem, ş'așa, 

stă d'atunci... 

O paralelă a legendei cosmogonice 

de mai sus se găsesce şi la Bulgari 
(Dragomanov, Malorusskila predaniia, 

N - —
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Kiev 1876 p. 431); dar acolo perso- 
nagele nu sint Dumnedei, albina Şi 
ariciul, ci Dumnedei, albina şi dra- 
cul. Dracul este acela dela care al- 
bina află pe furiş şi apoi destăinuesce 
lui Dumnedeii meşteşugul de a, aşeqa, 
pămîntul. Ariciul dară ţine la noi lo- 
cul demonului dintrun mit dualistie 
despre zidirea lumii; un mit al cărui 
urmărire metodică ne-ar duce, pote, 
în Persia, urcându-ne pînă *n epoca 
zoroastrismului. Remâne a se cerceta. 

Din legenda, despre bătrâneţea Şi pri- 
ceperea ariciul s'ai născut la 'noi 
unii idiotismi fârte caracteristici. 

„ăsta! ca arichul de când a urdit 
Dumnedeii pămîntul, — se dice de omul 
mic la stat, dar mare de vristă“ (D. 
Georgescu, Ialomiţa, c. Coşereni). 

Alexandri, Concina, se. 2: „seii cu 
ce sameni de-o 6ră, de când te sbuciumi 
ca un Gre-care fost orator la, tribună? 
Cu un ariciu de 60 de ani, ce sar 
răștogoli şi şi-ar înfige ghimpii sei în 
tote încercările timpului de faţă...“ 

Basmul »Doă-spre-dece fete de îm- 
perat“ (Ispirescu, Legende p. 240): 
„Flăcăianârul însă se furişă şi de astă, 
dată de întrâ în cămara fetelor ca, să 
asculte la sfatul lor. Pare-căi spusese 
ariciul la ureche că are să se petr6că 
între ele ce-va, pentru dînsul...“ 

Basmul „Copiii văduvului“ (ibid. p. 
338): „A fost o dată un om. El avea 
0 fată şi un băiat. Şi remâină văduv 
de muma, copiilor, îl îndemn, ariciul 
să se îns6re de a doua 6ră...* 

In ultimele do& pasage: „spusese a- 
ricăul“ şi „îndemn ariciul“ însemnâză 
întocmai ca: spusese dracul, în- 
demnă dracul. 
„Dintr'un alt punct de vedere, înţe- 
lepciunea aricrului este lăudată chiar 
de Sfinţii Părinţi. 

Antim, Predice p. 119: „să facem   

cum face ariciul, că după ce merge lă 
vie, întâju se satură el de struguri, şi 
apoi scutură, viţa de cad brobânele 
jos, şi se tăvălesce pre dinsele de se 
înfig in ghimpi lui, şi duce Şi puilor...“ 

Totuşi Biserica numără pe ariciu 
între vietăţile cele spurcate. 

Pravila dela Govora 1640 f. 49: 
„cine va mănca lupă sau vulpe sau 
căine sau pisică, sau ariciu sau pâlşi 
sau nevăstuică sau vâveriţă şi altele 
altele căte săntii necurate...“ 

Şi "n medicina poporană, aricăul ține 
un loc destul de însemnat. 

„Pielea de ariciu se pune pe botul 
vițeilor ca să nu sugă“ (P. Oltenv, 
Haţeg). 

„Dcă se tund ghimpii de pre aricău 
şi se daii la oi în sare, oile nu mai 
căpiază“ (acelaşi). 

Intre fermece este şi unul: „fapt 
cu sânge şi cu maţe de ariciu“ (G. D. 
T., Poes. pop. 374). 

Pe lingă seusul sei proprii zoologic 
şi pe lingă cel mitologic, ariciu a dat 
nascere la o numer6să familiă de cu- 
vinte, despre cari a se veds la locu- 
rile cuvenite, precum : ariciu ca bâlă 
la om, ariciu ca bâlă la cai şi la 
vite, ariciu ca b6lă la plânte, de aci 
verbul aricesc cu adjectivul aricit, 
apoi ariciu ca joc copilăresc Şi ca, 
danţ ţerănesc etc. etc. 

V. Albină. — 234: Ariciu. — Aricidică, 
— Broscă. — Bu'suc. — Forcăesc. — Mama 
-pădurii. — Pământ... 

*Arioiu, s. m.; t. de Mythol. popul.: 
sorte de D6miurge, consult par Dieu 
lors de la crâation du monde; intelli- 
gence crâatrice. 

v. 'Ariciu (p. 1649), 

“Ariciu, s. m.; t. de chorâogr. : 
19. jeu enfantin; 20. sorte de danse  
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populaire, imitant les mouvements d'un 

hsrisson. 
Ariciul fiind simţitor la zingănitul 

metalului, care] pune în mişcare ca şi 

când ar danţa, copiii ieaii un cleşte 

şi un vătraiu sau o tingire, le lovesc 

cu sgomot şi cântă: 

Ariciu, ariciu, 

Pogoniciu, 

Du-te la mâră 

Şi tens6ră 

Şi iea fata lui Cicdră, 

Cu cercei 

De ghiocei, 

Cu salbă de noă lei, 

Şi iea, zestre 

No8 ţeste 

Sun ogar 

După car... 

(G. D. T., Proverbe p. 97), 

unde d. Teodorescu explică fârte bine 

pe „Pogoniciu“ prin: „care măs6ră po- 
g6nele“. Să adăugâm însă că acest 
epitet face alusiune anume la rolul cel 

cosmogonic al ariciului, care 
— după credinţa poporului— umbla cu 
ghemul la urdirea pămîntului de cătră 

Dumnedei. 
v. t-Aricău (p. 1649).   

In loc de „Cicdră“ în unele varian- 
turi se dice: 

Şi iea fata lui Necâră... 

(. Teodorescu, Ialomiţa, c. Petroiu) 

Din acest joc copilăresc de-a ariciul 
(I. Maior, Tutova, c. Plopana) s'a născut 

între cei mari petrecerea numită ari: 

cău, mai ales articulat ariciul, cuno- 

scută pe la ţâră în România întregă. 

„Intre danţuri din popor este şi ari: 

cțul“ (|. Stănescu, Teleorman, c. Odaia, 

G. loachim, Covurluiu, c. Tulucesci; 

G. Alesandrescu, Vasluiu, c. Tangujii; 

preut C. D. Gheucă, Iaşi, c. Galata). 

Descrierea cea mai amânunţită a ace- 

stui danţ ţerănesc o avem din OI- 

tenia: 
„Ariciul se jâcă în doă feluri: 10, 

Flăcâii şi fetele îl j6că în chip de 

horă. 20%. La nunţă, ariciul este un 

danţ comic: danţuitorii, după ce prind 

pe chef, fac pe unul dintr'înşii ari- 

ciu, care se întinde imitând întogmai 
mișcările acelui animal, iar lăutarul 

cântă aria şi cuvintele, toţi ceilalţi 
privind şi făcând haz...“ (1. Popescu, 

Dolj, e. Băilesci). 
lată şi aria, olten6scă a acestui danţ: 

  

A mici a ici po go nici ce-a ci ta pa ăi, 

  

g Piz a 7%i po go mi coaz că dal pa ii 

  

da cu dea a dis pa ui 

eee anca n nmarenatameaee 
î 

  

dra cu ba a dus pa ii & 7izi po go nici z zeci po o nici.
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Cuvintele acestei arie sînţ: 

Ariciu, arică pogonici . 
Ce-ai cătat pe-aici? ) 15 
Dracul te-a adus pe-aici, | 
Ariciu pogonici ! / bis 
Frungâ verde sălcidră, ] 
Ariciu pogonici! j bis 
Plâcă ariciul la m6ră, | 
Ariciu pogoniciu ! j PS 

Apoi, cu acelaşi refren şi cu aceiaşi 
repetiţiune, urmeză : 

Plâcă astăgi că se'nsâră, 
Și iea fata lui Ciedră; 
Prungă verde trei oglici, 
Cu plântici de sfirc de biciu; 
Frungă, verde dedetei, 
Cu cercei de ghiocei, ete. 

şi se încheiă cu: 

Prundă verde zărzăiel, 

Ariciul e mititel, 

Mor fetele după el, 

Că e mic şi giumbuşel! 
„4, D. Ciocalteii, Dolj, e. Galiciuica) 

Acest cântec învederâză pe deplin 
nascerea danţului poporan din jocul 
cel copilărese. - 

In Moldova, o varianţă coreografică 
fârte interesantă a ariciuluă, însoţită 
de aceiaşi ariă, se chiamă, şubet 
(T. Speranţă). 

v. Nazaret. — Șubel. 

“Ariciu, s. m.; î. de M6d.: 10. her- 
pes, une espăce de dartre; 20. verrue, 
durillon. O b6lă de pele, care da ace- 
steia un aspect soldos. 

Lex. Budan. 31: „aricău, o sgră- 
bunţă primejdi6să€, 

La Macedo-români ariciu însemnâză 
neg saii negel, care prin formă, în ade- 
văr, se asâmănă cu un ariciu, 

De aci adjectivul aricit „couvert 
de dartres“ sai „couvert de verrues“, 

V, 14 Arichu. — Aricil. 

S-Ariciu, s. m.; t. de Vât6rin.: 10, 

  

    

mules, arâtes, queue de rat (des che- 
vaux et des bâtes â cornes). Un fel 
de b6lă de picidre la, cai şi la vite. Si- 
nonim cu aric6lă, cu acea deosebire 
însă că prin acâsta se înţelege bâla în 
stare acută, şi care se vindecă, pe când 
ariciu e cronic, părul ne mai crescând 
pe piciorul cel bolnav. 

„Ariciul la cai vine din sudre. Când 
calul asudă tare, stând în loc, suâârea 
curge pe picidre pînă la copită, acolo 
se stringe şi, fiind forte iute şi sărată, 
întră prin pori împregiurul copitei, 
apoi se umflă piciorul la copită, pelea, 
crapă şi dă sânge, carnea se cangre- 
n6ză. Ariciul la vite cornute se face 
la ila picidrelor şi la pântece, dentâiu 
ca 0 bolfuşdră saiă ca o nucă, apoi cre- 
sce ca un pumn legat de piele numai 
printr'o grosime de un deget; se vin- 
decă lesne. Când la vite cornute se 
face ariciu la, copită ca la, cai, e mai 
primejdios (G. Constantiniă, Nem, c. 
D6mna). 

„Când calul se rânesce la picădre, se 
dice că are aricii“ (|. Demetrii, Va- 
Sluiu, c. Mircesci). 

„Ariciul e o umflătură ce o fac boii 
ce umblă mult la cărăuşiă. Se face la 
câte un picior“ (M. Lupescu, Sucâva, 
c. Broşteni). 

„Ariciu la vite este un fel de sgaibă, 
crescând jos lingă copită ca un burete“ 
($. Liuba, Banat, c. Maidan). 

Să se observe că şi Germanii ai 
în veterinăria lor cuvintul „gel“ = 
ariciu; ba şi itaiienesce acelaşi bolă 
la cai se chiamă „riceiolo“, literal- 
mente aricel. 

Un cal bolnav de ariciu este aricit; 
o vită — aricită; iar ca verb, calul 
saii vita se aricesce. 

V. t'Ariciu. — Aricelă. — Aricit. 

S“Arieiu, s. m.; t. GAgron.: sorte 
de maladie vegetale; rouille, surtout 
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de la vigne. O bâlă a plântelor, nu- 
mită încă tăciune şi burete. 

„Ariciu pe butuci de viiă=—der Brand 
an Reben“ (Sava Bărcianu). 

De aci apoi verbul:a se arici 

şi adjectivul aricit, când o plântă 

capătă acestă b6lă, saii — altfel dicend— 

se bureţesce. 

G. Seulescu (Archiva Albinei, Su- 

plem. la Gazetă No. 41, 1847): „Cior- 

lani, ciriteie, tufari se dice când ar- 

boreii mâncaţi de vite agiung a se . 
areci (cangrenă)“, 

v. 1: Ariciu. — 2: Burete. — 2: Tăciume. 

T-Ariciu, s. m.; t. de Botan.: Echi- 

nops, boulette. Nume de plântă, între- 

buinţat mai în speciă la Românii din 
Banat, 

D. 5. Mangiucă (Botanica românescă, 
in Familia 1874, p. 586) constată exi- 

stința şi explică originea acestei nu- 

miri : 

„In 23 sept. 1874 fiind ei într'o comi- 
siune ambulatâriă de pădure în proce- 
sul urbarial al comunei Gherlişte, şi 
ajungând comisiunea la punctul mai 

înalt în pădure la livâda numită Po- 

lumb, vădui în livâdă un loc piin de 

acâstă plântă. Deci întrebai pe 6 lo- 

cuitori din Gherlişte, cari aşteptaii 

acolo, cum se chiamă, acea plântă, "la 
ce ei respunseră:; Ariciu, de Gră-ce 

este învelită ca un ariciu şi daca “i 

rupi coda nu scii unde'i este capul. 

De faţă, ai fost d. At. M. Marienescu, 

I6n Popoviciu, Ivaşcu parocul, apoi 

Pavel Lepa judele comunal din Gher- 

lişte. La vre-o doă dile după acâsta 

venind înapoi la Oraviţa, am căutat 

în vorbariul etimologic botanic: ce în- 

semneză grecesce echinops? şi spre 

mare surprindere a mea am aflat, că 
echin însemnă ariciu şi ops prospect, 

formă. Drept aceia numirea român6- 

scă de ariciu a acestei plânte trebue 

21,177, II, 
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să fie forte veche şi tradiţională, de 
Gră-ce corespunde conceptului vechiu 

grecesc, şi nu pâte fi numire de în- 

timplare...“ | 

Să se noteze că şi franţusesce ac6- 
stă plântă se chiamă „tâte hâris- 
sonn6e“. 

v. 1" Ariciu, 

5 Ariciu, n. pr. m. loc. Numele unui 

sat în Rîmnie-sărat, numit înainte 

Puţul-ariciului (Prundescu). 
v, t- Ariciu. 

SAriciu, n. pr. m. pers. — v. Ari- 
cescu. 

Aridic, — v. Rădic, 

Arienăse,-6scă, adj.; appartenant ă 

la doctrine d'Arius. 

V. Arian, 

Ariâni s. Arâni, n. pr. loc. m. plur;; 

nom d'un endroit historiqgue. O locali- 

tate forte memorabilă, mai ales prin 
peirea lui Despot-vodă. 

Urechiă, Letop. I, p. 184: „Atunce 

Despot-vodă, dacă ai văzut că Pai vi- 
clenit toţă boierii şi Vaii părăsit toţi 

slujitorii, şi ţera sai rădicat asupra 

lui, şi nădejde de ajutor de unde-va, 

dela, prietinul sei Laski nui vine, aşa, 

văzănd perirea sosită asupra capului 

sei, îmbrăcat Domneşte, ai eşit afară 
den cetate mai sus de Suceva 

la Areni, unde era ţera adunată să se 

închine Tomşii...“ 

A doua 6ră Arienii se menţioneză 

în Cronice pe la 1691: 

Nic. Costin, Letop. II p. 42: „în 
Sucâva au făcut [loan Sobieţki ] 

ocop pe giur capiştea Armenâscă 

despre Ar&ni, şi acolo şi-aii aşedat 
oastea, de aii ţinut târgul Suc6va...“ 

Arienă dară, Artani (pam) după 

54
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Mss. No. CCXXXVIII p. 120b din bi- 

blioteca Academiei Române, era, ca un 

fel de mahală a Sucevei, vechea, capi- 

tală a Moldovei, şi anume despre par- 

tea unde se afla biserica Armeni- 

lor. Se scie că la Români: „numele 

de Armân a devenit sinonim cu Arian, 

ca şi când ei ar fi eretici arieni“ 

(Melchisedec, Chr. Romanului, 1 p. 33). 
Aşa dară numele Arienă însemnză pe 

eretici de ai lui Aria, Ariani. 

V. Aria, — Arion. — Armenesc. 
Astădi acestă localitate nu mai e- 

xistă. lată ce ne scrie d. S. F. Marian: 

„Numai amintirea s'a păstrat pînă 

astădi în numirile Areni şi Podul: 
Arenilor. Areni se numesce o bucată 

de țarină în partea despre mâdiqi-apus 

a oraşului Sucâva, în nemijlocita apro- 

piere a acestuia; iar Podul-Arenilor 

se numesce un pod simplu de pstră, 
peste care merge drumul mare saii îm- 

părătesc spre Transilvania şi peste care 

se trece tot-o-dată şi 'n țarina numită 

Areni. Pe țarina acâsta, care lung 

timp a fost imaş, când s'a arat vor 

fi acuma vr'o 30—40 de ani de atunci, 

sai aflat o mulţime de dărâi, frân- 

tură de săbii şi multe alte obiecte de 

resboiu. 'Pot; pe acestă țarină, şi anume 

în partea despre oraş, se află şi acum 
vr'o câte-va fântâni, a căror zidire 

arată că sînt forte vechi. La una, este 

un stâlp mare de pâtră, pe care e să- 

pată marca Moldovei...“ 

v. t*Armen. — Suceva, 

Arieş, n. pr. m. loc.; î. de Gâogr.: 

Aranyos, riviăre en Transylvanie. Rîi 

în Ard6l, care trece prin Turda şi se 

vârsă, în Murăş. In năsipul lui se gă- 

sesce aur, de unde "i vine numele un- 

guresc Arany os, literalmente „auros“, 

iar de aci forma românâscă mai veche 

Arenieş şi apoi, prin muiarea, nasalei, 

Arieş.   

Fragment geografic din sec. XVII 

(Cipariu, Archiv p. 434): „cură în jos 

o apă foarte frumoasă, car6 se ch6mă, 

Areniaş şii zic apă-poliitâ...“ 

A. Odobescu, Scrieri III p. 527: „Mai 
sus, pe apa Arieşul, — carele, eşind 

apoi din strîmtârea munţilor, curge 

spre resărit, pe lingă Turda, — mai 

sus pe Arieş se văd satele Câmpenii, 

Ponrele, Scăriş6ra,..“ 

v. tOriş. — OU. — Turda. 

Ariete. — v. 1:2': Arele. 

Arimbăşă. — v, Haramyaşă. 

Arin. — v. l'Anin. 

iArină, $. f.; petit bois, bosquet. 

O formaţiune din arin „aune“, ca şi 

cuvîntul ce urmeză mai jos. Literal- 

mente însemneză ariniş, de unde însă 

a trecut la un sens mai general. Se 
aude în Moldova. 

„Pe la noi arină, ca şi rediu şi 

țiglă, se chiamă o pădure tînără, 

sai nuielăriă“ (G. Voicu, Tecuciu, 

c. Stânişesci). 

v. ?Arină. — YAnân. — Rediu. 

2Arină (plur. arind), s. f.; t. de 

Botan.: grain d'aune. Aşa se chiamă, 

mai ales în Bucovina, bobiţe de arin, 

cari se folosesc de cătră țerance la 

v&psirea sculurilor. 

S. F. Marian, Chromatica p. 45: 

„De multe ori însă întrebuințeză, în 

loc de scârță, arine, adecă bobiţe de 

arin negru, căci arinele, după cum spun 

Româncele cele experte, daii o ne- 

grâlă cu mult mai bună. Destul atâta, 

că cu negrâţa acesta, fie din arine, fie 

din scorță de arin-negru şi de prun 
amestecate cu calacan, negrese nu nu-
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mai diferite lâneţe, ci şi mantale şi 
sumane...“ 

v. t'Anin. — Arină, 

%Arină, s. f.; sable. Latinul arena, 

trecut de asemenea în spanidla, ita- 

liana, provenţala. Sinonim cu năsip 

şi cu prună, împrumutate dela Slavi. 

Lexicon Budan: „Arină =— prună, 

năsip, ţirfă“. 

Peste Carpaţi se aude une-ori şi si- 

nonimul unguresc homoc. 

Arină ne înţimpină des în vechile 

texturi. 

Psaltirea Şcheiană circa 1550 (Mss. 

în Acad. Rom.), LXXII: 

„Şi ploa spr'inşi 

ca pulbere pelițe, 
ca arina maireei.. 

„et pluit super 

eos sicut pulve- 

vrem carnes, et si- 

cut arenam 

marium,.. 

Tot aşa la Dosofteiu, 1680, ps. 
LXXVII: „şi ploâ preste dânşii ca pul- 

beria cărni, şi ca arina mării...“, unde la 
Coresi, 1577: „ca năsipul măriei 

pasâri cu pâne“, iar la Silvestru, 1651: 

„ca năsipul-măriei pasări zbură- 

toare... 

Dosofteiu, 1680, ps. CXXXVIII: 

Număra-i-voiu 

pre înşii, şi mai 

cu asuprâ decât 
arina înmulţă-să- 

Vor... 

Acelaşi, Paremiar 

f. 5 b, Genes. XIII, 

Şi voi face să- 

mânţa ta ca a- 

rina mării; de 

poate cine-va să 

numere arina 

mării, şi sămânța 
ta va număra...   

Dinumerabo eos 

et super are- 

nam multipli: 

cabuntur... 

1683, Luni a 5-a 
16: 

Et faciam se- 

men tuum, sicut 

arenam ter- 

rae, Si potest ali- 

quis dinumerare 

arenam ter- 

rae, et semen tu- 

um  dinumerabi- 
tur,,.   

unde în Biblia lui Şerban-vodă, 1688: 
„năsipult, 

Acelaşi, 1678, f. 138 b: 

Cînd ai potprit maria cantr'un foale, 

De i-ai trecut preste-arinâ moale... 

Ibidem f. 139 b: 

Ca arina mării sta de multe 

Pasări pregvri tabără nezmulte, 

De miîncarâ şi să săturară 

Şi gingăşitura nu'ş uitarâ,.. 

Intr'un bâcet din Basarabia: 

Unde mi te pornesci? 

Unde călătoresci ? 

Pe drumuri de anină 

Mergi în ţară străină. 

(Burada, Datine p. 129) 

anină este învederat o formă asimila- 

tivă din arină, întocmai ca „cunună 

= coronam“ „senin = serenum“ etc. 

In acelaşi mod din arind „sable“ vine 

adjectivul arinos, asimilat une-ori 

în aninos, şi verbul arinez. 

v. Aninosa. — Năsip. 

Arinde. — y. t'Anin, 

Arind6ua, s. f. artic.; t. de Cho- 
râogr. popul.: sorte de danse popu- 
laire valaque. 

v. Irindeua, 

Arine. — v. t'Anin,. 

Arinât. — v. Crină, 

Arinez (arinat, arinare), vb.; sabler, 

sablonner. Lex. Bud.: „arinez, arena 
tero vel lavo“. 

v. %Arină. 

Ariniş, — V. Aniniş. 

2-Ariniş (pl. arinişuri), s. n.; d6sert, 

endroit sablonneuz. Din arină „sa-
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ble“, prin sufixul -iş ca şi'n sinonimii 
năsipiş şi prundiş, 

C. Negruzzi, Scrisrea XXIV: „isto- 

ria lui Napoleon, a acestui uriaş ce 
a resturnat faţa lumii şi pre care lam 

urmat în arinișurile Egiptului şi în 
troienele zăpedilor Rusiei...“ 

V. % Arină, 

Arinds, -6să, adj.; sablonneux, sa- 
bleux. Prundos. Năsipos. 

V. Aninosa — % Arină. — Arinosa. 

Arinosa s. Arirâsa, n. pr. loc. f. 

artic. Tot una cu Anin6sa, formă, 

adjectivală articulată âin arină „sa- 

ble“, literalmente „la sablonneuse“. 

Ca nume de riuleţ: 

Act moldovenesc din 1761 (Cond. 

Mss. a Doljescilor No. II p. 296 în 

Arch. Stat.): „un vad de moară în 
fundul Arinoasei...& 

Prin asimilaţiune rotacistică, Arirosa 

ne întimpină deja la Bogdan-vodă, 1515 

(Cond. Doljescilor No. II p. 388), în 

traducere veche: „o bucată de locu 

din hotar Stănceştii între Bohonca şi 

între Ariroasa...“; şi mai jos: „peste 

codru păn la Ariroasa, unde cade pă: 

rău Bujorului la Ariroasa, deci în jos 

matca Ariroasăi unde să înpreună Ars- 
roasa cu Bohonca,...* 

v. t'Aninosa. — %Arină. — N.—R, 

Aring l zi 
. Hăring. 

Aringă | Y Pg 

Aride. — v. Uruioc. 

Arior, s. m.; t. de Botan.: 6purge, 
Euphorbia. — y. Alior. 

Arioră, n. pr. loc. f.; une colline en 
Valachie. Ca, deminutiv din ariă, prin 
sufixul -6ră = -ola, corespunde lati- 
nului areola.   

„Arioră se chiamă o colină în co- 

muna Beceni, acoperită cu fânețe şi 

pădure“ (B. Iorgulescu, Dicţ, topogr. 

Mss. al distr. Buzeii). 

v. t'Ariă,. 

Aripa-câmpului, n. pr. m.; t. de My- 

thol. popul.: hâros lsgendaire, sorte 

Hercule. Intrun basm din Banat, 
forte bine reprodus de d. A. Tudu- 

cescu (Tribuna din Sibiiu, 1885 NNo. 

218-28), smeii furând s6rele, luna şi 

stelele, le scapă dela ei fătul-logofăt 

Aripa-câmpului, după un lung şir de 

lupte, cari reamintesc cu atât mai 

mult anticul mit al lui Ercule, cu cât 

eroul, deşi adesea ar pute să se odih- 

n6scă, şi să'şi primâscă resplata, vite- 

jiei, totuşi nu se opresce pînă a nu 

isprăvi întregul lanţ al isbândelor. A- 

câstă legendă însă nu se întemeiază 

pe un prototip elenic, ci pe o redac- 

țiune latină a mitului lui Ercule. Nu- 

mele Aripa-câmpului însemnâză pe pro- 

tectorul agriculturei, după cum era 

Ercule numai la Latini, nici o dată la 

Greci (Cox, Myth. of the aryan na- 

"tions, II, 56). Ce-va mai mult; însuși 
numele curat italic al lui Ercule: Semo 

Sancus (semen, sancire) exprimă toc- 

mai acelaşi noţiune de „agri custos“ 

ca şi Aripa-câmpuluă (Br6al, Hercule 

et Cacus în Mâlanges, p. 48 sqq.). 

V. Ana. — Arăpuşcă. — Idră. — lor. 

govan. — -iă. — Inima-pămîntului,.. 

Aripa-dilor. — V. Aripă. 

Aripăre. — v. Aripat. 

Aripa-Satânei. — v. Avestiţă. 

Aripăt, -ă, adj.; ail€. „Care are 

aripi“ (Costinescu). Formaţiune par- 

ticipială din aripez, pe când din ari- 

pesc se formâză aripit.
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Mai de loc nu se aude în graiu, fiind 

înlocuit prin compusul înaripat. 

V. Aripil. 

Aripă s. âripă (plur. aripe, aripi); 

s. f.; 10. aile; 20. nageoire (de poisson); 

30. protection, abri; 40. flanc ou aile 

dune arme; 50. aile d'une 6glise; 

60. volant d'un moulin ; 79. garde-crotte. 
La plural se rostesce mai obicinuit 

ăripă, pe a-locuri arichă şi chiar a- 

ripchă. 

Ca sens fundamențal, aripă este 

una din părţile corpului cele menite 
pentru sbor şi cari sînt tot-d'a-una 

cel puţin do8: aripa paserei; aripa 

liliacului; aripa fluturului; aripa mu- 

scei; a ţințarului ete. 

Cu acest înţeles: 

Doină din Ardsl: 

Fă-m& pasăre de-argint 

Cu aripile de vînt, 

Ca să sbor 

Unde mii dor... 

(. B. 124) 

Care era mirele 

Înălţa umerile, 
Ca şoimii aripile 

Când îi bat vînturile... 

(St. Negoescu, Riîmnic-sărat, c. Bogza). 

Balada „Șoimul şi fl6rea fragului“ : 

Cât am pus în gândul met 

Pe-o aripă să te iei, ! 

Balada „Todoriţă şi moşnâgul“ : 

Arcul iute-aş încorda, 

Aripa taş săgeta, 

Şi în braţe mi-ai căde... 

(Pompiliii, Sibiu, 19 

A se înaripa sai a căptta puterea 
de a. sbura, se dice: a face aripi. 

Proverb: „Dacă face puiul aripi, 

nul mai găsesci la cuib“ (Ispirescu, în 

Tocilescu, Rev. t. 5 p. 153).   

De asemenea : a prinde la aripi (IL. 

Codrescu, Dialoguri). 
Pentru mişcarea aripelor se dice: a 

bate din aripi. 

Balada „Corbac“: 

Iată, mări, că întrun nor 

El zăria un corbuşor 

Ce pe sus tot cronconia 

Şi din aripi tot bătea... 

Cu acelaşi sens, dar mai puţin po- 

poran: a vîntura. 

C. Conachi, p. 121: 

Nu pot sci cu hotărire vremea cât am 

petrecut ; 

Dar or cât ati fost de multă, o minută mi-au 

părut! 

Atunci au sosit şi somnul, cu ochii împo- 

voraţi, 

De o lene-adormitore cu totul însărcinaţi : 

Şi vînturând din aripă, îndată am 

adormit... 

Prin asemenare de formă şi de func- 

ţiune, se chiamă aripi şi membranele 

cele de înnotare la pesci. 
lex. Bud.: „Aripă = pinna, Floss- 

feder“. 
Termenul însă mai întrebuințat e 

deminutivul aripidră. 
Paserea adăpostindu'şi puii sub ari. 

pele sale, de aci sensul figurat de pr o- 

tecţiune. 

Omiliarul dela Govora, 1642, p. 266: 

„de căte ori vruiu să adun coconii tăi, 

cumu'ş adună o găină puii supti are- 

pile sale...“ 

Dosofteiu, 1673, f. 9% a: 

Petrecînd în casa ta 'ntr'acoperemiînt, . 

Supt sfinta ta aripă, viaţă pre pămînt... 

Zilot, Cron. p. 5: „Deci, fraţilor, 

fericesce pe aceia, care le au slujit no- 

rocul a lăcui în nisce păminturi ea 
acelea, umbrite supt aripele dreptei 

ocârmuiri...“ 

C. Negruzzi, O alergare de cai, III: 

„de abia apucasem a adormi, şi un
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vis fantastic veni şi'şi puse asupră'mi 
negrele sale aripi...“ 

A. Odobescu, Mihnea-vodă, p. 10: 
„Îndură-te, Dâmne, de pămîntenii Mă- 
rieitale şi le deschide aripă de apă- 
rare... & 

O admirabilă imagine la Nâgoe Ba- 
Sarab, circa 1515 (A.L.R., 1, 2p. 
127): „lacrimele sînt aripele pocăin- 
ţel...“ 

Nu mai puţin frumos la Cantemir, 
Divanul lumii 1698, f. 60 a: „norocul 
cu aripi şi fără pitoare iaste, de tot 
a zbura şi dela om a să duce poate, 
lară de tot, pre cine-va a să pune şi 
pre dănsul a lăcui nu poate...“ 

Alte locuţiuni metaforice : 
„Bicătore : calul e aripa omului“ (|. 

Georgescu, Trans., Făgăraş, c. Scoreiu; 
P. Michăescu, Brăila, c. Câcâru), 

„Poporul dice că: calul este hari- 
pele omului“ (B. Țuţuianu, Muscel, 
c. Valea-mare), — unde e de observat 
nu numai aspiraţiunea, dar mai ales 
forma singulară masculină aripe. 

Doină din Banat: 

Dragostea un lucru mare: 
Ea sboră şi aripi n'are... 

(3. Liuba, c. Maidan) 

C. Conachi, p. 235: 

Abia somnul îmi închide genile cu lăcră- 

mare, 
Şi amoriul mi s'arată cu aripă dizmerdă- 

toare... 

Bolintin6nu, „Mârtea“ : 

B6le furi6se, 

B6le gălbegiose, 

Din aripi plesnind, 

Ca iesme rînjind... 

În mitologia poporană : 
„Smeul este un şarpe mare cu hă- 

pe 
Tip...“ (M. Rădulescu, Dimboviţa, e. 
Finta).   

„Smeii sînt cu haripi...“ (D. Popescu, 
Dimboviţa, c. Băleni-Serbi). 

„«.despre balauri se spune că sînt 
un feliu de şerpi fârte mari cu a- 

-ripehi...“ (G. Baltă, Nâmţ, c. Bistri- 
că6ra). 

Ca şi smeii saii balaurii, tot aşa şi 
caii Feţilor-logofeţă sint mai tot-d'a. 
una cu aripi. 

“ Basmul „Tinerețe fără bătrâneţe“ 
(Ispirescu, Legende p. 3): „un cal gras, 
trupeş şi cu patru aripi...“ 

In iconografia, creştină, îngerii Şi dra- 

cii sînt de o potrivă înzestrați cu aripi, 
fără cari — se vede — n'ar put6 stră- 
bate văsduhul. 

In graiul ostăşesc—ca şi lătinesce: 
„alae exercitus“ —se chiamă aripi cele 
do extremităţi, la drâpta şi la stânga, 
a unei drâmbe, adecă a unui corp 

de armată, al căruia centru se dicea, 

altă dată temeiu. 

Miron Costin, Letop. I pag. 293: 
„Drămba cea de oşti, care era orăn- 
duită spre Suc6va, aii cuprins căt ţine 

Soroca Şi ținutul Iaşilor pănă în tărg 
în laşi, Hotinul, Dorohoiul, Hărlăul şi 
Cernăuţii până în cetatea Sucevii, te- 
meiul, jar aripele pănă în munte 
agiungea... 

Acelaşi, Letop. 1 p. 312, vorbind 
despre bătălia dela Finta între Mateiu 
Basarab şi Vasile Lupul: „den dirâpta 
aii pus Curtea, ce se zice la dânşii 
Roşii, şi altă oaste de ţâră, şi ai pus 
0 semă de pedestrime Siimeni, şi acea, 
aripă era împrotiva Moldovenilor...“ 

Nic. Costin, Letop. II p. 40: „[Can- 
temir-vodă] mare vitejie ai arătat la 
acea, aripă dincotro ai dat el năvală 
asupra Legilor...“ 

I. Neculce, Letop. II p. 288: „Nemţii 
încă aii sosit cu tabăra lor, şi silia 
carii de carii oastea să apuce mai cu- 
rănd la pod, Şi nu se bătea temeiul 
oştilor, numai aripile se hărăţia,..“



1669 | ARIPĂ 

Aripi există, şi 'n architectura bise- 

Tic6scă, 
„Aripa bisericei = strâşina dela, cel 

mai de sus turn“ (Costinescu). 

„Aripa bisericei = pteroma“ (Bobb). 
La o mâră, aripă este un termen 

tecnic, având în graiul poporan o mul: 

ţime de sinonimi: fofeză, cupă, 

limbă, săgâtă,.. 

„La o moră de vint în grindeiu 

sînt aşedate aripele pentru vint, prin 

ajutorul cărora r6ta-cu-crâng ma- 

cină...“ (C, Georgescu, laşi, c. Băiceni). 

pu.grindeiul stă cu un capăt pe 

un perete al morii şi cu celalalt pe 

altul, prin care este scos afară ca de 

6 palme, în care stai înfipte trei 

lemne lungi numite coluri, iar în 

cele do& capete a fie-cărui col stai a- 

ripile morii, sînt mori şi cu opt aripi...“ 
(N. Bălăuţ, Vasluiu, c. Ivănesci). 

„La m6ră, în amnare sînt băgate 

arepile, ce sînt ţepenite prin nesce 

icuri ce se numesc pene...“ (R. Simu, 

Transilv., c. Orlat). 

La descrierea unei mori pe apă: 

„râta din apă se face cu 10—12 cupe . 
sai hăripi, în cari isbesce apa...“ (. 

Enăchiescu, Muscel, c. Mihăesci). 

„La o mâră pe apă râta, din afară 

are 6 cruci şi 6 colaci; în tot co- 

lacul sînt aşedate 6 arichă“ (T. Cri- 
şianu, 'Transilv., c. Cugieru). 

„La o m6ră, aripile ce se învirt prin 

apă se chiamă şi limbi“ (N. Sânzian, 

Haţeg). 

„La o mâră aripele se chiamă şi 

fofeze“ (|. Prodănescu, Covurluiu, c. 

Siviţa). 

„Mripele morii se chiamă coluri sau 

fofezi“ (N. Crivăţ, Tecucău, c. Fun- 

denii). 

„La aripele morii se dice şi săgeți“ 

(|. Demetrii, Vasluiu, c. Mircesci). 

Costinescu, Vocab. I, 67: „Aripa 
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roţii=f of6ză dela râtă în care bate 

apa“, 
v. MOră, 

Aripă este un termen tecnic şi la 

căruţă, 

„Scândurile cele care apără a nu 

sări glodul în căruţă, se chiamă arichă“ 

(M. Rugescu, Iaşi, c. Bădeni). 

Costinescu: „Aripa trăsurei=—apără- 

t6rea de d'asupra râtelor, care apără 

de noroiu“. 

v. Car. 

In vechile texturi e forte dâsă for- 

ma cu e în loc dei: arepă. 

Psaltirea Şcheiană, circa 1550 (Mss. 

în Acad, Rom.): 

Ps. XVI: în co- 

peremăntul are- 

piloră tale coa- 

peri-me... 

XVII: zbură spre 

drepilevăntului... 

LIV : şi diş: cine 
da-mi-va arepi ca 

porumbilor... 

LVI: şi întru 

umbra  arepilor 

talenădăescu-me. 

  

„in tegmine a- 

larum tuarum 

protege me... 

„.„„volavit super 

pennas ven- 

torum... 

„et dixi: quis da- 

bit mihi pennas 

sicut columbae... 

„..6et in umbra 

alarum tua- 

rum sperabo. 

Coresi, 1577, ps. CXXĂVIII: 

Si luare arepile 

mâle mănecatii şi 

întra-voiu în fun- 

dulă măriei,,. 

Şi recipiam pen- 

nas meas dilu- 

culo, et habita- 

vero in extremis 

Maris...   nnde la Silvestru, 1651 : „Să aş lua 

drepile zorilori şi aş lăcui în marginia 

măriei...* 
Coresi, Omiliar 1580, quatern. VI 

p. 7: „rugâciun6 trâzvă mai bune 

drepi are decăt însuşi văntuli,; şi 
mai iuşoare arepi au acestă şi bunâ- 
tâţi, că de aceste arepi şi Dumneze-
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esculii Davidi prorociă rugă să i se d6 
lui, căndii grăiia: cine'miă va da arepi 
ca porumbilor şi să zbori să ra- 
pausil...& 

Moxa, 1620, p. 354: „unii vulturii 
bâte cu arepile şi aducia văntă...& 

Ibid., p. 368: „văzu unii vulturii de 
supra lu Martianii deşi tins6se are- 
pile de'li umbriia,..« 

Noul Testament 1648, Matth. IV, 5: 
„„luo sus pre el 
diavolul întru 
svânta cetate şi” 
puse pre eli spre 
arepilebeserecii,.. 

«„aSsumpsit eum 
diabolus in sanc- 
tam civitatem st 
Statuit eum su- 
per pinnacu- 
lum templi... 

grecesce: îmi 70 mzeouyrov. 
Sf. loan Crisostom, text din secol. 

XVII (Cod. Mss. misecell, al bis. Sf. Ni- 
colae din Braşov, p. 573): „Cornilie 
bine rugăndu-se şi pocâindu-se, milo- 
stenila lui şi eftiniia;i arâpi avură, cum 
zice : rugâciunile tale şi milosteniia 
suirâ-se la ceri, fară de nara fi avutii 
milosteniia arepi, w'ara, fi zburati la 
ceri... 

Cătră, acâstă formă cu e aparţine şi: 
termenul ciobănese arEpă : 

„Când se păgunsză oile şi ciobanii 
voesc a le întârce, li se dice la mar- 
ginea oilor : arepă...* (Preut [, Stă. 
nescu, Vâlcea, c. Recea). 

„Locul îngrădit, unde stai oile în 
timpul nopţii, se dice aripa-oilo r& 
(V. Popescu, Tecuciu, e. Boghescii). 

Ajungând acum la originea cuvin- 
tului, nu ne vom opri cătuşi de puţin 
Dică asupra, derivaţiunii sale din elenul 
Giza „6lan“ (Rosler), nici asupra, ace- 
leia din maghiarul r& P „vol“ (Cihac). 
Acâstă din urmă, mai cu samă, păcă- 
tuesce prin nescirea că aripă se află 
nu numai în dialectul daco-român, dar 
Şi'n cel macedo-român, cu care Ungu- 
rii nică o dată n'ai avuta face. Forma 

macedo-română este ărpită (Dr.o0.- 
bedenaru) sai arăpită (Miklosich), 
pe lingă care se aude Şi aripă, la plu- 
ral arichi, de exemplu pe la Cruşova 
se dice: „fudzia canda ira om cu q- 
richă“ (M. Iuţa). Aceiaşi formă cu -tă 
0 avuseseră şi Istriano-românii, de 
vreme ce dînşii, deşi ai perdut cuvin- 
tul şi Vaii înlocuit prin slavicul „Krilo“,. 
totuşi i-aii adaus acestuta, pe acel -tă: 
krelută (Miklosicn). Etimologia cea, 
corectă, este dară aceia a Lexiconului 
Budan: din latinul âlipes, alipe- 
dem, cu sensul adjectival de „sbu- 
Tător“, „volant“, „rapide“, Din nomi- 
nativul „alipes“ vine forma, aripă; Qin 
acusativul „alipedem“ se trage ari- 
pită. Ambele forme se referă, între 
ele ca francesul „pâtre“ (=pastor) cătră 
„Pasteur“ (==pastorem). Trecerea, lui d 
în £ la Macedo-români ne întimpină nu 
rar la finea cuvîntului, ca, în „ftaget= 
fraged“ etc, Sub raportul tonului, for- 
ma dripă=ă lipes este maj organică 
decât aripă, referindu-se de aimintrea 
una cătra alta ca „văltur“ cătră „Vul- 
tăr“, „dâşman“ cătră „duşmân“ etc. 

V. Aripidră. — Col. — Fofeză... 

Aripăse | , 
a V. Aripat, 

Aripez ] 

Aripidră (plur. aripidre), s. f.; 1, 
petite aile, ailette; 20. nageoire de 
poisson. Deminutiv din aripă. Se în- 
trebuințâză tot-d'a-una cu o nuanță 
desmierdătâre. 

Balada, „Șoimul şi fl6rea, fragului“ : 

Sus, în virf de brăduleţ, 
S'a oprit un şoimuleţ,; 
EI se uită drept în s6re, 
Tot mişcând din aripidre,., 

Doină din Bucovina: 

lan mai stă, măi frăţidre, 
Pin' mi-or cresce aripidre, 
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Aripidre de argint, 

Să sburăm spre resărit.,. 

(Marian, 1], 126) 

Ghicitrea despre „Fasole“: 

Alba păseruică 

Pe arac se urcă; 

N'are aripidre, 

N'are nici picidre... 

(G&. D. T., Poes. pop. 226). 

C. Conachi, p. 120: 

„Dar să nu tenşeli să cauţi la fetele ce'i 

vedea, 

„Căci te voii goni îndată de supt aripidra 

mea... 

Bolintinânu, „Un ostaş român“: 

Însă tu ai aripidre, 
Poţi te'ntârce când vei vrea; 

Iar eu plâng în închisre 

După dulce ţâra mea!.. 

O uraţiă de nuntă: 

Aşa de frumuşel, 

Precum cântă-un gângurel 

Înton vîrf de păltinel: 
Din guriţă cântă 

Şi din arichidre bate... . 

(. Iordăchescu, Botoşani, c. Cristescii). 

„Aripidră de pesce = nageovire“ 
(Costinescu). 

v. Aripă. 

Aripit, -ă, adj.; ail6. Formă forte 

rară, pentru înaripat. | 

„Furnicele sînt de trei feluri: fur- 

nică mare, furnică nâgră sai mică, şi 

furnică aripită, care are aripi“ (G. 

Dobrin, Trans., Făgăraş, c. Voila). 

v. Aripat. 

Aripidă 

Aripiaase | Y: PIPidĂ. 

Avirosa. — vV. Arinosa. 

Aristărh. — v., 1'Grec.— Hrisoscoleii,   

-ariţă; suffixe f&minin, servant ă la 
formation de quelques noms de mala- 

dies et de plantes mâdicinales. Sufi- 
xul -driță în „armurâriță“, „limbri: 

câriță“, „gurăriţă“, „fălcăriță“, „argin- 

târiță“, „limbăriţă“ etc., scădut la -diţă 

în' „şopărlâiță — şopărlâriță“, n'are a 
face cu sufixul -ăreţ, în „vorbâreţi“ 
sai „pismătăreţ“. Pe când acesta 
din urmă, după cum s'a arstat la lo- 

cul seii, e compus din unirea, sufixelor 

-ar şi -eţ, cel dentâiu este o com- 
posiţiune din sufixul latin -are (=—-aris, 

-alis) şi din slavicul -iţă. Fiinţarea, 

una lingă alta a formelor ca „armu- 

rare“ şi „armurariţă“ saii „gurare“ şi 

„gurariță“ pune acâstă derivaţiune a- 

fară din ori-ce îndoslă. E interesantă, 

stricta specialisare logică, pe care a 

căp&tat'o -âriță în graiu, astfel că pe 

dată ce se aude acest sufix, noi putem 

fi siguri că e vorba despre o b6lă saii 

despre o buru6nă de l6c. Mulțumită 

acestei specialisări, poporul lesne for- 

mâză cuvinte noue forte nemerite; 

bună-6ră, noi am audit „gălcâriță“, 

format din „gâlcă“ şi -driță, cu sens 

de „angină“. 

v. t-are, — -areț. — 5-4ţă, 

Ariug s. arius, -ă; adj.; t. de 

Botan.: sorte de pomme. Nu cun6 

scem originea cuvîntului, care însă pare 

a fi ungurâscă. Se aude mai ales în 

Banat. | 

„Mărul ariug se c6ce mai de tim- 

puriii“ (Liviu Iancu, Banat, c. Visag). 

„Un fel de meri se dice măr ariuș“ 

(Pr. Avel Bociat, c. Clopotiva). 
Cuvintul e cunoscut şi Oltenilor 

sub forma feminină ariușă. 

„Măr ariuşă se chiamă acela care 

face mere de Sâm-Petru, acrişore“ (|. 

D. Spinânu, Severin). 

v. Măr.
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Arii s. arâi, s. m.; î. de Botan.: 
&purge, Euphorbia. Acelaşi cuvint cu 
arior. Perderea flnalului se explică 
prin aceia că în forma arior popo- 
rul a luat pe -or drept sufix Qeminu- 
tival ca, în „frăţior“, ptărdior“ etc., în- 
chipuindu'şi că positivul trebui să fie 
arii sai areă, 

pAril se dice la laptele-câne- 
lui“ (P. Oltânu, Haţeg). 

„Laptele cucului sai arii“ (D. 
Basilescu, Prahova, e. Drajna-de-sus). 

Forma are se aude în Banat ($. 
Iăuba, c. Maidan) şi'n Oltenia (|. Vul: 
cănescu, Dolj, c. Pelescj). 

V. Ahor. — -or. 

A-rîndul (de-), adv.: Pun aprăs Pau: 
tre, successivement, consâcutivemenț, 
Locuţiune adverbială sinonimă cu în 
şir. 

C. Conachi, p. 256: 

Zidit de stăpân la tâte, supus patemilor 
sale, 

Când se bucură, când plânge, fără cuvînt, 
fără cale, 

Pururea în ne'mpăcare cu-a sa slabă ini- 
miră, 

A făpturelor de-arindul este cinste şi 
ocară... 

A. Pann, Prov. II, 144: 

Îți mulţămim, împărate, toţi Ga-rândul îi 

dicea... 

Acelaşi, I, 89: 

Ati el dacă se duse, 
A privi pe sus se puse 
La toţi copacii d'arindul... 

Alt ce-va este construcţiunea popo- 
rană de a-rîndul urmată de un ge- 
nitiv, care înlocuesce pe simplul de 
rîndul = de rostul, de treba cutare. 

Basmul „Pepelea“ (Sbiera, Poveşti 
p. 5): „După ce s'a aşedat neguţă. 

  

  

torii bine şi şi-ai grijit caii şi căru- 
ţile, ai făcut un foc mare sub copa- 
ciul acela şi căută de arîndul 
mâncării... « 

VMA. — Rând. 

Arm (pl. armur?), s. n., sai ărmur 
şi ărmure (pl. armuri), s. mM.; Cuisse, 
jambe, cuissot, gigot, jointure. Latinul 
armus (doudg). Forma armure sai 
armur ar pute să derive din deminu- 
tivul armulus (Cihac), mai probabil 
însă ea, s'a născut tărdii prin influința 
pluralului armuri, de unde graiul a 
făcut armure sai armur prin analogiă 
cu „strugure-struguri“, „mugur-mu- 
guri“, „căucure-ciucuri“ etc. Sava Băr- 
cianu stabilesce o deosebire de nuanţă 
logică între arm şi armure: „Arm, 
der Schenkel; armure, der Schlăgelt. 
La Laurian-Maxim arm este: „închee- 
tura braţului şi a umărului, încheetura 
câpsej, câpsă“. In Lexiconul Budan: 
pârmur, der Bug, Vorderbug, die 
Schulter“, 

Cantemir, Ist. Ieroglif. (Mss. în Acad. 
Rom. p. 313): „partia de napoi cu 
pântecele în sus iaste râdicată ca 
cum ar fi a leului, fară armurile şi 
pitoarele de nainte, cu piept cu tot, 
decât cum măsura trupului ar pofiti 
mai sus sint ridicate... 

Dosofteiu, Paremiar 1683, f. 48 b 
(Ezech. XXXVII, 7): 

„Şi adusă oasele, 
osi cătră ârmu- 
rele său, şi vă- 
dzuiu, şi adecă 

„et accedehant 

ossa, invicem ad 

jauncturam 

suam, et vidi, et 
preste  dânsele ecce super ea 
vine 'şi carne cre- nervi et carnes 
ştia... oriebantur... 

Dionisie Eclesiarhul (Papiu, Monum. 
II p. 229): „Spunea unii de aceşti 
Calmuci, că la drum dacă găsesce ori 
cal ori om cădut mort de resbiie, taie 
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pecini de carne din armură din napoi 
şi le aşterne supt şea în loc de ebâncă, 

stringând tare cu chinga de se cole- 
şesce fiind el călare supt gea, apoi o 

lua şi o mânca...“ | 
„In Mehedinţi c6psa se chiamă 

arm“ (D. Cerbulescu, c. Cloşani). 
„Pe la noi arm se mai dice numai 

la şoldul saii piciorul de dinapoi al 

mielului: arm de miel“ (G. Theodo- 

rescu, Galaţi, Mavromolu). 

Doină: 

Când nălbesce pândele 

Şi ridică pâlele 

De se văd armurile, 

Albe la lebedele... 
(Tara nouă 1987, p. 101) 

v. Copsă.— Pulpă. — Șold... 

Armădiă s. armăde (plur. armadii), 

s. f.; t. milit.: corps d'armâe. Acest 

termen ostăşesc a fost cunoscut 6re- 
când în Moldova ca şin 'Ţera-Româ- 

nâscă, întrebuinţându-se pînă astădi în 

Banat şin Ard6l. Este medio-latinul 
armata, Gar trecut la noi abia în se- 

colii din urmă prin mijlocirea formei 

maghiare armâda, negreşit nu prin 

spaniolul armada, dar nici prin neo- 

grecul deudoa (Cihac). 
Nic. Costin, Letop. Îl p. 67: p...aii 

trecut toată armia Moscului peste 
apa Vorscla, şi pe de acâstă parte ca 

o milă mică dela armadia nepriețenu- 

lui ai stătut...€, unde alături se în- 

trebuinţeză cu acelaşi sens şi armiă, 
formă luată dela Poloni sai dela, 

Ruşi. 

Zilot, Cron., p. 92: „Inti”acâsta mu: 

rind comandirul Mihelson, se orândui 

comandir prâînvechitul in dile Feld- 

mareșalul Petru Prozorofschi, carele 

veni cu grab şi, după ce se preumblă 

pe la tâte armadiile atât prin ţgra 

Moldovei cât şi prin Ţera Rumânescă, 

se întorse la armadia cea mare din   

Moldova ce era la Călăeni împotriva 

cetăților Ismailul şi Brăila...“ 
„La o tabără se dice armadie“ 

(3. Lăuba, Banat, c. Maidan). 
La Moţii din Ardâl (Frâncu-Candrea, 

p. 48): „armade = armată“. 
Alt ce-va pare a fi cuvîntul în ba- 

lada, Gin Ardâl „Blăstemul fetei“: 

Strigă fâta cea frumâsă 

Din armadea uscăci6să: 

Nu'i voinic să se găsâscă, 

Pre ea să o celu6scă... 

(Reteganu, Trandafiri p. 30) 

v. Armă. — Armată. — Drâmbă, — 

Stol. — Tabără... 

1: Armăn. — V, 1' Arme. 

2 Armân. — V. Harman. 

Armăriu, $.n.; armoire. Forma po- 

porană este almariu. În balada din 

Banat „Piperea harambaşa“: 

Cu taleri şi gălbinei 

Remaşi dela moşii mei, 

Sin armariu salbă frumâsă 

Chiar de când eram mir6să... 

(Roteganu, Trandafiri p. 47) 

forma armariu ne temem să nu fie 

cum-va o purificare din partea edito- 

rului pentru a apropia cuvîntul de la- 

tinum armarium. 

v. Almariu. 

'"Armâş (plur. arma), s. m. pre: 

voi; gendarme. În vechea administru- 

ţiune românsscă, armaşii veghiaii asu- 

pra, siguranţei publice şi aduceau la 

îndeplinire pedepsele hotărîte pentru 

cei vinovaţi. În fie-care judeţ, se aflaii 
armași, dar capul tuturora era m a.- 

rele armaș din scaunul Domnici. 
Primii trei armaşi: cel mare, al doi- 
lea, şi al. treilea, se numărau între bo- 

feri saii boierinaşi; sub dînşii apoi era, 
câta armăşeilor.
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Gheorgachi Logofăt, Letop. III p. 
297: „vel agă, vel armaş, vel uşer, 
3-lea logofăt, apoi vătavul de aprozi; 
înaint6 acestora vătavul de păhărnicei, 
vătavul de stolnicei, căpitanul de Qă- 
răbani, polcovnicul, 2-lea Armaş, 
2-lea uşer, 3-lea armaş, 3-lea uşer, 
izbaş de divan; înaint izbaşii c6uşii 
cu ciocanile lor a-mănă, după rănduslă; 
jar armăşăii, aprozii, copiii din 
casă, cei mari şi călăraşii de Țarigrad 
stai la răndusla lor...% 

Urechiă, Letop. I p. 105: „Armaş 
mare, ispravnic şi purtător de grijă 
pentru toţi cei ce fac reii şi cad la, 
închisoarea țării, pen temniță, şi pe- 
depsitor. tuturor acelora,; şi cei giude- 
cață de moarte daţi în măna lui săi 
omoare... 

Nic. Costin, Letop. II p.5: „La be- 
ţiia lui [Dabija vodă] pre mulţi îi da 
la Armaş să-i spânzure; iară dâca să, 
treziia, nimică nu ştiia, nice mai în- 
treba; ce-i luasă sama, şi răndul toţi, 
şi deşi orânduia ori pre cin6 la Ar- 
maşi ori la, închisoare, îi sloboziia, că, 
ştiia că a doa zi nimică nu era...“ 

Mai jos p. 25: p..te-ai măniat Măria, 
ta pre mine, aj trimis un Armaş să, 
mă înnece în Bahluiu...“ 

Mai jos p. 87: „(Nicolai Mavrocor- 
dat] cărţi de plinit cu Armaş, cu 
Copii-din-casă sat cu Aprozi 
nu da, ce cărți pe la scaune la Păr- 
călabi,..& 

Miron Costin, Letop. 1 p. 257: „[Ra- 
dul vodă) ai şi dis Armagului : iei 
gărbaciul! şi ai pus de i-ai dat 300 
de toiege...“ 

Emachi Cogălnicânu, Letop. III p. 216: 
„atuncea Domnul ai strigat pe Armaş 
să-l iee să'l spănzure...“ 

Balada „Oprişanul“ : 

Armaşul se bucura, 
Ca o fiară s'arunca, 
Pe-Oprişanu ?] apuca, 

  

  

Și pe scări îl îmbrância 

Şi la morte mil ducea... 

Balada „Calapod Păharnicul“ : 

Atunci Rezul, armaş mare, 

A sărit drept în picidre, 

Şin picidre cum stâtea 

Astfeliu din gură grăia,... 

(Marian, Bucov. 1, 61) 

In glosarul slavo-românese circa 1600 
(Cuv. d. bătr. 1, 268) armaş e pus ca 
sinonim cu gâde şi măciucaş. 

Cu acest sens în Omiliarul dela Go- 
vora, 1642, p. 148: „acei înpăraţ, a 
Rimului, Neron, Domentian, Diocletian, 
Maxentie şi alţi armaşi, muncitori Juţi 
a toată lume...“ 

Document muntenesc din 1627 (A. 
IL. R. 1, 1, p. 14): „adecă eu Pană ay. 
maşul de în Trăgovişte şi cu 
toată fămâia m6 scriu şi mărturi- 
sescu...& - 

Ca şi franţusesce „gendarmet, armaş 
însemna de'ntâiu în genere pe „om cu 
armă“, întocmai ca „Puşcaş=—om cu 
puşcă“, „suliţaş = om cu suliță“, 
pârcaş = om cu arc“ etc. Cuvintul 
mare a face cu vre-un prototip latin 
armaceus (Cihac), ci derivă d'a- 
dreptul din armă prin sufixul -a Ş. 
Sensul primitiv se conservă bine pînă 
astădi într'o colindă din Dobrogea: 

Şi să împărţâscă 

Lefi la lefegii, 

Cai pe la spabii, 

Arme la armași, 
Cai la călăraşi.., 

(Burada, Călât. p. 84) 

Nevesta unui armaş se dicea ar- 
măşoe. 

Ca şi alţi termeni vechi administra. 
tivi, armaş nu se mai aude în graiu, 
păstrându-se numai — afară de nu- 
miri topice — în numele unui joe co-  
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pilăresc forte caracteristic şin epite- 

tul unui fel de vin din Moldova. 

V. Armă.— 25% Armaş. — Armăşel. — 

12: Armăşiă... 

2-Armăş S. Wa-armaşul, S$.; sorte de 
jeu enfantin. Despre armaş „pr6vât“ 
de-mult nu se mai aude în România; 

copiii însă îl păstreză şil vor mai 
păstra ani îndelungață, întocmai cu ca- 

racterul sii din vechea administraţiune 

a ţerei. 

„Intre jocuri copilăresci este şi 

Armaşul“ (|. Major, Tutova, c. Plo- 

pana. 

„De-a armașul se jocă astfel: Se pun 
copiii rînd. Cel din capăt iea un arşic 

în mână, adecă un ciolan dintre în- 

cheeturile dela piciGrele dinapoi ale 
mielului, şi'l aruncă în sus. De cade 

arşicul cu partea cea netedă dela par- 

tea cea îngustă, atunci cel ce Ya a- 

runcat e Domn; de cade cu cealaltă 

parte îngustă, care are o săpătură fi- 

râscă în forma de S, e armaş; de cade 

cu partea cea lată, atunci pe cel cea 

aruncat îl numesc tălhar şi el merge 
de'naintea Domnului şi a armaşului 

şi'Şi iea pedâpsa dela armaş după pla- 

cul Domnului, adecă : lovituri la palmă, 

dulci, acre, chip&rate, ferbinţi, sărate, 

linse, sai din fundul iadului. Jocul ur- 

m6ză tot aşa, schimbându-se rolurile 

după cum cade arşicul...“ (Gr. Perianu, 

Tutova, c. Bogescii). 
G. D. Teodorescu, Poes. pop. 19%: 

„Jocul d'a armașul. Copiii, surchidină 

un arşic după învoelile ce ai, unul 

dintr'înşii este proclamat ca armaș, 
6r altul ca împărat. Armașul, cu 
o basmă resucită, cu o curea sai cu o 

nueă, trage pe rînd celor-lalță la palmă 

câte i se ordonă. Dialogul lor e scurt, 

constând din aceste întrebări : 

„Armaşul : Câte să'i dai, împărate? 

„Impăratul : Dă (atâtea) sărate !...* 

O descriere pe larg a. acesui joc se 

află la Ispirescu, Jucării p. 84—87. 

V. 1'Armaş. — 2Joc, 

% Armâş, adj.; t. de Viniculture: sorte 

de vin, vin capiteux. O varietate de 

vin din podgoria Cotnarului pârtă, epite- 

tul de armaș, cu sensul de bătăios 
sai hărţagaş, fiindcă lesne îmbetă. 

„Vin armag dela Cotnar“ (Sachelarie 

I. Thoma, Galaţi, Mavromolu). 

„Din pomă-grasă ese vinul cel 
mai bun şi tare, numit armaş“ (Preut 

G. Vrâncânu, laşi, c. Bivolar). 

„In privinţa tăriei, cel mai bun este 
vinul armaş de Cotnar, făcut 
din pâmă-grasă, de culdre galbenă 
şi gros la mursă...“ (V. Tanasachi, Iaşi, 

€. Bivolar). 

v. t'Armaş.—* Armăşiă. — Vin, 

Armăât. — v. Inarmat. 

1-Armătă, — v. ste. 

2 Armătă Ss. harmătă (plur. armăfi, 

hărmăţi sai harmate), 5. î.; t: milit.: 

canon, bouche ă feu. Sinonim cu tun. 

Cuvînt întrebuințat altă dată în Mol: 

dova, ca împrumut din polonul har- 

mata „canon“. 

Dosofteiu, Paremiar 1683, Vecernia 

sâmbără sara f. 54 a (Exod. XIV, 6): 

  Și înhămă, Fa. 

raoni harmaltele 

sale şi toţ oa- 
menii săi luâ cu 

sine... 

Şi mai jos: 

„toată călărimia, 

şi harmatele lui 
Faraonii...   

„„junzit igitur 

Pharao currus 
suos, et omnem 

populum suum €e- 

duxit secum... 

„„„0omnis equita- 

tus et currus 

Pharaonis... 

ceia ce la f. 76 b se comentâză: „te- 

liagele ciale de herii cu harmată, cum
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era pre-atunce de eşiia la război co- 
tigă pre 2 roate, coşuli de oţăli cu 
2 cai, şi din coşii zvăriiia cu fuşturi 
ascuţâte vitiajii de trecia prin pla- 
Loge...“ 

In contextul grecesc este: „ra &e- 
juc r at, 

Nice. Mustea, Letop. III p. 53: [Mos- 
calii] ai luat toată armata, adecă 

puştele Turcilor...“ _ 
Acelaşi, p. 12: „Purces'ai impărăţia, 

şi ai venit în sus pe lăngă Prut cu 
oşti şi cu armată...“ 

In Bucovina cuvîntul se mai aude 

pînă astădi: 

— Sângele din ce” făcut ? 

— Din pistol bine umplut, 

Din pistol, din busdugan 

Învirtit de Moldovan, 
Isbit în pept; de duşman, 
Din pistol şi din hărmâăţi 

Cum mi-i omoră pe toţi... 

'Marian, II, 115) 

v. Puşcă. — 'Tun. 

Armă (plur. arme), s. f.; arme. Este 
pluralul neutru latin arma, devenit 
singular feminin la Români, ca şi'n 
cele-lalte dialecte neo-latine (Cihac). 
Armă €e ori-ce unâltă făcută într'adins 
pentru a put lovi pe un protivnie, 
fie atacându'l, fie apărându-se: aşa 
puşcă, sabiă, măciucă, lance, cuţit etc. 
sînt de o potrivă armă, dar scutul 
nu, căci nu lovesce. 

Silvestru, 1651, ps. XXXIV: 

Apprehende ar- 

ma et scutum, 

et exsurge in ad- 

jutorium mihi... 

Apucâ armă şi 

pavăţă şi te scoa: 

1, întru agiuto- 
răulă mieu.., 

unde şi la Coresi, 1577: „ia armă şi 
scut“; la Dosofteiu, 1680: „apucă 
armă, şi scut, 

Ghicitâre poporană despre armă: 
„Suflet, n'are şi suflet fură“ (Baronzi, 
Limba p. 214). 
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Urechia, Letop. I p. 120: „nemică 
de arme nu s'a apucat, ce de fugă...4; 
iar mai jos p. 181: „să nu năgăjău- 
6scă, de fugă, ci numai la arme... 

Intrun mod general, se pâte cu- 
prinde între arme nu numai uneltele 
de lovire, dar Şi ori-ce ne ajută a ne 
apăra, în sens literal şi chiar în cel 
figurat. 

Moxa, 1620, p. 395: „paveţele, coi- 
furele, segiatele, suliţele, platoşele şi 
toate armele“, unde scutul, cuirasa, 
chivera, sînt, şi ele privite ca arme. 

De asemenea la Varlam, 1642, 1 f. 
56 a: „atasta taste şi arci, atasta 
laste şi suliță, atasta jaste şi co- 
ju fi şi platoşe şi fie-ce armâ...* 

Ori-cine avea de acestea, era: om cu 
arme; 6r cine sciea să le întrebuințeze 
bine, era: destoinic de arme. 

Pravila Moldov. 1646, f. 30: „cela 
ce să va t6me că'l voră scoate den- 
tr'o casâ sau dentr'o vie sau şi altă 
as6menia acestora, del vori scoate 
fără voia lui, acesta poate să tară 
voe la giudeţi să-i dia oameni cu 
arme să'l socotâscă să nu'] scoaţâ,..“ 

Zilot, Cron., p. 30: „Nu dic că Ru: 
mânii nu sînt destoinici de arme, 
fiind-că, de voiu dice aşa, mă vădesc 
de mincinos istoriile cele vechi...“ 

Noţiunea de arme se însoţia forte 
adesea cu acea de cai, puterea unei 
oştiri stând altă dată mai ales în câ- 
I%rime. 

Cantemir, Chron. II, 298: „Tătarâi, 
sprinteni la arme şi luţă la cai...“ 

Balada „Holera“: 

Na'ţi calul şi armele 

De'mi lungesce gilele... 

Mai tot-d'a-una armele, chiar cele de 
lemn, aveai şi ce-va fer. 

Balada „Balaurul“: 

Cel Balaur din păcate 

Înghiţise glumătate  
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Trup cu arme ferecate, 

Trupuşor de voinicel 

Ce striga merei din el... 

Balada „Toma Alimoş“: 

Inchinare-aş armelor, 

Armelor surorilor ; 

Dar şi ele's lemne seci, 

Lemne seci, oţele reci!.. 

Intr'un sens figurat, armă este tot 
ce ne apără nu numai trupul, dar şi 

sufletul: credinţa este o armă, faptele 

bune — arme etc. 

Varlam, 1642, 1 f. 32 b: „ruga şi 

postul tare armă iaste spre vrăjma- 

Şul...“ 
Ibid. f. 55 a: „crucia iaste armă 

vonicilori , că într'ănsâ nedejduindii 
întră în râzboiu şi cu puteria ei bati 

şi izbândesci...“ 

Omiliarul dela Govora, 1642, p. 140: 
„luară toate armele lui Dumnezeu: 

credinţa ca un scut, răbdare ca un 

coif, graiul lui Dumnezeu şi libovul 

ca spata... 

In sens literal strict, Românul înţele- 
gea prin arme pe acele purtate la brâu. 

Balada „Blăstemul“: 

Trupul cu păcatele, 

Mijlocul cu armele... 

Psaltirea Scheiană circa, 1550 (Mss, 

în Acad. Rom.), VII: 

Se nu vâ în- 

toarsetu, arma 

sa, va, ascuţi... 

„„Disi conversi 

fueritis, gladi- 

um suum vibra- 

bit... 

Varlam, 1642, | f. Lb: „săş gâ 

tiascâ armele şi să le ascuţâ...“ 
Noul Testament 1648, Matth. XĂXYVI, 

47: 
„Şi cu el mul- 

țime multă, cu 

arme şi cu fuşti... 

Pravila Moldov. 1646, f. 60: „va fi 

„et cumeoturba 

multa cum gla. 

diis et fustibus...   
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mărsii asupră-i cu armele goale şi 

cu soţii multe...“ 
Act muntenesc din 1635 (Col. 1. Tr. 

1874 p. 216): „pre porunca nimuluil€ 
nici pre îndemnarâ cuiva vrăjmaşi nu-i. 

vom fi, armă înpotriva feţei cinstei 
coconilor şă credintoşălor mării:sale nu 

vom scoate, în ţară/i cu arme vrăj: 

măşaşte nici noi nici cei ce se vor 

țin6 de noi nu vom merge...“ 

Balada „Voina“: 

Tâtă fata cunoscea 

Pe drăguţul ce iubia, 

Pe sclipetul armelor, 

Pe bumbii dol6melor, 

Pe schinteua cailor... 
(Pomgiliii, Sibiu, 79 

Mitropolitul Dosoteiu din Ard6l, 1627 

(A. IL. R. I, 101): „Popa de vaînbla 

cu arme şi cu puşcă, gloabă 12 fio- 

rinţi...“ 
Nic. Mustea, Letop. III p. 70: „Dom- 

nul nu îndeşert poartă armă...“ 
Nic. Costin, Letop. I p. 89, explică 

duelul prin: „să se lovâscă numai 

amăndoi den arme“. 

Moxa, 1620, p. 383: „fură biruiţi 
atunce Grecii şi Nikyfori, şi fură 
măîncare sabiei şi hrănâ arme. 

lor...“ unde „sabiă“ şi armă sînt si- 

nonimi. 

Rare-ori pu şca, pe care un ade- 

vărat voinic o despreţuia, era privită 

ca, armă. 

Cantemir, Chron. I, 208: „înpreună 

cu făcătorii şi faptele tot întrun mor- 

mânt sar fi îngropat, de r'ar fi fost 

urmat îndată, scrâşnetul condeelor după 

tunetul şi trăsnetul armelor...“ 

Balada „Codrânul“ : 

Arnăuţii se isbia, 

Armele de foc scotea 

Şi'n Codrân le slobodia... 

Un renume poporan deosebit aveai 

la noi „armele persienesci“.
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Balada „Vilcan“: 

Cazacliii îngrăşat, 

Negustorii încârcaţi 
De postavuri unguresci, 
De arme persienesci 
Şi de blâni lipovenesci.., 

(G&. D. T., Poes. pop 552) 

Cu un sens general de 6ste sai de 
putere armată: 

Moxa, 1620, p. 365: „se lepi (Iu: 
liană) de dracul şi rădicâ, arme Şi răz- 
boae spre Hristos...“ 

Neculce, Letop. II p. 362: „LVezirul] 
Vaii trimes la Împăratul Moscului cu 
cuvănt de pace. Atunce ai stătut de 
îmbe părţile armele de a se mai ba- 
tere...“ 

Nic. Mustea, Letop. III p. 53: „ai 
dat năvală 'Turcii şi 'Tătarii în arm 
oştei Moschiceşti...« 

Zilot, Cron.. p. 118: „ŞI acesta se 
urmâză de când țera au perdut pute- 
rea, armelor, remâind ca o grădină fără 
gard...* 

Ibld. p. 118: „Ce mai ret la un 
pămînt saii la o stăpânire decât să 
fie fără putere de arme ale ei Şi fără 
bogăţie a caselor boeresci?...% 

Cu acest înțeles, ori-ce ostaş era, 
armaş, cuvint trecut apoi la o ac- 
cepţiune mai restrinsă, 

V. Armaş. 

Armăsâr (plur. urmăsari), s. m.; 
stalon. Cal nejugănit, ţinut nu numai 
pentru prăsilă, dar şi pentru frumseţe 
şi indrăsnâlă, fiind mai arătos la că- 
lăriă şi mai cu foc în luptă. Poporul 
rostesce f6rte ades aspirat: harmăsar ; 
une-ori mijlociul & se urcă la a prin 
asimilare cu cei-lalţi doi a: armasar, 
harmasar. 

In glosarul slavo-romănese circa 1600 
(Cuv. d. bătr. 1, 303): „&rmăsar sai 
stăvar“; un alt sinonim (ibid. 278): 

  

    

  

duvalmă; ambii aceşti termeni în- 
semnând tot-o-dată pe „păzitor al her- 
gheliei“. 

Doină haiducescă,: 

Să dee pl6e cu s6re 
Ce îndâmnă la culcare, 

Să adormă stevarii 

Să le fur armasarii.., 

(Alex, Poes. pop.2. 314) 

Sinonimul cel mai interesant este 
ar mig, despre care veqi la locul sei. 

Mai tot Wa-una armăsar e însoţit de 
vre-un epitet admirativ : frumos, falnic, 
ager etc. 

Balada, „Dobrişan“: 

Cu opt telegari, 

Frumoşi armăsari, 
Negri ca corbu 

Şi iuți ca focu... 

(Vulpian, Texturi p. 44) 

Cantemir, Ist, Ieroglif. (Mss. în Acad, 
Rom. p. 61): „In iape era şi un ar- 
măsariu pr6-frumos, carele cu cât 
era Ja, chip iscusit, încă mai mult era 
cu vitejeşti duhuri înpodobit,..« 

C. Negruzzi, Aprodul Purice : 
D?o parte boierinaşii, d'a lor slugi încun- 

giuraţi, 
Călări pe armăsari ageri şi felurit îm: 

brăcaţi... 

Balada „Movila, lui Burcel“: 

Armăsariă spumega, 

Friele şi le muşea... 

şi tot acolo: 

Pin' a n'aglunge plugar, 

Aveam falnic harmăsar... 

Cântec din Măhaciu în Ardsl (Cuv. 
d. bătr. II, 4): 

De-ar da bunul Dumnedei 
Să mai văg ia Mirăslâu, 
Hei! pe Mihaiu suvuleat 
Pe harmăsariu'i turbat... 

cela ce ni se pare însă a fi de o cro- 
6lă cam cărturărescă,  
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Armasariă cei mai căutați se adu- 
ceaii la, noi prin Turcia din Egipt sati 
Misir. 

Dionisie Eclesiarhul (Papi, Monum. 
II p. 191): „Pasvandoglu ai gătit un 

armăsar forte bun de Misir...“ 
Balada, „Oprişanul“ : 

Dăruind ehtar pe vizir 

Cu-armăsari dela Misir.. 

v. Mistir. 

Prin crescerea de armasari pămiîn- 

teni erai cunoscuţi mai ales mocanii. 

Balada, „Jianul“: 

El iea miei dela ciobani, 

Armăsari dela mocani, 

Fără plată, fără bani... 

In proverbi şi idiotismi armăsar ne 
întimpină f6rte des, mai cu samă însă 

în antitesă cu măgar: 

Tată avea armăsar, 

Dar el a eşit măgar. 

(Pann, 1, 5) 

Ajunge din cal măgar 

Şi catâr din armăsar. 

(Tbid. III, 70) 

„Nu ţi-e necaz când te izbesce un 

armăsar, ci când te trântesce un mă- 
gar“ (ib. III, 51). 

„Din pricinele mici, mari gâlcâve să, 

scornesc, şi ținţarul să face armă- 

sariu“ (Cantemir, Ist. Ieroglif. p. 39). 
„Armăsarul când îmbătrânesce, a- 

junge la răşniţă“ (Pann, II, 64). 

„Dece mârțogi pot duce pe un ar- 

măsar“ (ibid. III, 21). 

„Măgarul se vinde tot în oborul ar- 
măsarilor“ (ib. II, 117): 

" „Armăsariulbun se vinde din grajdiu“ 
(R. Simu, Transilv., e. Orlat). 

La ret alârgă cu armăsarul 

Şi la bine merge cu carul, 

(Pann, II, 21) 

21,177. 11. 

  

La anul 
Or armăsarul 

Or samarul. 

(Ibid. III, 47 

Cuvîntul 

B ca vintul: 

Nu se ajunge nici cu armăsarul, 

Nici cu ogarul, 

(bid. 1, 21) 

„Fierbe 6la cu harmasar însemnză,: 
fierbe in clocot“ (V. Gâţulescu, Te- 
cuciu, c. Umbrăresci), negreşit prin 
alusiune la neastimpărul armasarului. 

Tot de aci, figurat, armăsar se dice 
la „om desfrînat“ (L, M). 

In basmuri: 
Alexandri, Boieri şi ciocoi, act II 

sc. 9: „Inima, fătul mei, îi ca un ar- 
măsar din poveste, cu coma de aur, 
cu ochii de foc, cu nările dischise, Şi 
care, când nechâză, resună lumea,..* 

Intre credințe poporane: 
„Se dice că peste mormîntul unui 

strigoiu e cu neputinţă a face să trecă, 
un armăsar negru ori un gânsac...“ 
(C. Corbânu, Olt, c. Alimănesci). 

V. Gânsac. — Strigoiu, 
Prin felurite asociaţiuni de idei, 

unele părţi dela car, dela moră, şi dela, 
resboiu de ţesut pârtă numele de ar- 
măsar, Qicendu-se une-ori la deminutiv: 
armăsărel sai armăsăraş. 

„La o căruţă țărănescă, armasar 
se chiamă cuiul care se bagă prin ca- 
pătul proţapului de prinde ju- 
gul..“ (G. Voicu, Tecuciu, e. Stă- 
nigesci), 

„La car, cătuşa e cusută de pro- 
țap prin câte-va cuie mai mici şi unul 
mai gros, aprope de jug, numit hăr- 
măsărel“ (G. Grigorescu, Sucâva, c. 
Bogdănesci; G. Siretânu, Botoşani, c. 
Rănghilesci; Gr. Nicolai, Nemţ, ce. 
Crăcă6ni). 

„Harmasar la m6ră este acela care 
slobâde saii îngreu6ză p6tra morei, 

55
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după cum cere trebuința: d'asupra 

dulachilor se pune patru tălp6e, 

din tălpâe în sus se pune opt ur: 

soice, şi prin ursâice patru harma- 

sari...“ (D. Arghirescu, Covurluiu, c. 
Moscu). 

„La resboiu, armăsariu e sinonim 

cu sloboqitor“ (G. Bechescu, Te- 
cuciu, 6. Oncescii-vechi). 

Cuvîntul armăsar este învederat la. 
tinul: [equus] admissarius, literal: 

mente „de prăsilă“, rostit deja în la- 

tinitatea medievală armessarius 

(Cihac). Substantivul „equus“ sa per- 
dut, ca şin „făntână = [aqua] fon- 

tana“, „6rnă = [tempora] hibernat, 
„albină = [musca] alvina“ etc., sub- 

stantivându-se adjectivul. Să se ob- 

serve însă căn popor în unele locali- 
tăţi armăsar remâne pină astădi ad- 

jectiv, dicându-se: cal armăsar. 

„Ca să se scie dâcă un om s'a fă- 

cut strigoiu, se duce un cal ărmăsar 

şi se trece peste mormînt; când calul 

nu vrea să trecă, dovadă că omul din 

acea, grâpă s'a făcut strigoiu...“ (Preut 

I. Stănescu, Vâlcea, c. Recea). 

v. Armig.— Cal. — Duvalmă. — Peli- 
van. — Stevar. — Telegar... 

Armăsărâş | 
. Armăsar. 

Armăsărel | v. Armăsa 

Armăşel (plur. armăşă), s. m.; t. 
d'admin.; agent de la prâvât6, de la 

gendarmerie. Deminutiv din arma ş. 
Subaltern al unui armaş, după cum 

„comişel“, „vătăşel“, „vornicel“ ete. 
erai subalterni ai unui „comis“, „vă- 
tav“, „vornic“. In vechea administra. 
țiune românâscă armăşel se întrebu- 
ința într'un sens apropiat cu băni- 
Şor, aprod, copil-din-casă. 

Pravila Moldov. 1646, p. 154: „o0a- 

menii cei domneşti, ce să dzice ar-   

maşii şi armășeii şi alţii ca dănşi, 
cândă vorii munci, cânâii vori spăn- 

dzura sau vorii tăia capuli cui-va şi 
altă ce vorii face cu învăţătura Dom- 
nului țărăi, de-are fi învăţătura Dom- 
nului la arătare să vadză toţă că aste 
cu asuprâlâ, şi cu mare năpaste, ace; 

ştia nice dănâoarâ nu să vor certa... 

Tot aşa în Pravila muntenescă 1652, 
p. 372: „Oamenii cei Domnești, ce 
să zice arma şii şi armăşeii şi alţii 

ca dinşii, căndi vori munţi, căndii 
voră spănzura sau vorii tăia capulit 
cui-va şi altele ce vorii face cu învă- 
ţâtura Domnului ţărăi...“ 

Mateiu Basarab, 1649 (A. IL. R.1, 
107): „şi voi potropopilor, şi voi bă- 
nişorilor, şi voi armăşăilor, Şi voi 
toate slugile dumnie-mâle carii veţi fi 

şi vornicei, încă să aveţ a vă feri 
de sfânta mănăstire şi de călugări şi 
de satul, mănăstirii de Flămănzeşti...“ 

In A şedămîntul lui Grigorie Vv. Ghica, 
1776 (ed. Răşcanu p. 35): „Tălharii 
ce se vor prinde de Armăşei, să'i a- 
ducă la temniță cu toate lucrurile, ce 
se vor găsi asupra lor; iar lucrurile, 
ce se vor afla, la casele tălharilor, miş- 
cătoare şi nemişcătoare, prin marafe- 

tul Ispravnicului de ţinut, dându-se 
toate pe sama sătenilor cu izvod, unde 

se vor afla şezetori, să iea Armășelul 
izvod iscălit de Ispravnicul, să aducă 

la Vel Armaş. Şi scoţindu-se tălharii 

la Divan, după hotărîrea Veliţilor Bo- 

leri, împlinindu-se întâi paguba păgu- 
başilor, atât din cele ce se vor găsi 

faţă şi le vor cunoaşte cu încredin- 

țare, cât şi pentru cele prăpădite din 

averea lor; şi după vinovăția tălha- 
rilor să se socotâscă şi gloaba lui Vel 
Armaş, după cum vor hotări Veliţii 

Boieri ai Divanului... 

Ca parte din oştire, -armăşeii formati 
o câtă sub porunca marelui armaş, 

Amiias, Letop. III p. 157: „Armă-  
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şei, Aprozii şi alte rufeturi, cineși 

cu stâgul său...* 

Nu scim de unde Costachi Negruzzi 

îşi închipuise că armăşeii erai „sel- 

bateci“ şi cu „barbe stufâse“, în Apro- 

dul Purice : 

Acolo spre resufiarea oştilor a tăbărit 

Şin trei trupuri osebite stea sa a împărţit: 

Dărăbanii cei cu plete, toţi săneţe lungi 

purtând, 

Armăşeii, cei selbateci, barbe stufâse având, 

Simenii cei iuți cu arce şi cu măciuci în fălii, 

“Toţi aceştiia pedestri, număr ca la şepte mii... 

V. *' Armaş. — Y Armăşiă. — -el. 

1-Armăsăse,-6scă, adj.; appartenant 
au prâvât, relatif ă la prâvâte. 

V. 1 Armaş. 

2: Armăşăse (armăşii, armăşire), vh.; 

vexer. Verb corespundător substanti- 

vului armăşiă „vexation“, ambii 

derivați din armaş „prâvât“, ca o 
trăsură caracteristică, remasă numai 

în vechile texturi, despre asuprelele 

administrative de altă dată. 

Varlam, 1642, | î. 9274 b: „multe 

răutâţi i-au ertatii Dumnedzău,. iară 

elu pentru puţini au dosăditi.şau 
armăşiti,...* 

Ibid. I f. 264 b: „decăt trupurile 

mai râu armâşeşte sufletele...“ 
V. 2 Armăşiă. — Asupresc. — Dosăţiesc. 

— Năcăjesc... 

3 Armăşăse (armășii, armăşire), vb.; 

Slever au rang de prâvât. A face pe 

cine-va arma. 
Balada „Dobrişen“ : 

Savai, Ghineo armaş mare, 

De când ei te-am armășit, 
Nici o slujbă n'ai plinit... 

(G. D. T., Poes. pop. 414) 

v. t:Armaş.— 35 Boeresc. 

t-Armăşiă, $. î.; t. V'admin.: prevot6,   

ressort du prâvât. Serviciul public, în 
fruntea căruia, se afla marele-arm aş. 

Beldiman, Tragod. v. 375: 

Ia poruncă ar'nășiea herarii a aduna, 
Şi isprăvniciea, Curţii lemnele a le lucra... 

In Aşedămîntul lui Grigorie Ghica, 

1776 (ed. Răşcanu p. 19) se specifică 

în următorul mod veniturile armăşieă 
din Moldova: 

„Venitul armăşieY cei mari. Pocloa- 
nele pe fieşte-care an; înse pe giumă- 

tate la Sft. Gheorghie, Şi pe giumătate 

la Sft. Dimitrie. 
Lei B. 

20 — De la Ispravnicul de Armăşei. 
20 — De la Condicariul temniţei. 

5 — Dela Vătaful temniţei. 

250 — Dela 50 Armăşei câte 5leiunul. 

25 60 De la 17 Dărăbani a temniţei 
„câte 1 pol leu unul. 

27 — Dela 18 mehteri Creştini câte 
1 pol lei unul. 

10 60 De la 4 trămbaci, 1 surmacii, 

un doboşer şi un topcii, câte 
1 pol leii unul. 

12 — Dela 12 masalagii câte 1 leii. 

370 20 

„30 Banii grosului dela, cei ce se 

vor închide, când se vor slobozi. 

„Să mai iea Vel Armaş împlin6la, pe 
banii ce va împlini, după rînduiala ce 

se arată cu deosebit rost. 

„Să mai iea Vel Armaş întriiala, din 
suma banilor ce vor lua Armăşeii, 

triapăd, după vîndudla, ce se arată cu 
deosebit rost. 

„Să mai lea Vel Armaş gloabele de 

la tălhari, după rînduiala, ce se arată 
cu deosebit rost. 

„Bez rînduita liafă.“ 
v. 1" Armaş. 

  

2 Armăşiă (plur. armăşă), s. fi; ve- 

xation. Mai puţin decât ucidere şi 
niai mult decât asuprâlă. Derivat
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din armaş „prâvât“, cuvintul ar-! 
măşiă, dispărut din graiu, dar frumos, 
dovedesce cât de silnică şi nedrâptă 
trebuia să fi fost la noi administra. 
ţiunea de altă, dată. 

Varlam, 1642, 1 f. 98 b: „spre 
ucidere şi spre armâşie...“ 

Ibid., 1 f. 278 b: „mai multe svade, 
mai multe zavistii, mai multe armâşii 
şi mai multe asuprâle făra, de vine 
sâmtii întru noi în creştini decăt în 
pâgâni...& 

Ibid., I f. 265 a: „Oame creştine, 
căci nu te temi de acela vrăjmaş, Şi 
de armâşia lui nu te socoteşti... 24 

Dosofteiu, Paremiar 1683, f. 133 b: 
„toată lumia va potoli şi 0 va odihni 
de armăgiia luj...« 

V. * Armăgesc. 

Armătără (pl. armături), s. f.; 10 ar. 
mement, €quipement ; 2% armoirie. Laţ. 
armatura. Cu primul înţeles nu 
e neologism, după cum sar păr6 la 
prima vedere. 

Dosofteiu, Synaxar 1683, Nov. 30, 
f. 179 a: „după ce să'mbrăcară, cu 
platoşile în toată armătura...“ 

1. Văcărescu, p. 85: 

Cornu mbilşugării adu-ne îndată! 
D'armături, de pavăzi, vino arzătoare ; 
Grasul, roditorul, albul pept ne-arată ; 
Sue caduceu'ţi iar negoţu'n floare... 

Cu sens de „armes nobiliairest, cu- 
vîntul ne întimpină la C. Negruzzi, O 
alergare de cai, 1: „Meleli primi vasul 
de argint, pe care era săpate armătu- 
rile Besarabiei. Armăturile aceste sînt : 
capul zimbrului etc.“ 

V. Armă. — “tură, 

Armelin, s. m.; t. de Comm.: her- 
mine. Sinonim cu cacom. Cuvintul 
ne întimpină numai la Budai-Del6nu 
(Dicţ. Mss. în Muz. istorie din Bucur.): 

  

  

»Armelin, Hermelin, eine Art Wiesel“, 
Vine d'a-dreptul din italianul armel- 
lin o. 

v. Cacom.! 

1 Armân (pl. Armend), s.m.; î. Eth- 
nogr.: Armânien. Poporul, mai ales în 
Moldova, rostesce la singular : Arman, 
cu aceiaşi trecere a lui € în a după 
labială ca în „Moldovan = Moldovân“, 
„fată = fâtă“, „masă = mâsă“ ete. La 
feminin se dice Armencă sati Armancă, 
plural Armence : 

Armencele mi'l privia, 
Moldovencele!] plângea, 
Copilele mil bocia,.. 

(Marian, Bucov: 1, 64) 

La plural masculin se dicea altă dată 
Armâni : 

Moxa, 1620, p. 381: „se loviră Grecii 
cu Armenii şi-i biruiră şi prinserâ mulţi 
Armeni.. 

In sens colectiv, când e vorba de- 
spre o localitate sati regiune unde sînt 
mulţi Armenă, se dice cu o nuanță 
Gre-care de despreţ: Armenime, 
ca „Ţigănime“, „Jidovime“, „Secuime“. 

Enachi Cogălnicânu, Letop. III p. 
191: „..atăta ştim că s'aii făcut un 
foc mare în Iaşi, începănd din Arme. 
nime de lăngă biserica cea mare a 
lor... 

Din patria lor Armenia, expusă 
la necontenite lupte cu vecini mult 
mai puternici, mai ales cu Persii, deja 
în v6cul de mijloc cârduri de Armeni 
pribegiseră în regiunile orientale Şi 
sudice ale Europei, parte prin Rusia 
meridională, parte prin imperiul bizan- 
tin, îndeletnicindu-se mai pretutindeni 
cu negoţul, In Ţâra-Românâscă, o co- 
loniă de Armeny, veniţi de peste Du- 
năre, ai înfiinţat cam în secolul XIII 
oraşul Argeș. Mulţi neguţitori Armeni 
locuiaii aci mai cu deosebire în apro- 
piarea Transilvaniei, cu care întreţi-  
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nea relaţiuni comerciale. Mai nume- 

roși însă aii fost tot-d'a-una Armenii 

în Moldova, străbătuţi acolo pe la 
finea evului medii de prin părţile Cri- 
mului. Lăsâm nedeslegată cestiunea, 

dacă bisericele armenesc din Iaşi şi 

din Botoşani sai fundat în secolul 

XIV ori mai tărdiu (Melchisedec). Si- 

gur este că pe la 1418, sub Alexan- 
aru cel Bun, 3,000 de familie arme- 

nesci, alungate din patriă printr'o in- 

vasiune persiană, se aşedaseră în Mol- 
dova, distribuindu-se în oraşele: Suc6va, 

Hotin, Botoşani, Dorohoii, Vasluii, 
Galaţi şi Iaşi (Pray, Dissert. 1175 p. 

170; Wolf, Beschr. d. Mold. II p.60). 
Înseşi făntânele istorice ale Armenilor 
ne arată între anii 1415—1445 un 

vlădică armenesc în Moldova, anume 

Avedic; 6r peste un secol şi jumătate 

acest episcopat eterodox avea în frun- 

tea'i pe unul numit I6n, a căruia re- 

şedinţă era în Sucâva, adecă chiar 

în antica capitală a Moldovei (Baraez, 

Zycia, Ormian w Polsce, Lw6w, 1856 

p. 55, 141). Tot acolo, pe la mijlocul 

secolului XVI, un Armen edifică o 

mănăstire în numele Sântului Axentii, 
în regiunea, occidentală a oraşului, unde 

se conserva pînă mai dă-ună-qi o pâtră, 

sepulorală cu inscripţiunea: „aci zace 

Agopşa, fundatorul acestui lăcaş în 
anul 1551*. Pe la 1600 Armenul Bog- 

dan Donovac zidi 6răşi în Sucâva, în 

numele Pre-curatei Fecidre Maria, o 

altă mănăstire, pe care o găsim în 

A6re încă în 1707 (Baraez, op. cit. p. 

5, 80). Se pare că şi vechiul sat Areni 

de lîngă Sucâva, despre care veqi la 

locul seii, a fost o coloniă armenâscă. 
Pe la 1669, un misionar papal, Luigi 

Maria Pidou, a găsit în Moldova un 

episcopat armenesc, în capul căruia se 
afla un Isac şi dela care depindeau ur- 

mătsrele circumseripţiuni eclesiastice: 

în Cetatea-albă, Tighinea, Izmail, Ga-   

laţi, Siret, Hotin, Vasluiu şi Botoşani, 

căte o biserică; în Sucâva do& biserice 

şi o mănăstire; în laşi doă Dbiserice; 

peste tot vr'o do&-deci şi trei preuţi. 

(Progressi della missione apostolica ă 

gli Armeni di' Polonia e Valachia, Mss. 

No. 1366, italica 488, în Bibliot. Reg. 

din Munchen). Să mai adăugâm bise- 

rica armenâscă din Roman, clădită de 

un Agopşa la 1609 (Melchisedec, Chron,. 

Romanului, | p. 35). 
Armenă aveau în Moldova nu nu- 

mai o jurisdicțiune religisă, dar în 

unele oraşe, mai cu samă în Sucâva 

şin Botoşani, ei se bucurau pînă şi 

de o administraţiune municipală pro: 

priă a lor, alăturea cu acea românescă. 

Deja la 1449, întrun act dela Ale- 

xandru-Vodă ne întimpină : „Serkiz, 
cap municipal al Armenilor din Sucâva 

(Ulianitzki, Materialy dlia istorii, Mosk- 

va, 1887 p. 76). 

Peste doi secoli, întrun act din 

1669 (A. 1. R. 1, 139): „Adecâ eu 
Chirila şoltuzul armenescu 

de tărgu de Butavă şi cu 

fetorul mieu cu Drâghis, scriem şi 

mârturisim cu cestu adevărat zapis 

al nostru, de nime nevoiţi nice asu- 
priţi, ce de a noastră bunâ voe, am 

văndut a noastră dirâptă ocină, şi mo- 

şie o falce de vie la tărgu la Coinariu 

în d6alul Măndru, între viia lui Ivan 

potropopul armenescu din &os 

şi între viia lui Marco Armanul din 

sus, care falce de vie ne-au fost noaâ, 

moşie dela moşii noştri...“ 
La 1610 (A. I. R. III, 209) între 

notabilii tirgului Siret: „Olbeiu Arman 

i Haceris Arman i Gritca i Agopşă 

Arman...* 

La 1670 (A. ÎL. RI, lp. 20): A 

decă noi tărgoveţii Rumăni şi Armeni 
de trăg de Botăşâni mărturisim noi 
cu ciastă scrisoare a nostră, cum au 

venit un fecior a lui Gligorie Traistă,
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anume Apostol inaint6 dumisale lui 
Ghiorghiţă, iau fost logofăt, şi'nnainte 
dumisale lui Dumitraşco “au . fostu 
vistârnic, vornicii de Botăşâni, şi s'au 
întrebat cu fitorii lui Căldăruşe, pen- 
tun loc de casă %au fostu a lui Tra- 
istă, în mijlocul trăgului, zicănăd fi 
torii lui Căldăruş6, cau cumpărat 
tată-său, Căldăruşe, acel loc de casă 
dela Gligorie Traistă, iar dumnslor vor- 
nicii de Botăşeni, carii mai sus sămtu 
scriși, dumnslor ne-au poftit, şi ne-au 
întrebat, şi pre bătrăni, şi pre tineri, 
şi pre Rumăni, şi pre Armâni, carii 
dentru noi va mărturisi că-i văndut 
acel loc a lui Gligorie Traistă, iar noi 
toţi trăgoveţii şi Rumăni Şi Armâni 
mărturisim,..“ 

Despre Armenă din Botoşani ne 
vorbesce şi cântecul poporan : 

Şam vedut'o ?n Cernăuţi 

Cu doisprece Arnăuţi, 
Ş'am vedut'o n Botoşeni 

Primblându-se cu Armeni... 

(Marian, Bucov. II, 224) 

Intrun timp, cuvîntul Armen ajun. 
sese a fi sinonim cu neguţitor. 

Aşa într'o doină din Araâl: 

Bine-i stă mândrei gătată 

Cu veşminte dela şatră, 

Dar mai bine iar şedea 

De-ar fi ţesute de ea. 

Săracele şetrele 

Cum mărită fetele!... 

De n'ar fi Armen cu şatră, 

N'ai veds fată gătată!,.. 

( B., 424) 

unde editorii observă (p. 479) că: „ne- 
guţitorii cu şetre de pe la, tirguri sint 
mai cu s6mă Armeni şi Evrei...“ 

Tot aşa în doina „Voinicii Bucovei“: 

Iar cum a'nvergi pe-afară, 

Om eşi la toaru 6ră 
In capătul lanului 

In calea Armenukii... 

(Alex., Poes. pop.2. 316) 

  

  
| 

| 

Ork-cum însă, fie din pricina unor 
obiceiuri religi6se diverginţi, fie din 
acea a traiului prâ-retras şi ascuns, 
fie printr'o antipatiă împrumutată deja 
dela, Bizantini, Românii nu iubiaii pe 
Armeni. 

S. P. Marian, Ornitol. t. 2 p. 178: 
„Românii ţin pre Armeri, nu sciă din 
ce causă, de nisce 6meni spurcați, nu- 
mindu'i, mai ales când sînt mânioși 
pe dinşii: Arie spurcată. Din causa 
acesta nu pr6 vreaii să împrumute 
mai nemică Armenilor, nici să mă- 
nânce la o mâsă cu dînşii, temânqu-se 
ca să nu'i spurce. Mai cu sâmă nu 
voesc ei să le dea apă de btut din 
vre-o cofă sait alt vas, credând că tot 
Armanul, după ce a beut, spurcă pre 
Români...& 

E frte caracteristic că la Arsenie 
din Bisericani, circa, 1650 (Mss. în Acad. 
Rom.), versetul din psalmul XXXVI: 
„mai bine puţinel direptului mai vră- 
tos decăt multă bunâtate păcăto- 
sului“ este comentat prin: „mai 
bine o bucâţia păine mititia unui cre- 
ştin mai vrătos decăt multă avuţie 
Armanului“, unde Armen e pus ca 
sinonim cu „păcătos“ în antitesă cu 
„drept“ şi „creştin“. 

Pravila, dela Govora, 1640, f. 50 a: 

„0are-cine va mănca cu Armeni sau 

cu Pavlicheni sau cu alţi ere- 
ti ci or-carii, sau mai vărtosii cine va 
av6 liubovă cu dinşii, acestuia-i gră- 
jaşte l6gia lui Dumnezeu să se lase 
de acâstia,..* 

Tot acolo, f. 56, 57: „Armenii ceia 

ce-s de trei ori proclâţi...“, şi mai 
jos: „lepădaţii handzizarii ce sănt 
Armeni,,.* 

v. Arţivur. — Capigte. 
Un vechiu proverb moldovenesc quasi- 

juridic dice : „Armenul plătesce gl6ba“, 
adecă: in orice trâbă Armenul este 
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acela care pârtă  ponosul şi primesce 

pedâpsa. 
„Armenii sînt cei mai reu priviţi 

de: săteni după Jidani. Poporul crede 

că Armanul este tot-d'a-una gata a te 

spurca, că urin6ză mai întâiu în 6lă 

şapoi îţi face în ea de mâncare. Este 

qicătore populară: 

Să mănânci la Jidan 

Şi să dormi la Arman,.. 
(0. Scheletii, Fălciiu, c. Crasna) 

Unele bâle Românul le boteză ar- 

menesci, şi la căţele îi place a da 

numele de Armencă. 
In descântec de potcă: „potecă de 

Armân“ (G. D. T., Poes. pop. 388). 
„Intre numiri de câni este şi Ar- 

meâncă“ (E. Pascal, Muscel, c. Nămă- 

esci). 

„Dintre numirile câinilor ciobănesci: 

Labuş, Cidră, Florea, Bălăcânu, Ne- 

greiu, Armenca...“ (0. Negoescu, Rim- 

nic-sărat, c. Bogza); şi mai jos: Ga.- 

rabet, numele cei armenesc al sân- 

tului Ion Botezătorul. 

Une-ori însă numele de Armencă se 

dedea, şi la femei. 
“In vechiul Pomelnic moldovenesc dela, 

Bistriţa, (Mss. în Acad. Rom. p. 65, 

80): „Kocranrina. Apubnra. Panga... 
Hans. Apu&HRA. UI VeAp UX...“ 

Intr”un act tîrgoviştân din 1640 (A. 

IL. R. 1, 24): „Adecă eu armenca şi 
cu fiila me Muşa serisam acesta za- 
pis... 

Mai adesea însă numele de Armencă se 

dedea. la 'Țigance (Cuv. d. bătr. I, 239), 

Inventariul Cotrocenilor 1681 (Mss. 

Arch. Stat.) f. 24: „Stoica Tiganul cu 

Țiganca, lui Rada şi cu 2 fetori anume 

Mirc6 îi Nâcgul şi cu 2 fâte Negai 

Armenca şi cu o sor a lui anume 

Dragole...“ i 
Catastihul mănăstirii Căldărăşani , 

1740 (Mss. în Arch. Stat. p. 144): „Nu-   

mele "Țiganilor „„„Armenca cu doi ne- 

poţi“. 
Armencă alăturea cu Jidaucă în- 

t”un cântec poporan din Bucovina. : 

Am dis, deii şi pre-a mea lege, 

Că de-acuma n'oiu alege 

Nici Jidaucă, nici Armancă, 

Numai prisne Moldovancă!.. 

(Marian, II, 207) 

Intr'un altul din Moldova: 

Bă Costachi Roşcovan 

Şi cu frati-su Buzdugan, 
Cu trii feti di Jidan 

Şi cu 64 di Arman... 

(Canianu, Poes. pop. 233) 

Din causa urei poporane, Armentă 

aii fost nu o dată prigoniță în România. 

Un principe moldovenesc cam smin- 

tit, Stefan Rareş, dice cronicarul Ure- 

chiă, Letop. | p. 174: „pre Armeni, 

pre unii de bună voie cu juruințe şi 

cu daruri împlăndui, pre alţii cu sila 

l-ai botezat“. 

In 1564 teribila catastrofă a famo- 

sului usurpator al tronului moldove- 

nesc, Iacob Basilic Despota, a provocat 

jacrime de milă din partea Armencelor 

din Sucâva: plebea, iritată printr'acest, 

sentimentalism, a revărsat atunci mă- 

cel şi insultă asupra nenorocitelor 

muieri (Sommer, Vita Despotae, 1587 

p. 46). 

De aci în colo un secol întreg Ar- 

mendă Sai ţinut în linişte. Pe la 1671, 

domnind în Moldova crudul Arnăut Duca, 

boierul Hâncu a rădicat stâgul rescâlei 

contra născândului element fanariotic: 

Armenii ai luat partea cea mai activă 

în acâstă manifestaţiune, şi cei mai 

compromiși dintre dînşii, într'un număr 

forte însemnat, aii fost siliţi apoi a 

fugi din ţâră (Engel, Gesch. d. Moldau 

p. 2176). 

De câte ori crudimea Domnilor sai 

urgia poporului îi gonia din Moldova,
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Armenii îşi căutai un adăpost mai cu 
deosebire în Arde! şin Polonia, 

In Transilvania familiele armenesc 
cele mai importante, astădi de tot ma. 
ghiarizate, pârtă nesce numi curat ro- 
mâmesci : Patru-bani, Cap-de- 
boi ete. | 

Pe de altă parte, profesorul I. Ha. 
nusz (Sur la langue des Armâniens 
polonais, Cracovie, 1886) constată în 
graiul Armenilor din Galiţia o mulţime 
de cuvinte luate dela, Români, precum : 

arutăr „champ, terre“ = arătură; 
ban „argent, monnaie“ = ban ; 
berbădz „bâlier, mouton“ = berbece; 
bernăvâkh „culotte“ = bernevici ; 
bolt „boutique“ = boltă; 
brad „pinastre“ = brad; 
butăk „billot, bloc = butuc; 
cerb „cerf“ = cerb; 
domna „dame“ = dâmnă; 
dzer „gel6e“ — ger; 

dzug „joug“ = jug, giug; 
dzunk „taureau“ = junc, giunc; 
dzuruit „promesse“ — juruit, giuruit; 
fag „hâtre“ = fag; 
ferit ilalu „se garder“ = ferit; 
furkullţă „fourchette“ = furculiţă ; 
ghindă „glanda“ = ghindă; 
grebit ilalu „se hâter“ = grăbit; 
iepâr „livre“ = iepure; 
iuti „vite“ = iute; 
kokoveikă, „hibou“ = cucuvae; 
komă „criniăre“ = comă; 
krangă „branche d'arbre“ = crângă; 
kumnăt „beau-frăret = cumnat; 
kurtân „palais* = curte, curtân; 
kărăr „sentier“ = cărare ; 
mall „millet“ = mălaiu ; 
mundzul „poulain, bidet“ = mândul; 
măță „chat“ = mâţă ; 
negustor „commercant“ = negustor; 
nămă „seulement“ = numai; 
oprit anelă „retenir“ = oprit; 
pintin „&peron“ = pinten; 
potâm ptronc“ == pociumb; 

  

portă „porte“ = portă; 
prund „caillou“ = prund; 
părăv „torrent“ = părit; 
păzit anelu „avoir soin“ = păzit; 
samakis „fromage“ = sămăchişă; 
Scăpărât anelă „battre du feu“=—scă. 

părat; 

suferit anelă „tolrer = suferit ; 
sulă „al6ne“ = sulă; 
urit „laid“ = urîţ; 
vestit „illustre“ = vestit; 
sgrăcit „avare“ = sgărcit ; ete, 
Vom termina prin indicarea unei co- 

incidinţe nominale, care n'ar av6 nici 
0 însemnătate, dacă n'ar pute să a- 
runce lumină asupra unei cestiuni Î- 
storice forte importante. Se scie că 
Macedo-românii îşi daii numele de A r- 
măni, prin metatesă din „Români“. 
Asemenarea acestei forme cu numele 
Armenilor pare a fi dat nascere unei 
ciudate confusiuni. Cronicele armenesci 
pretind că împăratul româno-bulgar 
Samuil ar fi fost de origine Arme 
(Mateiu de Edessa, ap. Hilferding, Gesch. 
d. Serben u, Bulgaren, Bautzen, 1864 
p. 61). Lucru cu neputinţă nu esțe; 
dar, pînă la o probă seri0să, e mai 
de credut că wa fost Arme, ci Ar- 
măn. 

V. Argeş. — Arieni. — Armenesc. 

2 Arm6n S. armân. — v. Harman. 

Armâncă. — v. 1: Amen, 

Armânciu n. pr. pers. m. In vechiul 
Pomelnic al mănăstirii Bistriţa din 
Moldova (Mss. în Acad, Rom. p. 72) ne 
întimpină acest nume : Apnbnup. —?— 

Armendin.—v. Arminden, 

Armendse, -âscă, adj.; armenien, ap- 
partenant ă PArmânien ou ă PArme- 
nie. Ţera armenescă. Obiceiu armenesc,  
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In Moldova se rostesce mai adesea, 
arminesc. 

Alexandri, Iaşii în 1844: „Iată acum 
o spiţerie nemţască lipită de o tiu- 
tiungeriă arminescă... « 

Nic. Muste, Letop. III, p. 27: „fiind 
cetatea Sucevei stricată, pusau de ai 

făcut şanţ, la biserica arminescă, puind 

într'ănsul o samă de oaste să'! fie de 
pază... & 

Sint puţine oraşe, mai ales în Mol- 

dova, unde să nu fie sai să nu fi fost 

vre-o stradă numită „uliţa armenescâ“, 
locuită 6re-când de Armeni. 

De aceia în poesia poporană ne în- 
timpină adesea: 

Pe uliţă mil ducea, 

Pe uliţă pardosită 

Tot de Calapod făcută, 

Pe uliţa armenescă 

Armencele să! privâscă,. 

(Marian, Bucov. 1, 64) 

Pe ulița armenescă 

Este-o crâşmă 'mpărătescă..., 

” (bid. 1, 172) 

Pe uliţa armenescă 

Este-o şatră țigănâscă; 

Da la şatră cine este? 

Badea calu'şi poteovesce... 

(1. 11, 190) 

Pe uliţa armenescă, 

La o casă țigănâscă, 

Voina calu'şi potcovesce,.. 

(Pompiliă, Sibiiiă, 75) 

La popor, când e vorba de ce-va 
reu, nu e rar epitetul de armenesc. 

Intre bube din descântece: 

Bubă armenescă, 

Bubă jidovâscă, 

Bubă ţigănsscă, 

Bubă românâscă... 

(G. D. T., Poes. pop. 359) 

Balada „Stanislav“ : 

Îi spală zăbunele 
Şi'i curăţă armele   

Tot de s6e armenescă, 

De untură tătărescă, 

De stropuri ieniceresci 

Şi de sângiuri păgânesci... 

. (Ibid, 574) 

In sfirşit, pupăza, o pasere putu- 

rosă, pârtă în popor porecla ironică 

de: cuc armenesc. 

S. F. Marian, Ornitol. t. 2 p. 173: 
„[Pupăza] în rîs şi batjocură se nu- 

mesce şi Cucul Armenilor saii Cuc 
armenesc, de 6ră-ce — după spusa, celor 

mai mulţi Români — Armenii die că 

pupăza, îndemnă la deşteptare, la lucru 

şi la joc strigând: hophophop! hophop- 

hop! pe când cucul îndâmnă pre Ro- 

mâni la culcare strigând nencetat: 

culcă-te! culcă-te!..“ 
V. Cuc. — Pupăză. 

I. Crângă, Amintiri din copilăria 

(Conv. lit. 1881 p. 8): „MB trezesce 
mama, într'o dimin6ţă din somn cu 

vai nevoe, dicându'mi: scolă, duglişule, 

înainte de resăritul sârelui; iar vrei 

să te pupe cucul arminesc şi să te 
spurce, ca să nu'ţi mârgă bine tâtă 

diua?..“ Şi mai jos, p. 9: „Nu cum-va 

ai pofti să'mi iei viţica pentr'un cuc 
armânesc 2... 

v. 1" Armen. 

Armenesce, adv.; en armânien, ă 

!armânienne. A face ce-va ca Arme- 

nii sai în chipul armenesc. 
v. Armenesc. 

Armenssca, s. f. sing. artic.; t. de 
Chor6ogr. : sorte de danse populaire. 

„Blănăresca şi armenesca — dice d. T. 

Burada (Almanah musical 1877 p. 63) 

— am luato dela Armenii“. D-sa 
publică şi musica acestui danţ, care 

totuşi se pare a fi devenit poporan 
numai în Moldova. 

V. t:Armân, — Arnăuţesca, — Blănă- 
resca, — Căzăcâsca ete.
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Armenime. — v. ::Armân,. 

Armendpul, n. pr. pers. m.; î. de 
Lâgisl. : . Harmânopoulos, manuel de 
droit byzantin. 

Andronachi Donici, Pravile 1814, 
predosl. : „laste şi cart6 de adunare 
pravililor a judecătoriului Thessaliei 
Constantin Armenopul, pre car6 o au 
alcătuit la anii dela Hs, 1145 în, zilele 
înpăratului Emmanuil Comnino din cele 
de mai înainte al6se aşăzemânturi din 
pravile de cătră înpăraţii Leon şi Con- 
stantin...« 

Pravila, Mateiu Basarab, 1652, p. 4: 
pGrăiaşte şi Armenopul, că, obitatuli 
vechiu în locă de l&ge se socotâşte şi 
să ţine...“ | 

Profesorul Linowski, într:o diserta. 
ţiune despre legile locale din Basarabia, 
(O wernzrxs BeccapaGckm sax0Haxr, O- 
dessa, 1842 p. 10), bănuesce că ex: 
tractul din legile imperiale bizantine, 
pe care Alexandru-vodă cel Bun, după 
părerea lui Cantemir, îl va fi întrodus 
ca drept positiv în Moldova, nu era 
alt ce-va decât Armenopul. 

In Basarabia mai cu samă, după 
alipirea, ei cătră Rusia, numele lui Ar- 
menopul devenise şi a fost pînă mai 
în anii trecuţi aprâpe sinonim cu pra- 
vilă, căci înşişi boierii moldoveni de 
acolo, fiind întrebaţi la 1818 de stă- 
pânirea, rusâscă, aii respuns că Arme. 
nopul pe prima liniă este legea țerei, 
apoi „hrisovul sobornicesc“ al lui Ma- 
vrocordat, şi'n fine cartea lui Donici. 
De aceia la 1831 manualul lui Arme. 
nopul s'a şi publicat rusesce pentru 
întrebuinţarea tribunalelor din Basa- 
rabia, 

v, Grec, 

Armez (armat, armare) vb.; armer. 
Formă simplă, în locul căriia se între- 
buinţeză,  obicinuit compusul în.ar- 
m € 2. 

  

  

I. Văcărescu, p. 40: 

Creştinii şi Românii 
Cu el s'armeză,.. 

V. Inarmea,. 

Armiă (plur. armă), s. £.; armee. 
Sinonim cu 6ste şi cu neologismul 
armată. Formă împrumutată dela 
Ruşi sai dela Poloni. | 

Zilot, Cron. p. 85: „şi tot de o aată 
veni şi gheneral-an-şef Mihelson, ce 
era comandir peste tâtă armia ru- 
s6scă,..“ 

v. Armadiă, — ste. 

Armie. —y, Armig. 

Armig s$. armie (plur. armigi, ar- 
mici), s. m.; Stalon. Sinonim cu ar- 
măsar, cu care se întălnesce şi prin 
iniţialul arm-, fără ca totuşi, după, 
cum vom ved6 mai la vale, să fie cu 
putință a reduce ambele cuvinte la 
aceiaşi origine. Se întrebuinţeză forte 
mult în părţile Banatului, mai rar în 
regiunea apusână a Ard6lului. 

»„Armig sai harmig se dice la ar. 
măsariu“ (S. Liuba, Banat, c. 
Maidan). 

Balada „Călin“ din Banat: 

Cu soru:sa ce'ini lucra? 

De dot armigi o lega, 

În oraş '0 slobogia 
Pin a*migii o'npărţia... 

(Yulpian, Texturi p. 34) 

Frâncu-Canârea, Munţii apuseni p. 
97: „Armic, armăsar. Cuvintul armie 
se aude în valea, Crigului alb. 

Vorba armig e fârte interesantă. 
Prin sens şi prin cele trei elemente 
constitutive r-m-k (g) ea nu se pote 
despărţi de polonul rumak „coursier, 
cheval de bataille“, a cărui origine a 
remas pină acum 0 enigmă pentru 
slavişti, căci nu se regăsesce nici in-  
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trunul din celelalte dialecte slavice. 

Se binuesce numai că cuvîntul e de 

origine orientală, (Matzenauer, Cizi slova, 

p. 298). Litvanul rumokas şi leti- 

cul rummaks sînt forme împrumu- 

tate dela Poloni. In limba turcă ori- 

entală argamak însemnâză „cheval 

de race“ (Vambâry, Sprachstud. 206), 

de unde şi la Ruşi apramar'. Polo- 
nul rumak şi românul armig cată 

să derive din alte do& dialecte tura- 

nice; terminul însă, sub diferitele sale 

varianturi, este unul şi acelaşi; şi'n 

ori-ce cas e fârte vechiu atât la Ro- 

mâni precum şi la Poloni. Bănăţenii 

vor fi moştenit pe al lor armig dela 

Cumani, dela Pecenegi saii chiar dela 

Avari, căci cu Tătarii propriii dişi ei 

mai că n'a avut a face nici o dată, 

&r dela Turcii Osmanlii nu puteai să/l 

capete. 

v. Cal. — At. — Behmet.... 

Arminden, s. m.; t. du Calendrier 

ppul. : 10. premier jour de Mai; 20, 

branche verte ou arbre entier que Pon 

place, le premier Mai, devani les mai- 

sons. În popor se mai aud formele: 

Armendin şi Arminder. Cuvintul e res- 
pândit mai cu samă în Moldova, în 

Ardel şi'n Banat. Macedo-românii nu'l 

cunosc. Armindenul j6că un rol în- 

semnat în credințele şi datinele popo- 

rului. . 

„La 1 Maiu se dice Armendin“ (|. 

Major, Tutova, c. Plopana). 

„Florile de salcâm înfloresc pe la 

Arminden“ (E. Mironescu, Covurluiu, 
e. Oncea). 

„La Arminden se aduce din pădure 

o prăjină cât se pâte de mare, cu pu- 
ține clence în virf, şi se împlântă di- 

naintea casei. Jicătore plugărescă, : 
Dacă nu se samănă cucuruzul pînă la 

Arminden, poţi să bagi mestecâul mă-   

măligei în foc...* (R. Simu, Transilv., 

c. Orlaţ). 

„La Arminder, 6menii frig un miel, 
se duc în pădure, la vie, sai şi în gră- 

dină unde este 6rbă verde, se pun la 

umbra unui copaciu şi, măncând frip- 
tură de miel, beau vin-pelin, sai dacă, 
nu este, utunci vin de cel-lalt puind 

în el pelin verde. Unii aduc cu ei şi 
lăutari de le cânţă, petrec astfel pînă 

cătră sară, când se întorc în sat căn- 

tând şi b6nd, împodobindu-se pe la pă- 

lării cu flori de liliac, dacă a înflorit, 

şi cu pelin verde. Din popor începe a 

dispăr€ şi acest obiceiu. Când 1 Maiu 

cade într'o Miercuri saii Vineri, di de 

sec, nimine din popor nul petrec, fiind 

că nu mânâncă carne. Ciocoieşii însă 

dela ţsră îl petrec în tot-Va-una,...“ 
(D. Albotenu, Covurluiu, c. Mastâcani). 

„La Arminden pun la pârtă un ar- 

bore nalt, cu frunde numai în virf, 

şi] lasă acolo pînă se face mai întâiu 
pâne nouă; atunci face din el jiruitoriu 

de cuptoriu, cu restul arde cuptoriul. 

Acel arbore se dice arminden. Poporul 

povestesce că atunci când tăia Irod 

pruncii, a tăiat totă diua pînă sera; 

unde a ajuns sera, a pus un arbore 

ca, armindenul semn ca să se scie pină 

la ce casă a ajuns; diminâța însă la 

tâte casele a aflat arminden, şi aşa a 
scăpat şi Domnul Hristos“ (P. Oltânu, 
Transilv., Haţeg; cfr. Frâncu-Candrea, 

Munţii apuseni p. 130). | 

„Pe mărţişor dela 1 Martie fe- 

raeile şi fetele îl pârtă pînă la 1 Maiu, 

când atunci îl jeai dela gât şi cum- 
pără pe el vin roşu, pe care trebue 

numai decât săl bea pe ârbă verde, 

dic6nd că în cursul verei nu le va părli 

sorele...* (C. Mironescu, Tutova, c. Ibă- 

nesci). . 

Cântec de i Maiu în Covurluiu : 

Frungă verde de pelin! 

Jată-ne la Armendin;
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Bei mesenii şi mănâncă 
Şi de ciumă nu li-i frică... 

(G. Theodorescu, Galaţi, Mavromolui 

A. Odobescu, Dâmna Chiajna p. 114: 
„Daţi năvală şi prindeţi şi mi”% legaţi 
col6 cot la cot, ca săi ducem poclon 
lui Vodă, ca doi berbecel de Armin- 
den... 

Despre obiceiuri analge la alte po- 
p6re, nu numai romanice, dar încă 
slavice, germanice şi celtice, cari ser- 
beză de asemenea pe 1 Maiu prin ve- 
seliă şi prin purtarea unui arbore, a 
se ved6 pe larg la Mannhardt, Der 
Baumkultus, I, 162 — 189. Românii însă, 
ai unele particularităţi, cară le sint 
proprie. 

Etimologia cuvîntului este una din 
cele mai uşore. La 1 Maiu se serbeză, 
Sântul Ieremia. Serbesce fere.- 
miiev-dan, paleo-slavie lere- 
miini-dini „diua lui Ieremia“. De 
aci românesce Arminden Gin Frminden, 
cu trecerea, iniţialului er în a7, ca în 
pariciu“, „Ard6l“ ete. Ori-ce deriva. 
țiune latină, bună-6ră ca acea din ali- 
mentale (Lex. Bud)), e fantastică ; 
dar şi mai ciudată, e inrudirea cu ger- 
manul allmende „silva communis“, 
propusă de Miklosich (Beitr. z. Laut], 
d. rumun. Dialekte, Conson. | p. 51). 

V. Ieremia. 

Arminder. —v. Arminden, 

Armînt (pl. armânturi), s. n.; trou- 
peau de bstail, bâtail. In Dicţionarul 
lui Bobb.: „Arment, adunare de vite“, 
De ce însă lipsesce în Lexiconul Budan? 
Negreşit, e latinul armentu m, din. 
care ai remas derivate în dialecte 
italiene; dar la Români cuvîntul să fie 
Gre unde-va în gura poporului ? Cihac 
admite ca poporan numai pluralul ar- 
mânturi „bâtail“. 

V. Turmă, 

  
  

Armoniă (plur. armonii), s. f.; 10, 
engrenage; 20. harmonie, accord. “4 e- 
unovia.N egreşit neologism, dar vechiu 
în limba literară. Noi Pam luat d'en- 
tâju dela Greci, cu înţelesul propriii 
de încheetură; apoi Pam primit 
a doua, ră din italiana sati din fran- 
Cesa, cu sensul de potrivâlă, însă 
mai ales musicală sai poetică. 

Dosofteiu, Synaxar 1683, Nov. 11, 
f. 119 a: „stricându'i toate armoniile 
trupului şi toate 'ncheeturil e, âi 
arsărâ, şi pieptulii cu plase înfocate,..« 

I. Văcărescu, p. 512: 

Tu cânţi ca melodia 
De glas, susur, murmură ; 
Tu cânţi ca armonia 
De stele, de natură. 

C. Conachi, p. 242: 

Tu nu poţi vedg, sărace, corgile nenumărate 
A cărora armonie ţine lumile-atărnate, 
Nici a sci cu ce mijl6ce, puterea ce margini 

n'are 
Ai aşedat rănduiala crugurilor călătoare... 

Gr. Alexandrescu, »Mulţumirea“ : 

De ochii tei albaştri, qe mica ta guriţă, 
In limba armoniei îţi place să vorbesc... 

v. Potrivelă. — Rost, 

Armonie | 

v. Harmonică. 
Armonică | 

Armur.—v. Arm, 

"'Armurâr S. armurăre S. armură. 
riţă, s. m, et f.; t. de Vâtsrin.: sorte 
de maladie bovine : 6paulure (Cihac). 
Cuvîntul derivă din arm, sai mai 
bine din armur, prin sufixe “ar, 
-are şi -ariţă, despre cară vedi la 
locul lor. 

S. F. Marian (Familia, 1878 p. 485, 
495): „Vitele bolnave de armurare se  
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dice că, hărcăese şi se trântesc pe jos. 

Pelea de pe spinarea lor e aşa de 'n- 

foiată, că ating6nd'o cu mâna foscă- 
esce ca şi când ar fi deslipită de carne. 

Armurarea o vindecă Românii prin 

un spin numit armurariu, care 

se piseză dimpreună cun hârb de 

talger de marmură şi cu care se ung 

apoi vitele bolnave pe spinare. Tot-o- 
dată se 'nfierbiîntă fundul unui eun 

şi se frecă cu dinsul spinarea vitelor 
bolnave...“ 

„Armurariţa se face când este vita, 

ostenită şi bea apă rece“ (G. Popu, 
Trans., Făgăraş, c. Lisa). 

„Armurariu este putredirea picio- 

rului drept saii stâng de dinapoi la o 

vită“ (V. Hornescu, Iaşi, e. Băiceni). 

„Armurariu se chiamă cână i se 

„paraliseză vitei partea de dinapoi a 
corpului, mai ales la vite tinere...“ 

(D. Andriescu, Iaşi, c. Hermeziii). 

Fi6rea Copilul, 1788 (Mss. în Arch. 

Stat.): „Când mor vitele de armuwra- 
Tiță, să le dea marmură pisată cu tă- 

răţe. că se scoală...& * 

„Când vita e bolnavă de armurariu, 

o înţepă cu cuțitul în şira spinării la 

împreunarea picidrelor de din-apoi...“ 

(C. Negoescu, Rimnic-sărat, c. Bogza). 

„La armurare, adecă umflătură pe 

sub pele, se arde des cu tigaea unsă, 

pusă pe foc şi înfierbîntată, aşa cât 

cu grei să potă vita suferi, şi se în- 

cunjoră umilătura, cu zmâlă de car“ 

„(P. Pintea, Banat, c. Nevrincea). 

„A opera armurariţa la o vită, se 

dice: îi tae de armurariță“ [D. Ne- 
goescu, Dimboviţa, c. Pietroşiţa). 

In Banat se chiamă armurare şi o 

b6lă la porci (Preut A. Bociat, Banat, 
6. Clopotiva). 

Pe a-locuri se rostesce aspirat: har- 

murar (Rimnic-sărat, c. Buda). 

v. Arm.—? Armurar.   

2 Armurăr, 5. m; t. de Botan.: Car- 

duus marianus, Silybum, Chardon- 

Marie. Şi-a căpătat numele dela, bla 

de vite armurar, contra căriia îl 
întrebuinţâză poporul. 

„Buru6na armurariu e bună de vite, 
când mor grabnic“ ([. Nour, Bărlad). 

„»Armurariul cresce ca. de un metru 

şi 50%. Pe frunqă are pete albe. La 
margini frunqele aii spini. Se între- 
buinţeză de săteni contra unei bâle 
de vite numiiă armurariu. De aci 
blăstemul : mânca-te-ar armurariul 

(M. Lupescu, Sucâva, c. Broşteni). 

„Armurariu este cu frunda lată, căr- 

nosă, ghimpâsă şi pătată cu pete albe; 
se dice că acâstă frundă, fiârtă cu borş, 
vin sait apă, e bună pentru vindeca. 
rea vitelor de armurariu, un fel 

de b6lă mortală, cu durere de şele şi 
picădre şi a căriia simptom, între al- 
tele, este că carnea vitei e pătată ca 

şi frunda de armurariu“ (N. 'Teodo- 

rescu, laşi, c. Sinesci). 

pArmurariu, fiert cu tăriţă, se în- 
trebuințăză ca beutură la vitele ce 
sufăr de bâla numită armurariu“ 

(G. Gheorghiii. Botoşani, e. Călinesci). 

V. t'Armurar. 

v"Arnăut (plur. Arnăufi), s. m.; t. 

dWEthnogr. : 10. Albanais; 20, soldat 

mercenaire, valet arme In primul sens, 

care este cel propriă, e sinonim cu 

vechiul Arbăna $; sensul al doilea 

sa desvoltat la noi, cam tot aşa ca 
» Suisse = mercenaire“ în Occident, 

prin aceia că Arnăuţii slujiaii pe 16fă 

ca ostaşi de pază pe lîngă Domni şi 

chiar pe lîngă boieri. Turcul arnăud, 

arnaut, trecut de asemenea la Serbi 

şi Bulgari. | 

Nic. Mustea, Letop. III p. 45: [Ni- 
colae Mavrocordat] luatu-şi-aii şi oaste, 

Sărbi, Arnăuţi, de i-ai adus cu sine,
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şi ai venit nu ca'un Domn, ce ca un 
leii asupra tuturor...« 

Zilot, Cron. p. 81: „nu cum-va a- 
ceşti Turci şi Arnăufi, întrascuns 
uniţi cu Pazvangii, n'adastă vreme 
îndemănatică ca de o dată să năvă- 
lescă -cu toţii pe tote părţile să ne 
jefuâscă, să ne robâscă...* 

In sens de lefegii, Arndut se 
dicea şi se pote dice la om de ori- 
ce n6m. 

Ion Ghica, Scris6rea VI: „Sub de- 
numirea de arnăut se înţelegea ori-ce 
S&rb, Arvat, Arnâut, Bosniac, Munte- 
negren, Bulgar saii Grec, dacă se lega, 
cu un brâă roşu sai cu un tarabolus, 
c6lma la cap, fustanelă sai poturi, 
mintân şi iminei roşii; îşi trîntia la 
brâi un sil6f cu un iatagan Şi două 
pistâle, şi întra în serviciul curţii dom- 
mesci, al hătmăniei, spătăriei sat agiei, 
sau se suia cu ciubucul în mână din- 
dărîtul calescei vre-unui boier...“ 

Alexandri, Surugiul: „ticălosu ! în 
loc să aibă milă, el pune pe Arnăutu 
lui demi dă vro câte-va bice...« 

Acelaşi, Istoria unui galben : „un 
Grec, care fusese Arnăul în vremea 
Domnului Ioniţă Sturza...“ 

Dionisie Eclesiarhul, Cron. (Papiă, 
Monum. ÎI, 206): „numai Arnăuţii, ce 
le dic Horvaţii, taii oprit boierii 
şi le-aii dat lefi, să fie de paza ora- 
ului...“ 

In cântece poporane se vorbesce mai 
ales despre Arnduţă din potir ă, cari 
erai duşmanii cei mai înverşunaţi ai 
haiducilor, şi chiar ai sătânului român 
în genere: 

Frungă verde plop stătut, 
Audit'aţi ca trecut 

Potiră de Arnăuţi, 
Cât frunga ş'6rba, de mulţi ?,. 

(Carani!, Valea Prutului, 48) 

  
  
  

Alta : 

Sam vădut'o 'n Cernăuţi 
Cu doisprece Arnăuţi, 
Şam văgduto ?n Botoşeni 
Primblându-se cu Armeni... 

(Marian, Bucovina, II, 224) 

Balada „Lordachi al Lupului“ : 

Arnăuţi cu şuşanele, 
Cu argint pe la oțele, 
Lefegii şi Darabani 
Cu-ai lor mândri Căpitani... 

E fârte nemerit la A. Vlăhuţă, Nu- 
vele p. 181: „un om nalt, spătos, cu 
mânile mari şi negre, cu nasul roş şi 
cu mustăţi lungi, un chip de A4r- 
ndul, vecinie hursuz Şi'ncruntat,..% 

V. Albănaş. — Arbănaş. —? Arnăut, — 
Arnduţesca, 

*Arnăăt, s. m; t. d'Agric. : variete 
de froment d'6t6. După Cihac (Dict. II, 
544) arnăut însemnâză „bl6 d'Albaniet. 
Laurian şi Maxim observă de aseme- 
nea: „importat pâte din părţile Alba- 
niei“. După cum vom ved6 mai jos, 
arnăul are a face, prin asociaţiune de 
idei, numai cu aspectul unui Arnăut, 
nică de cum însă cu Albania, de unde 
nu credem să ne fi venit vre-o dată 
vre-un fel de grâii. 

Colina „Plugul“ : 

Cât cu ochii cuprindea, 
Brazdă nâgră resturna, 
Grâi de vâră semâna, 
Grâui de vâră 

Fâr' secară, 
Arnăut de cel mat mare... 

(G. D. T., Poea. pop. 141) 

unde : cântecul definesce 6re-cum ay. 
năutul ca „un fel de grâi mare de 
veră“. Tot aşa, în antitesă cu „grâit 
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mărunt“, cuvîntul ne întimpină în ba- 

lada „Chira“ : 

Descare băcălii 

Şineare dimerlii, 

Tot de grâu mărunt 

Şi de arnăut... 

In legătură cu „frunqă verde“: 

Prundă verde de-urnăut, 

Nu: mă. da după urit... 

(Caranfil, Vaiea Prutului, 89) 

unde forma corectă cată să fie: 

Nu mt a după un slut... 

Se dice şi grâii-arnăut, unde cu- 

vîntul devine adjectiv. 
„Grâul arndut e un fel de grâu 

cu b6be mari şi albe, din care obici- 

nuit se face coliva“ (M. Ciocălţei, Dolj, 

c. Pleniţa). 

„Arnăut se dice la grâu cu spic ne- 

gricios“ (A. Bărbulescu, Ialomiţa, c. 
Pribegi). | 

„Grâriele se numesc: grâă de Ba- 
nat, grâii roşu sati arnâut, grâil 

ghircă sai fără musteţi“ (G. Popo- 

viciu, Nemţ, c. Siliştea). 

„Grâul arnăut' se dice şi colus* 
(|. Nazare, Tecuciu, 6. Nicoresci). 

„Sînt do& feluri de arnăut: urnăul 

cu pâna albă, şi. arnăut cu pâna n6gră 

numit şi colu s* (.Ghibănescu, Fălciiu, 

c. Băsesci). 

Numele de arnăut sa dat acestui 

fel de grâi din causa musteţelor lui 

sau a penelor, prin. cari :poporul la 

asemânat cu un Arnăut. 

v. 1" Arnăut. — Grăă. 

Arnăuţăl (plur. Arnduţă), s. m.; 

petit Albanais. Deminutiv despreguitor 

din Arnăut..   

Balada „lordachi al Lupului“ : 

Apoi venia după ei 

Câtă de Arnădulei, 

Lefegii şi Darabani 

Cu-ai lor mândri Căpitani... 

v. **Arnăut. 

Arnăuțesc,-6scă, adj.; albanais, VAI: 

banie. Port arnăuţese, ţâră arnăuţescă. 
Gheorgachi Logofătul, Letop. III p. 

315: „Roşii ce se făcuse iar pănă la 
100 de oameni, carii se purta în haine 

roşii și în bărăți arnăuţesci...“ 

Zilot, Cron. p. 99: „iar Vezirul cu 
Murahazi și Beizade Dumitraşcu Moruz 

abia scăpând, apucară spre SŞumla, 

cum şi Veli-paşa cu ste arnăuţescă 
spre Şiştov, şi de acolo spre patria 
lor Ianina.“ 

V. 1: Arnăul. — Arnăuţesca. 

Q)Arnăuţesca, s. f. sing. artic.; t. de 

Chorsogr. : sorte de danse populaire. 
pArnăuţesca — dice d. T. Burada (Al- 
manah musical 1877 p. 64) — am 

luat'o dela Arnăuţii aduşi de boerii 
noştri, ca feciori în coda calescelor şi 

neavând alta a face decât a da ciubuc 
şi cafe“. Sulzer a vorbit deja în se- 

colul trecut despre arnăuțăsca, pe care 

o jucaii la noi lefegii Arntuţi din 

garda beilor fanarioți (Gesch. d. Dac. 

II p. 423). Arnăuţii ai despărut din 

ţ6ră, dar jocul lor, un fel de horă, a 
remas în popor. 

„Arnăuţesca se jâcă mai încet decâi 
Alunelul; se jocă tot în drâpta; 

se bate în loc cu piciorul stâng de 
trei ori şi apoi cu cel drept în acelaşi 

loc, şi se mişcă hora, ocolind odată; 
de aci lar se bate, şi tot astfel cât 

vor să ţină jocul“ (. Preotescu, Olt, 

c. Rijleţu- Vieroş).
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Musica acestui danţ, după cum se 
aude în Moldova : 

Moderat, == Vf 
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v. W'Arnăut. — Alunelul,   
Arnăuţăsce, adv.; en albanais, ă Va]- 

banaise. Vorbesc arndujesce ; mă&'mbrac 
arndujesce, 

V. Arnăuţesc. 
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Arnăuţime, s, f.; terme collectif pour 
dire: beaucoup 4'Albanais. Mulţi Ar. 
nău ți, cu o nuanţă Gre-care de 
despreţ, 

Bolintin6nu, „Ferentarul“ : 
Roşiorul mânâru şi frumos ca crinul, 
Când pe mal s'arată tremură Vidinul 

La vederea sa, 
Face de se miră tâtă Arăpimea, 
Eniceri, spahiii şi Arnduţimea 

ŞI" strigă: ura... 

Ion Ghica, Scris6rea VI: „Ajungând 
la, Golesci lîngă Pitesci, Tudor găsesce 
pe Iordache şi pe Farmache instalaţi 
acolo cu arnăuțimea lor... 

v. t*-Arnăut. — -ime. 

Arnâi (plur. arnee), s. n.; panier 
d'un coche. Cuvîntul se aude numai 
peste Carpaţi. Este ung. erny5. Ter- 
menul cel mai respândit e e O ş. 

„Dacă voim să nu ne pl6ie ori ningă, 
punem la car covercă sai arneăt 
(S. Iăuba, Banat, c. Maidan). 

v. Coş. 

Arnie.—v. Harnic. 

Arnică, s. f.; t. de Botan.: Arnica, 
arnique. Sinonim cu pot b6l, care 
este un termen mai poporan. Arnica 
portă la Bănățeni şi numele poetic de 
Carul-dînelor ($. Mangiuca, Col. 1. 
Tr. 1876 p. 358). 

v. Carul-dânelor. — Potbel, 

Arnioiu, s. m.; t. d'Industrie: fil 
de coton peint. „Arniciu = bumbac 
văpsit roşu, albastru, verde etc.“ (Co- 
stinescu). „Arniciu = fire de bumbac 
colorate, cu cari cos flori la cămeşi, 
ştergare etc.“ (L. M.). 

Uraţiă de nuntă din Ard6l, descriind 
o năframă de nuntă pentru vornicei: 

Fie şi de bumbac, 
Noă şi d'alea ne plac; 
Fie şi de strămătură, 
Om şterge caii la gură 
Şom depăna după şură;  
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Fie şi de arnici, 

Numai să fie d'aici: 

Să nu fie de prin vecini, 

Să păţim niscai ruşini,.., 

(G. D. €., Poes. pop. 181) 

Altă uraţiă : 

Puteţi da şi de mătase 

D'aveţi inimi să vă lase; 

lar de nu, şi Warnicku fie, 
Cum veţi av6 omeniă... 

(Ibia, 172) 

Altă: 

Ş6se pâhare de vin, 
Ş6se măhrame de in, 

De cari se găsesc p'aici, 

Cusute cu fluturi garnică... 

(Ibiă. 176) 

Balada „S6era şi nora“: 

Cam în beciu pe supt gârliciu 

Un căpăstru cu arniciu... 

(Ibia, 625) 

Balada „Bâcul haiducul“ : 

Mi] lega tot cu mătase 

Impletită 'n câte şese, 

Mil lega tot cu arnică 

impletit în câte cinci; 

Şi când bine mi'l lega, 

Şi când bine mi'l stringea, 

Al c6uş îi tot striga... 

(Ibid. 607) 

Ca nume personal, Arniciu ne în- 

timpină întrun act din 1731 (Cond. 

Mss. a M-rii Hurezu, în Arch. Stat. 

p. 675b): „un Ţigan al sfintei mă- 

năstiri Hurezul anume Şain feciorul 
lui Arniciu“, 

Cuvintul nu pote să derive din tur- 

cul al „roşu“ unit cu rişte „bum- 
bac“ (Şainsnu, Elem. ture. p. 116): 

de'ntâiu, pentru că o asemenea unire 
n'a format un singur termen nică chiar 

la Turci; al doilea, pentru că „roşu“ 

nu este esențial în arniciu; al treilea, 

pentru că dela Turci Var fi luat şi 

Serbii sati Bulgarii, la cari el totuşi 

21177, 1L 

ARNOTĂ 

  

1722 

nu se află; al patrulea, pentru că din 
al-rişte nu e foneticesce cu putinţă 
să 6să arniciu. Arniciu este un adjec- 

tiv substantivat cu sensul propriii de 
„provenant dW'agneau“, „agnelin“. Din 
„lână miţă=laine agneline“ s'a născut 
„miţă==flocon, touffe de poils qui pen- 
dent en bas“ (Cihac, II, 198); tot aşa în 
arniciu noţiunea fundamentală este 
devos „agneaut, neo-grecul devi, 

în latina, archaică arna „agna“ (Fe- 
stus), de unde românesce termenul des- 
părut arn sinonim cu „miel“, remas 
— după cum vom ved6 mai la vale— 

şi'n numele topografic Arnotă. 
V. Arnotă. — -icău. — Șorichu, 

Arnotă, n. pr. f.; t. de G6ogr.: 10. 

montagne dans la Petite- Valachie; 

20, couvent de religieux sur la mon- 

tagne du mâme nom. Muntele Arnotă 

cu mănăstirea Arnotă se află în di- 

strictul Vâlcea d'a-drâpta riului Bi: 

striţa.. Mănăstirea astădi nu mai are 

călugări. A fost fondată de Mateiii Ba- 

sarab, Legenda culesă de d. Gr. Tori: 

lescu (Asupra, câtor-va mănăstiri, 1887 

p. 53): „Matei Vodă ar fi cădut în- 

ti”o. crimă, pentru care trebuia să fie 

dus să se judece la Constantinopole. 
EI, aflând despre sorta ce-l aştepta, a 

fugit pe sub munţi pînă ce a ajuns în 

acest loc; aci pe atunci era un lac mare 

şi răchită multă. Mateii sa ascuns 

după râchită, aşa că Turcii ce-l urmă- 
riaii de aprâpe nu Vaii mai putut găsi. 

După aceia, el şi-a adus martori şi s'a 

îndreptat la Constantinopole de vina 

cu care era asuprit. In semn de recu- 

noscinţă, Vodă a hotărît să facă o mo- 

năstire pe locul acesta; a scurs lacul 

şi Va umplut cu bogşe (cărbuni), zi- 

dind altarul chiar pe locul unde dinsul 

scăpase.“ 'Tot aci este mormîntul lui 

Mateiii Basarab, precum şi al tatălui 
seii Danciul Vornic. | 

36
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Cuvîntui Arnotă este format prin a- 
celaşi sufix -oţă, care ne întimpină 
într'o mulţime de numi proprii ro- 
mânesci forte vechi, precum: Câlotă, 
Răcotă, Lâiotă, Mâşotă, Albotă, Dra- 
gotă, Micotă, Băşotă, Hirgotă ete. 

În districtul Vâlcea, afară de Arnotă, 
alte trei numi de munţi pârtă acelaşi 
sufix: Dolotă, Brăotă, şi Bălotă. In „Ca- 
lotă“ şi „Racotă“ este învederat că 
acest sufix s'a acăţat; la „cal“ şi „rac“, 
jar în „Balotă“ la „bală = fiară“. Tot 
aşa în Arnotă partea radicală pare a 
fi un nume de animal: 2ovds „miel“, 
latinul archaic arnum, de unde Ro- 
mânii cată să fi avut cu acelaşi sens 
pe arn, din care ne-a remas deriva- 
tul arniciu. 

V. Arniciu. — Cozia. —-otă, 

Aromăt (subst. n.) s. aromâtă s. a- 
romă (subst. £.); arome, parfum, 6pice, 
Mirodeniă s. mirâsmă. Gre- 
cul ăooua, doduara, de unde şi 
paleo-slavicul aromată (Cihac). Neo. 
logism, însă vechiu în limbă. 

Noul Testament 1648, Luca, XXIV, I: 
... mârsără la, „.„Ba9tos 1490 

mormănt, du- 27) z0 pviua gt- 
căndi  aromata Qovoai & jroiua- 
car6 gătise... ga donata... 

dar tot acolo, XXIII, 56, la masculin : 
Şi înturnăn- | ...Urrooretwaca 

du-sâ gătirâ aro- d: roiuuoav d- 
mat şi unsoare 
scumpâ... 

Wuaza xi eo ţi 
miea... 

Cantemir, Ist. Ieroglif. (Mss. în A- 
cad. Rom. p. 50): „stomahului destul! 
încărcat, bucatele macar fie Şi cu aro- 
mate, nu cu mirosul acel frumos poftă, 
ce grâţă îi aduc...“ 

Ibid. p. 261: „Finicul în foc de aro- 
mate moară.“   

Mineiul din Buzeii 1706 f. 32b.: 
„ŞI aromatele adecăte mirosâlele 
cele scumpe...“ 

I. Văcărescu, p. 503: 

Cu resfirare din Raiă eşită 

D'arome îlorile'ţi mă năvăliră ; 

A ta icoană duios slăvită 
Puseră ?n braţe'mi şi m'adormiră... 

v. 1:%: Mâiros, 

Aromslă (plur. aromeli), s. f.; as- 
soupissement, r6verie. Sinonim cu a: 
romire, care însă exprimă acţiune, 
pe când aromâlă arată stare, 

Mineiul din Buzeii 1706 f. 9a: „dia- 
volul viindi la sfânta muceniţă în aro- 
melă, încă spânzurată pe cruce fiindu, 
îi da un păharii plini de miiare cu 
lapte...“ 

C. Stamati, Muza I p. 257: 

Şi ele îndată cad în aromdlă 
Şi adorm curând... 

A. Odobescu, Dâmna Chiajna, p. 80: 
„cu încetul fruntea'i obosită cădu pe 
a sa polă, trupu'i slăbit de-atâtea su- 
ferințe par'că se cufunaa de sineşi; o 
pirotâlă a minţii, o împăejeni- 
re a ochilor începură a o coprinde, 
când de o dată i se păru că aude, ca 
întrun vis măngăetor, un glas de- 
părtat ce cânta cu viers tânguios.... 
Ancuţa se trezi din aromelă. 

V. Aromesc. — Aromire. 

Aromâse (aromil, aromire). vb.; s'en- 
dormir, s'assoupir, roupiller, sommeil- 
ler ă demi, tomber en râverie; assou: 
pir, endormir, faire r&ver. Costinescu : 
pă aromi, a miji de somn, a sta ju- 
mătate adormit“. Sinonim cu adorm, 
cu aţipesc, cu moţăesc, cu pi- 
rotesc, cu mijesc, dar numai 
atunci când omul începe deja a visa, 
şi anume un vis plăcut, de unde ade- 
sea se dice: „dulce aromesct, sai:  
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„florile mă aromesc“. Ca şi sinoni- 
mul adorm, funcţioneză şi transitiv. 

Balada „Brumărelul“ : 

Vai de mine, ce păţii! 
Cum făcui de aromti: 

Singură mă logoâii ; 

Ce făcui de mă culcai: 

Singură mă mărita)... 

(G. D. T., Poes. pop. 451) 

O colindă muntenâscă : 

Cerbul ce'mi făcea ? 

Sta şi rumega, 

Nami6da 'şi făcea, 

Dulce aromia... 
(Ibid. 65) 

Balada „Oia năsârăvană“ : 

La apus de ssre 

Să mi-te omâre 

Supt pâle de munte, 

Prin crânguri tăcute, 

Oi când aromesc 

Şi câini ostenesc... 
(bid, 436) 

Basmul „Feta din dafin“: 

Rosmarine, 

Calofire, 

Cum m'ai aromnit 

Şi m'ai adormit..? 

(ib. 402) 

Balada „Mitul“ ; 

Ici pe i6rbă m'am lungit, 

Florile m'au aromâ 

Şi somn grei am adormit... 

(1b. 683). 

Balada „Miul Cobiul“ : 

S6re scăpăta, 

Murgului păsa, 

Voinic aromia, 

Friul că slăbia:. 

Pe cal adormia, 

Greu somn că] fura... 

şi mai jos: 

Miul aromia, 

Miul adormia, 

Somnul că! fura... | 

(Tbid. 490, 495)   

1; Văcărescu, p. 217: 

Colo'n vesela vălcea 

De albeţe strălucea, 

Oiţe prin flori păscână, 

Un ciobănaş fiuerână; 

Turmuliţa'şi îngriji, 

Apoi dulce aromi... 

Sensul cel fundamental al cuvîntu- 
lui apare mai ales bine în derivatele 

aromâlă şi aromire şin transi- 

tivul aromesc, care la cronicarul Moxa, 

1620, p. 347, însemnâză anume „faire 

râver“, „faire voir en râve“: „[diavo- 

lul] se apropie de aromi pre strâmoaşa 

de-i arâtă poamele frumoase la vedâre 

şi dulci la gustare... & 

Lăsâm la o parte, ca nediscutabilă, 

derivaţiunea lui aromesc din mijesc 
printr”'o formă intermediară ajmu- 
re sc (Cihac). Originea cuvîntului este 

greco-laţină. Grecul 6eaua „vision“ 

străbătuse deja în latinitate: „orama, 
visio, somniuri“ (Ugutio). Du Cange 

(v. Horama) citeză o mulţime de tex- 

turi din vâcul de mijloc, în cari cu- 

vîntul — mai cu samă sub forma oroma 
— nu pâte să fie de proveninţă grâcă 

clasică, ci numai de acea latină vul- 

gară; bună-6ră : 

Oroma per noctem cernebat rite supernuma... 

sail : 

Oroma gentilis, qua viderat ipse... 

saii: „Mater intempestae noctis quiete 
caeleste in somnis vidit horam a...“ 

Aromesc este un denominativ din 

oromă „vis“, sati mai bine dintr'o 
formă romă, în care iniţialul o se 

perduse la Români prin conflict cu ar- 

ticlul nedefinit, o, întocmai ea în „stra- 

chină = ostrachină = 00rgăxwy“. Aro- 

mesc se descompune astfel în romesc 

şi preposiţionalul a=—ad. Este o vorbă



1727 

curat grecâscă, dar întrată în graiul 
nostru pe calea latinităţiă rustice. 

V. Aromez. — Adorm. — Aţipese. 

Aromâz, vb.; sassoupir, tomber en 
r6verie. O formă poporană forte rară 
în loc de aromesc. 

Basmul „Hotul împărat“ (Ispirescu, 
Legende, p. 369, 370): pe.5e tolăniră 
fie-care pe ce avea, la umbră de co- 
paciu şi la recâre, ca să'şi aromeze 
Gre-cum...“; dar tot acolo mai jos: „un 
asemenea stăpân, care nu'i dă răgaz 
cât ar aromi cine-va...* 

V. Aromesc. 

Lă 

Aromire (pl. aromiri), s. f.; Vinfi- 
nitif d'aromesc pris comme sub- 
stantif : assoupissement, r6verie. Si- 
nonim cu aromâ6lă. Ambele se pot 
întrebuința în limba n6stră poetică în 
locul neologismului reveriă. 

1. Văcărescu, p. 21: 

Ajung ca în aromire, 

De plăcere îmbătat, 
Când d'Amor cu o zimbire 

Ca din vis sint Qeşteptat... 

Acelaşi, p. 362: 

Pr6 sprintenă la pictor, 
Ce ride când spui cal dor, 
Jucâ, se'nvârti, sări, 

Aromirea-o birui... 

Cesar Boliac, „Elena“ : 

Cât mi-e superbă a ei uimire 
Când îmi dă ruga! de trandafir, 
Când sencovâe în aromire, 
Când mă sărută, şi ?n zăpăcire 
Rostesce vorbe dusă'n delir... 

V. Aromese. — Aromelă. 

Aromit,-ă, part. pass6 d'aromesc 
pris comme adjectif : assoupi, endormi, 
tomb6 en râverie. Sinonim cu ador- 
mit. Cu sensul de amăgit ne în- 
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timpină la Moxa, 1620, p. 367: „acesta 
înpăratii (Teodosie cel mic) fu aromiti 
de unii scopitii anume Hrisafie de'şi 
goni soru-sa dela dinsti Polheriia, că 
era omi hitlâni şi rău...“ 

V. Aromesc. — Aromitor. 

Aromităr,-ore, adj. et subst.; assou- 
pissant, ce qui assoupit, ce qui pro- 

„ duit Passoupissement, ce qui fait r&ver. 
Sinonim cu adormitor, darcu o 
nuanță de adormire visătâre. 

Moxa, 1620, p. 381: „atunce se a- 
propiară d'insul neşte arumitori hitl&ni 
și] măglisirâ deşi goni pre mumâ-sa,..“ 
De la Vrancea, Trubadurul, p. 65: 
„Aşa e; e atât de bine şi de aromitor 
pe 6rbă verde, la umbră d6să,..« 

V. Aromesc, 

tAron, n. pr. pers. m.; Aaron. Nu- 
mele fratelui mai mare a lui Moise, 
trecut prin Bibliă nu numai în ca. 
lendar, dar şin legendele popbrelor 
creştine. 

Uraţiă, de nuntă: 

Să aveţi bucuria lui Aron proorocul, 
Când a luat toâg de 12 ani uscat în mână 
Şi o înverdit neavând rădăcină... 

(M. Busuioc, Sucâva, c. Paşcani) 

saii : „băltagul lui Aron proorocul, fiind 
uscat de 99 ani“ (G. Constantinii, 
N6mţ, 6. D6mna). 

Ca, nume de botez, Aron a fost îna- 
inte forte respândit la Români peste 
tot, şi se întrebuinţâză, pînă, astădi 
mult în Transilvania, de unde sînt: 
Aron Pumnul, Aron Florian, Aron Den- 
suşianu etc. Pe timpul lui Mihaiu Vi- 
tâzul domnia în Moldova Aron-vodă, 
care se dicea, fiiu al lui Alexandru Lă- 
puşnenu. Ca supra-nume, se chiima 
Aron un rival al lui Ştefan cel Mare. 

Urechia, Letop. 1 p. 116: „Domnia 
lui Petru-vodă celui poreclit Aron,..&  
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Fiind însă un nume evreesc, popo- 

rul îl dă şi la câni: 

„Intre numiri de câni este şi Aron“ 

(P. Sălăgianu, Nemţ, c. Hangu). 

„Unii, spre a ride, pune câinilor 
numi evreesci“ (N. Ionescu, Covurluiu, 

c. Măcişeni). 

v. Aron-vodă. — Câne. — Moise. 

2-Aron. — V. Arumă. — Barba-lul- 

Aron. 

Aronânu. —v. Aron-vodă, 

Aron-vodă, s. m.; t. de G6ogr.: un 

couvent de religieux en Moldavie. O 
mănăstire din secolul XVI, lipsită de 

aimintrea de ori-ce însemnătate. 

Urechia, Letop. I p. 209: „[Aron- 
vodă] sai apucat în anii 7102 (1594) 

de ai zidit mănăstirea în ţârina laşi: 

lor carea se chiamă Aron-vodă, pre nu- 

mele Domnului ce ai zidit, unde este 

hramul sfete Neculai“. 
Ion Neculce, Letop, III p. 8389: „Mi- 

hai-vodă, (Racoviţă) nu ştia de Tătari 

nemică, că ai fost venit la, Aron-vodă...* 

Acelaşi, Letop. III p. 256: „Atunce 
cănd ai mers Suleiman-paşa cu Can- 
temir-vodă înaint6 Leşilor la Boian, 

venit'au şi Şerban-vodă cu oaste din 

ţara Munten6scă pănă în Iaşi, şi aii 

descălecat cu oastea la mănăstirea 

lui Aron-vodă..“ 
Satul din giurul acestei mănăstiri 

se dice Aron6nu (Frundescu), negre- 

şit presupun6ndu-se „egumen“ : mă 
duc la Aronânu, vii dela Aro- 

n6nu. 

v. 2: Aron, 

A-rostogăl s. a-rostogălul (4”-), adv.; 

a la culbute, ă la renverse. Sinonim 

cu d'a-r6ta, d'a-berbelâcul, 
peste cap.   

Doina „Busuioc“ din Banat: 

Fă-mă, Dâmne,un merişor, 

La mândra pe pieptul gol 

Să m5 dai d'a-rostogol... 

(Vulpian, Texturi p. 25) 

„Basmul lui Dumnedeii“ (Tara nouă, 
1886 p. 702): „când pâinea se va da 
d'a-rostogolul şi se va face holdă de 
grâii verde, şi plosca asta se va vărsa 

şi se va face viţă verde, atunci să 
învieze...“ 

Alexandri, Chiriţa în voiagiu : „Când 

i-am tras un pumn, o făcut bhic şi o 

cădut de-arostogolu în celalalt colţ a 

vagonului...“ 

v. 1-A (p. 33).— Rostogol. 

A-râta (4), —v. A-rostogol. — Rotă. 

Arpăcăş (plur. arpăcaşuri), s. n.; 

gruau d'orge, orge perls, mondâ. „Orz 

curățat de peliţă care se pune în sor- 

bituri“ (L. M.). „Un fel de orz curăţit 

de pojghiţă din care se face ciorbă“ 

(Costinescu). Unguresce ârpakâsa, 

de unde ai luat şi Serbii arpakasa 

(Cihac), | — : 
v. Caşă, 

Arpacică s, arbacică. —v. Horpacică. 

Arpădia, n. pr. f.; localite en Vala- 

Chie. „Arpadie, moşiă nelocuită în ju- 

deţul Dolj“ (Prundescu). 

v.-adia. — Apadia. 

Arpătăc, n. pr. loc. m.; village en 

Transylvanie. Nume unguresc al unui 

sat din Ard, despre care cântecul po- 

poran dice : 

Fetele din Arpătac 

Merei pipă la tabac... 

(. B., 452) 

Axrpuce.—v. Harpuce,
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1"Ars, -ă, adj; part. pass6 d'ar q: 
bral, hâl6; figur. d6sol6, exaspâr€. Lat. 
arsum. Trecut prin foc, nemicit prin 
foc, prs-încăldit, pre-fript, prâ-înnegrit 
de căldură : lemn ars, casă arsă, pâne 
arsă, faţă arsă, hărtii arse. 

Zilot, Cron. p. 52: 

O ţâră aşa de mare, ca in clipă să o vedi 
Pustie, arsă, pârlită, lucru tocmai să nu'] 

credi ! 

O baladă din Ard]: 

Şo ţinea malcă-sa bine, 
Fără milă şi ruşine, 

* Cu coji arsă 

De pe masă, 
Cu spălături de prin vasă,.. 

(Pompilii, Sibiu, 52) 

In ghicitorea despre „Doniţă şi Căl- 
dare“ : 

— Seurto grâso, 
Und” te duci? 

— Arso 'm fund, 
De ce mă ?ntrebi, 

Căci unde mă duc, 
Tot ţie ţi-adue. 

(Bulgărescu, Ghicitori 718) 

Anton Pann (Prov. I, 174): 

Cu încetul îl recesce, 
Ca fierul ars când îl scot, 
Şi dragostea îi descresce 
Pin'o urasce de tot, 

Locuţiunea „a dat un fier ars în 
inimă“ însemnâză ce-va forte neplă- 

cut, la care nu ne aşteptam şi care 
ne apucă nepregătiţi. 

C. Rasti, traducend pe Moliăre, Vi.- 
cleniile lui Scapin (Buc. 1836, p. 15), 
act. I, sc. 3: 

„lacinta. Ah! Octave, adevărat este 
ceia ce Silvestru a, spus Nerinei, că 
taică-tău s'a întors din călătorie ŞI că 
voesce să te însâre? 

„Octav. Aşa, draga mea, Iacintă, şi 
să ştii că acâstă vestire nia dat un 
fier ars în inima... 

| . 

| 

  

  

  

Cu acelaş sens, dar fără fier, la 
I. Crângă, S6cra cu trei nurori (Conv. 
lit. 1875, p. 385): 

„— Da ce'i acolo? strigă baba, în- 
spăimîntată. 

„Nurorile atunci sar arse în picidre, 
şi cele mari încep a tremura de frică...“ 

Expresiunea „ca, fierul art, „că un 
fier ars, când e vorba de spaimă, 
este în legătură cu cunoscuta, judecată 
din vâcul de mijloc „prin fier ars“, 
„ferri candentis judicium“, despre care 
a se ved6 pe larg la Du Cange (Gloss. 
med. Lat. v. Ferrum). 

Românii de peste Carpaţi dic la ra- 
chii vi n-ars, prin traducere din ger- 
manul „Branntwein“, 

In sens figurat, ars exprimă cu mai 
multă energiă, noţiunea de nenorocit. 

Cantemir, Ist. Ieroglif. (Mss. în Acaq. 
Rom. p. 163): „Lasă-mi, tiranule, pre 
unul! Cruţă-mi, vrăjmașule, pre acest 
mai mic macar; nu mă lăsa aşa, de tot 
arsă şi înfocată...“ 

I. Văcărescu, p. 333: 

E pe moşieţi arsa pădure! 
Dar ca norocul să ţi s'îndure, 
Şterge din minte-ţi or-ce 'ntristare, 
In lupta vieţii fii cu răbdare... 

unde „arsa pădure“ însemnâză nu nu- 
mai pădure trecută prin foc, dar şi 
nenorocâsă, 

„drse bătrâneţe“ în balada 
nâgul“ : 

EI din dalbe tinereţe 
Pin” la arse bătrâneţe 
Fiiu dintr'însul n'a făcut... 

(G. D. T., Poes. pop. 616). 

» Moş- 

Cu acest sens, ars se mai întăresce 
une-ori prin pleonasticul fript. 

Ars de lăcrimi: 

De lacrimi n'aş băga s6mă, 
Că le şterg cu o năframă, 
Dar mi-i milă de obraz. 
Că remâne fript şi ars... 

WI. B., Frans. 151)  
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Ars de sete: 

Frate-tei venind a-casă, 

Cu gura de sete arsă, 

Apă rece tu nu'i da... 

(Pompiliă, Sibiiu, 57) 

E fârte respândită mai ales expre- 

siunea inimă arsă. 

Enachi Cogălnicânu, Letop. III p. 284: 

Şi se scoală dela masă, 
Cu inima friptă arsă... 

C. Conachi, p. 218: 

Cartea ce te învăţasem, ah! cartea cea în- 

focată, 

La care ei uceniță ţi-am fost ţie 'ntăias-dată, 

Cetinâ'0.... amare lacrămi pe obrazul mei se 
varsă, 

Căci cetese a tale stihuri cu inima de foc arsă... 

Doină din Arael: 

Cine-a gis doina pe tit, 

Fost-a, Domne, necăjit; 

Care-a gis doină pe luncă, 

Fost-a, Domne, necăjită ; 

Cine-a scornit doina, 

Arsă i-o fost inima 

Ca şi mie acuma !.. 

(. B,, Trans. 211) 

Altă: - 

Mândra de-ar av6 bărbat 

Din vr'un sat mai depărtat, 

Dar mândra sa măritat 

Dela noi a treia casă ! 

Şi mii inimuţa arsă... 
(Ibid. 99), 

Altă: 

Şi se duce şi mă lasă, 

Şi de mine nici nu'i pasă 

Că sînt cu inima arsă... 

(id. 250). 

Din Bucovina: 

Selâca inima mea, 

Mult e arsă, friptă ea... 

(Marian, Bucov. II, 92)   

Din Moldova: 

Inima'mi de dor e arsă, 

Că bădica'” dus de-a casă... 

(Alezx., Poes. pop.2: 267) 

Când nenorocirea e mică şi trecă- 
târe, în loc de ars se dice pârlit, 

adecă numai un început de ardere. De 

acela e fârte nepotrivită gradaţiunea, 

la Pann (Prov. II, 156): 

Decât stă şi se jelesce: 

Vai de ea nenorocita, 

Arsa, fripta şi pîrlita, 

Că i-ati fost triştile sparte 
Şi n'a avut de bărbat parte... 

unde pîrlita după „arsa, fripta“ 

este o scădere. 
v. Ard. —%38 Ars. — Fripl. — Piriit, 

Ars (plur. arse), s. n.; brâlement, 

feu, flamme. Se întrebuinţeză rar. Mai 

mult sinonim cu foc decât cuart: 

dere. 

Legenda Mariei Egiptenei, sec. XVII 

(Cod. MSS. miscell. al bis. Sf. Nice. din 

Braşov, p. 879): „multa, nevoe avut'am 
de erni şi de zâduh şi de arsuli soa- 

relui...% 

Doină din Bucovina: 

De năcaz, mănca-lar arsu, 

M'am topit de n'am remasă; 

De năcaz, mănca-Var focu, 

Mi-am lăsat țara şi locu... 

(Marian, Bucov. II, 87) 

Substantivul ars e forte obicinuit ca 

supin în construcţiunea: de ars=,ă 

brâler, de chauffage“, 
Costachi Negruzzi, Scris6rea XXVI: 

„Ei tot sînt un bătrân singur, cun 

picior în grâpă, lemn uscat bun de 

ars... 

v, Ardere. — 1 Ars. — Foc. 

S Ars, adv.; i promptement, subite- 

ment. Llute, curând, de grabă,
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dar cu nuanţa de spaimă, ca cine-va 
care fuge de foc, simțindu-se a r s. Se 
aude în popor, mai ales peste Carpaţi. 
Din texturi însă, îl găsim numai în 
Dicţionarul MSS. Bănăţen circa 1670 
(Col. |. Tr. 1884 p. 424): 

„Ars. In momento. Confestime, 
Este de observat, că adverbul româ, 

nesc busta, aprâpe sinonim cu ars, de- 
rivă şi el din latinul „bustum=arsume, 

V. 12% Ars. — Asa. — Bugta. 

Arsa (cu-), adv,, t. de Commerce: en 
gros, en bloc, ă forfait. Lexiconul Bu- 
dan pune ca sinonimi: „cu ridi.- 
cata, cu grosul“, Să mai adă. 
gâm: cu ghiotura, cu rupta 
şicu toptanul. Se aude mai mult 
peste Carpaţi. A cumpăra e u-arsa, a 
a vinde c u-arsa, este în oposiţiune cu: 
cumpăra, a vinde cu-bucata. Ei 
mologia propusă de Cihae (II, 723) din 
maghiarul: „&rszabâs taxe, taxa. 
tion; le sens serait donc d'acheter ou 
de vendre en bloc au prix de taxa: 
tion“, se întemeiază pe o presupunere 
arbitrară, lipsită de orice analogiă,. Lau- 
rian şi Maxim (Gloss. 29) înşiră trei 
ipotese, fără a se rosti pentru vre-una 
din ele, fie-care însă mai bună decât 
ipotesa lui Cihac, mai cu samă cea a 
treia: 19 un prototip latin avers a, 
de unde francesul averse „Pluie 
subite et abondante“; 20 grecul & 0o.s 
„tădicare“; 30 femininul din a r s „cu 
însemnarea de a lua tot ca focul, a, 
nu lăsa nemica€. In vîndarea saii cum- 
părarea cu-arsa o noţiune fundamen- 
tală fiind aceia de „grabă“, căci nu se 
alege bun din reă, ci se tea tâte la- 
olaltă pe amestecate, noi credem că, 
adverbul ars „Promptement, subite. 
ment“, a căruia vechime se constată 
tocmai la Românii de peste Carpaţi, 
explică forte bine originea acestei 10. 
cuțiuni. 

| 

| 

  

V. % Ars. — Ghiotura, 

Arse, s. pl. f.; t. e 'Thâol.: holo- 
causte. Evreii aduceaii lui Iehova vic. 
time, pe cari le ardeai de tot, de unde 
termenul grecesc “o4oxavorov, forte des 
în Vechiul Testament Şi tradus ro- 
mânesce prin arse. 

Psaltirea Coresi 1577, ps. ALX: 
.. Şi toate ar- „et holocau- 

sele tale grase stu m tuum pin- 
fie... guefaciat,.. 
unde mitropoliţul Dosofteiu, traducână 
mai literalmente, pune: „Şi întreg- 
de-ars jrătva ta grasă fie... 

Coresi ps. XXXIX: 
Toate arsele şi Holocaustum 

de păcate nu cer- et pro peccato 
Şuşi... non postulasti... 
unde la Silvestru, 1651: parsele şi 
jărtvele pentru păcat nu pohtiş“, ar 
în Biblia Şerban-vodă 1688: „arderi: 
de-tot şi pentru păcat nai cerşut“, 

V. Ars. 

Arsenică, s. f. saii arsenic, s. m.; t. 
de Botan.: Lychnide de Calcâdoine ou 
Croix de Jârusalem, Lychnis chalcedo- 
nica. O frumâsă fl6re roşiă din genul 
Lychnide, ale cărui alte varietăți se 
numesc: lipici6să, floarea-cu- 
cului, curcubei, barba-îm- 
p&ratului, flocoşele, opaiţă 
etc. Se cultivă în grădini. Numele de 
Qsenic sai arsenică, ambele forme 
fiind de o potrivă întrebuințate, se 
aude mai ales în districtele Suceva şi 
N6mţ (G. 1. Grigorescu, c. Bogdănesci; 
V. Radovici, c. Lămăşeni; P. Sălăgianu, 
c. Hangu), dar e cunoscut şi'n Tran- 
silvania : F. Porcius, Flora Năseudului 
p. 89. Forma arginic la Dr. Brândză, 
Prodromul p. 186, este o ercre de ti- 
par în loc de arsinic, 

Cuvintul nu derivă din numele per- 
sonal bărbătesc şi femeesc Arsenie 
sai Arsenia, forte rar în România  
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şi din care, la feminin, nu se face de- 
minutivul Arsenică, ci A rsincă, 

bună-6ră : 

Jipescu, Opincaru p. 131: „or pă 
cuscrulița A ndriiana, or pă leica prio- 
teasa, or pă logofeteasa Arsinca... 

Originea acestui termen botanic ni 

se pare a fi f6rte veche. In mai multe 

limbi numele pentru florea „Iychnis 
chalcedonica“ exprimă, saii implică no- 

ţiunea de ro şu saii chiar de haină 
roşiă. Astfel nemţesce ea se chiamă 
„Kardinals-blume“, englesesce „red 
batchelors buttonst, italienesce 
„scarlatea“. Ei bine, latinesce a r- 
sineum sai arsinea se numia o 

gătelă de cap femeâscă : „arsineum, 
ornamentum capitis muliebris* (Fe- 
stus), şi anume de culre roşiă : „vestis 

mulieris ru bei coloris etarden- 
tis“ (Ugutio), iar în unele texturi 
acestă gătelă se dice chiar arsini- 
cum (Du Cange ad voc.), încât remâne 
explicat pînă şi sufixul. Ar fi bine ca 
archeologii să urmărâscă, pintre găţe- 
lele de cap cele femeiesci la vechii Ro- 
mani, pe aceia care s'ar asemăna cu 

forma florii „lychnis chalcedonica“, o 
formă fârte caracteristică, aprâpe în- 

tocmai ca a, crucii cavalerilor de Malta, 

dar cu cinci aripe, 

v. Barba-împăratului. 

Arsetiră (plur. arseturi), s. f.; „bră- 
lement, brâlure“ (Cihac). Cuvintul e 

poporan, deşi nu se pr6 găsesce în 

texturi. Dr. Polysu, pe lingă sensul 
de arsură, îi mai dă din gura po- 
porului următ6rele accepţiuni : 

avselură de s6re, î. de Mâ.: 
„eoup de soleil, siriasis“ ; 

arsetură de fer „marque, stigmate“; 
arseturi „ruines, place dun 6difice 

brâle“ ; 

arsetură de n6pte, t. de Mâd.: 

„bouton, Schauboalure“,   

In sensul din urmă se dice şi ar- 
sură de n6pie. 

Arsetură este o formaţiune româ- 

n6scă analogică din ars prin finalul 

-tură luat drept sufix, pe când în 
numeroşii substantivi cu acest final 
-t- aparţine tulpinei participiale, sufixul 

fiind numai -ură. 

V. t' Ars, — Arsură. — -etură. — -ură,. 

Arsincă, n. pr. fem. — V, Arsenică. 

Arsit, -ă, ad)j.; avare. „Arsit însem- 

neză sgârcit, avar“ (D. Resme- 

riță, Nemţ, e. Vinători). 

v. Hirsit. — Calic. 

Arsdiu.— v. Ardolu. 

Arsiz, adj.; „impudent, effront6, au: 
dacieux“. Cuvîntul e dat ca rom â- 

ne sc de Cihac (ÎI, 544), care însă nu 

citeză nici un text. Negreşit, este tur- 

cul „'arsyz, impudent, 6hont6“, dar po- 
porân la Români, cari ai o mulţime 
de sinonimi pentru noţiunea de ob- 

raznic, neruşinat etc, el n'a 

fost nici o dată. Numai afirmațiunea, 

lui Cihac a îndus în erdre pe Miklosieh 

(Tuirk. Elemente I, 12) şi pe d. Şal- 

n6nu (Elem. ture. 10). Chiar dacă va 

fi figurând în vre-un text, care ne scapă, 

din vedere, apoi numai d6ră ca o vorbă 

curat turcâscă, nu împrumutată, nu 

trecută în gura poporului. 

v. Ture. 

Arsără (plur. arsuri), s. f.; brâlure, 

grande chaleur, hâle, brâl6. E adesea 
sinonim cu argiţă, bună-6ră: 

Cantemir, Ist. Ieroglif. (Mss. în Acad. 

Rom. p. 35): „nici primejdia mersu- 

lui, nici nevoia agiunsului, şi aşâşi 
nici juţimea şi arsura focului, dela 

acel din fantazie născut şi din crieri 
prefăcut aur îi poate opri...“
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Mitropolitul Antim, Preâice p. 101: 
„norul de arsura şi zăduful zilei i-ati 
umbrit...€ 

B. De la Vrancea, Sultănica p. 221: 
„Dică un pic de adiere nu astimpără 
arsura... 

Mitropolitul Dosofteiu, Psaltire 1673 
f. 142 b, întrebuinţeză acest cuvînt în 
sens de foc: 

Tinerii lor ai perit de-arsură 
Şi govile nejelite fură, 

Preuţâi de sabie periră 
Şi văduvile lor nu” jelirâ,., 

dar tot dînsul îi dă şi înțelesul de be- 
şică ce ese pe trup prin pîrlire saă ar- 
dere, Synaxar 1683, If. 215a: pă 
legarâ cu funi şi” trasără, susă de'l 
părjolirâ de desuptii cu foci ce aprin- 
siase &os; di-aciia”i turnară preste ar- 
sări slatina cu oţătii...“ 

Costinescu, Vocab. Ip. 70, dă cu- 
vîntului arsură numai sensul de „brul6“: 
»Miros de ceia ce a ars. Aici mir6să 
a arsură=—mir6să a ce-va care a ars: 
il sent ici le brâlâ“. 

Ca termen medical, arsură de nâpte 
însemnâză „6chauboulure“ (Dr. Polysu). 

In poesia poporană arsură se între- 
buinţâză mai ţot-d'a-una ca sinonim 
cu foc în sens moral. 

Balada, „Tudorel“ : 

Şi, de vesel ce era, 

Drept la beciu năvală da 

Să&'şi potâle arsura... 

Şi mai jos: 

Tâte buţile ?ncerca, 

Tote buţile 'mi gusta 

Să'şi pot6le arsura... 

(G. D T7., Poes. pop. 673) 

O doină din Bucuresci: 

Numai puica cu gura 

II potâle arsura... 

(Ibid. 822) 

  

  

Doina „Aolică“: 

Unde'i v&q ochii ca mura, 
M8 apucă m pept arsura; 
Unde” văd faţa ca crinul, 
Mi s'adaugă suspinul... 

(biă. 314) 

Doina „Dragostele : 

Dumnegeii să te ferâscă, 
De dragostea femesscă : 
Are dor ş'are arsuri, 
Junghiuri pe la *nchesturi... 

(bid. 302) 

B. De la Vrancea, Sultănica p. 97: 
„Că unii doriaii jeratic de bogăţie, alţii 
slavă prăpădul pămîntului, tinereţe 
fără, bătrâneţe, chef vecinic de nun 
mare şi arsură la inimă de ginerică, 
fără, sfirşelă, când vede zestre bogată 
Şi odor de fată nare...“ 

La, Costachi Negruzzi, 'Toderică : 
„dă'mi pară din copaciul care este la 
uşă, ca să'mi recoresc arsura gâileju- 
lui...“, cuvîntul e luat ironic. 

Arsură nu este o formaţiune româ- 
n6scă, ca arsetură bună-6ră, ci ro- 
manică, moştenită din latinitatea, vul- 
gară. Ea se află nu numai în italiana 
şi'n provenţala (Cihac), dar şi'n vechea, 
francesă, de ex. întrun act din 1379: 
„L'exposant si bouta ledit Guillemin 
qu'il chey ou feu, senz avoir pour ce 
aucune arseure ne bleceure* (Du 
Cange.) 

V, 1" Ars. — Arsetură. —-ură, 

Ars „6clanche, cuisse, gigot, de mou- 
ton“, cuvînt necunoscut noă, pe care 
Cihac îl înrudesce cu artan. 

v. Artan, 

Argeă s. harşeă (pl. arșele, harşele), 
s. f.; housse, chabraque, caparacon. 
„Postav saii altă materii ornată cu 
cuseture ce se pune pe ş6ua calului“  
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(Costinescu). Formă mai veche este 

hașea. 

Dionisie Eclesiare, Cron. (Papiii, Mo: 
num. IL p. 189): „ai luat armăsari 

împodobiţi cu rafturi scumpe de ar- 

gint şi de aur poleite, şi cu hagalele 

de catifea cusute cu flori 

de sîrmă şi cu ciucuraşi de 
aur împregiur...* 

Este turcul hasa „housse“ (Miklo- 

sich, Tărk. Elem, I p. 68), dar atât 

de românisat prin epenteticul 7 şi prin 

perderea aspiraţiunii în forma arşea, 

încât Laurian şi Maxim (Gloss. 29) nu 

sai sfiit a se întreba: „Să nu fie în- 
suşi românescul şea cu ar în loc de 

ad ca în armăsar 2% | 

E turcesc şi sinonimul cioltar. 

v, Arşeă. — 1 Turc. 

Arsă s, harsăi, s. n.; b6che. „U- 

nslta de grădinăriă făcută ca o lopată 

de fer, cu c6dă de lemn şi cu care se 
sapă pămîntul“ (Costinescu). Hîrleţ, 

Săpâu. Tirnăcop. Vine din ma- 

ghiarul âs6 (436), cu intercalarea lui 

r ca şin „arşeă“ din „aşeă“ sai „ar- 
şic“ din „aşie“ (Cihac). Serbii ai îm- 

prumutat același cuvint d'a-dreptul 

dela Unguri sub forma asov, iar 

prin mijlocirea Românilor sub acea, de 

arsov. La plural se dice arşeuă (R. 

Simu, Transilv., c. Orlat), 

V. Arşea. 

Arsie (plur. arşice), s. n.; jeu d'en- 

fants : osselets. „Argic, os dela închee- 

tura piciorului mieilor, din care copiii 

fac un fel de joc“ (Costinescu). 

G. D. Teodorescu, Poesii populare 
p. 188 : „Jocurile în arșice (ăoreryo) 
cu numirile de siciu (&izys) şi beiu 
(7roavts, pronum), jocurile în nuci 

(nucibus), cu degetele, d'a rca etc., 

sînt tote moşteniri din epoce forte 

depărtate, cu atât mai interesante,   

cu cât nu prin şcoli saii pe cale li- 

terară sai transmis copiilor inculţi 
ai ţeranilor români, ci prin simpla 
lor practicare şi prin succesiva ini- 

țiare la dinsele de generaţiunile an- 

teri6re...“* 
Filimon, Ciocoii vechi p. 139: „Bă- 

ieţii asvirliai cu mingea şi cu arşi. 

cele, iar fetiţele cele mici se jucaii d'a 

ascunsele sait d'a baba 6rba, alergând 

ca nisce căpri6re prin i6rba cea verde 

şi mâle, spre a prinde fluturi sau a 
culege flori...“ 

Ion Ghica, Scris6rea AV : „averea 

n6stră în argice se suia, într'o vreme 
pînă la do&-mii, tot capre curăţite în 

var şi îngropate în pămînt în doniţe...“ 

Ispirescu, Jucării p., a descris pe 

larg tâte jocurile copilărescă cu arşice. 

Deşi Grecii şi Romanii jucaii cu ar- 
şice, deşi o pânză a marelui pictor Po- 

Iyeletus, despre care vorbesce bătrânul 

Pliniă, represinta pe argicari: &- 
orgayaliţovres, deşi copiii la Români 

— de sigur — cunosceaii acest joc îna- 

inte de venirea Turcilor în Europa, 

totuşi cuvintul remas în graiu, după 

perderea celui vechiu, e curat turcesc: 
as3yk „osselets, jeu d'osselets“ (Şai- 

n6nu, Elem. turc. 10). În Moldova, pe 

unele locuri, se dice chiar așic (T. Ma- 

noliii, Fălciii, c. Şişeani), fără interca- 

larea. lui r. Numele cel vechii greco- 

latin al acestui joc la Români pote să 

fi fost astric, a cărui asemenare cu 

aşic sad argic explică înlesnirea cu care 

a fost înlocuit. 
v. Argeti. — Copil. — Joc. 

Arşicăr, 5. M.; joueur d'osselets. 

Laurian-Maxim : „argicar, cui plac forte 
arşicele, care are pasiunea, jocului 

arşicelor.“ 

V. Arşic. 

t-Arsin (pl. arşini), 5. m.; aune russe,
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Un fel de cot. Măsură de lungime, de 
origine turcă, dar introdusă la noi prin 
Ruşi: apunas etc. (Cihac), 

Cantemir, Ist. leroglif. (Mss. în Acad. 
Rom. p. 108): „Lumina capiştii în 
lung de 30 coţi era, în lat de 24 
coţi era, iară de înalt pănă supt poa- 
lele câle mai de gios, 55 de arşini să 
măsura...“ 

V. 2 Arşin. —2-0ot, 

2" Arsin (plur. arşine), s. n.; î. de fi- 
lature : assemblage d'6chevaux. Lau- 
rian-Maxim, Gloss. 30: „Arşin, un cert 
număr de jurubiţe de tort, care ră- 
dicat de pre reşchitor şi resucit în 
formă de spirală, se câce şi astfel se 
prepară pentru ţesut“. Lungimea fiind 
0 proprietate esenţială a jurubiţelor, 
cuvîntul este acelaşi cu arşi n „&une“, 
dar venit la noi nu prin Rusia, ci de 
peste Dunăre. În adevăr, turcesce 
arsyn însemneză nu numai „aune“, 
dar încă „dâvidoir“, de unde îl şi de- 
Tivă d, Şain6nu (Elem. ture. p. 10), 
adăogând că la Români un arşin cu: 
prinde anume: „patrudeci jurubiţe de 
tort, 

V. t'Arşin. — 2: Resboiu, 

Arsinilor (Codrit-), n. pr. m. pl.;î. 
de Mythol. popul.: for fabuleuse. 

Intrun descântec bucovinân „de reul 
copiilor“, fiinţele diabolice Samce 
sînt blăstemate: 

Voi vă strîngeţi 
Şi vă duceţi 

In vîrvu munţilor 
In codrii Arşinilor, 
Unde fată-mare 
Cosiţe nu'mpletesce, 
Cucoş negru nu cântă, 
Mâţă nâgră nu mnâună... 

D. S. F. Marian (Descântece p. 228) 
observă: „Sub codrii Arşinilor cred 
că e de-a se înțelege nisce codri mito- 
logici“. 

  

| 

| | 

Nu cumva să fie „Sylva Hercy- 
ni a“ a vechilor Romani? Pentru a 
ne explica, pe iniţialul Ar.-, nu avem 
nevoe de a recurge la forma cea, 
mai veche „râv dev 1âv'4pxvviawt 
(Aristot. Meteorol,. I, 18). Latinul 
her. trece regulat la Români în ar-, 
ca în „arictu=her icius“, iar pe 
-Ci- Moldovenii îl rostesc ea -şi-, ast- 
fel că, sub raportul curat fonetic, Ar. 
şin- represintă exact pe Hercyn.-. 
Lătinesce se dicea nu numai „sylva, 
Hercynia“, dar încă „saltus Her.- 
cynius* (Tac), „jugum Hercy- 
nium“ (Plin) şi simplu „Hercy- 
ni a“, încât numai Hercyni=Arşini 
remânea inalterabil, Românesce, după 
„codru“, ca şi după „apă“, nu se pune 
un nominativ, ci un genitiv: apa Du- 
nării, codrul 'Tigheciului etc., aşa că, 
din Arşini=Hereyni ai trebuit să 
se facă „codrii Arginilori. Sub rapor- 
tul morfologic dară, ca Şi sub cel fo- 
netic, ecuivalența nu lasă nimic de 
dorit, Şi mai puţin sub raportul sema- 
siologic. Prin „sylva Hercynia“ vechii 
Romani înțelegeaii o pădure immensă, 
despre care Juli Cesar (Bell. Gall. VI, 
24, 25) ne spune că puteai să călăto- 
resci prin ea 60 de dile, fără ca să 
afli de unde se începe ; iar bătrânul 
Plinii (XVI, 2) exclamă cu un fel de 
spaimă; „in eadem septentrionali plaga 
Hercyniae sylvae roborum vastitas in- 
tacta aevis et congenita mundo, prope 
immortali sorte miracula excedit“. Des- 
cântecul moldovenesc a, conservat dară 
memoria unui codru mai mult decat 
miraculos, care se întipărise adânc 
în imaginaţiunea, vechilor Romani, 

v. Samcă. 

Argită (plur. arşițe), s. f.; chaleur, 
braise, hâle, canicule. „Căldura dilelor 
de vâră“, după explicaţiunea lui Cos- 
tinescu, care e fârte nemerită, căci a-  
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cesta este sensul cel mai obicinuit al 

cuvîntului arșiță. Chiar când nu vine 
dela, s6re, arşiță. totuşi însemn6ză o 
temperatură forte rădicată a aerului, 
a atmosferei, nu a unui alt lucru. 

Miron Costin, Letop. | p. 294: „ar- 

zănd tărgul, den para focului sau a- 
prins şi Mănăstire; dece au căutat o 

samă de oameni, de arşiţă şi de groaza 

focului, a eşire pe o portiţă...“ 

Aci arşiță a fost pricinuită de un 
incendii ; de aceia însă, când e vorba 

numai despre „căldura dilei de veră“, 

se pote adăuga „de score“: 

Cantemir, Ist. Ieroglif. (MSS. în Acad. 

Rom. p. 31): „precum arşifa soare- 
lui peliţa mută din albă în niagră, 

aşa pizma, inimii mută gândul din bun 

în rău... 

„In acest sens, cu noţiunea arșijei se 

asociază adesea acea de secete. 
Cantemir, Divanul lumii 1698 f. 4 

b: „şi mai vărtosii acolo arşiță şi 

siacetă nu va fi...“ 

Nicolae Mustea, Letop., III p. 53: 

„Atunce sau văzut Moscalul înşălat 

de sfatul Muntenilor şi a lui Dimitrasco 
Vodă, ce l'au adus dela Nistru la Prut 

pe o săcetă şi arşiță ca acela...“ 
Costache Negruzzi, Alexandru Lă- 

puşnânu, II: „Ea însă era tristă şi 

tânjitre, ca fl6re espusă arşiţei s6- 

relui..* 

Alexanări, Surugiul: „şi cu capu gol, 
pe arşița s6relui, am plecat...“ 

Acelaşi, Baraganul: 

Pustietatea, g6lă sub arşila de s6re 
Tn patru părţi a lumii se 'ntinde "'ngrozitâre... 

A. Odobescu, Pseudokyn. p. 213: 

„S6rele dogoria drept d'asupra, şi 

în arşița amiadului pare-că con- 
tenise ori-ce adiere...“, unde se indică 

prin arşiță anume partea cea mai căl- 
dur6să a dilei. 

Jipescu, Opincaru p. Lll: „nu stai   

ca voi, nu muncesc ca voi toată, d i- 

ulica de vară, cu ochi 'n ar- 
Şiță...“ 

Deşi cuvintul e fârte respândit, to- 
tuşi el nu se întrebuinţăză în tote re- 
giunile, şi are în graiu o mulţime de 
sinonimi. 

Macedo-românii nu'] cunosc de loc, 

înlocuindu'l prin cărore, zăbuh 

şi ză duh (Dr. Obedenaru, Dicţ. MSS. 
în Acad. Rom.) 

„Arşiță nu saude în popor, ci se 

dice: vai cum arde s6rele..“ 

(G. Dobrin, Transilv., Făgăraş, c. Bu- 
cium) : 

„La arşiță se dice friptâre“ 
(T. Crişianu, Trans., c. Cugieru.) 

„In loc de arşiță se dice prigore“ 

(V. Petrişor, Sibiii, c. Vestem). 
„Arşiță este dog6rea ssrelui“ 

(C. Dermonescu, Prahova, c. Măgureni). 

Sinonimi oltenesci cu argiță sînt: z ă- 

puc (|. Georgescu, Dolj, c. Bodăesci), 

crep&t (N. Pretorianu, Dolj, c. Ţin- 
ţereni), bu hore (R. Michailânu, Me- 

hedinţi, c. Vinju-mare). 

In Moldova, şi mai ales în Basara- 

bia, se mai dice la arşiță strapaţ: 
C. Stamate, Muza I p. 42: „Aşa se 

năruesce şi mănăstirea numită a D6m- 

nei, a căriia păreță staii încă ca şi când 
în pisma v6curilor, dar eii am găsit 

vitele mahalagiilor creştini adăpostin- 

du-se întrînsa de strapaţul s6- 

relui...€ 

Pluralul argițe e rar. 
I. Crângă, Povestea lui Harap-alb 

(Conv. lit. 1877 p. 178): „Dumnegei 

să uşureze păcatele celui cu fântâna, 

că bun lucru a făcut. Pe arşițele este 
o r&corâlă ca asta mult plătesce!“ 

Cihac presupune pentru arşiță un 
prototip latin arsicia, paralel cu 

forma masculină din care derivă ita.- 
lianul arsiccio. Dar românesce nu 

este arşiță cu tonul pe î, ci numai cu
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tonul pe a: ârșiță. A admite o urcare 
a accentului nu se pâte, de 6ră-ce nu 
Sar justifica prin analogiă, cuvintele 
cu tonicul -iţă fiind mult mai nu- 
mer6se decât acelea cu netonicul -i ță, 
Apoi chiar dacă ne-am închipui o for- 
mă mai veche arșiţă, sufixul -; Lă, ca 
tot-d'a-una, ar fi deminutival: fetiță, 
portiță etc.; noţiunea însă de arşiţă, 
adecă de căldură, fârte mare, este din 
contra augmentativă. Laurian şi Maxim 
(Gloss. p. 80) aii dreptate când dic: 
„arşiţă, vorbă din rădăcina ars curat 
romanică, dar cu sufix străin, 

Forma arşiță nu pâte fi decât un 
resultat al fenomenului numit în lin- 
guistică : fusiune a do teme. Mai na- 
inte se întrebuința cu același sens nu: 
mai cuvîntul arsură, care şi ita- 
lienesce însemnâză „secetă“ şi „mare 
căldură“. Făcând apoi cunoscință cu 
Serbii şi cu Bulgarii, Românii ai daţ 
peste termeni slavici cu sufixul neto- 
nic -iţă relativi anume la, anotimpuri, 
precum „zimitza = frig“, „poleditza =— 
ghieţuş“, „susiţa = uscăciune“ etc. In 
acest mod din arsură, păstrându-se 
numai rădăcina, sa format o vorbă 
nouă ârşiță, în care accentul şi finalul 
s'au luat pe de 'ntregul dela sinoni- 
mul slavic săsitza,. 

In Transilvania, după cum vom ves 
mai jos, ărşiţă se numesce un fel 
de ţinţar, a cărui muşcătură e fârte 
durerosă, adecă arde. Aci cuvîntula 
resultat €răşi dint'o fusiune analogă 
între românul ard şi Slavicul m ă- 
sitza „ţinţar.“ 

Exemplul cel mai înteresant de a. 
semeni fusiuni latino-slavice ne va în- 
timpina mai la, vale în cuvîntul a şij- 
der e, format din românul a şi şi ser- 
bul [tako]zdere. 

V. Arsură.—2% Arşiţă. — Aşijdere. 

2 Argiţă (plur. arşițe), s. f.; coteau; 
“ 

  

    

clairiăre. Acstă vorbă se aude în Mol- 
dova şi'n Banat, cu o mică deosebire 
de sensuri, căci în ambele regiuni ea 
se referă de o potrivă la d6|, şi anume 
când e expus la arşiţă, de unde s'a 
şi născut cuvîntul. 

»Arşiță se dice la noi la costa ste. 
Tilă a unui dâl“ ($. Liuba, Banat, c. 
Maidan). 

p-Sihlă, smidă, sai pădure picată, 
arșiță sai bâtceă“ (Pr. G. Popescu, 
Sucâva, c. Mălini), 

»Arșiță se numesce un loc de fenaţ 
sau păgune în mijlocul unei păduri, 
pe un d6l in faţa s6relui. O posiţiune 
incântătâre. Se dice şi mutare. Pe 
la noi sint: Arşiţa Nemţişorului, Ar- 
șia lui Mândrilă, Arşiţa Băeşescului 
etc.“ (Pr. Gavriil Pajure, Sucâva, c. 
Mălini). 

Tot dela arq Şi cu un sens apro- 
piat, în unele locuri de peste Carpaţi 
„se chiamă, argişte pe unde a ars 
pădurea“ (IL. German, Zarand). 

V. 15 Argiţă. — Bâtcă. 

SArşiţă (plur, arşițe), s. f.; t. de 
Zool. : sorte de cousin, moucheron, 
moustique. Insectă sburătâre din or- 
dinea, dipterelor. Cuvintul se întrebu- 
ințeză în Ardăl. 

„Un fel de muscă, care muşcă pe 
om vara, când se scaldă, se chiamă 
arşiță, şi se dice proverbial despre o 
femeii rea : e rea ca o arşiță“ (R. 
Simu, Transilv., c. Orlat). 

V. 1 Arşiţă. — Mugiţă. — Ţinţar. 

Argtiogă. —v. Babană. — Hârştiogă. — 
Oiă. 

Artân $. hărtân (plur. artane, hăr- 
tane), s. n.; lambeau de quelque chose; 
cuisse de volaille ; grand morceau en 
g6nsral, grande portion de. Singura 
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bună definiţiune a acestui cuvînt, aii 
dat'o Laurian şi Maxim (Gloss. 30): 

„artan, 19 bucată de carne, de veşmiînt 
saii de alt-ceva, care, deşi ruptă, se ţine 

încă de totul din care face parte; 20 pi. 
cior de pasere; 3% în genere, bucată.“ 

Pentru Cihac, Dr. Polysu şi Pontbriant, 

artan este numai „cuisse de volaille“; 

pentru Costinescu, „bucată mare de 
carne de animal“; chiar pentru d. Şăi- 

nânu (Elem. ture. p. 10): „bucată mare 

şi crudă dintr'un animal, copsă“. Iată 

iei texturi despre întrebuinţarea a- 

cestei vorbe: 
Balada „lancul mare“: 

Turcii din purcei mâncat, 

De lege se lepădau: 

Iancul sta de mi'i privia, 

Cu hartane îi îmbiia... 

(&, D. T., Poes. pop. 482) 

B. De la Vrancea, Trubadurul p. 123: 

„ba câte unul mai. sprinten se repe- 

dia, ca un şoim pină sub zdrenţele lui 

Zobie şi "1 înhăţa de hartanele zăbu- 

nului...“ 
„Ton Ghica, Seris6rea XIV: „fetele 

ajutâre cinstiaii pe vînători, dându-le 

împreună cu 6la de vin şi câte un har- 

tan de friptură, o bucată de pastramă, 

un codru de mămăligă...“ 

După unii, cuvîntul vine din grecul 
dozaăvq „lacet pour se pendre“ (|. 

M.), după alţii din turcul arqa, ârd, 
ârt „partie postârieure d'une chose, 

dun animal“ (Cihac). D. Şain6nu, de 
ntâii aduce în legătură vorba tur- 

câscă hartan „restant, reste qui 

excăde, dâpasse“, dar mai în urmă 

(Elem. ture. p. 122) renunță la acestă 

etimologiă, dicând că: „cuvintul artan 

pare a fi resultatul unei onomatopee 

din hart! care exprimă rupere sai 

îmbucătăţire“. 

Să, cercetâm. 

__ Alături cu artân, circulâză cu ace-   
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laşi sens de „bucată“ artâii sai as- 

pirat hărtâă. 

Ion Ghica, Seris6rea, III: „După di- 
cătârea românâscă: Turcul să plătescă, 

Sultanul a dat lui Alexandru Basara- 

bia şi un bun Pârtăi în Asia pe ma- 

lul Mării-Negre...* 
Sufizul -âi, ca şi sufixul -an, sînt 

românesce augmentative. Acâsta se 
pâte constata mai lesne prin unii ad- 

jectivi: din „lung“ —lungan şi lungâi, 
din „gol“ — golan şi golâi, din „prost“ 

—prostan şi prostâui, etc. Artan şi 
artâii însemnâză dară Q'o potrivă o 

bucată mare. Despărţindu-se sufixurile, 
remâne în ambele casuri tulpina art. 

Din acelaşi tulpină art, prin su- 

fixul deminutival -ic sai -ig, se for- 

m6ză artic sait artig, care se 
aude la Românii din Banat. 

Simeon Mangiucă, Cuvinte bănăţe- 

nesci (Familia din Pesta, 1884 p. 79): 

„Cuvintul arhig însâmnă o parte din- 

tun trup întreg, mai vîrtos când tai 

mielul, Gia etc. în patru părță şi cum- 

peri o parte, atunci se dice: am cum- 
părat un artig de carne; se dice: ar- 

tig de dinainte şi artig de dinapoi“. 
E peste putinţă a nu recundsce strînsa 

înrudire între cele trei forme artar, 

artâii şi artig, ceia ce ne depăl- 

tâză cu desăvirgire dela ork-ce etimo- 

logiă grâcă sai turcă, 

D. Mangiucă crede că bănăţânul ar- 

ti g vine din latinul articulus, Nu 

se pâte. Din „articulus“ noi am av6 

„artechiu“, întocmai ca din „caulicu- 
lus“ — „curechiu“. In artig sufixul e 
curat românesc. Dar dacă „articulus* 
nu explică nemic, totul se explică prin 

cuvîntul din care el-însuşi se trage: 
artus „articulations, membres du 

corps, branches des arbres“. La Lu- 
creţii : „flecti per membra, per ar- 

tus“ ; la Ovidiu: „exanimes artus 
et membra“; la Valerii Maxim: „al:
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tus et membra trucidatorum Corpo- 
rum“ etc., ar put6 cine-va să dică, că 
e vorba de artane. Din art us, deve- 
nit românesce ar, se fac d'a-dreptul 
prin sufixurile -an, -âi şi -ic: ar- 
tan, artă şi artic. 

D. Şainsnu are dreptate de a grupa 
pe lîngă artan pe hărtănese „met- 
ne en piăces“, pe harţ a-parta 
„mise en lambeaux“ şi pe derivatul 
de aci hărtăpăles €, citând urma- 
t6rele texturi: 

Basmul „George cel Vitezt (Ispi- 
rescu, Legende p. 144, cfr. ibid. p. 28): 
„hainele de pe dînsa se hărtăni. 
seră, se mucediseră şi se putredi- 
seră, remâind mai g6lă...& 

Basmul „»Ţugulea“ (Ispirescu, Legen- 
de 340): 

»— Vedeţi voi buştânul ăla părlitu? 
„—ll vedem. 
»=—Să mil faceţi harta-parta; 

să mil scuturaţi, să mi”! sfăşiaţi...* 
Jipescu, Opincaru p. 24: „V&dut'ai că 

te hărtăpălese toţi: unu ţi-iea un 
petic de pămînt, altu ţi-iea graiu, altu 
te vinde...“ 
Artănesc, pe care Laurian Şi 

Maxim (Gloss. p. 30) îl traduc prin 
„lanio, lacero“, derivă d'a-dreptul din 
artan, ca „ciomăgesc“ din „domag“ 
sai „bucăţesc“ din „bucată, Deja 
în latinitatea, vulgară, din artu s, 
întocmai cu aceiaşi transiţiune de sens, 
se făcea verbul artuare „mem- 
bratim lacerare, dividere“ (Du Cange, 
ad. voc.). 

Cât privesce adverbul arta-parta, 
el neo reduplicaţiune a unuia Şi a- 
celuiaşi cuvînt, ci o composiţiune in- 
tensivă din doă vorbe cu aprope ace. 
laşi sens. Elementul al doilea este 
pleonasticul „parte“, moâificat pentru 
asonanţă cu elementul fundamental 

„arta. „A face arta-parta“ însern- 
n6ză: „a face artane, adecă părţi 

_ %ARTIC 1068 
dintr'un tot“. Sub raportul formei, ad- 
verbul arta este de acelaşi fel cu 
adverbul „busta“, remas şi el numai 
într'o locuţiune : „a da busta peste 
cine-va saii peste ce-va, stricând sai 
vătămând“. La, vechii Romani se dicea 
substantival „bustum“ despre un om 
stricăcios sati vătămător, bună-6ră la 
Cicerone : „Piso bustum rei publicae“ 
sai „bustum legum omnium ac reji- 
gionum“. In acest mod: 

arta: : artom=busta : : bustum. 
Ca şi „busta“, adverbul arta este 

o fosilă din graiul legionarilor romani 
în Dacia, 

v. Busta. 

“Artân, n. pr. m.; t. de Gâogr.: 
nom d'un village. Un sat în Gorj (Frun- 
descu). 

v. Y'Artan. 

Arta-pârta s. hărta-părta, adv.; en 
pi&ces, en lambeaux. 

v. 1: Artan. — Busta, — Harta-parta. 

Artănăse s. hărtănese (artâănit, av- 
tănire), vb.; mettre en pi&ces, tronquer, 
d6chirer. 

V. 1: Artan. — Zlărtănesc. 

Artăpălăse s. hărtăpălăse. — y. Ar- 
tan. — Hărtăpălesc. 

Artiă.—v. Hărhă. 

1Artie s, artig, s. m.; piece ou mor- 
ceau de viande. 

v. 1: Arfan. 

Artic, s.n.; î. de jurispr. ; requste, 
plainte. Este un neologism, dar care 
ne întimpină deja în vechile texturi 
ca 0 vorbă înțelâsă de popor în loc 
de slavicul jalbă. In latinitatea me-  
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dievală: „articulus=libellus sup- 
plex expostulationis ad judicem“ (Du 
Cange). 

Pravila Moldov. 1646, f. 129: „cela 
ce va, da vre unii articii (aprunh) la 
măna domniei şi va, serie acolia hulă 
şi ocară înprotiva cui-va, de vor fi a- 

cele cuvinte adevărate şi de faţă nu 
să va certa, iară de nu vor fi adevă- 

rate să va certa ca unii suduitoriu ce 

face sudalmâ mare...“ 

In Dicţionarul româno-latin bănăţen 

circa 1670 (Col. 1. Tr. 1883 p. 424): 

„Artic. Articulus“, 

v. Pravilă. 

Articul (plur. articule), s. n.; arti- 
culation ; article de traite. Neologism 

cunoscut, de vr'o do&sute de ani, dar 

care nu pare a fi pătruns vre-o dată 

în gura poporului. 
Cu sensul de „articulation“, la Can- 

temir, Ist. Ieroglif. (Mss. în Acad. Rom. 

p. 262): „limba bolborăsinduii, balele 

mergându-i şi gura aspumânduii, scârş- 
netul glasului articulul şi înţelegeria, 

cuvântului îi astupa...“ | 

Cu sensul de „article de trait6“, la 

Enachi Cogălnicânu, Letop. III p. 281: 
„Vizirul au poftit pe Feldmarşalul Ro- 
manţov, şi iscălind el şi toate orta- 

lele toate articulele păcii...“ 
v. 2 Artic. 

Artig.—v. Artan. 

Artirâisăse (artârdisii, artirdisire), vb. 

t. de Jurispr.: enchârir, sureneherir. 

A rădica la mezat preţul, a da mai 

mult decât altul. Din turcul artur- 

m 3 q „enchârir“, arturidji „enche- 

risseur“ (Cihac), dar prin forma neo- 

grâcă coruoito (Miklosich). Româ- 

niă, făcând cunoscinţă cu acestă vorbă, 

în epoca fanariotică, nu puteai nici 

măcar s'o rostâscă bine, de unde va. 

21,177. 1. 

ARTOS 
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rietatea formelor.: artorisesc, ar- 

turisesc, atirdisesc, artiro- 

sesc (Cihac, Şainânu, L. M., Costi- 
nescu). Pontbriant şi Dr. Polysu aduc şi 
derivatele: arturisit „enchări“, ar- 

turis6lă „enchârissement“, artu- 

risire „action Wenchsrir“, arturi: 
sitor „enchârisseur“, a cărora viâţă 

în limba românâscă cată să fi fost 

forte efemeră. 

y, 1: Grec, — 1" Ture.— Cochâi-vechă. 

Artirosese. —v. Artirdisesc. 

Artofor, s. n.; t. eccls.: ciboire. 

„Vas saii tablă pe care stă pânea bine: 
cuvîntată“ (L. M.). Grecul dgrog6- 

grow. Se întrebuința şi forma, nero- 
mânisată artoforion. Aşa pe un chivot 

al mănăstirii Bistriţa, din Oltenia e 
scris: „Acesti sfânti artoforion iaste 

făcut de sfinţiia sa, părintele arh. Cos- 

tandie Peloponisiotu — 1799“ (Toci- 

lescu, Raporturi asupra câtor-va mă- 

năstiri, p. 48). Pe un vas al mănă- 

stirii Tismâna : „Acest artoforion aste 

făcut de Daniil ierom. — 1761“ (ibid. 
p. 64). 

v. Artos. 

Artofdrion. —v. Artofor. . 

Artorisăse.—vy. Artirdisesc, 

Artos, s. n.; î. eccl6s.: pain con- 

sacr6 ă la communion. Grecul &gros 
„pain“. Artos, la plural artosură sînt: 

„pâni în număr de cinci, ce în a- 

junul dilei sale onomastice duce ci- 

ne-va la biserică în timpul vesperei, 
ca să le binecuvinteze preutul, şi din 

cari apoi împărtăşesce atât pe preuți 

cât şi pe toţi ai casei sale“ (L.M.). Cu- 

vîntul se iea une-ori drept anaforă 

sail vice-versa, 

57
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B. De la Vrancea, Sultanica p. 191: 
„ȘI din mâna popei, multă, vreme, n'a 
luat nici colac, nici prescură, nici 
artos.. 

E. Baican, Obiceiuri la, Români (Buc. 
1884 p. 15): „uliac, Ş6rece dis prefă- 
cut în pasere fără pene pentru că a 
măncat artos în diua de Paşti...« 

v. Anaforă. — Litiă. 

Arturisâse. —y, Artirdisesc. 

VArţ.—y, Arţi. 

“Arţ, ârță, adj.; terme d'invective. 
Cuvînt bănăţenesc, întrebuințat numaj 
ca, ocară, 

»Do& muieri certându-se o dată, una 
care se ţinea că e superi6ră, celei-lalte, 
începu a batjocuri pe cea-laltă că e 
de n6m mai de jos decât ea, şi între 
altele îi dise : 

»— Cine eşti tu ? 

Arţo, 

Şchiarţe, 

Şogo, 
M6go, 

Surdo, 
Ştirbo ! 

- „Pe cine ai tu? 

Pe arțu, 
Şchiarţu, 

Şogu, 
Mogu, 

Surdu, 

Ştirbu [,.,% 

5. Liuba, Banat, c. Maidan) 

Bănăţânul arţ Şi arfă se pare a fi 
în legătură cu muntenescul arțoiu 
şi arţiră în ghicitârea despre „Ci6ră 
şi Porc“: 

Arţira 

Pirţira 

Incalecă, 

Pe arţoiu 

Pirţolu, 

Dar arţolu 
Pirţoiu 
Nu pâte să încalece 
Pe arţira 
Pirţira, 

(Bulgărescu, Ghicitori p. 19 

V. Arţibur. 

Arțăg, s.n.; emportement, brus- 
querie, penchant ă la colăre; toupet (?). 
„Aplecare la măniă Şi reutate“ (L. M.). 
Nu derivă din maghiarul harag „Cco- 
lăre“ (Cihac), căci atunci ar remân6 
ne'nțeles ș, ci este o formaţiune _ro- 
mănâscă din ha ?$ „escarmouche“ prin 
sufixul pejorativ -ag (v. -A49). 

E sinonim cu părţag, cu care se Şi asociază în proverbul : „Arțagul îşi 
găsesce pârţagul“ (Pann, II, 95). 

Alexandri, Craiu-noă, se. XI: 
„ISpravnicul. Numi umbla cu mâ. 

ţa 'n sac, şi'mi respunde curat cum 
te'ntreb, c'apoi îţi găsesci Bacâu cu 
mine. 

„Corbu. Cum îi vrg d-ta, cucâne; 
cică vorba ceia : arțagu îşi găsesce părțagu...« 

O imagine a arțagului la Anton Pann, 
Prov. 1, 120: 

Intraceste galte, resucind mustaţa, 
Plin de nebunie, cu arțag în sine, 
Se ardică 'ndată,,. 

La acelaşi, Mog-Albu, 1 p. 9: 

De o fi, diceam în sine'”mi, vre un om bă: 
nuitor 

Şi cu artag la beţie, bătăios, gâlcevitor... 

G. Baronzi, Limba română p. lO1, 
ne asigură că arfag se chiamă, Şi „p& 
rul dela câfă“. Ar fio remarcabilă ana- 
logiă cu francesul tou pet. 

v. Arţăgos. — Harţ. 

"Arţăr (plur. arțari), s. m.; t. de 
Botan.: Acer platanoides, 6rable. Ay-
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bore înrudit cu palten, jugastru 
şi eladeş, -din familia Sapindacee- 
lor (Dr. Brândză). 

A. Odobescu, Dâmna Chiajna, p. 88: 
„Riul cu apele sale galbene, curge pe 
o matcă de lut năcleios, ocolită cu un 
desiş de verdsţă; acolo salciea, pletâsă, 
socul mirositor, alunii mlădioşi, arța- 
ră cu pojghiţe roşii, carpenii stufoşă, 
salba-mâle şi teii crese amestecați...“ 

„lon pădurariul mi-a istorisit, că 
Mama pădurii şi-a, ascuţit dinţii cu 
arceriu, adecă cute petrificată din 
arțariu, când era să se lupte ea cu 
Făt-frumos. Din arfariu se fac gialăe 
săi rendele, câde de topor şi de sapă 
etc., fiind fârte tare şi alb; acest lemn 
se petrifică, după spusa țeranilor, fă- 

cându-se arceriu pentru ascuţit bri- 

cele...“ (Iconom G. Theodorescu, Galaţi, 
Mavromolu). 

In Vâlcea (com. Zăvoenii şi Nisipii) 
fetele mari se duc la un „hududoiu“, 
adecă, un păriiaş, fac peste el o pun- 

tecică din surcele de alun, arțar şi 
scaete, la capătul căriia pun un busu- 

ioc, şi apoi recită invocând fie-care pe 
„scrisul“ ei: 

Tu, alun, 

Să mil aduci ca pe-un nebun! 
Tu, harțar, 

Să mil aduci ca pe-un căluşar! 

Tu, scaete, 
Să mil aduci ca pe-un herete!.. 

unde ne întimpină tot-o-dată forma a- 
spirată : harţar. 

Arţarul se întrebuinţăză şi'n medi- 
cina poporană. 

Florea Copil, Carte de doftorii Mss. 
1188 (în Arch. Stat. din Buc.): „Pen- 

tru dor de inimă, flori de arzar să 

fiarbă cu apă nencepută şi să'i d6 să 
b6 sâra şi dimineţa“. 

În poesia poporană se întrebuințâză 
mai ales deminutivul ar țăraş. 

Din latinul acer este cu neputinţă 

  

  

a scâte pe românul arțar (Cihac), după 
cum a observat'o deja d. V. Burlă 
(Studie filologice p. 137), care crede că 
arțar derivă dintr'o formă latină vul- 
gară arce (=span. arce) prin su- 
fizul -arium. In adevăr, pe lîngă 
spanioiul arce Diez mai indică forma 
catalană ars (Etym. Wtb. 21, 6), iar 
sufixul -arium este unul din cele 
mai obicinuite în limbile romanice pen- 
tru a forma numiri de arbori. 

Nu cumva din acest arce va fi de- 
minutivul arcior în cântecul popo- 
ran din Moldova? . 

Frundă verde areior, 
Ori de mine nu ţi-i dor? . 
— Dor mi-e, puiule, de tine, 

Dar de ce nu vii la mine?.. 

(Conv. lit. 198 p. 619) 

v. 23 Arțar.— Arţăraş. — Jugastru. 

“”Arţăr (plur. arțar), s. m.; t. &In- 
dustr. popul. : une partie du mstier 

battant. O parte din resboiul de țesut 

numită şi jug. Se face din lemnul 
arțar, de undei vine şi numele. Cu- 
vintul se întrebuințâză mai ales în 
Oltenia, dar e cunoscut şi peste Car- 
paţ. 

„Uneltele de țesut se numesc: răz- 
boiu, brigle, spată, ițe, arțari, zatcă, 
scripeţi...“ (Pr. C. Ionescu, Mehedinţi, 
c. Şişescii-de-jos; Pr. R. Popescu, Me- 
hedinţ, c. Isverna). 

„La resboiu de ţesut, arțar se chia- 
mă băţul care ţine briglele şi iţele, 
fiind făcut din arțar“ (D. Cerbulescu, 
Mehedinţi, c. Cloşani). 

S. P. Marian (Familia, 1885 p. 352): 
„Arfariul sau giugul e un drucuşor 
supţirel şi rotund sai şi în patru 
muchi, care se pune de-a, curmedişul 
laturilor denainte ale stativelui, 6ră 
la resboiul din Banat se pune peste 
doi drucuşori ce vin de-asupra stati- 
velui prinşi cu un capăt de picădrele
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de *nainte, 6ră cu cela-lalt capăt înțe- 
penite pe do& speteze, cari în Banat 
se numesc cocae. De arfariu sai giug 
se prind nu numai vătalele prin mij- 
locul brăţărilor sai betelor, ci Şi ițele...“ 

v. t' Arţar. — 2: Resbotu, 

SArţăr, s. n.; î. pastoral: sorte de 
bergerie. Cuvînt bănățenesc, sinonim 
cu stână. 

„La ciobani stână se dice numai 
când e bine acoperită şi mai lărguţă; 
când e mică şi acoperită cu Scorţă şi 
cetină se dice scorţar, iar dacă e 
ce-va mai mare — arțar“ (A. Bociat, 
Banat, c. Clopotiva). 

Nu scim, dacă derivă sai nu din 
arțar „6rable“. Bănuim mai curând 
că nu. După analogia lui „Scorțar“ din 
„ScOrţă“, ar trebui să presupunem o 
tulpină arţ, sai arţă, de unde ar 
veni acest arfar prin sufixul -ariu m. 
Nu cum-va să fie o contracţiune din 
areţar dela arete „bâlier“? 

V. t-Arete (p. 1544). — Sână. 

Arţăgăş, -âşă, adj.; impâtueux, a- 
gresseur, bourru, taquin, querelleur. 
Sinonim cu arțăgos, derivând din 
arţag prin sufixul - aş. Se rostesce 
mai mult aspirat: hărțăgaş. Deja, la 
mitropolitul Dosofteiu, Paremiar 1683 
f. 31 a, Isaia XIII, 4: „Domnul Sa: 
vaoth au poruncit a linbă ghărțăgaşe, 
veniţi dela pământi de departe...“, 
unde grecesce: âvrâreira YYve. 6 7 4.0- 
u dy, iar latinesce: „mandavit genti 
bellicosae...* 

V. Arţag. — Arțăgos. — -aş. — Hăr- 
făgaş. 

Arţăgos, -60să, adj.; impâtueux, a- 
gresseur, bourru, taquin, querelleur. 
Mai întrebuințat decât sinonimul a r- 
tăgaş. 

ARȚĂRAŞ 1260 

Balada „Toma Alimoş“ : 

i Stăpânul moşilor. 
| Şi domnul câmpiilor, 

Manea, slutul şi uritul, 

Manea grosu! ş'aragosul... 

(G. D. T., Poes. pop. 582) 

Balada „lordachi al Lupului: 

Omeni buni şi credincioşi 
Ce's la masă ruşinoşi, 

Dar la luptă hărţăgoşi... 

Cuvintul are o mulţime de sinonimi. 
Jipescu, Opincaru p. 67: „Parcă 

| eşti luat din iele, or din dăvînt, când 
păşeşti. Cine stă flămând, e nevoia ru- 

mânului, bolnav, arțăgos, pornit la 
rele, cârcotaş şi cârtitor...& 

I. Crengă, Moş Nichifor Coţcariul 
(Conv. lit. 1877 p. 376): „nu'i erai 
acum mai nici o dată boii a-casă, ba 
chiar se făcuse buclucaş, hărțăgos 
şi de tot hapsin..* | 

A. Odobescu, Pseudokyn. p. 172: 
»Nemul scriitorilor— totâguna, şi pre- 
tutindeni mai arzăgos...“ 

V. Arţag.— Arţăgaş. — Hărţăgos. 

  

  Arţărăş (plur. arfăraşi), s. m.; petit 
| rable. Deminutiv din ar țar, forte 

des în poesia poporană. 
Balada „Radu-Şerban“ : 

  

Frungă verde arţăraș, 
Vino *nc6ce, clobănaş... 

mai jos: 

Frungă verde arțăraş, 
la ascultă, dăcăiaș... 

(G. D. T., Poes. pop. 47%) 

Doina „lubitul“ : 

Frungă verde arlăraş, 
Ei tubesc un flăcâlaş, 

Volnicel şi tinerel, 
| Par'că "1 tras printiun inel... 
| 

(Ibid. 807 
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Doina „Naşul şi finul“: 

Foicică arţăraş, 
Bată-te crucea de naş, 

Cum naiba m& înşelaşi 

Şi cu cin'm$ cununaşi!... 

(bid. 334) 

Cântec poporan din 1848: 

P6e verde arțăraș, 
Spunemi, spune'mi băeţas, 

Unde" drumul la oraş...? 

(bid. 489) 

Doină din Ardsl: 

Frungă verde arțăraş, 
Şam avut un fecioraş; 

Arţăraşul s'a uscat, 
Fecioraşul n'a lăsat... 

(Vulpian, Texturi p. 10) 

Doină din Dobrogea: 

Foe verde arțărag, 
Bată-te crucea de naş... 

(Burada, Călăât. p. 245) 

v. t Arţar. 

Arți s. harţă, s. m. pl.; t. ecclâs.: 

semaine ou il est permis de manger 

de la viande le Mercredi et ie Vendredi. 

Pentru Români, ca şi pentru ceilalți 
de rit grecesc, este un păcat de a nu 

posti în tote miercurile şi vinerile, 
afară de unele săptămâni cari pârtă nu- 
mele de arţi. Se dice şi la singular arș, 
însă rar. Pârte obicinuită este rostirea, 

aspirată harţi sai chiar hărţi : „hârț, 
certa tempora quibus orientali ecelesiae 

addicti absque dierum diserimine carni- 

bus vescuntur“ (Lex. Bud.). Pe a-locuri 

poporul întrebuinţeză o formă femi- 

nină : hârțe sai hârţă (D. Arghirescu, 
Covurluiu, c. Moscu). 

Pravila dela Govora 1640 f. 34 a: 

„0 săptămână întregă după paști şi 
altă săptămănă întrâgâ după rojdist- 

vo şi în harţii de carne şi ai 
brănzei,* * 

ARȚIBUR 
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Corbea, Psaltirea, Mss. circa, 1700 în 
Acad. Rom., ps. XCV: 

Cântare noao voi cântaţ 

Domnului şi] slăviţ cu danţ, 

Și de laudeii faceţ harţ 

Purur6 în post şin arţ... 

Jipescu, Opincaru p. 152: „Or că 

partea boierească are dăprindere să 

tot dea pin arţ?...“ 
Î. Crângă, Amintiri din copilăriă, (Con- 

vorbiri lit. 1881 p. 458): „In septemâna 

Hârţă sai Cărn6l6ga, moş Vasile, 

viind la Folticeni, între alte merinde 

aduse feciorului sei şi trei purcei gri- 
jiți gata...“ 

Lavrian şi Maxim (Gloss. p. 285) 

înrudesc pe ari cu harţ, de unde ar- 
ţag. Cihac (IL, 136) pune cuvintul în- 

tre elemente slavice, amestecându!l în 

acelaşi timp eu rusul harti „nour- 
riture, d6pense“ şi cu grecul cort: 

Bovrte. D. Şain6nu (Elem. turc. p. 

52) se mărginesce cu rusul harti, 

care este în adevăr de origine tura- 

nică. În fine, episcopul Melchisedec 

(Chron. Roman. 1. p. 83) apropie pe 

ați numai de &ortifovrţie, adecă 

de arţibur, despre care vedi mai 

„jos, şi se pare că singur ate dreptate. 
v. Arţibur. — Harţi. 

Arţibăr, arţivăr, arţivurţ, harţiburie, 

arţi-urţi, s. m.; 10. t. eccles.: certains 
jours d'abstinence ou de jeâne chez 

les Armâniens; 20. sobriguet des Ar- 

mâhniens, consideres comme herstiques; 
30. t. famil.: nom donn6 aux chiens. 

Ca, nume de câne se dice arțibur şi la 

feminin arțibură. Numai cu acest sens 

şi sub acâstă formă cuvintul a deve- 

nit poporan, cel puţin în Moldova. Cu 

cele-laite dos sensuri, sub diferite forme, 

el nu ne întimpină decât în texturi. 

In tâte sensurile, acâstă vorhă ne araţă
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vechea nepriinţă a Românilor pentru 
Armeni. 

V. Armen. 
„Arțibur sai Arţibură este un nume 

ce se dă la câine sai haită. Se 
povestesce că un arhierei armân, re- 
tăcind printr'o pădure, avea cu dinsul 
un câne cu numele de Arțibur, şi nu- 
mai cu ajutorul acelui câne a putut 
să, 6să din pădure la lume, şi de atuncă 
Armenii ati făcut sfinţ pe acel câne.“ 
(G. Căderea, Nemţ, c. Buhalniţa). 

Pravila dela Govora 1640 f. 56 b: 
„Armenii ceia ce's de trei ori proclâţi 
spurcatii postii se postescii, de trei ori 
blăstemaţi arfivurii proclâţii...“ 

Ibid. f. 57a: iara, lepădaţii ha n- 
dzizarii ce sânt Armâni postii faci 
atunce şi jărtva, întwac6 săptămănă în 
toată unui căine oare-căruia arţi- 
vurţii Armenii... « 

Episcopul Melchisedec, Chron. Roma- 
nului I p. 38: „Din certele religi6se ce 
a urmat din anticitate între Greci Şi 
Armeni, între aceste do națiuni s'aii 
iscat şi întărit o mare ură şi antipa- 
tiă, care nu o dată ati ajuns la fana- 
tism. Grecii ati stârnit asupra Arme- 
nilor o mulţime de fabule calomni6se, 
şi le-aii respândit prin scrierile lor şi 
pe la cele-lalte naţiuni ortodoxe. Nu.: 
mele de Armân a devenit sinonim cu 
Arian, ca şi când ei ar fi eretici ari- 
ani. Aii născocit că ei sar fi închi- 
nând unui câne Harţiburie, care ar fi 
zugrăvit în bisericele lor, pe care Par 
fi sărutând spre diua de pasci s6ra, 
când se adună ei e fac învierea; că, 
ar fi postind în onârea luj septămâna 
din carnavalul de iârnă, carea la noi 
se numesce harţi (dela Harţiburie) 
saii Cârnelegă, pe carea, în pofida, lor 
Ortodoxii ar fi deslegând'o tâtă; că 
Armenii ar fi având cea mai plăcută 
desfătare de a, spurca pe creştini orto- 
doxi prin mâncare, pentru care îi şi 
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poftesc la mesele lor. In limba română, 
am citit o carte tradusă din grecesce, 
unde se spun o mulţime de fabule de 
aceste contra Armenilor, între altele 
şi istoria cânelui Harţiburie. Am găsit 
încă asemeni fabule întrun manuscris 
vechiu român, tradus din limba sla- 
v6nă, în anul 1668 de gramaticul Staico 
servitor bisericei domnesci âin Tirgo.- 
vişte. Opera, este îndreptată contra Ji- 
dovilor, Latinilor, Armenilor, Lutera- 
nilor, Calvinilor. Despre Armeni, spune 
istoria, cânelui Arţi-urţi...« 

Numele curat armenesc al postului 
care se ţine înainte de postul cel mare 
este aratavor k, ceia ce însemnâză 
„precursor“ sa „premergător“; un post 
instituit de sf, Grigorie, creştinătorul 
Armeniei. Am&nunte asupra acestui 
post se pot vede la Chudobasevă, Hero. 
puuecrie nanaruuxu B5pOyIenia Apuau- 
ckOă Ilepeea, Petersburg, 1847, p. 150, 
207. Din aratavor k, Grecii ai fă- 
cut corinBoveio», cuvint despre care 
Du Cange (Gloss. mea. Graecit. ad voc.) 
aduce o mulţime de texturi bizantine. 
Din derțqfovgrov sa născut apoi la 
Grecii moderni dorţuBourți „Pantepe- 
nultima settimana dinanzi la quare- 
sima di Pascha de "Greci, nella quale 
mangiano essi carne ogni di“ (Soma. 
vera ap. Cihac, II, 136), de unde, cu 
multă probabilitate, derivă românul 
arţi. 

V. Arţi. — Harţiburie. 

Arţiră | 

V. Ar. 
Arţoiu | 

Arumă, s. f.; t. de Botan.: arum 
maculatum, gouet commun. Costinescu: 
„Arumă = barba lui Aron, pi- 
ciorul viţelului, mărceţi. La 
Baronzi, Limba română p. 128, ne în- 
timpină pluralul : parumă, gouets“. Alţi 
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sinonimi : rodu-pămîntului, Un- 
gurbucă, Cocoş6ică (Dr. Brândză). 
Arumă vine d'a-dreptul din forma la- 
tină arum, pe lîngă care Romanii 
aveau pe aron şi pe aros, numai 
acesta din urmă de gen feminin. 

v. Barba-hiă- Aron, 

Arumsâlă 

  

Arumese V. Arom... 

Arumiţor | 

Ariine (aruncat, aruncare), vb.; je- 
ter, lancer, rejeter, rebuter, objecter; 
m & arunc, se precipiter, s'6lancer, dan- 
ser. Sensul primitiv al cuvîntului, cu- 
rat plugăresc, este acela de a plivi, a 
smulge buruenile ce crese pe 0 ară- 
tură saii într'o grădină: „Sherber, 
sarcler“. Acest sens îl păstrâză pînă 
astădi italianul arronco. In latina 
vulgară adrun c o=everto, alieno (Du 
Cange). 

Şainânu, Semasiol. p. 159: „arunc 
derivă din latinul eruncare, cuvînt 
întrebuința numai de scriitorii agro- 
nomi cu înțelesul de a plivi un câmp 
de buruieni, a arunca bă1ă riile. Im- 
portanța, extraordinară ce agricultura 
a avut şi are în viaţa, socială a popo- 
rului român, a făcut să se generali- 
seze acestă expresiune agronomică , 
luând locul clasicului jacere“. 

Activul arunc e sinonim cu asvir- 
lesc sai sviîrlesc, de care se deo- 
sebesce prin mai puţină violenţă sai 

„iuţâlă; bună-6ră la Ion Neculce, Letop. 
Il. p. 318: „căt era Antioh Vodă de 
straşnic la mănie, că de multe ori la 
divan cu buzduganul asvirlia în 6- 
menii cei Yinovaţi...“, unde ar î fost 
mai puţin potrivit poruncă. 

Basmul „Prâslea cel voinic“ (Ispi- 
tescu, Legende p. 85): „Acum e tim: 

| 
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pul când (Smeul) are să vină la prând, 
şi are obicelu de aruncă busduganul 
cale de un conac şi lovesce în uşă, în 
masă, şi se pune în cutu.—Dară Prăs- 
lea lua, busduganul, îl asvirli înapoi 
mai departe...« 

Arune este dară, ce-va, mai puţin de- 
cât asvîrl, dar ce-va mai mult decât 
sinonimul 16 pă d, care rare-ori expri- 
mă o acțiune violentă. 

Costache Negruzzi, O alergare de 
cai, II: „prin ademenirile vostre o fa- 
ceţi de "şi calcă datoriile sale de fe- 
mee, uită virtutea, 16p%dă cinstea, 
ca să s'arunce în braţele v6stre...% 

La Românii de peste Carpaţi, ca si- 
nonim cu arunc se întrebuinţeză țip: 

Cu cheile sor jucat 
Mulţi pruncuţi 
Nepricepuţi ; 

Nu scii în foe le-au tipat, 
On apă le-ai aruncat... 

(Pompiliă, Sibiu, 54) 

Reflexivul m & arunce e sinonim cu 
mă r&ped. 

Anton Pann, Erotocrit p. 49: 
In tâte părţile ca un vultur 
Se repedia şi se arunca... 

I. Activul arunce 
„A arunca, a asvirli cu mâna sai în- 

tr'alt chip, a lepăda, a depărta cu ură, 
cu asprime, a nu voi, a nu priimi, a 
părăsi cu despreț“ (Costinescu). 

Ion Neculce, Letop. II. p. 253: „D0- 
roadele tot îl suduia (pe Dimitraşco 
Cantacuzino) şi-l hătcăia, Şi arunca -cu 
petre şi cu lemne după dănsul...« 

Coste Băcioc, laşi 1619 (A. I. RI, 
2 p. 6): „au văndut; o prisacă cu pomi, 
şi prenpregiur prisecei loc în toate păr- 
țile căt va put arunca un om cu un 
topor... & 

Beldiman, Tragoa. v. 1475: 

Fii patriei se numesce, învaţă pe patrioţi, 
Dice să'i dea ascultare, să saie la arme toţi, ?
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Jugul robie! s'arunce, îi vremea de deşteptat, 
Căci strămoşii din mormiînturi strigă toţi 

neîncetat... 

Doină din Arâs]: 

Când vegi fața 1 rumeidră, 
Un dor aprig te omâră ; 
lar când trece şi “ţi zimbesce, 
Câmpu ?n faţă “i înfloresce ; 
Şi când ea se prinde ?n joc, 
Se tot i6gănă 'ntrun loc 
Şin voinici aruncă foc... 

(Pamilia 1884 p. 455; Alez., Poes. 2 301) 

Zilot, Cron. p. 33: „când, ce să 
vadă ? o negură de Pazvangii, ca nisce 
hiare turbate, venia răcnind Şi arun- 
când focuri...“ 

Acelaşi, p. 36: „ȘI câte-va dile ne 
încetat ai aruncat tunuri asupră”i, şi 
întrun trup ca acesta de zidire abia 
trei saii patru ghiulele ai nemerit,..% 

Valurile apei aruncă o scândură 
pe mal. 

Pravila Moldov. 1646, f. 21 (cf. Pra- 
vila Mateiu Basaraba p. 340) : „carele 
va găsi pre marginia unii ape mari 
fie-ce lucru, ver mare, ver micii, carele 
va fi aruncati apa ca o plavie, acesta 
de nu'l va mărturisi, nu va avia nice 
o certare,..“ 

Cine-va aruncă o mantă pe umeri, 
Jar figurat se pâte dice ca în doina 
„Cât o fi“ : 

De te prind cu fată-mare, 
Ţi-o aruncă în spinare... 

(G. D. 7., Poes. pop. 316) 

„l-a aruncat că este prâ-tinăr=il lui 
a object6 sa trop grande jeunesse“ (Pont. 
briant). 

II. Reflexivul m& arunc. 
Miron Costin, Letop. Ip. 813: „striga 

Căzacii : ziceţi-ne în vio parte, ori să 
mergem, ori să ne aruncăm în şanţuri 
dupre obiceiul nostru,..« 

Cantemir, Ist. Ieroglif. (Mss, în Acad. 
Rom. p. 33): „Ciacalul acâsta dela 

) Vulpe audzind, dzisă : Eu după, cuvântul 
tău şi în fundul mării a mă afunda, 
şi în mijlocul focului a mă arunca, şi 
nice cum vieţii mele a cruța, nu mă 
voiu feri...“ 

Balada, „Român Grue Grozovanult ! 

lată Grus dă 'napoi 

Şi S'aruncă printre voi 

Ca un vint înviforat 

Intr'un lan de grâti uscaț... 

Balada „Inelul şi năframa“ : 

Vorba bine nu sfirşia, 

Şi de cale se gătia, 

Pe-un cal ager s'arunca 

Şi la tabără pleca... 

Balada din Banat „Gruia lui Novac”: 

Şi 'şI scotea un căluşor, 
Ca un mânz de sprintelor, 
Care cure iepuresce 
Şi S'aruncă ogăresce,, 

(Col. 1. Tr, 1882 p. 621) 

A. Pann, Prov. 1, 87: 

Pe loc se desbracă, se aruncă *n baltă, 
Negândină nerodu co să pață ş'altă... 

Filimon, Ciocoii vechi p. 81: „Apoi 
lăsând să 6să din adâncul peptului ei 
un suspin înfocat, se aruncă în braţele 
ciocoiului...* 

I. Crângă, Amintiri din copilăriă 
(Conv. lit. 1881 p. 19): „Povestea cân- 
tecului : 

Fă-m8, Dâmne, val de tel 
Să m'arune între femet...“ 

“Legenda St-lui Nicolae, sec. XVII 
(Cod. MSS. miscell. al bis. St. Nic. din 
Braşov, p. 140): „fu în lipsâ, mare de 
toate, cătii nu-i rămăsâse nice hrană, 
nice haine; o, amariă ! pănă în căte se 
aruncă meserâtat6 !,..« 

Impersonal, la Zilot, Cron. p. 9%: 
„Nu puţină ciudă cădu la ttă armia 
Rosescă de o nenorocire ca, acâsta, care 
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mai mult s'arunca asupra relei oteâr- 
muiri a comanâirilor, fiind că nică la 
vreme aii nemerit, nici câte aă tre- 
buit să aibă gata, or nu le-ai avut, 
sau le-ai avut prâste...“ 

Doina „Domnica“ : 

Paftaluţe şi cordele 

Numa'n flori şi fluturele, 

Ş'apoi să s'aruncen joc 

Ca un trandafir de foc... 

(Alex. Poes. pop. 2 349, 

Cântec de danţ, din Bucovina : 

Aruncă-te, mos bătrân, 

Că la 6rnă ţi-oiu da fin; 

Da de nu te'i arunca 

Nice pae nu ţi-otu dal... 

(Marian, 11, 233) 

La jocul ţurea saii cerbul, în 
regiunea Hațegului se cântă: 

Aruncă-te, cerbule, 

Că de nu te'i arunca 

Turtă caldă nu'i mânca 

Deia (cutare) săraca! 

Aruncă-te din călcânie 

Ca m6ra din căpătânie! 

Aruncă-te âin cercei, 

Ca mâra din clopoței... 

(P. Oltenu, Haţeg) 

II. idiotismi. 

10. arunc năpaste. 
Cantemir, Chron. II, 379: „Şi altă 

năpaste aruncă asupra lui Dragoş 
Vodă cu Românii săi, nu mai nescă- 
răndăvicioasă decât c6 dintâi...“ 

Mateiii Basaraba, 1649 (A.I.R.Ip. 
107): „dei măscăriţ, şi le aruncaţ n ă- 
păşti că vă unblă cu fâmiile...« 

In înţeles de asupriri fiscale : 
Nicolae Costin, Letop. 11 p. 82: „nu 

las aice mainte a pomeni de pecetlui- 
turile ce scosesă în țară Mihai Vodă, 
care s'au dat la tot omul ce eşisă la 
pecetluituri ; 6ră pe urmă neputăndu-se 
stringe banii atăţa căt. să'și  plinâscă 
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lăcomiea cea nesaţie, eşisă poroncă la 
zlotaşi să arunce năpăşti să se îm- 
brace toță banii după somele care eşisă 
din Visterie.,.“ 

Cu acelaşi sens, la Zilot p. 27: „cu 
amestecătura ce vrea să curgă să 
p6tă afla mijlâcele lesnici6se a arunca 

pe țâră biruri mai multe...“ 

De asemenea la Duca-vodă, Iaşi, 1681 
(A. IL. R. [II p. 255): „domnii mâle 
s'au jeluit cestu om anume Ghiorghie 
din sat €udii, zicăndu Ghiorghie că l-au 
fostu aruncat să tacă un car cu 
patru boi...“ 

v. Bir.—* Dare. — Năpaste. 
29. arunc sorţi. 

Locuţiune biblică. 

Silivestru, 1651 ps. XXI: 

„Şi pre veg- | 

măntul mieu a ; 

Tuncară sorţi... | falov xiigov... 
unde în Vulgata: „miserunt sor- 
temi. 

A. Pann, Prov. 1, 66: 

5 
„Xa ri 7ov 

imazioudv nov î- 

Ce trebue într'atâta să stăm şi să ne sfâgim ? 
Ci s'aruncâm sorţi mai bine, şi pe cine va 

căd6 
Atuncs toţi să se tragă şi numai unul să d6... 

S. F. Marian, Datine (Albina Carpa- 
ților 1879 p. 182): „Unii alârgă pe la 
babele vrăjitâre, ca acestea să le cate 
în cărți şi în palmă, să la arunce bo- 
bii, ră alţii se duc pe la zodieri,..“ 

v. Sorte. — Bob. 

30. arunc săminţă. 

Termen agricol. 

Pravila Moldov. 1646, f. I: „necum 
altă, ce nice sămănţa “ai aruncat 
acolia, nice acâia ca să nu aibă voe să 
o ia... 

Doină din Bucovina: 

M8 suii pe cea costiţă, 

Să'mi ar şi eu o brăsdiţă, 
S'arunc puţină semînţă.. 

(Marian, 11, 42)
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Cântecul Pandurilor dela 1821: 

Să trag brazda aracului 
La uşa spurcatului, 
O brăzduţă d'ale sânte 
Să ţile ciocoiul minte : 
Să'ți arunc un s&mînat 
Cu sângele mei udat... 

(G. D. T., Poes. pop. 484) 

Figurat, la, Moxa, 1620, p. 381: 
„noirâ, pământul ţeleniti Şi uruâncară 
sămănţa de pravoslavie,.. 

Cu totul în alt înțeles în Pravila, 
Vasilie Lupul f. 79: „Muiaria lui de 
să va înpreuna trupeşte cu altă mu- 
iare, cumu să dzice: una cu alta şi să 
varsă una la alta, ce să zice aruncă 
sămănţa, pentru că atasta iaste ca 
şi sodomiia,..“ 

v. Sămânţă. 
40. arunc ochii. 
Zilot, Cron. p. 6: 

Încotro aruncat ochii, alt nimic nu mai 
vedeai 

Decât jelbi unul la altul cum ar face audiai... 

Alecu Văcărescu p. 26: 

Ochii în ea cănd ţii arunci, 
De tot se 'ntunecă atunci... 

I. Văcărescu p. 237 : 

Unde-arunci plini de dulceaţă 
Ochii dătători de viaţă, 

Locul tot îl înviezi; 
P+6 urită e pustie, 
Beznă, ghiaţă, grozăvie, 

Unde tu nu luminezi.. 

Basmul „Tinerețe fără bătrâneţe“ 
(Ispirescu, Legende p. 3): „tocmai când 
era să 6să, îşi mai aruncă ochii o dată 
prin grajd, şi zărind întrun colţ un 
cal răpciugos şi bubos şi slab, se duse 
şi la dînsul,..“ 

Doină din Bucovina : 

Şi cum trec, şi cum se duc, 
Inapoi ochi 'și arunc... 

(Marian, II , 40) 

  

ia 

Doină din Banat : 

Unde-or fi 6meni mai mulţi, 
La mine să nu te uiţi; 
Unde sînt mai puţintei, 
Sarunci ochii pintre ei, 
Să te uiţi în ochii mei... 

(Vulpian, Texturi p. 104) 

unde apare fârte bine deosebirea între 
„a se uitat, acţiune intenţionată sai 
prelungită, şi între pă arunca ochii“, 
acţiune fără, precugetare sai momen- 
tană, 

La, deminutiv, înt”o doină din Ardel: 

Unde 'şi pune piciorul, 
Se aprinde mohorul; 
Unde-arunc un ochi şor, 
Arde sufletul de qor... ” 

(Familia, 1884 p. 481) 

In alt înțeles, o b6lă se aruncă pe 
ochi, saii pe ori-ce parte a corpului. : 

S. F. Marian (Descântece p. 7): 
„Spune descântătârea, că deşi albaţa, 
se vindecă în decursul descântării, to- 
tuşi trebue să se împlinâscă' cele noă 
dile menite pentru descântare, căci ne- 
împlinindu-se, albaţa Grăşi se aruncă 
pe ochi, 

V. Ochu. — 5 Albea (p. 729): 
50. arunc din cap —o clătinare 

nervâsă a capului. 
lon Neculce, Letop. II p. 348: „Im- 

păratul (Petru I) era om mare, maj 
înalt decăt toţi oamenii, era nu gros, 
tătund la față şi cam smaa, Ocheş, şi 
cam arunca câte o dată din cap flu- 
turănd,,.« 

V. Cap. 
60. arunepizmă,urgiă, ură, vrajă 

etc., o locuţiune forte dâsă mai ales 
în cronica lui Moxa, 1620: 

p. 347: „iară diavolul văzu viiaţa lor 
într'atăta bine în raju ca îngerii, ce 
nu putu râbda, ce aruâncă u rgie spr'in- 
şii cu pizmâ...“; 

p. 353: „aruncară vra, je şi li se arăta 

Da
 

en 
e
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că cu brăbăţiia nu voră pute lua Troada, 
nice cu sabiia, numai cu hitleniia...« ; 

p. 356 : „acestuia aruncă pizmâ Tu- 
lie de'li tăe, şi pre fetorii, şi-i strânse 
bunâtatia toata la dinsul...&; 

p. 374: „veni măniia lu Dumnezeu 
spr'insul şi-i aruâncară pizmâ toţi...“; 

p. 388: „dâcila aruâncă pizmâ cu 
vrăjmâşie Varda, pre părintele... ; 

p. 394: „Foca aruncă u rgie pre Ţi- 
mishi pentru că vădise oare-cine cu 
nişte cuvinte râle, deci “li goni dela 
dinsi,..% 

A. Pann, Erotoer. p. 8: 

Că cu cât mai mult stăpânul pe sluga își va 
iubi, 

Atât şi ură aruncă asupra'i când va greşi... 

Nicolae Mustea, Letop. III p. 78: 
„dacă face un Domn obiceiu măcar 
căt de rău, alţii pre urma lui pr6 lesne 
fac pe obiceiul acela, fără de nici o 
îndoslă, aruncănd grija sau păcatul 
asupra aceluia ce lau scornit,..& 

v. Grijă.— Păcat. — Pismă,. 
70. E ciudată, locuțiunea „au, arunca, 

nădejdea“, la Zilot p. 21: „Căpitan- 
paşă, întru care îşi avea aruncată 
totă nădejdea, sa...“; ea. se găsesce 
însă deja într'un text din secolul XVI, 
Legenda, St-ei Parasceve (Cod. Mss, 
miscell. al bis. Sf. Nic. âin Braşov, 
p. 72): „Aşa amu cu totii sufletului 
ruga-se, şi toată năd6jăs spre a lu 
Dumnezeu maică aruncă... A arunca, 
nădejdea spre sai întru cine-va, 
este a avâ o speranță întemetată, tare, 
neclintită. 

v. Nădejde. A 
8%. O expresiune poporană remarca. 

bilă: arune căruntâţă = încep a 
av6 peri albi. 

Am întrat fâr' de mustsţă, 
Șacum arunc căruntâţă; 
Am întrat putu de Român, 
Şam agiuns moşn6g bătrân... 

(Alex., Poes. pop. 252) 
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9. Când cine-va sâmănă prâ-mault 
cu vre-unul din părinţi sai din n6- 
muri, se dice că: s'a aruncat în par- 
tea cutăruiat. 

I. Crângă, Povestea, lui Harap-alb 
(Conv. lit. 1877 p. 177): „Imi pare 
reit că m'am luat macar spânul cel de 
al doile cu mine. Dacă sa aruncat în 
partea mâne-sa, ce-i vinovat el?,..& 

10%. In basmuri: „a se arunca în slava, 
cerului...“ —,s'6lancer au haut du ciel“ 
(Julie Hasdeu, Thâatre p. 844). 

V. Slavă, 
110. Melancolia sat ipoconâria, nu- 

mite în specie aruncat sai arun- 
cătură, sînt nesce bâle pe cari, 
după credinţa poporului, babele sai 
duşmanii le aruncă asupra omului : 

Frungă verde trei nuiele, 
Mamă, suratele mele 
'as6ră s'ati socotit 
Şi as6ră s'aii vorbit, 
Doi mamă, 'ntr'un corn de şură 
Să'mi arunce fapt şiură.. 

U. B., Trans. p. 186) 

V. 2% Arunca. — Aruncătură, 
12%. Proverbi: 
»Fă-mă, mamă, cu noroc Şi mă a- 

Tuncă "m gunoju...“ (Pann, II, 133). 
„Fă bine şi] aruncă 'n drum“ (ibiq, 

II, 20). 

Binele de re te scapă, 
Să” aruncă chiar şi în apă... 

(bid. 1, 72) 

„La copaciul fără pome nimen6 nu 
aruncă pâtră“ (ibid. II, 126). 

„Un nebun aruncă o pstră în gîrlă, 
şi o mie înţelepţi nu pot să o scâță“ 
(ibid. III, 118). 

In batirul Dumnâvstră 
lacă m'arunc pe fersstră.... 

(bid, 11, 151) 

„O dicătâre fârte respândită la Ro- 
mâni: Nu mai arunca m6rtea în Ţi-
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gani!“ (R. Simu, Trans., c. Orlat), când 
cine-va se pr6-laudă sai se prâ-îngâmfă, 
credându-se mai ce-va decât alții. 

Jipescu, Opincaru p. 149: 
„—M&, Timboace, da ce zăboghişi | 

în casă mai mult? Or te bătu mufe- 
rea şi mai întârziaşi?... 

p—Aşa o hi, măi Dane! Mult te 
gândişi? Poate că tu ai pățit aşa lu- 
cru gacum aruncă moartea în Ţigani!...« 

v. Tigan. 
IV. Particulari tăţi fone- 

tice. 
Sonul n în arunc se rostia ca o vo- 

cală nasală. De aceia la Macedo-ro- 
mâni el a despărut de tot, dic6ndu-se 
drucare şi chiar arcare (Dr. Obede- 
naru), €r în vechile texturi române se 
scrie adesea prin litera vocală. Aşa, 
afară de unele citaţiuni de mai sus: 

Textul biblic oltenesc circa, 1560 (Cuv. 
d. bătr. I p. 11): „pre trupurele vostre 
câle morte eu le voiu aruânca (apov pna) 

ca pre idoli voştri...“ 
Fragment biblic din sec. XVII (Cod. 

MSS. miscell. al bis. Sf. Nic. din Bra. 
Şov, p. 259): „să nu ne înşine aruîn- 
câmu în nâpaste...“ Şi tot acolo p. 
294: „nice să ne aruâncâmu noi înşine 
în nevoi şi în nâpâşti...% 

Moxa, 1620, p. 382: „ȘI aruâncă pre 

toţi dăjdi grele...“ 

Mitropolitul Varlam, 1642, [. f. 143 a: 

„prinsârâ/] şi] aruâncară întro groapâ..* 
In limba poporană poetică, ne în- 

timpină şi forma darunc, cu eufonicul 
d ca, în „dalb“, „daur“ etc. 

Colindă din Ialomiţa : 

Şi când ochi'şi darunca, 

Dinapoi maica venia... 

(G. D. 7. Poes. pop. 286) 

Balada „Toma Alimoş“ : 

Ochi'şi negri darunca, 

Peste câmpuri se uita, 

Şi departe ce 'mi zăria ?.. 

(Ibid. 58) 
v. Astiri. — Lepăd. —? (ip. 

  

Aruncăre (plur. aruncări), s. f.; Pin- 
finiţif d'aru n ce pris comme substan- 
tif: rejet, action de jeter, de langer 
etc. „Asvirlire, lepă&dare, nevrere, ne- 
priimire a unui lucru, împingere dela. 
sine“. (Costinescu). 

V. Arunc. — Aruncătură. 

"Aruncât,-ă, part. pass d'arune 

pris comme adjectif: jet6, lance etc. 

Exprimă, ca adjectiv t6te sensurile ver- 

bului arunc: asvirlit, lepădat, res- 

pins. 

V. Arunc. 

2Aruncăt, part. pass6 d'arunc 
pris comme substantif: 10. jet, rejet; 

10. t. de Med. popular.: mâlancolie, hy- 
poconârie. 

Ion Ionescu, Bunul gospodar p. 36: 

„Sămănătorul trebue, precum pe toate 
seminţele cele mici, de asemine şi pe 
trifoiu să'!l arunce în do rînduri, 

mergând cu aruncatul şi întorcându-se 
tot pe un loc...% 

Se întrebuinţâză, adesea, în construc- 
țiunea, supinală: „de aruncat=de le- 

p&dat, ce pâte sait cată a se arunca, 
a se lep&da“ (Costinescu). 

Ca nume poporan de o bâlă, e sino- 
nim cu aruncătură. 

Descântec „Spălarea Urei“ din Bu- 
covina : 

Şi să m& speli pe mine: 

De ură, 

De gură 

Şi de făcâtură, 

De dat, 

De fapt 

Şi de arunca... 

(Col. 1. Tr. 1882 p. 330) 

V. Arunc.— Aruncătură. 

Aruncâte (pe-), ajj.; en jetant, en 
langant, desordonn6ment. Se dice şi pe 

| asvirlite. Fără şir, făra rinduâiă.
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N'am aşedat lucrurile, ci le-am pus pe 

aruncate. Unul din adverbii în cari, 

ca în „pe sărite“, „pe nesciute“, “pe 
audite“, preposiţiunea pe păstreză func. 
țiunea instrumentală a latinului per. 

v. Arunc. — Pe. 

Aruncătâr, -ore, adj. et subst,; je- 

tant, langant. „Care aruncă sai 
prin care se aruncă, se asvirle 

ce-va“ (Costinescu). 

V. Arunc. 

Aruncătără (plur. aruncături), s. f.; 

10, jet, coup; 20. objection, reproche; 

30. t. de Palâogr.: lettre ecrite au- 

dessus de la ligne; 40. t. de Med. po- 
pul.: melancolie, hypoconărie. 

19. aruncătură „jet, coup“: 

I. Văcărescu p. 535: 

Prin o aruncătură 

A genelor frumoase... 

pdruncătură Ge oc h i=coup d'oeil, 
apercu“ (Pontbriant). 

20. aruncătură „objection, reproche“: 

Basmul Fata Ciudei“ (Sbiera, Poveşti, 

p. 63): „Da unde'i dară? îl întrâbă ea, 

scârbindu-se şi supărându-se 6răș forte, 

făcându-i aruncături că el vrea so 
înșele... 

30. aruncătură, „lettre €crite au- -dessus 
de la ligne“: 

Ceia ce în' paleografiă se numesce 

„litterae columnatae“. 

Se întrebuința la Români numai cât 
timp ei ai scris cu cirilica,. 

Ion Ghica, Scris6rea IV : „mai adăoga 

câte un ucu-scurt, pe ici pe colea, sai 

câte o aruncătură doă pe deasupra, ca 

să fie slova mai ciocoâscă,...“ 

Acelaşi, Scrisrea XIII: „numai în 

câte-va seri m& învățase să scriii ro- 
mânesce; citiam slova cea mai clo- 

co6scă şi scrieam cu trei aruncătură 
pe d'asupra...“   

Cu cât manuseriptele românesci sint 
mai vechi, cu atâta aruncăturile sînt 

mai puţine şi mai rare. Apogeul lor 

este în secolul trecut şi în prima ju- 

mătate a, secolului nostru, când unii 
ajunseră a, scrie nu în două, ci în trei 
şi patru caturi, iar iscăliturile se făceaii 

printr'un fel de monogramă de litere 
suprapuse. | 

40. aruncătură  „mâlancolie, hypo- 
condrie“ : 

In Bucovina descântecul „de arun- 
cătură“ se începe cu: 

Leşiţi aruncături, 
Teşiţi făcături, 

leşii ţipături, 
Teşiţi săgeți, 

Ieşiti reutăţi... 

D. S. F. Marian (Descântece p. 25) 

observă : „Dacă cine-va cade într'o 
b6lă grea aşa, că nică decum nu'i vine 
a lucra, ci tot una stă supărat, sai 

îi vine dor numai de ducă, sai alte 

cugete rele îl cuprind, se crede că a- 

tare vrăjitre saii vre un duşman 6re- 
carele i-a aruncat nisce farmece în 

cale, şi el de acela s'a bolnăvit; aşa de 

red, pentru că a călcat în aruncătu- 
rile aceste,..& 

In acest sens se dice şi aruncat. 
v. Arunc. — 2 Aruncat. 

A-răptul capului (d'a-), adv.; la tâte 
la premiăre. Repeqindu-se fără a căuta 
la pedeci, aruncându-se într'o primej- 
diă fără preget, sati fără socotâlă. 

Alexandri, Surugiul: „Drumu cotigta, 
“pe lingă o prăpastie adâncă, plină de 
bolovani. Migcă, băiete! să mi te duci 
de-a-rupiu capului! Unde-am repedit 
caii la vale, unde-am cârnit oiştea, spre 
mal, şi 'ntr'o clipală, cai, trăsură, su- 
rugii, arnăut şi cțocoiu, eram cu toţii 
stâlciţi şi ucişi în fundu prăpastiei... 

v. Rump.— Rupt.
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lArvă s. hârvă (plur. arve, harve), 
5. f.; î. W'Agric.: vignoble situ6 au bas 
dune colline ou dans la, plaine. O viiă, 
care nu se află pe dl, ci pe loc şes. 
Cuvînt, f6rte remarcabil, care — fie cu 
sens de viiă, fie cu acela de şes —tre- 
bui să fi fost altă dată destul de res- 
pândit, după cum se vede din unele 
numiri proprie topice. 

Aurelian, Ţera n6stră p. 133: „Viile 
dela pâle saii de pe şes, harvele după, 
cum le dice în Prahova, se pot cum: 
păra şi cu 300 lei pogonul...* 

Tot în districtul Prahova, tocmai în 
regiunea cea vinicolă a Podgoriej, se 
află şi satul Ar vă, iar în districtul 
Putnei se chiima Arva satul Capo- 
tanul de jos, şi acelaşi nume îl portă, 
acolo doă riulețe (Frundescu). 

Cihac (II, 723) trage cuvintul din 
maghiarul ârva, pe care! traduce 
prin „orphelin, isol6“, şi observă : „la, 
plupart de vignobles &tant sur les col- 
lines, ceux dans la plaine se trouvent 
is0l6s“. Dentâiu, unguresce ârva 
nu însemnâză nici o daţă pisolâ“, ci 
numai „orphelin“, adecă un copil re- 
mas fără părinţi, şi negreşit că no- 
țiunea unei vii „fără părinți“ e tot 
ce pote fi mai ciudat. A] doilea, fie 
pe şes, fie pe dl, acolo pe unde se 
află vii, ele formâză tot-d'a-una O gru- 
pare, iar nu ne întimpină câte una 
Singuratecă. Al treilea, numele de A r- 
va dat riuleţelor dovedesce că sensul 
fundamental al cuvîntului este vale 
în oposiţiune cu dl. 

v. Vale. 

Arvă este tot ce pote fi mai roma- 
nic. Latinesce arvu m şi arva se 
chiamă o cămpiă care pote fi lucrată, 
astfel încât să producă, fie grâii, fie 
vin. Varrone (De re Trust.) dice anu. 
me : „majores nostri ex arvo aeque 
magno, sed male consito, et minus 
multum et minus bonum faciebant 

ARVAT AT 
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vinum et frumentum“. Intr-un text 
frances din 1326 ne întimpină arve 
cu un sens forte apropiat : „La ruis- 
selse qui est entre nos vignes de 
Rousâes et l'arve Thomassin... “*, 
unde femininul ar v e, adecă întocmai 
românul arvă din Prahova, însemnsză 
un fel de pămînt vinicol diferiţ de 
vigne=viiă. Du Cange (ed. Carpent. 
VII, 39) explică pe vechiul frances 
arve prin: „place Vague, propre ă 
bâtir“. Ori-cum ar fi, este aceiaşi vorbă 
cu al nostru ară. 

v. Harvă. — Visă, 

2Arva, t. de Chorâogr. popul. : nom 
d'une danse. Un joc al Românilor din 
Dobrogea, pe care'l cunâscem numai 
din nume. 

„Intre danţurile obicinuite pe aici 
în popor: Sălci6ra, Brâul, Oisa, Mă. 
runţica, Valu, Orindica, Arva, Raţa,..& 
(|. Diaconu, Dobrogea, c. Luncaviţa). 

V. Danţ. — Horă. — Joc. 

1:Arvât (plur. Arvaţi), n. pr. m. &hn.: 
Croate, Slave de Croatie. Din paleo- 
slavicul Harvati, Hriăvatin (Mik. 
losich. 

Nicolae Costin, Letop. 1 p. 88: „vă- 
zănd acei doi fraţi oştiri aţiţate între 
n&mul lor, vorovindu-se amândoi s'aiă 
clătit den Iliric, țara Arvaţilor, şi 
den Dalmația...“ 

Se întrebuința cu acelaşi sens şi 
forma mai puţin românisată Horvat. 

V. Șchăazi. —* Arvat. — Horvat. 

*Arvât, n. pr. m. pers. Este numele 
etnic Arvat „Croate“, devenit po- 
reclă, întocmai ca Rusu, Sirb u, 
Turcu şi atâtea altele. 

Sub Bogdan-vodă Lăpuşnânul era, la 
1569 Arvat vel-comis (Cond. Dol- 
jescilor II p. 392, în Arch. Stat.). 

Dumitru logofăt, Bucuresci, 1629(Doc.
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Rom. I No. 170 în Arch. Stat,): „loc de 
casă aic6 în oraş în Bucureşti derept 26 
de galbeni şi jumătate, care loc iaste 

între Dumitru Colâciu croitor şi între 
Arvat şi între pimniţa lu Siman ju- 
deţul...“ 

Un zapis de asemenea bucurescân 
din 1795 (ibid. No. 325): „eu jupănul 
Defta, neguţitorul den București, în- 
preună cu jupănâasa m6 Ancuţa fata, 
lui Arvat spătar ot Izvor...“ 

Din acest nume personal Arvat sa 
născut apoi numele topicArvătesci, 
după cum se chiamă, bună-6ră, un sat 

“în Mehedinţi şi o pădure în Romanați 
(Prundescu). 

V. 1: Arvat. 

5 Arvât. —v, Avat, 

Arvătesci. —v. 2: Arvat. 

Arvinte, a. pr. masc.: 10. Laurent; 
20, t. l&gendaire : une espăce de Jo- 
crisse, Ca termen legendar, Arvinte re- 
presintă un tip de om posnaş. 

Intr'un vodevil, Alexanâri a unit la 
un loc ambele personage comice popo- 
rane din Moldova : „Arvinte şi Pepe- 
lea“, cel de'ntâii ca, moş al Măndicăi, 
cel-lalt ca peţitor : 

» Pepelea. Mânca-l'ar zmeoaicele , 
ghiuj afurisit!,.. Şi ce faci tu acolo 
singurică ? 

„Măndica,. Cos ! 
„Pepelea. Rochiţa ta de nuntă ? 
'„Măndica. Ba!... antereu lui moş 

Arvinte... | 
„Pepelea. Îar îl cârpesci?... De când 

te sciii, alta nu faci... Mai deunădi i-ai 
scos mânicile, ca săi pui spete. 

„Măndica. Acum i-am scos spetele, 
ca să'i-fac poale. 

„Pepelea. Ha! ha! ba!... O Sajungă 
vestit în ţară antereu lui Arvinte, mân- 
ca-l'ar guzganii |...% 

| 
| 
| 

| 
| 
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Acest personagiii, ajuns în adevăr 
„vestit în ţară“, fusese creat de Donici 
prin fabula „Antereul lui Arvinte“ : 

Arvinte câtele ati ros la anterei, 
Dar n'ai stat mult sâ socotâscă, 
Ci singur el mere 
Se puse să! cârpâscă, 
lar pentru petici de cârpit 
Din mâneci a tăiat ca oa patra parte, 
Şi antereu L-ai gătit 
Cu mânicile prea scurtate, 
Incât, ori-carele vedea, 
De el ridea... 

Donici nu făcuse alt-ceva decât a 
traduce, schimbând numele „'Trişcă“ 
în Arvinte, o fabulă rusâscă de Kry- 
loft „Tpumruas xadrans“ : 

Y Tpamtu Ea 10RTax5 Rara Npoaparca. 
U7o AOaro Ayuars 175? On sa ATI 

Upunanea, 
Ilo uersepra 06p'Baax'p DYKaBOBT, 
H xokru sanzarars. — Kara rOr0BB... 

Acâstă fabulă a fost imitată fran- 
țuzesce de Baronul de Stassart sub 
titlul „Lhabit de Jocrisse“ şi italie- 
nesce de Gioachino Ponto sub titlul: 
„L'abito di Giocrisso“; dar numai la 
Români Arvinte a reuşit a deveni un 
tip poporan, căci se întemeiază pe cu- 
noscinţa legendară anteridră a acestui 
nume. 

In Transilvania prin „mo Ş Arvinte“ 
poporul înţelege pe un bătrân cărui 
îi place a da, sfaturi sai a judeca lu- 
mea. Astfel în basmul „Lupul cu cap 
de fier“ (Reteganu, Poveşti ardelenesci, 
III p. 28): „Spânul avea numai mână, 
de luat, dar nu şi de dat, iar m 0 ş 
Arvinte Qicea “aşa vor fi toți spâna. 
ticii pînă va peri lumea...“ 

Este şi o dicătâre rimată,:. 

Bine gice moş Arwinte: 
Vai de cap unde nu'i minte. 

(bid. YV, 79) 

Despre acest moş Arvinte, Bănăţe-
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nii a o poveste întrâgă, care ne spune 

că era popă, care la bătrâneţe „s'a, 

tras în s&creţii de munţi unde şi muş- 
chiul se teme să crâscă“, fiind des- 
gustat de îngelăciunile lumii (ibid. 
79— 85). 

In munţii Ard6lului există o altă 

legendă, în care personalul principal 

e tot popă, dar un om forte neastim- 

părat, astfel că vlădică Va pedepsit să 

fie preut într'un sat de Țigani : 

„Pre-sfinția Sa şi-a pus în gând pe 
vremea, acela să facă 6meni din Ţi- 

ganii din Puradei, căci îşi dicea: şi 
Ţiganii din Puradei sînt oi de ale mele, 

şi pe ei trebue să'i păstoresc, că am 

să daii samă lui D-eii pentru ei. De 
aceia Prâ-sfinţia Sa, ca să pâtă căpăta 
popă în Puradei, care să fie păstor la 
turma de Ţigani, a hotărit să dee pe 
fie-care an câte 200 florini aceluia care 
va sluji cu credinţă în Puradei. Şi 200 
florini pe vremea acela erai bani, nu 
glumă ! Şi cu tâte acestea nime nu se 
îmbulzia să fie popă în Puradei. Iar 

Ţiganii din Puradei era pe aci pe 

aci să'și lepede legea, ca să'şi capete 

preot. Atunci tot Pre-sfinţia Sa a pus 

ochiul pe părintele Avrinte, şi a hotă- 

rit ca să! trimită popă în Puradei. 
Căci părintele Avrinte, ca om tînăr, ne- 
insurat, învățat vrăşmaş şi pe faţă, şi 
pe dos, făcuse mai multe posne, şi nu 
era chip de a'l canoni. Ca în chin de 
cel mai straşnic canon a hotărit dară, 
Pre-sfinţia Sa să trimită pe părintele 
Avrinte popă în Puradei...“ (Tribuna din 
Sibii 1885 No. 138—143). 

In acest mod, pentru a românisa fa. 

bula lui Kryloff, Donici a întrodus în 
ea un vechii tip legendar curat po- 
poran, dacă nu tocmai de sgârcit, în 
or-ce cas de un om mult păţit şi a- 
juns comic prin păţaniile sale. 

Din documente, un act moldovenesc 
din 1689 (Condica Asachi în Arch. 

| 
| 
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Stat. t. 1 f. 238b) menţion6ză, în dis- 
trictul Fălciiului pe Avrintie, proprie- 
tar în satul Vitoltescii; iar un altul 
din 1659 (ibid. f. 527 a) vorbesce de.- 
spre „popa Avrentie“. 

Forma Avrinte, care circulâză ală- 
turi cu Arvinte, ne duce la etimo- 
logia, acestui nume. Arvinte este o 

metatesă din Avrinte, înlesnită prin 

mulţimea cuvintelor începătâre cu ar-, 

faţă cu puţinătatea celor cu ao-. 4: 

vrinte, la rîndul sei, corespunde unei 

forme literare Avrentie, întocmai ca 

„Terinte“ lui „Terentie“ sati „Axinte“ 
lui „Axentie“. 

Ion Neculcea, Letop. t. II p. 297: 
»Duca-vodă, dacă audi că şed Canti- 
mireştii la casele lor cu pace, îndată 

se îmbrăcă cu cămeşă de ghiață, deci 

şi trimise pe vlădica, de Roman anu- 
me Avrentie..“ 

Acest A vrentie figureză sub anul 
1701 în lista episcopilor din Roman ca 

Lavrentie. Multe note biografice 
despre el se găsesc la episcopul Melchi- 
sedec, Chron. Romanului, 1, p. 314 sqq. 

Prin urmare, Avrentie este o 

formă românâscă din lat. Lauren: 
tius sal mai bine din slav. Jlanpen- 
rii, căci latinul -tius sar fi asimilat 

la noi în f, pe când slavicul rii trece 
în - tie. Chiar perderea iniţialului 1 în 

Avrentie din Lavrentie este 
de provenință slavică. Arborul lau: 
rus „dafin“ se chiamă bohemesce şi 

polonesce vavrin (wawrzyn), iar nu- 

mele propriii Laurentius — polonesce 
şi bohemesce Wawrzyniec, Wawrinec, 
astfel că noi am făcut pe Avrentie 
dintr'o formă slavică Vavrentie cu 
perderea iniţialului 2 prin disimilaţiune 
cu al doilea v, pe când iniţialul 
de'naintea lui « nici întrun cas nu se 
perde la Români. O reacțiune însă pe 
deplin romanică contra slavicului A - 
vrentie este forma poporană Ar-
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vine, românisată nu numai prin meta- 
tesă, dar mai ales prin finalul -inte, 
ca şi când ar veni dintr'un prototip 
curat latin Arvens (Arventem) după 
analogia lui părinte = parentem , fer- 
binte = ferventem. etc. 

Printr”'o ciudată întâmplare, Lauren- 
tie, pe care biserica îl serbâză la 10 
August şi care fusese ars de vii în 
Roma pe la anul 257, se pote a fi fost 
şi el cam sgârcit, de 6ră-ce comunita- 
tea creştină de acolo îl alesese de ca. 
sier. Printr'o altă întâmplare nu mai 
puţin curi6să, acest sfânt a dat na- 
scere şi'n Franţa la vro două locuţiuni 
proverbiale, dar de o altă natură: „Stre 
sur le gril comme St. Laurent“, când 
se vede cine-va pus la strîmtâre ; iar 
când îşi recâgtigă un loc pierdut: 

„Cest aujourd'hui la Saint-Laurent, 
Qui perd sa place la reprend...* 

V. Arvune. — Anterezi. — Terinte. 

Arvon.—v. Arvune. 

Arv6nă.—v. Arvună. 

Arvînt.—v. Arvune. 

Arvină (plur. arvune), s. f.; t. ju- 
rid.: 10. arrhes; 20. tout, ce qwon donne 
au fiance ou ă la fiancâe avant les 
noces. In sensul dentâiu, care este cel 
general : „Preţ dat la facerea unui 
contract de cumpărare inainţe de pri: 
mirea lucrului cumpărat, în semn de 
obligaţiune pentru părțile contractante“ 
(DL. M.). Grecul câfa fu, câ6apă- 
»&s (Cihac). Din causa acestei deriva- 
țiuni, în vechile texturi nu sînt rare 
formele arăvonă şi chiar arăvon. 

Mitropolitul Varlam, 1642, 11 f. 33 
b: „miau dzisu sâ duci grăuli în 
Mirlikiia, şi iată că mi-au dati şi 3 
galbeni arâvonă,. .€ - 

21,177, 11. 
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Pravila Moldov. 1646, f. 3 (cf. Ma- 
teiu Basaraba p. 291): „de să va, 
tocmi vre un lucrător, şi de va lua 
asupra sa să, lucrâdze o vie, şi va, lua, 
Şi arăvonă dela stăpân şi va, încâpe a 
lucra,...& 

Dosofteiu, Synaxar 1683, Oct. 6 (f. 
50 a): „dându-le şi ardvonulă înpără- 
țâei ceriului...* 

Acelaşi, Liturgiar 1688 (Slujba ma- 
relui Vasilie f. 29 a): „a de fiu pu- 
nere darii, arăvonuhi de viitoaria mo- 
ştenie, pârga văcuitelorii bunuri...*; dar 
tot acolo mai jos (Pricegtenie f. 97 b): 
pArăvonă, vieţii. cei! viitore,..“ 

Mitropolitul Antim, Predice p. 18: 
„taina acâsta de astădi a schimbării lui 
Hristos închipuește şi este ca un ara- 
von acei măriri a, împărăției ceriului...% 

Forma românisată arvună ne întim- 
pină deja în secolul XVII. 

Pravila Mateiu Basaraba 1652, p. 
142: „De să va logodi cineva şi va fi 
muritii unuli deîntramănâoi sau băr- 
batulă sau muiar6, atunce numai ce 
să întoarce arvuna la part6 car6 e vie, 
Jar nu îndoită,...& 

Noul Testament din Belgrad 1648, 
Paul la, Corint. 1, 22: 

Carele ne-au şi 
sămnat pre noi 

şi d6de arvuna 
Duhului întru ini- | * ritus in cordibus 
mile noastre... nostris... 
dar la margine explică pe arvună prin 
zălo gil. 

Legiurea Caragea, 1818 p. 17: „De 
să va face vânzară cu arvună, şi să 
va căi vânzătoriul, dă înapoi arvuna, 
şi mai plătâşte încă atâta... 

Ibid. p. 42: „Când să va strica ]0- 
godna, atunci arvunele, adecă, darurile 
dela logodnă, să daii înapoi...“ 

A. Pann, Prov. 1, 152: 

Când te tocmesci, cere să'ţi dea plată bună; 
Nu lua îngrabă pe nemic arvună,.. 

58 

Qui et signa- 

vit nos, et de- 
dit pignus Spi:
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În sens comic: 

»—Să'mi Gai arvună. 
„—Gura mea arvună %, respunde 

cumpărătorul; dacă însă e un om cu- 
noscut; că nu se ţine de cuvînt, atunci 
vîndătorul îi zice: 
„lată aşa şi aşa în arvună ţi !“ 

(R. Simu, Trans., c. Orlat) 

v. 1':Grec. 

Arvunăse (arvunii, arvunire), vb.; 
donner des arrhes. A da arvună. 
Une-ori se întrebuinţeză şi forma ar- 
vunez. În vechile texturi însă găsim 
aravonesc şi chiar mai grecesce: ară- 
V0nisesc. 

Dosofteiu, Paremiar 1683 (a 7-ia 
Miercur;, f. 34 b): „Astădză acel vi- 
clâni sau strânsi săbori şi asupra 
Svinţii tale deşiarte să învăţă, ; as- 
tădză din voroavă laţul Iuda şi] ara- 
voniaşie, iară Caiafa fără de voe măr- 
turisiaşte...“ 

I. Crengă, Stan Păţitul (Conv. lit, 
1877 p. 23): „Scaraoschi îl într6bă: 
— Ei copile, ce ispravă al făcut ? Câte 
suflete mi-ai arvonit? Dă'ţi solia! — 
la mai nimica, stăpâne, respunde dra- 
cul... 

Dosofteiu, Liturgiar 1683 (Molitve 
petdesiaţ, f. 114 a): „nedejdile nostre 
ciale de îmviere şi de neputreda viaţă 
prin a ta neminţită, făgadă ni să ară- 
vonisescu,. 

A. Pann, Prov. I, 151: „Arvuneză Gin 
vreme pe fericita muncă...“ 

V. Arvună, 

Arvunit, -ă, part. pass6 d'arvu.: 

ne sc pris comme adjectif: celui qui 

a regu des arrhes. Cu sens de lo- 

godnic, acest cuvint ne întimpină 

în Fragmentul biblic din sec. XVII 

(Cod. MSS. miscell. al bis. Sf. Nic. din 

Braşov, p. 34): „lui losifii ca arvuni- 

  

  

tului de purur6 fetei şi pâzitoriu, în- 
preună, şi slujitoriu curâţiei ei...“ 

V. Arvunesc. 

Arvâne $. arvun $. arvân $. arvînt, 

subst. m.; t. de Botan.: Quercus pe: 
dunculata, Quercus robur, rouvre. Cu 

proteticul d, acest cuvînt nu e rar în 

„colinde; fără d şi sub forma arvune, 

îl cunâscem în districtul Dimboviţa. 

Colindă din Dobrogea : 

Prunduleţ de Mare, 

Sub s6re resare 

Un verde darvint 

Bătut tot de vînt; 

Nu'i verde darvint 

Nici bătut de vînt, 

Ci'i un roş călin 

Bătut de vint lin... 

(Burada, Căl&t. 65) 

Şi 'ntr'o altă colindă tot de acolo: 

Prunduleţ de Mare. 

Crescutu-mi-a tare 

Aici pe pămînt 

Un verde darzânt... 

(Ibid, 82) 

Colindă din Ialomiţa: . 

In prunduţ, de Mare, 

Sub zare de s6re, 

Născut'a 

Crescut'a 

Dun verde igrvant 

Şun roşu călin... 

(G. D. T., Poes. pop. 85) 

Colindă din Teleorman : | 

In schela Mării, 

In vadul sării, 

Născut'a 

Crescuta, 

Dun verde darvun, 

Verde şi frumos, 

Sus frunga'i măruntă, 
Jos umbra'i rătundă,.. 

(bid. 84)
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O colindă din Ialomiţa : 

Sub zare de s6re 

In ostrov de Mare 

Născut'a, 

Crescuta 

Dun verde darvon, 

Dun rumen călin... 

D. G. D. Teodorescu (Poes. pop. 50), 

publicând acestă din urmă colindă, ob- 

servă în notă: „In alte variante iar- 
„vant şi darvant, 6r ca refren se dice: 

„darvunel cu frunqă verde. Este vorba 
„despre sicomor, dis bulgăresce asop, 

„sai mai bine despre arțarul stufos, 
„cu frundă lată ca de platan“. 

Nu e nici sicomor, nici arțar, şi nică 
cu bulgarul „iavor&, comun tuturor 

Slavilor, mare a face. 

In basmul despre li6na Cosândana, 
aşa cum se povestesce în Dimboviţa, 

cei trei feciori de împărat merg pe 

rînd „pînă deteră de un arvune mare, 

al căruia virf se părea că ajunge la 

cer“: de acolo se începea împărăţia 
Ilenei. „Arvune, cu tonul pe 4, însem- 

n6ză un stejar secular“ (G. Stănescu, 

Dimboviţa, c. Bilciuresci). 

In colinde arvânt şi arvun ni se înfă- 

ţişeză ca un arbore tot-da-una „verde“ 
în antitesă cu „roşul călin“. In graiul 

țeranilor din Dimboviţa arvune se aplică 
la stejar, caracteristic 6răşi prin ver- 

d6ța sa pînă gin locuţiunea prover- 

bială : „Român verde ca stejarul“. Este 
anume gorunul, numit şi slădun 

(Dr. Brândză), de unde se explică prin 

analogiă sufixul în arvun, astfel că, 

înlăturându-se d'o-cam-dată finalul -un 

ca analogic, remâne tulpina arv.-. Nu 

mai vorbim despre iniţialul d în for- 

mele cele poetice darvun, darvânt, dar- 

von, care este numai eufonic ca gin 
„dalb“, „daur“, „darunc“ etc., între- 
buinţate mereii în cântece, nică o dată 
în graju, 

Să ne întrebâm acuma : de unde vine   

tulpina ar v- şi forma cea organică 

arvint? 

Noi scim cu certitudine că din nu- 
mele personal Laurentie Românii ai 

făcut Arvinte. In arv- dară, prin 
acelaşi transiţiune fonetică, se pote: 
ascunde laurus. Din laurus o for- 
maţiune laurentum = arovnt se 
constată, prin numele vechiului oraş 
italic „Laurentum“ şi chiar prin am- 
plificatul „Laurentius“, analog cu „Te- 
rentius“, care nici el nu se pâte justi- 
fica fără o formă intermediară „teren- 
tum“ (Corssen, Aussprache 2I, 512). 
Pe de altă parte, un adjectiv latin vul- 
gar laurinum=italianul „laurino“, 
spaniolul „laurino“ etc., a devenit la 
Români arvin ca substantiv, întoc- 

mai precum din adjectivul „alninum“ 
sa făcut la noi „anin“, sai franţu- 
sesce „ch6ne“ din adjectivul „querci- 

num“, 'Trecerea ulteridră a lui arvin 

în arvun, mai înlesnită prin labialul o, 

se datoreză, precum am ar&tat'o mai 

sus, analogiei celor doi sinonimi go- 
run şi slădun, pe cari poporul îi 

rostesce de asemenea gorune şi slă- 

dune, după cum se dice şi „anine“ 
alături cu „anin“ sai „căline“ lîngă 
„Călin“. 

După fonetica românsseă, inițialul 7 
de 'naintea lui a nu dispare. Chiar din 

„lăurum“ noi avem pe „laur“ ca nume 

forţe poporan al plântei Datura-stra- 

monium. De undei dară dispariţiunea 

„lui 4 în arvînt ŞIn arvun ? Vorbind 

despre cuvîntul „Arvinte“, noi am v&- 
dut înriurirea slavică în perderea, ini- 

țialului 7. Aceiaşi înriurire slavică ne 

întimpină, prin urmare, şi'n perderea, 

iniţialului / în arvînt=laurentum 

şin arvun =laurinum. In adevăr, 

numele polon al dafinului sa format 

şi el din romanicul „laurinum“, dar 

înlocuind pe î prin v: wawrzyn = 

vavrin „laurier“; tot aga la Bohemi:
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wawijn; iar unii Slavi, din causa, dis- 
parițiunii lui 7, ai confundat pe dafin 
cu arțar, numit slavonesce „lavor“ 
(Linde, v. Wawrzyn; cfr. Matzenauer, 
Cizi slova p. 238). Inriuririi slavice 
se datoreză şi forma tarvant, cu pro- 
teticul :, pe care fonetica, slavică îl 
acaţă mai tot-da-una la, iniţialul a-: 
iablani = ablani, iagne = agne, iadii = 
adi, iazi=ază ete. 

Legionarii romani aduseră în Dacia 
o nomenclatură, întrâgă greco-italică a 
laurului: dafin (0âpw), laur (lau- 
rum), laurînt (laurentum) şi lau- 
rin (aurinum). Laurul însă, care le 
fusese atât; de familiar în Italia, aci 
nu se afla nicăiri. Numirile lui ati cău- 
tat să se transporte la alte plânte, 
cu cari el înfăţişa vr'o asociaţiune de 
idei. Laurul din grădini sai cel im. 
portat din străinătate a păstrat nu- 
mele de dafin, care însă a devenit 
tot-o-dată la Olteni sinonim cu salcâm, 
negreşit din causa mirosului florilor 
acestuia, din urmă. Cuvîntul laur sa, 
pogorit la otrăvit6rea: ciumăfae „Stra- 
noine“, care face pe om să alureze, 
după cum aiuraii în vechime pitoni- 
sele măncând frunde d'ale adevăratu- 
lui laur (De Gubernatis, Myth. dq. 
plantes II, 193). Laurin sa dis ste. 
jarului celui verde. In fine, laurînt 
a remas, ca un termin botanice nedecis, 
numai în poesia poporană. In vâcul 
de mijloc, influinţa fonetismului slavie 
asupra limbei române a făcut ca lau- 
rin şi laurînt să p6rdă pe iniţialul 
|, devenind apoi pe calea analogică : 
arvun şi arvînt, pe de o parte prin 
paralelism cu mulţimea, cuvintelor ro- 
mâne încep&tore prin ar- faţă cu pu- 
ținătatea celor cu au-, pe de alta, 
prin analogiă cu sufixul -un în sino- 
nimii gorun şi slădun. 

V. Afin. — Arvinte. — Aurel. — Dafin. — 
Gorun. — Laur. — Slădun. — -um,.. 

  
  

    
  

Arvunăl. —v. Arvune. — Aurel, 

Arz (plur. arzuri), s. n;; rapport, 
m6moire, requste, supplique, pâtition 
colective. Se dicea, şi aspirat har. 
Cuvint turcesc, acum despărut din 
graiu, altă dată însă forte întrebuințat 
în relaţiunile României cu Pârta-Oto- 
mană, alături cu compusele *arz-i 
mahzar şi 'arz-i hal, cari luai 
la noi formele de : aremahzar, are- 
magzar, arzumagzar, argimageariu , 
arzuhal, arzihal, areahal, arzoval, har- 
zoval etc. (Şainânu, Elem. ture. p. 10). 
Sinonim cu pîră şi jalbă. 

Ion Neculce, Letop. II p. 268: „au 
început a facere pâră Şi harzuri la 
Poartă, a pârire pe Munteni...“ 

Acelaşi, p. 314: „Mihai Vodă dela 
închisoare dela Țarigrad au făcut un 
ara de lau dat la Impăratul cu pâră 
pre Antioh Vodă.“ | 

Acelaşi, p. 884: „sosind boierii la 
Țarigrad, au socotit vreme Şi au pă- 
scut prilejul, şi când au eşit Impăratul 
la g6mie, ei Şi-au aprins rogojini în 
cap şi au dat ars la, Impăratul, jă- 
luind pre Nicolai Vodă ce le-au făcut...& 

Obiceiul aprinderii rogojinelor în a. 
semeni ocasiuni se generalizase la Ro- 
mâni chiar când nu aveai a face cu 
Turcii, ci cu autorităţile țerei, şi se 
pare că tocmai etimologia poporană 
dela ard a înlesnit lui arz de a se 
respîndi în graiu. 

Ion Ghica, Scrisrea XIII : „Sai 
sculat Tirgoviştenii cu mic cu mare, 
Şai venit la divan la Bucuresci cu 
rogojini aprinse în cap şi cu 
jalba în proţap...* 

De câte ori însă se întrebuința cu- 
vîntul a7z, era vorba anume de Turci. 

N. Muste, Letop. III p. 41: „pre: 
cum este deprinsă firea Moldovenilor 
grabnică la lucruri noue, numai căt 
li se părea cevaşi boierilor . Moldoveni
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spre Domnul lor, se şi ducea în pri- 
begie în țara Muntenâscă, la Brănco- 
venul Domnul Muntenesc, şi se scula, 
cu pâră asupra Domnului lor, făcănd 

arzuri la Poarta 'Turcâscă...“ 
Enachi Cogălnicânu, Letop. III p. 

216: „Atunce Domnul ai făcut un arz 
dela toată țara şi dela Turcii de loc...“ 

Acelaşi p. 222: „şi aii găsit cu cale 
ca să facă arz dela toată țara cătră, 
Împăratul...“ 

Beldiman, Tragod. v. 649: 

La Brăila să, se scrie şi la Țarigrad un arz 
Să ne scape de osîndă, să ne scâtă din necaz... 

Mai puţin poporană era forma, arzuhal. 
Axinte Uricar, Letop. II p. 181: 

„Murind dar acei Mubaegi Ahmet, Aga, 
aii dat arzuhal copiii lui la Vezirul 
Ali Paga,..“ 

Enachi Cogălnicânu, p. 215 : „spuind 
şi halul lui cei sai tămplat, arătănd 
şi ce venituri are Domnul aice, Pai 
pus la cale ca să facă geretlic, zicănd 
că ei îl vor ajutora la toate, făcând 
un arzaval cătră Împăratul Sultan 
Mehmet...“ 

Dionisie Eclesiare, Chron. (Papii, 
Monum. II p. 199): „Iar voă Moruz 
însejinţându-se că nu s'aii putut a se 
schimba lucrul, fiind măestru ai făcut 

altă meşteşugire, şi puind de ai făcut 
harzoval, adecă jalbă cătră împăra- 
tul...€ 

Şi mai puţin poporan era arzmah- 
2ar, despre care a se vede exemple la 
d. Şainenu. 

v. * Artic. — Jalbă. — Piră. 

Arzmahzăr.—v. Arz. 

Arzop.—V. Harzop.— Brândă. 

Arzumagzăr | 

V. Ara. 

Arzubăl |   

As-, pron. d&monstr. f.: abrâviation 

d'astă, cette. O scurtare din astă, 
întrebuințată în graiul poporan atât 

de "'ne6ce precum şi de *ncolo de Car- 
paţi, dar numai în asociaţiune cu unele 
denumiri. de timp: n6pte, dimi- 
n6ţă, vâră, tâmnă etc, cari se 
încep printr'o consână. 

Jipescu, Opincaru p. 56: „ghisai as 
n6pte un pustii 45 ghis urit, scuipaţi- 
vă ?n sin, şi hiie d&parte d'ast loc...& 

Doină din Moldova: 

Unde mi-aştern, nu mă culc; 

Unde gândesc, nu mă duc; 

Că m'am dus as vară-odată, 

Ş'am oftat o iernă toată... 

(Elena Sevastos, Cântece p. 56) 

Doină din Ardăl: 

Scii tu, bade, mai as vară, 

Amîndoi mâncam o pară; 

D'acum de-am av6 cu sacul, 

Nu ne-am da unul la altul... 

(Familia, 1884 p. 203) 

unde editorul pune : adi-vâră“, ceia, ce 

nu are nică un înţeles. | 

„umblu dă as-dimin6ţă dâpă, primar, . 
şi nu lam găsit pă nicâiri, umblai-ar 
năjitu pîn cap săi umble...“ (Ph. Theo- 
dorescu, Ialomița, c. Lupşenu) 

„as-n6pte a întrat luchi 'n zăvadă, 
ga mâncat v'o trei oi, ehâtră-le 'n 
gură şi mărăcini în cale d5 jigănii afu- 
risite !“ (ibid.) 

v. Acest. — Ast.— Est, 

Asăchi.—v. 1: Asân. 

“Asălt (plur. asalturi), s. n; assaut, 
attaque de vive force. Este italianul 
assalto, prin care totuşi nu se pot 
înlătura turcul jură ş şi slavicul nă- 
vală, trei sinonimi de o potrivă fo- 
lositori : o armată dă asalt unui loc 
întărit; un singur om pote da nă- 
vală în ori-ce grămadă de Gmeni ar-
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maţi sait nearmaţi; o oştire dă lurăş 
asupra unei oştiri. 

Enache Văcărescu, 1792 (Papiu, Mo- 
num. II p. 252): „până a nu sosi în- 
păratul, Andrianopoli se lu de Vezi- 
rul la asaltul sau luruş cel de *n- 
tâlu...“; şi mai jos (p. 264): „fu tre. 
buinţă ca să ia întâiu cetatea Asahu- 
lui, care şi făcându-o muhaseră, o lua, 
cu asalț...« 

Urmaşul lui Enache, marele logofăt 
Ion Văcărescu, în Grădinaru orb (Buc. 
1836) p. 13, s'a încercat a întroduce 
şi verbul „a asaltat: 

Tunul bombăind când zbiară 
Şi când trimbiţa răcneşte, 
Atunci inima se umflă, 
In plept arde, colcăeşte ; 
Zece mii viteji pă ziduri 

Cu mânie le asaltă,. 
O, ce viat! atunci, ce viaţă! 
Sufletul îl simţ cum saltă... 

In Moldova, asalt dat6ză tot de pe 
la finea, secolului trecut, 

Enache Cogălnicânu, Letop. III p. 
278: „Mosecalii într”acâstă ârnă se apu- 

„case să bata Benderul, şi fiind o mul- 
țime de 6ste Turcâscă într'însul, n'ait 
putut să 7] eie îndată, ci după multă 
întărziere despre tâmnă, pe care Pai 
luat cu asalt Şi cu mare morte de 
îmbe părţile...“ 

Costachi Negruzzi, Sobieski şi Ro- 
mânii : „Asaltul începu. Tunurile age- 
date pe scaune de lemn, băteat ne- 
contenit cetatea...“; şi acelaşi, Muza de- 
la Burdujăni sc. 4, cu un sens figu. 
rat: „Cupidon, care vrea să mă l0- 
vescă, prin întreite asalturi,..« 

v. Îurăş, 

2: Asălt (asăltat, asăliare), vb. —v. 
1: Asalt. 

Asămăn.—vV. Asemen. 

  

    

"Asan, n. pr. pers. m.; Hassan. 
Nume turcesc devenit la Români aprâpe 
tot atât de stereotip pentru Turci ca 
şi „Ivan“ pentru Ruşi. 

In „Jocul păpuşelor“, 'Turcul cel 
omorit de Muscal 

E Asan 

şi popa îi cântă: 

Asane, Asane, 

Bine "ţi şsde mort în sane; 

A-s6r'al mâncat păsat 

Şacum dracul te-a luat... 

(G&. D. T., Poes. pop. 129—30) 

Balada „Ion“ din Ialomiţa : 

Dai călcâe să mă duc, 

Să mă duc la Câmpu-lung, 

La grajdu lul Asan ture: 

Să "i măsor grajdul de lung, 

Să 'mi aleg dun cal porumb... 

(Reteganul, Cărţile sătânului 1886 p. 128) 

Din acâstă causă Românii cei tur- 
ciți sai crescuţi pintre Turci căpătat 
Şi ei ironica poreclă de Asan sat la, 
deminutiv Asanachi, ca boierul 
despre care vorbesce Ion Ghica, Seri- 
s6rea VI: „La Iaşi boierul Hasana- 
che, care făcea parte din casa mili- 
tară a lui Ioniţă Sturza, a fost 
arestat de Kiuciuk-Ahmet-Aga Şi pus 
în spînqurătâre fără măcar a preveni 
pe Domn, sub cuvint că acel Hasa.- 
nache, după ce creştin fiind se tur. 
cise, s'ar fi întors iar la religia cre- 
ştinescă, ca să scape de pedâpsa de 
care era ameninţat pentru un omor 
ce săvirşise asupra unui Turc...“ 

Se pare că tot, de felul ăsta a fost 
„Asan cămăraşu ll“, căruia Constan- 
tin Brâncovenu (Cond. Brâncovenâscă 
în Arch. Stat. p. 167—169) i-a întărit
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la, 1696 cumpărătârea mai multor l0- 

curi în Bucuresci. 
Numele de familiă Asachi, ilu- 

strat de George Asachi, iniţiatorul cul- 

turei moderne în Moldova, nu pâte îi 

decât un deminutiv din Asan. Ca dos 
forme deminutivale, Asachi se re- 

feră cătră Asanachi în același fel 

ca „Costachi“ cătră „Costandachi“ , 

„Machi“ cătră „Manolachi“, „Tachi“ 

cătră „Matachi“ şi „Dumitrachi“ etc. 
v. -achi. — Hasan, —"Durc. 

2: Asan S. As6n, D.pr.M.; nom Wune 

famille noble de Moldavie. Acest nume 

îl purtase cel de'ntâiu marele înteme- 

etor al imperiului româno-bulgar ce-va 

înainte de 1190. Fiiu-set Ioan şi-a 
adaos apoi ca poreclă. De aci di- 
nastia întrâgă a, devenit cunoscută ca 

Asani, iar cădând ea, aşa sa numit 
o posteritate cam îndoi6să, cel pu- 
țin nu pogorită da-dreptul, ci numai 

prin alianţă, şi care a ajuns cu 

mult mai târdiu pintre boierimea, Mol- 

dovei. 
Legenda S-tei Parasceve, sec, XVI 

(Cod. Mss. miscell. al bis. Sf. Nic. din 

Braşov p. 75): „dulcele creştini în- 

păratulii Şchâilor loannii Asen, fece- 

rulii înpăratului lu Asen cela bătrâ- 

nuli...€ 

Cantemir, Descriptio Moldaviae p. 

114, începe în următorul mod lista 
familielor boieresci de pe atunci: 

„Abazoestii, 

„Arburestii, 
„ăAsani, qui ab Asane Ioannis 

Valachorum apud Choniatem principis 

fratre originem ducunt,..* 

El revine asupra lucrului, vorbind 

despre întemeiarea imperiului româno- 

bulgar, în Chron. II p. 250: „Capetele 
aceştii rădicări fost'au doi fraţi Peter 

şi Asan; dintwacest Asan sânt Asa- 

mii carii şi astăzi sânt la noi în ţară,   

măcar că cu multă vreme mai pre 

urmă au venit în Moldova...“ 
Când anume s'aii stabilit Asanii în 

Moldova, nu scim. Singura menţiune 
documentală despre dînşii o aflâm în 

do& acte, pe cari d. A. Papadopol-Ca- 
limah le-a dăruit Academiei Române. 

Unul, din 1668, scris românesce, se 

începe în următorul mod: 

„Adecă noi Apostol Gologan şi fe- 

meia m6 Ana fata lui Iurco nepâta 

Nichitei şi fisorul nostru Nichita, 

scriem şi mărturisim cu acest zapis 

al nostru pentru un sat anume Lă- 
turiş6nii la ţinutul 'Tecusului, care 

sat au fost dirâptă cumpărătură lui 
Enachi postelnicul şi apoi lau dat 

danie lui Enachi Cilibiul carele au 
fost fior lui Costantin Cilibiul Asani 
unchiul dumisale lui Manoli gătra- 
rul, iar Enachi Cilibiul aă fost văr 

primar dumisale lui Manole şătrarul, 

apoi neavând cuconi după moartă lui 
au rămas la mâna frăţine-să lui Curtu 

jarăş văr primar dumisale lui Ma- 

noli, etc.“ 
Actul întreg sa publicat în Conv. 

lit. 1887 p. 829—831, cu următârea 

observaţiune interesantă de d. Papa- 

dopol-Calimah : „Vasilie Cilibiul, pe 

care] găsim la 1764 mare logofăt al 

Moldovei sub Grigorie Alexandru Ghica 

Voevod (Letop. III p. 261), era de fa. 

milia sa Asan“. 

Actul cela-lalt este un crisov dela 

Vasilie Lupul din 1650, slavonesce, 

în care sînt menţionaţă : „kyr Asa- 

nachi“ fiiul lui „Constantin Asan 

Celebi“, apoi lorga Asani şi fiii sei 

Manoli şi Constantin, proprietari în 

districtele Tecuciu şi Covurluiu. 
Forma Asani represintă pe grecul 

Acdwns. In adevăr, posteritatea vechi- 

lor Asană era grecisată deja în seco- 

lul XIV, când unul dintre ei, Alexie 

Asan, stăpânia pe lu 1373 insula
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Thasos şi sa închinat Veneţianilor 
(Hopf ap. Jiretek, Gesch. d. Bulg. 
p. 384). 

Titlul de Cilibii, care însoţesce 
în actele de mai sus numele Asani, este 
şi el semnificativ. 'Turcesce „delebi“ 
însemn6ză, „maitre, seigneur, noble“, 
aplicându-se mai în specie la nâmurile 
grecesci cele mai mari din Constanti- 
nopole. Cilibii erai Cantacuzinii, Rallii, 
Paleologii, Comnenii etc. Dintr'aceste 
familie constantinopolitane ajunseseră 
a face parte Şi Asanii. Se pare însă 
că'n liniă bărbătâscă ei nu mai exista 
acolo pe la 1580, căci Martin Crusius 
(Turco-graecia, p. 497) dice: „De Asa- 
nibus, foeminae tantum superesse 
feruntur“. Linia bărbătâscă să fi trecut 
Ore de pe atunci în Moldova ? Şi ciudat ! 
pâte tocmai din Moldova, adecă din me- 
dievala, „Cumaniă“, va fi plecat cu patru 
secoli înainte, ' precum vom ved& mai 
la vale, străbunul Asan, primul îm: 
părat al Româno-bulgarilor. 

Cumcă fraţii Asan şi Petru, funda. 
torii dinastiei lor, n'aii fost Bulgari, 
ci Români, o constată nu numai una- 
nimitatea, scriitorilor bizantini Şi occi- 
dentali din acea epocă, Choniates, Vil- 
lehardouin, Henri de Valenciennes etc., 
cari îi numesc într'una, „Bio“ sat 
»Blas“, nu „Boviydgor“ sai „Bougrest, 
dar o spune pe faţă, însuşi fratele lor 
cel mai mic, devenit cel mai celebru, 
împăratul Ioaniţii, care se lăuda merei 
că se pogâră „a sanguine Romano“ 
(Theiner, Monum. Slav. merid. t. ] 
p. 11, 156—17 etc.). Dar ce fel de nume 
e Asan, pe care la purtat unul din 
cei trei fraţi şi a transmis apoi în- 
tregei posterităţă ? 

Cuvintul n'are a face cu slavicul IAC5R'% 
„luminos“, căci în „Yasinii“ tonul cade 
tot-d'a-una pe prima silabă, pe când 
în Asan îl vedem tot-d'a-una, pe a doua, 
ori-cum ne întimpină scris acest nume 

în monumente, adecă în texturi slavice: 
Aces, Ackar, Acans Şi Acans, far în 
cele grece şi latine: "Ac, "Acdvoc, 
"Aodvqc, Asan, Asanus, Assanus. Forma 
Slavică cea mai veche, pe care o în- 
trebuinţai în acte şin inscripţiuni în- 
sişi urmaşii primului Asan, este Ac 
= Aseni (ef. Rakovskii, N e kolko 
r&ti o As&niu, Bielgrad, 1860, passim). 
Forma ne-slavică Asan îşi manifestă 
fonetismul românesc atât prin trece: 
rea lui € în a, întocmai ca în „sară= 
seră=lat. sera“ saii „asamăn=—as6măn 
—lat. assimilo“ ete., precum Şi prin fina- 
lul -n în loc de “ni, căci românesce 
„Asani“ însemneză o pluralitate al că- 
rila Singular e Asan. De aci resultă 
că Grecii şi Occidentali audiseră acest 
nume din gura Românilor, nu al Sla- 
vilor. In fond însă el nu este nici 
Slavic, nici românesc. 

In secolii XI-lea, şi XII-lea Românii 
din Dacia Traiană, mai ales cei din 
Moldova şi din partea resăritână a 
Munteniei, locuiat în vecinătatea cea 
mai stinsă şi adesea, chiar în amestec cu 
Cumanii. De acolo s'a, născut şi întrodu- 
cerea numilor cumanice printre Români, 
mai ales când se întâmpla şi căsătorii 
între ambele popbre. Aseni este un 
nume personai bărbătesc curaţ cumanic 
şi numai cumanic, pe care în deşert îl 
va căuta cine-va, în ori-ce altă limbă. 
Cronicarul rus Nestor are o mulţime 
de amărunte forte preţidse despre Cu. 
maâni, numiţi rusesce Polovţi : „Ku- 
mani rekiSe Polovici“ (Chron. Nestoris 
ed. Miklosich p. 145). Sub anu) 1097 
el ne spune că Ruşii ai ucis 900 Cu. 
mani şi aii robit pe doi principi ai lor, 
pe Sakze şi pe As 6ni, frate al lui Ba. 
gubars: „izbi&a deviati stiti Poloviciă 
i dva kniazia iasa, Bagubarsova, brata 
Asănia (Acknia) i Sakziat (ibid. p. 
153). Sub anul 1107, el ne spune că 
acest A s6ni avea pe un fiu Aiepa, 
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a căruia fiică s'a căsătorit cu un prin- 
cipe rusesc: „poia Vladim ră za urgia, 
Alepinu disteri As&nevu vnuku“ 
(ib. p. 180). Dacă însă fundatorul im. 
periului româno-bulgar purta un nume 
atât de cumanic, acâsta ne face a, 
crede că el nu se născuse în pr6jma, 
Balcanilor, unde nu locuiai Cumanii, 
ci în prâjma, Carpaţilor, unde Cumanii 
trăia amestecați cu Românii, 

v. 2: Arap . 1459). — Armen (p. 1704). 
— Aslam. — Basaraba. 

Asanăchi, —v. '*2 Asan. 

A-sară. —v, A-s6ră. 

Asaăl (pl. asauli), s. m.; chef dun 
dâtachement de Cosaques d'UJcranie. 
Cuvînt întrebuințat în texturi istorice 
din secolul XVII numai când e vorba 
de Căzaci Zaporojeni, fără a se fi îm- 
pămiîntenit la Români. 

Miron Costin, Letop. 1 p. 2%: „au 
şedut Timuş aicea în Iaşi cu asaulă, 
polcovnicii şi atamanii săi...« 

Cuvînt căzăcesc de origine turcă (Şai- 
n6nu, Elem. turc. p. 10). 

v. Căzac. 

Aschâr (pl. ascheri), s. m.; soldat 
ture. Ostaş turcesc în genere, fără 
deosebire de başi-buzuc, lenicer, 
spahii ete, 

Zilot, Cron. p. 6: 

Și mai întâiu sfâţuiră să scâtă o angarea 
Pre boieri de tâtă starea şi pre bresle forte 

. grea, 
Pe mănăstiri şi pe schituri, şi văduvele să 

dea 
Fie-şi-care după stare-i, că şi lor li sar cădea, 
Numindu-o cum că este ajutor de cheltueli, 
Pentr' Ascherii ce sadună la Diiu, alte 

rîndueli,.. 

ASCULT 

| 
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Turcul "asker „militaire“ (Şain6nu, 
Elem. ture. p. 10). 

v. Pure. 

Aschie. —v. Aşchie. 

Aschităe (pl. aschitaci), s. et adj.; 
î. eccl6s.: ascăte, ascâtique. Călugărul 
care duce o viaţă cu totul retrasă, 
pusnic, schimnic, sehastru. 
Pormaţiune românescă, din grecul co- 
x1tis, doxqrixds. Ne întimpină 
la mitropolitul Dosofteiu, Synaxar 
1683, pref. : „prepodobnicii părinţii 
noştri, bogonosnicii să hastri i, 08 
chitacii, carii ata mai zăbavnică, Şi 
mai trudnică mâcenicie a, ştiinţii lup- 
tară, carii petrecură, în boboaâ şi'n 
piei de capra, lipsiţi, scârbiţi, pățâții 
Tăii, prin pustii rătăcindu-să şi prină 
munţii şi vârtoape...“ 

v. "Grec. — Sehastru. —* -ac, 

Ascrumăre | 

V. Ascrumez. 

Ascrumăt,-ă | 

Ascrumăz (ascrumat, ascrumare), vb; 
r&duire en cendres. A preface ce-va în 
scrum. 

Mitropolitul Dosofteiu, Synaxar 1683, 
Noem. 6 (f. 110 a): „şau opărit de-au 
ascrumatiă gau ars buruianele şi toată, 
verdâţa...“ 

v. Scrum. 

Ascult (ascultat, ascultare), vb.; 6- 
couter, prâter Poreille; obâir, obtem- 
pârer, tre soumis ă, dâpendre de. 
Trag cu urechea, de unde apoi: 
leai a-minte, mă învoesc, mă 
supun. Aceste do& sensuri Va avut 
şi latinul ausculto, trecut în tâte 
limbile romanice : ital. ascolto, franc. 
Scouter, vechiu escolter, etc. (Cihac).
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Cine ascultă, axe drept scop de a 
audi; instrumente sînt urechile; 
material este sonul sai glasul 
care ajunge pînă la noi. 

Costachi Negruzzi, Melancolia : 

S'ascullâm, ce se aude? Ce noi glas re 

sună 6re? 
A dumbrăvei cântărâță gingaşa priveghitâre 
Prin aceente iscusite rădiul tot aă încântat: 
Ascultând'o, simt că'n sînu'mi un noii ce s'a 

deşteptat... 

Cantemir, Ist. Ieroglif. (Mss. în Acad. 
Rom. p. 36): „fiete-carele dintre noi 
cu c€ stângă numai, iară nu Şi cu câ 
derâptă urâche ascultândul...& 

I. Văcarescu, p. 389: 

Vremea nu perdeţi, ascultați 
Cât glasul mei vă spune 

Că este câs să vă mdemnaţți 
Spre rugi, spre fapte bune... 

Costachi Conachi, p. 223 : 

Stau cu luare aminte, ascult fără a sufla, 
Cuprind ochii tâtă Marea ca dor te-oiu pu: 

t6 afla: 
Sună ceva de departe, apa mişcă-se de peşti, 
Clatină-se trestidra.... mi se pare că, tu eşti... 

In cele doă sensuri ale sale, ascult 
devine după împregiurări sinonim cu 
aud, fac voe, bag în s6mă, slu- 
jesc, mă plec etc. 

Mitropolitul Dosofteiu, 1673, f. 8b: 

Pizmagşilor putiaria să li să scurtiadze 
Şi cei fâr de liage să nwmi mai cutiadze, 
Că mi-au a udzât Domnul glasul de plinsâre 
Şi mi-au ascultat Domnul ruga la strinsoare,.. 

Mitropolitul Varlam, 1643 p. 40 a: 
„îngerii la slujbă chemi, şi de srăgit 
mă ascultă şi voia mia facă... 

Pravila Mateiu Basaraba 1652 p. 369: 
„Cade-se să asculte Şi să se plece 
boiarenului şi mai marelui nărodu- 
lui,..& 

Ibid. p. 17: „nice păra lor să se 
asculte, nice în s6mă să se bage...“ 

  

  

Doina haiducului : 

Totă iârna te-am rugat 

Să mă tei la tine-argat; 

Vorba nu mi-ai ascultat: 

In s6mă nu m'ai băgat... 

(G. D. T. Poes. pop. 289) 

Dosofteiu, 1673, f. 25 b: 

Oameni şi năroade ce nu'm sînt; ştiute 
Mie să'm slujascâ şi să mă asculie... 

Anton Pann, Prov. II, 58: 

Săi fii supus, cu dreptate să slujesci 

şi să'l asculţi, 
Ca şi tu negustor mare s'ajungi după ani 

mai mulţi... 

Sub raportul urechilor, ascult co- 
respunde lui privesc sub raportul 
ochilor : ascultâm pentru a audi şi 
privim pentru a ved€. 

Istoria lui Brăncovânu 1730 (Conv. 
Lit. 1875 p. 329): 

Ta Sasculţi şi să priveşti 

De-acest Domn mare bogat, 

In ce chip i s'a 'ntămplat... 

Mai obicinuit, ascult se construesce 
cu acusativul, ca şi lătinesce: aus- 
cultare aliquem vel aliquid. 

Legenda Duminicei, 1600 (Cuv. d. 
bătr. ÎL p. 44): „cuvăntul îngerului meu 
n'aţi ascultatu nece înţel6setu...“ 

Pravila Mateiu Basaraba, p. 235: 
„căndu'şi va zice omuli muerii: nu 
voiu să mai mergi în cutare casâ, sau 
în cutarâ, iarâ ia va merge şi nu'l va 
asculta, atunce de-i va prinde în vre o 
casâ, de acâl6, să-i ucigă...“ 

Nicolae Mustea, Letop. III p. 50 „iar 
cine nu va asculta acestă poroncă, ori 
boier,. ori breslaş, şi nu va merge în 
oaste, bine să ştie că acela va rămăne 
vecin şi podan în veci...“ 

Zilot, Cron. p. 3. 

Se înşglă ticălosul şi ascultă acest sfat, 
Şi numai căci rodul gustă, se vede gol 

despuiat... 
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A. Pann, Prov. II, 42: 

Un stăpân având oi multe 

Ş'argaţi destul să] asculte... 

Balada „Codrânul“ : 

Domnule, Măria ta, 

Tu pe Greci nu asculta !,., 

Doină haiducâscă : 

Gura toţi să mi-o asculte, 

Mândrele să mi-o sărute... 

(Alex., Poes. pop. 318) 

Doină din Arâl: 

Măi bădiţă, pentru tine 

Multe dai cu lemnu n mine 

Multe dai şi mulţi mă 'nfruntă, 

Dar cine dracu-i ascultă !... 

U. B., Trans. p. 69) 

A asculta liturgia sai sânta 
slujb ă=—„entendre la messe“, 

Iorgachi Logofăt, Letop. III p. 309: 
„Doamna încă merge de ascultă Li.- 
turghia la biserica sa împreună cu 
toate giupănesele,..* 

Costachi Negruzzi, Alexandru Lăpuş 

nenu, II: „După cea ascultatsf. sluj- 

bă, s'a coborit din strană, sa închinat 
pe la icâne...* 

Balada „Codrânul“ ; 

Las'să m5 mărturisesc, 

De morte să mă gătese, 

Şi sascult slujba cea mare 
Din gura popii Macare... 

Forte des se asociază cu drag, 
când ascultâm ce-va, plăcut. 

Ion Neculce, Letop. Il p. 419: „(lui 

Constantin Mavrocordat) minciunile îi 

era pre-drag ale asculta, numai nu 

era pr6 grabnic a face re...“ 
Balada „Mihu Copilul“ : 

Iar Ungurii mult 

Cu drag îl ascult...   

Balada „S6rele şi luna“: 

Tar când Domnul cuvînta, 

Lumile se deştepta 

Şi cu drag îl asculta, 

Cerurile strelucia, 

Norii din senin peria... 

Intro proposiţiune negativă, când 

voim a dice: „n'ascult pe nime saii 
pe nică unul sai nemic“, este mai e- 

nergic de a pune subiectul fără prepo- 
sițiune şi nearticulat, ca la Beldiman, 

Tragod. v. 9: 

Sate, oraşe, ţinuturi, mai tâte pustii le vedi 

Sun norod în îngrijire, atâta în cât nu credi : 

Povăţuitor nu crede, n'ascultă mângăitor, 

Alsrgă ne-sciind unde, vor liman, cer agiutor... 

unde „nascută mângăitor“ însem- 
reză: „pe nici un fel de mângăitor.“ 

Absolut, fără, indicarea subiectului : 

Axinti Uricarul, Letop. II p. 159: 
„unde este Hatmanul, ascultă şi oştile 
mai bine...“ 

Costachi Negruzzi, Toderică: „Dom: 

nul îi porunci să ş6dă la masă, şi tre- 

bui să asculte...“ 
Cu sens de „supunere“, ascult se 

construesce mai adesea cu preposiţiu- 

nea de, corespundând latinului „au s- 

culto alicui“. 

Gavriil Movilă Vodă, 1619 (Docum. 
Rom. Î în Arch. Stat. No. 140): „iar 

voi să aveţ, a asculta de călugări or- 

ce vă vor da învățătură şi să aveţa 

da datul cum iaste l6g6 rumănilor...“ 

Moxa, 1620, p. 365: „şi-i certa tatâ- 

său să asculte de dascali...& 

Mitropolitul Dosofteiu de Belgrad, 
1627 (A. 1. R. 1 p. 100); „cine nu va 

asculta de preutul său, cumuii va în- 

văța, l6g€ lui Dumnezău să facă şi de 
cel va opri să fie oprit, gloabă 50 de 
florinţi...“ 

Pravila Moldov. 1646 f. 38 a: „Cela 

ce nu va asculta de "'nvăţătura giu- 

deţului, însă nu de cuvăntulii lui, ce



1807 
ASCULT 

1808 

căndit va mănă pre o slugă de-i va 
dzice, acesta, să nu să certe... 

Ibid. f. 8: „muiaria cănâi nu să 
va pleca nice va asculta de besâricâ, 
căndu-i va dzice să margâ după băr- 
batu'şii,..« 

Ibid. f. 158: „de va asculta de învă- 
ţătura mai marelui său, va putia şu- 
văi şi nu să va certa după pravile 
pentru greşala ce va fi făcută pentru 
ascultare...“ 

Miron Costin, Letop. I p. 16: „fiind 
n6mul Dachilor pre acele vremi călă- 
reți buni, prăda ţerile ce asculta de 
împărăţiea Rămului...« 

Nicolae Costin, Letop. I p. 193: „0 
samă de Siimeni ce era, Şi cu Arapul 
Buluc-başa, asculta de dinsul la ce le 
poroncia,...* | 

Balada „Novac şi corbul“: 

Pecioraş Gruiuţul mei! 
Ascultă de ce'ţi die ei, 
Să nu cagi la vrun loc reă... 

In cântecele poporane din Ardgl: 

Dar birăul mai dicea.: 
N'asculţi de porunca mea? 
Părăsesce cuibul tei 
Şi te du cu Dumnegei!... 

(Pompiliă, Sibiti, 35) 

De mine n'ai ascultat, 
Deci grea morte vai gătat... 

(bid. 66) 

Las'să fie ret, nu bine, 
Că n'am ascultat de nime, 
Ci-am făcut de capul meii 
Şi ma bătut Dumnegeu.... 

(I. B.. Trans. 218) 

Costachi Negruzzi, Sobieski şi Ro- 
mânii: „— Mai be o duşcă, băete! dise 
un bătrân, de care se vedea că ascultă 
toţi...“ , 

Une-ori ascult se construesce cu pre- 

  

  

      
  

posiţiunea, la: „a asculta la cine-va= 
al asculta cum vorbesce, cum declamă, 
cum cântă etc.“ (Costinescu). 

A. Pann, Prov. 1, 5: 

Să'ţi fac ei un lucru, ascultă |a mine, 
Să trăesci cu dinsul încă şi mai bine... 

Ibid. II, 103: 

Bătrânul trăgând din pipă şi la dinsul as- 
: cultână... 

Jipescu, Opincaru p. 30: „Măre, as- 
cultă la mine, că-s mai priceput niţel, 
par'că: nu işi din cuvințelu miei nici 
o dată... 

Balada „Nunul mare“: 

Foicică mărăcine, 
Ascultaţi, boieri, la mine 
Să vă spuiu un cântec bine... 

(G. D. T., Poes, pop. 653) 

Alt ce-va este ascult la u şă, lăti- 
nesce „ad fores ausculto“, şi cu acelaşi 
sens, dar fără, „uşă“, în Călătoria Mai. 
cei Domnului, circa. 1580 (Cuv, 4. bătr. 
II p. 826): „cela ceu ascultatu furişu 
la vecinul seu şi au purtat cleve- 
tele... & 

Sub forma reflexivă, ascult se între. 
buințâză numai la a treia persână. 

Miron Costin, Letop. I p. 280: „Nu- 
mai Nistor Ureche n'a vrut să vie 
den Caminiţă, şi aga'i sfătuia şi pre 
dănşii să nu mârgă în Moldova, zicănd 
să lese să se mai vechâscă domnia 
lui Stefan Vodă, că acum fiină domnie 
n0ă, Moldovenii sănt din hire pururea 
la domnie lacomi; ce nu s'a ascultat 
Sfatul lui Ureche Vornicul, cum mai 
multe în lume sfaturi bune la Domni 
nu se ascultă...“ 

Cantemir, Ist. leroglif. p. 22: „În- 
tr'acesta chip şi jiganiile acestă înty'a- 
tâta voe slobodă vădzându-să, cu toa- 
tele socotia că car6 mai tare va putia 
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striga, aceia, învăţătură să va as- 
culta... 

Nicolae Muste, Letop. III p. 7%: 
„Lară dela Împărăţie i-aă venit nume 
bun şi laudă lui Mihai Vodă; şi ori 
de ce scriea şi jăluia la Impărăţie, i 
se asculta şi isprăvia...“ 

In proverbi şi'n idiotismi ascult e 
destul de rar. 

„Ascultă cucul pînă îţă cântă“ (Ispi- 
rescu în Tocilescu, Rev. 1 p. 234). 

„Ascultă Qin dece vorbe şi una a 
mujerii“ (Pann, Prov. [, 153). 

Ascultă cât ascultă = ascultă forte 
mult. 

Balada „Corbea“ : 

Ştefan-vodă se scula, 

Asculta cât asculta 

Şi el, măre, n'audia 

Copil din gură plăngând... 

(G. D. T., Poes. pop. 531) 

Păcălslă : „a asculta cățelul pămîn- 
tului“ (Baronzi, Limba română p. 86), 
în Moldova: „a asculta țâncul pămiîn- 
tului“, literalmente „6couter la mar- 
motte“, însemnâză a dormi adânc, a 
dormi dus, şi chiar a fi mort. Se scie 
că ţâncul d6rme t6tă i6rna fără a se 
deştepta, de unde şi franțusesce se 
dice : „dormir comme une marmotte“, 
dar locuţiunea românâscă e mai me- 
taforică, 

In basmuri, povestitorul când vrea, 
să fie ascultat mai cu luare a-minte, 
dice : „cine-a asculta, bine a învăţa ; 
cine-a dormi, bine sa hodini; găină 
curtă, oua-Sar în gura, cui n'ascultăt 
(Reteganul, Poveşti ardelenesci, III 
p. 15). 

In cântecele poporane ascult ne în- 
timpină une-ori sub forma dascult, cu 
eufonicul d ca în „dalb“: 

Numai să mă dascultați... 

(Frâncu-Candrea, Moţii, 196)   

1810 

Din causa, desei sale întrebuinţări, în 
vechile texturi ascult ne înfăţiş6ză, 
nu 0 dată forme archaice, mai ales la 
condiţional. 

Radu din Mânicesci, 1574 (Mss. Harl. 
6311 B. British Mus.), Matth. XVIII, 
15—17: 

„Să te ascul- 

tare, afla.-veri fra.- 
tele tău;e să nu 

tine ascultare, ia 
cu tine iară unul 

sau doi, că deîn- 
tre rosturele a doi 

sau a trei măr- 

turii sănti toti 

graiul; e să nu 

ascultare ei, spu- 

ne la besârecă... 

(efi.Cipariu, Prin- 
cipia p. 187). 

Coresi, 1577, ps. 

„Să ascultari 

mine, să nu fie ţie 
Dumnezeu nou, 

nece să te în- 

chini... 

„Si te audie- 

rit, lucratus eris 

fratrem tuum. Si 

autem te non au- 

dierit, adhibe 

tecum adhuc u- 

num, vel duos, 

ut in ore duorum 

vel trium testium 

stet omne ver- 

bum. Quod si non 
audierit eos, 

dic ecclesia... 

LXXX.: 

„Si audieris 

me, non erit in 

te Deus recens, 

neque adorabis...   
unde la Silvestru, 1651: „să mă veri 
asculta pre mine“, iar la Dosofteiu, 
1680: „de mă vei asculta...* 

In acelaşi psalm la Coresi : 
„Să vr6 oa- 

menii miei ascul- 

ia mine... 

„..Si populus 
| meus audisset 

me... 

Legenda Duminicei, 1600 (Cuv. d. 
bătr. II p. 48): „scriptora sfântă să 
nu 0 ascultaret...“ = de nu o veță as- 
culta. 

Ibid. p. 45: „nece o dzisă de-ale 
mâle nu fecetu şi nu le ţiînrotu şi 
nu le ascultai...“ = nu ascultarăţi. 

Silvestru, 1651, ps. LXXX: 

O! de-au vrutiă 

asculta oamenii 

miei de mine, şi 

Israili sau vrut 

|. Sipopulus meuss 

audisset me, 

Israel si in viis 

meis ambulasset,
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îmbla în căile m6- in nihilo utique 
le, îndegrabâ aş fi inimicos eorum 
plecat  pizmaşii humiliassem... 
lui... | 

Infinitivul nescurtat : 
Mitropolitul Varlam, 1643, II f. 45 a;: 

„să ne oprimi urechile de-a ascultare 
căntece lumești de iuboste, mănule 
de-a apucar€...“ 

Cantemir, Divanul lumii, 1698, f. 
120 a: „Nice sintii de a să ascultarta 
ceia, carii pentru a păcatelor învăluire 
blojorescii în neputinţă a fi...“ 

Inversiuni : 
Călătoria Maicei Domnului, circa 1580 

(Cuv. d. bătr. II p. 358): „nu iaste om 
pre pământu cela ce mâ va chema, 
să nul eu ascultu...“ 

Mitropolitul Dosofteiu, 1680, ps. 
LXXX: 

De-ar hi popo- | Si populus me- 
rul mieu ascul- us audisset 
tatu-mâ,... | me... 

Construcţiunea cu acusativul perso- 
nal fără pre: 

Apostol circa 1570 (în Muz. istor. 
din Bucuresci), p. 49: „oare-ce vrem 
cere pre voia lui, asculta-va n oi... 

Radu din Mânicesci, 1574, Marc. VI,20: 
„Ştiia-li bărbatii derepti şi sfânti, şi 
păziia elu şi asculta elit...“ 

Coresi, 1577, ps. XXXIII: 
Veniţi, fii, şi as- | Venite, flii, 

cultați mine... | audite me.. 
Sub raportul fonetic : 
Legenda Duminicei, 1600 (Cuv. d. 

bătr. II p. 46, 53) de do ori cuo: 
„nu ascoltați...“, „no va ascolta...“ 'Tot 
aşa în predica din 1619 (ibid. p. 120): 
„fraţi dragi, ascoltaţi sfânta ievan- 
ghelie...* 

V.. Ascultare. — Ascultător. — Ascultă. 
mâni. — Ascultoiu. — Aud, 

Ascultăre (pl. ascultări), s. f.; Vin- 
finitif d'ascult pris comme substan- 

  

    

tif: action d'6couter, audition, &coute, 
attention ; action d'obâir, soumission, 
subordination ; obâdience monastique. 
Represintă. ca, substantiv diferitele sen- 
suri ale verbului ascult. E sinonim 
cu substantivul ascultat, cu as- 
cultătură şi cu vechiul ascul- 
tămînt, diferind numai prin nuanțe. 
Budai-Delânu (Dicţ. Mss. în Muz. istor. 
din Bucuresci) aduce şi o formă a s- 
cultăciune, pe care noi n'o gă- 
sim în texturi. 

Mitropolitul Varlam, 1643 f. 232a;: 
pcu mai mare ascultare să, vorii pleca, 
vonicii cerești şi te vor asculta...“ 

Pravila Moldov. 1646 f. 153a: „de 
va asculta de învăţătura mai ma- 
relui său, va putia, şuvăi şi nu să va 
certa dupâ, pravile pentru greşala ce 
va fi făcuti pentru ascultare...“ 

Nicolae Muste, Letop. [II p. 37: 
„Domnului precum nu i se cadea grăi 
lucruri uşâre, aşa spre ascultarea celor 
uşoare să nu fie uşor...“ 

Corbea, Psaltire circa 1700 (Mss. în 
Acad. Rom.), ps. XCI: 

Urechia m6 pr6 cu ascultare 
Va auzi a lor r6 lucrare... 

În graiul vechiu se dicea : ascultare 
spre cine:va=—,obâissance â“. 

Pravila Mateiu Basaraba, 1652, p. 
369: „ascultare care va face neştine 
spre Domnul ţărăi sau spre stă. 
pănuli carele i va sluji...“ 

Se obicinuesce mai ales expresiunea : 
a da ascultare=ital. dare ascolto. 

Enachi Cogălnicânu, Letop. III p. 
„197: „dar Turcii fiind în prepus, i-au 
dat ascultare...“ 

Zilot, Cron. p. 35: „ŞI cu adevărat, 
din toţi, chip, Nazirul se vedea cu 
sirguință ; dar ce folos! că nici el nu 
avea cu cine să facă trâbă, fiind-că 
Turcii pre puţină ascultare îi da...“ 

Ibid. p. 42: „pe care Paşă avându-l 
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şi chiar Pazvantoglu şi la, dragoste şi 

la evlavie, se vede că-i da 6re-şi-care 
ascultare... * 

Ibid, p. 19: „ei nici o ascultare nu-i 

da, ci vrea să fie fie-şi-care în parte 
socotitor, poruncitor şi hotărîtor...“ 

Caragia, Legiuire 1818, p.9: „Deva 
da înscris răzaşul că să l6pădă, şi în 

urmă să va căi şi va vr6, ori el sau 
moştenitorii lui, să să facă tovaroş la 

heleştei, răspunzând cheltuiala pă ju- 
mătate, să nu li să de ascultare...“ 

Beldiman, Tragod. v. 445: 

Sudori reci vărsa de morte, să spue nu avea cui, 

Ca, să'i d6 vr'o ascultare, din toţi măcar unul 

nui... 

Locuţiunea: a se ruga de ascul: 

tare. 

Samuil Clain, Invăţături (Blaj, 1784) 
p. 14: „Acâste doao, pănă, ce pre scurt 

le voii spune, mă rog de ascultare...“ 

In unire cu sub, ascultare însem- 

n6ză tot-d'a-una „autoritâ“. 
Miron Costin, Letop. 1 p. 238: „se 

dezbătuse Cantimireştii de supt as: 
cultarea Hanilor, şi şedea cu oardele 

sale dincoace de Nistru...“ 

" Nicolae Costin, Letop. II pag. 9%: 

„Blăstămat era boierul de pe atunce 
ce avea supt ascultarea lor bresla, 

cumu'i la vel-logofăt curtenii, la vel- 
vornic hânsarii, la hatman călăraşii...“ 

Cantemir, Chron. II p. 118: „pe Sla- 

voni îi av6 supt ascultare sa, de'i stă- 
pâniia...% 

Ibid. p. 301: „olaturile carile să ţins 

supt ascultare Latinilor...* 

Ibid. p. 375: „i sau închinat, dân- 
du-să supt ascultare şi poronca lui...“ 

Enachi Cogălnic6nu, Letop. III p. 276: 

„neavănd Tătarii ce mai face, s'au în- 

chinat la Moscali, rugându-se să le dee 

loc şi să tră6scă supt ascultarea lor...“ 
Nic. Muste, Letop. Il p.62: „Precum 

şi acest Domn Constantin Brăncovanul   

săracul, deapururea se silia să supuie 

pre Domnii din Moldova săi fie supt 
ascultare, adecă ce ar pofti ori de bine, 

ori de răi, să nui 6să in cuvănt,..* 
Zilot p. 19: „fiind atâţia paşi daţă 

supt ascultarea Căpitan-paşei, a cărora, 

minţi de ar fi fost cu putinţă să le 

aduni tote la un loc şi cu a Căpitan- 

paşei împreună, o minte întrâgă nu sar 
fi putut face...“ 

Pravila Moldov. 1646, f. 103: „gă- 

sindu-să de puteria sa sau supii as- 
cultaria părinţilorii săi, o va crâde giu- 

deţuli; iarâ de va îi în casa şi supti 

puteria bărbatului, atunce nu o va 
cr6de,..« 

Ibid. f. 184 a: „Or-care cuconti ce 
va, fi încâ nu de vrâstâ, ce să va găsi 
toti supti ascultaria părinţilorii...“ 

Moxa, 1620, p. 387: „pănă fu suptii 

ascultare măne-sa, el era bunişorii...“ 
In terminologia bisericâscă, ascul- 

tare e sinonim cu posluşanie:,dat 

de ascultare=acela care este dat unui 

bătrân spre a'i servi în casă, saii care 

sa trimis cu o afacere dale cenobiului 

afară“ (Costinescu). 

Costachi Negruzzi, Scrisârea VII: 

„Starețul îl rîndui spre ascultare la 

un bătrân sehastru ce locuia, afară de 

monastire în munte, unde el petrecu 

trei ani în cea mai mare cucerie şi 
umilinţă...“ 

v. Poslușnic. 

În Codicele Voroneţian circa 1550 
(ed. Sbiera), Acta Ap. XXV, 23, as- 

cultare ne întimpină cu sensul de 

„salle d'audience“ : 
„Şi întrară în- „et introissent 

tru ascultare... | inauditorium., 

unde şin Biblia Şerban-vodă 1688 : 
„întrând la ascultare“, dar în Noul 'Te- 
stament din 1648: „întrănd în po- 
lat...“ 

Ca formă archaică a genitivo-dativu- 

lui, se observă la, Coresi, Omiliar 1580,



1815 
ASCULTĂTOR 

1816   

quat. XVIII p. 14: „cu dragoste ascul- 
tarei nevoila-se să birulască, nevoia 
foameei..,& 

De asemenea în Apostol circa, 1570 
(în Muz. istor. ain Bucuresci) p. 11: 
„ca fetorii ascultariei,..% 

V. Ascult. — Ascultământ. 

1"Ascultăt,-ă; part. pass d'ascult 
pris comme adjectif: €cout6, obsi. Cân- 
tec ascultat din depărtare, fără ca să 
se audă cuvintele. Sfat ascultat. Vorbe 
ascultate. Căpitani ascultați de osta- 
şii lor. 

V. Ascult. 

? Ascultăt (pl. ascultate), s. n.; part. 
passe d'ascult pris comme sub- 
stantif : auâition, 6coute, soumission. 
Sinonim cu ascultar e, dar în graiul 
de astădi funcţionând mai ales ca supin. 

O colindă muntenescă;: 

D e-ascullat cinl'asculta? 
Buna maică Precista 
Şi sfînta Dumineca... 

(G. D. T., Poes. pop. 44) 

Alexanări, Istoria unui galben: „am 
aşedat cuti6ra lîngă mine pe masă Şi, 
cu ţigareta aprinsă, m'am pus pe as- 
cultal...& 

Coresi, Omiliar 1580 (ap. Cipariu, 
Principia p. 209): „nu foame de păine 
şi de apă, ce foame de ascultatulă cu- 
vântului lu Dumnezeu...“ 

Mitropolitul Dosofteiu, Synaxar 1683, 
Martie 11 (f. 27 b): „au întăritu'şii 
inema, şi mintia cu chitituli dumnă.- 
dzăeştilori scripturi, prădândă tot cu- 
getulă după ascultatuhi lui Hristos... 

Ibid. Maiu 10 (f. 122 a): „urechile 
să'ţ fie la ascultatuli sfintelori cărţ,..“ 

V. Ascult, 

Ascultăciăne. —v. Ascultare, 

  

Ascultămînt, s. n.; obâdience. Sino. - 
nim cu ascultare. Corespunde în- 
tocmai italianului ascoltamento. 
Ne întimpină de doă ori în Codicele 
Voroneţian circa 1550 (ed. Sbiera) : 

Ep. Petri, 1, 2: 
++ AScultămăn- „„„0bedien- 

tul şi stropir6 tiam et adsper- 
săngelui... Sionem  sangui - 

nis... 

Ibid. 14: 
„ca fetorii a- „«. Quasi filii o- 

scultămăntului... bedientiae... 
unde în amîndoă locurile Noul Testa. 
ment din 1648 şi Biblia Şerban-vodă 
din 1688 pun: ascultare. 

V. Ascultare. — -mânt. 

Ascultărăț, -6ţă. —v. Ascultător. 

Ascultător,-6re, s. et. adj.; 6couteur, 
Scoutant, auditeur; soumis, ob6issant ; 
dâpendant de, du ressort de. „Acela, 
care ascultă fără a vorbi, cel ce 
pune urechea şi ascultă vorbe o- 
prite a se sci, supus, plecat“ (Costi- 
nescu). Sinonim cu ascultoiu, de- 
spre care vedi la locul seii. Budai-De- 
l&nu (Dicţ. Mss. în Muz. istor. din 
Bucuresci) are şi o formă ascul.- 
tăreţ, 

I. In sens fisic. | 
Biblia Şerban-vodă, 1688, Ep. Iacobi 

I, 23: 
„Ori-cine Yaste | „quis audi- 

ascultătoriu cu - tor est verbi et 
vântului, şi nu non factor... 
făcătoriu... | 

Cantemir, Ist. Ieroglif. (Mss. în Acad. 
Rom. p. 48): „pre cât greu bucatele 
vărtoasă stomabhului slab aduc, pre a- 
tâta nesuferire aduce Şi cuvântul ne- 
alcătuit la urâchia bine ascultătoare...« 

Ibid. p. 93: „Acâste doaâ vestite şi 
nebiruite Monarhii, o iubiții miei a- 
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scultători, late în hotare, bogate în co- 
moare, dâse în oraşe...“ | 

Mitropolitul Antim, Predice p. 121: 
„A povesti lucruri minunate este dat 
Gmenilor celor învăţaţi, a îndulci cu 
vorba audurile ascultătorilor... « 

II. În sens moral. 
Cantemir, Divanul lumii 1698, f.17 

b: „Toate acâlia ce înpotrivă şi rele 
sintii, următoare, ascultătoare şi bune 
să fac...“, unde în contextul grecesc ce- 
lor do& „urmatoare, ascultătoare“ co- 
respunde numai dx040vea. 

Ibid. f. 28 a: „pre mine stăpâni, 
pre tine slugă, pre mine poruncitoriu, 
pre tine ascultătoriu a, fi au poruncit...& 

Acelaşi, Ist. Ieroglif. p. 22: „ŞI aşa, 
câţi mai de'nainte era ascultători, a- 
tăția, atuncia să făcură, învăţători...“, 
unde ascultător se iea în înțeles de 
„disciple“. 

Zilot, Cron. p. 21: „ai început a 
arunca vinuiri asupra celor-lalţi paşi 
că mai fost ascultători povăţuirilor 
sale...“ 

Peldiman, Tragod. v. 973: 

Moldova cum că'i supusă, norodul ascultător, 

Au însciinţat la, POrtă cu chip încredinţător,.. 

In acest înţeles graiul cel vechiu cu- 
noscea sinonimul asecultoiu. 

III0. In sens administrativ. 

Miron Costin, Letop. 1 p. 253: „de 
atunce sânt luaţi Renii cu căte-va sate 

de Sultan Osman, sat, de eră pre Du- 

năre ascultător cătră ocolul Gala- 

ților...“ 

Gheorgie Stefan Vodă, 1656 (A. I. 

R. IIl p. 230): „acel sat Mihaltul au fost 

sat domnescu ascultător că tră ocolul 

Cernăuţilor...“ 

v. Ascult.— Ascultolu.: 

Ascultătură (pl. ascultături), s. f.; 
audition, &coute. Se deosebesce de si- 
nonimii ascultare, ascultat, 

21177. IL. 

    

ascultămînt, printr'o nuanță pe- 
jorativă, 

Coresi, Omiliar 1580, quat, XXXII 
p. 2: „de vămi desface uşile auzului, 
însâ nu ocărâlor şi ascultâturilor spur- 
cate, ce învăţâturiei dumnezeiascâ,..* 

Dicţionar Mss. bănăţenesc circa 1670 
(Col. 1. Tr. 1883 p. 425): „Askultătură. 
Auscultatio.“ 

V. Ascult. — Ascultare. — 2 Ascultat, — 
-ură, 

Ascultoiu,-ce, adj.; attentif, docile, 
soumis, obsissant, obligeant. Sinonim 
cu ascultător în sensul cel moral, 
neîntrebuințându-se nici o dată în în- 
țeles fisic, nici în cel administrativ. 
Cuviînt fârte frumos, despărut astădi 
din graiu, dar care nu e rar în ve- 
chile texturi moldovenesci, şi chiar la 
Munteni. Se dqicea: a fi ascultoru şi 
a sta ascultolu, 

Budai-Del6nu, Dicţionar Mss. (în Muz. 

istor. din Bucuresci) : „Ascultoiu, ge- 
horsam, folgsam“. 

Mitropolitul Varlam, 1643, f. 382a: 
„Zachei mainte de ce învăţă, credinţa, 
a cr6de, stâtu de fu indurat, fu ascul- 
tou, fu milostiv...“ 

Ibid. f. 311 a, cuvîntul e repetat de 
trei ori: „iată şi peştii în Mare pre 
dzisa lui stâtură ascultoi şi voia lui 

înplură; de-aci să cunoaştem şi noi 

puteria lui şi pre învăţâtura lui să 
stâm ascultoi carii nu simtem peşti 

fără, graiu şi fără mente, câ ne-au 
dzis unulă altuia să ag utâmi şi unul 
altuia să priimi; iată că apostolii la 

trebă unul altui agutară şi pre dzisa 

domnu-său stătură ascultoi...“ 
Pravila dela Govora, 1640, f. 128a: 

„să fii ascultoi şi înpăcătoriu şi întregii 
şi toate cuvintele le grăiaşte cu smâ- 
renie...“ | 

Mitropolitul Dosofteiu, Synaxar 1683, 
Aprilie 27 (f. 99 b): „fiindă isteţă la 

59
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carte şi smeriti şi ascultoi, fu iu- 
bitii dasealului său...« 

Ibid., 9 Mai (f. 115 a): „boiarii ce- 
tățălori siliia să să arate la *mpăra- 
tulă ascultoi.,.* 

„ Acelaşi, Paremiar 1688 f. 23a (Prov. 

1820 

De asemenea forma ustunoiu, 
ibid. f. 36 b (Job II, 7): 

„..10Yi pre Iovii 
cu zgaibă ustu- 

noae dela pi- 

doare până la 

„+. percussit 
Job ulcere mali- 

| gno a pedibus 

  

„XXI, 28): 
Martoruliă min- | 

cinosii peri-va,, . 
iară omulii ascul- 

toiu ferindu-sâ va | 

grăi... 

Ibid. f. 37 a (Ep. 

18): 

Slugile, fiţ as- | 
cultoi întru totii 
stăpânilori vo- 
Ştri.... 

Filuli cu min- | 

te bună ascultoiu | 

tatălui... | 

Testis  falsus 

peribit, vir au- 

tem obediens 

custoditus loque- 

tur... 

Ap. Petri |, 2,. 

Servi, sub âi- 

ti estote in om- 

ni timore domi- 

nis.. 

Ibid. f. 38 b (Prov. XIII, 1): 
Filius astutus 

obediens pa- 
tri... 

Pe când ascultolu e „obediens, sub- 

  
ditus“, pe ascultător mitropolitul 
Dosofteiu îl întrebuințeză cu înţeles 
de „auditor“, bună-6ră Parem. f. 10a 
(Es. III, 3): 

„.. Şi măestru 

tăslar. mare Şin- 

țălept ascultă. 

toriu... 

„et sapientem 

architectum et 
prudentem au - 
ditorem.. 

Alături cu ascultoiu, ne întimpină, 
la Dosofteiu nu o dată forma paralelă 
lucroiu: 

Parem. f. 38 b (Prov. XIII, 1): 
In pohte iaste 

tot acel fără de 

lucru,. iară mâ- 

„nule lucroilorii 

„da nevoință,.. 

In desideriis est 

omnis otiosus, 

manus autem 

fortium in se- 

dulitate... 

Tot acolo f. 20 (Prov. VI, 8): 
„te du la al- | 

binâ de te'mvaţă, 

câtă-i de lu- 

croae...   
„„Vade ad a. 

pem, et disce quo- 

modo operaria 
est... |   

usque ad caput... 
capi... | 

Ustunoiu este în fond acelaşi cu- 
vînt cu usturoiu, pentru care Cihae 
(|, 303) admite un prototip laţin u.- 
stulonium. De aceiaşi formaţiune 
este 6răşi urdde „seuil“ şi schim: 
b6e: „la o cotiugă sait teleguță, o 
parte se chiamă în Bucovina schim.- 
b6e“ (S.F. Marian, Descântece p. 58). 

Acelaşi sufix -oiu=lat. -onium 
se cuprinde şi'n cuvintul ardoiu. 

In tâte casurile ne întimpină urmă- 
torul paralelism : 

ardoi u—ardător, 

schim boiu-—schimbător, 
urdoiu-— urditor, 

usturoiu-—usturător, 

lucroiu-—lucrător, 

asculțoiu — ascultător... 
Pe când forma cu -tor are tot-d:a- 

una un sens forte general, aceu cu 
-oiu exprimă o restrîngere sai o spe- 

„cialisare. In limba latină sufixul -oniu s 
avea o funcţiune şi mai specialisă- 
tre, întrebuinţându-se mai ales la for- 
maâţiunea numilor personale: Pedonius, 
Scribonius, Favonius, Pomponius, Pe- 
îronius, Trebonius, Mellonia, Populo- 
nia, Fessonia, Aquilonia ete. 

v. Argoiu. — Ascult. — Ascultător. — 
-0tu. 

Ascănă (ascuns, ascundere), vb.; ca- 
cher, dissimuler. Latinul abscondo 
(=ital. ascondere, span. esconder etc.). 
pĂ ascunde, a piti, a pitula, a 
face să nu se v6dă, ce-va“ (Costinescu). 
De asemenea a face să nu se audă, 
de unde pâte să fie sinonim cu tac, 
bună-6ră în Pravila Mateiu Basaraba, 

 



1821 - ASCUND 1822 

1652, p. 282: „Or-cine va ascunde şi 
va tăce ucider6 şi moartâ tătăne-său 
sau a filu-său saii a muerii lui...& 

Omiliar dela, Govora, 1642 p. 452: 
„darâ voi, balamuţilor, pentru ce răn- 

ji spre mine şi'm porunciţ să ascunzu 

cu tăcâre atăta putere a făcâtoriu- 

lui mieu de bine...2% 
Mitropolitul Dosofteiu, Synuxar 1688, 

Noem. 4 (f. 104 b): „nu ascunde nice 

tăgădui de ce te voiu întreba...“ 

Ascund este în oposiţiune cu vă&- 

desc, arât, etc. 
Mitropolitul Varlam, 1643, [1 f. 9b: 

„nu mai putu să tacâ şi să'ş ascundză 

răutâţile sale, cunoscănâi că preste 
puţină vreme se vori vâ,di...“ 

Ibid. f. 49a: „vâstia lui nu să putu 

ascunde, ce e şi aciişii pretiutindir6...“ 
Ibid. f. 118 b: „fugiră toţi ucenicii 

lui şi de frica, Jidovilor sâ ascunsârâ...“ 

Cantemir, Ist. leroglif. (Mss. în Acad. 

Rom. p. 84): „cu anevoe un gând în 
doaâ, inimi a să ascunde poate...“ - 

1. Văcărescu p. 122: 

Ce e sus, s'ascunde 

Cine scie unde 

Supt acea perdea, 

Care n'o rădică 

Dicând că ni-e frică, 

Nu-l putem vedea... 

Alexanări, Sfirşitul iernei : 

Lumina e mai caldă şi 'n inimă pătrunde; 

Prin rîpi adânci zăpada de sâre se ascunde... 

Costachi Negruzzi, O alergare de 
cai, IL: „luna se ascunsese; câte-va 

stele pribege se iviai unde şi unde 

pintre nori...“ 

Acelaşi, 'Toderică: „se duse să'și 

ascundă păcatele şi ticăloşia...“ 
Doină din Ard€l: 

De urit te poţi ascunde, 

Dar de dragoste n'ai unde, 

Că ori-unde te-ai ascunde, 

La inimă tot pătrunde... 

(J. B., Trans, 9) 

  

Omiliar dela Govora, 1642, p. 41: 

„nice puţinel nu am veseliia ceştii 

lumi, ce e în puţin vreme, ce purure 

mă ascunzu, în pustii şi măguri, întru 

vrătoape şi întru propăsteniile pămăn- 

tului... & 

Ibid., p. 190: „s'au sălăşluit întru 

măguri, în peşteri şi întru prăpăste. - 

niile pământului, ascunde-să întru pu- 

stii ca să nu prăvascâ spre lume...“ 

pĂ se ascunde în gaură, se dice 

de vinat : s'enclotir. A se ascunde după 

brazde, după gloduri, se dice 

de potîrnichi : se motter“ (Costinescu). 
Proverbi: 

„Ascunde'ţă ciomagul de câini, că mai 

reii te muşcă“ (Ispirescu, în Tocilescu, 

Rev. I p. 234). | 

„O să cauţi în gaură de şârpe să te 
ascundi“ (Pann, Prov. III, 51). 

„Suliţa or-şi-unde nu se pote as- 
cunde“ (ibid. 1, 29). 

Acelaşi proverb la Cantemir, Chron. 

IL p. 21: „vază acmu, de să poate - 

ascunde sulița, în sac...“ 

Zilot, Cron. p. 16, proverb de ori- 
gine biblică: „lumina in sfeşnie nu 

s'ascunde, nici cetatea dasupra mun- 
telui..,« 

Proverb ardelenesc : „nu ascunde 

mâţa, că i se văd unghiile“ (losif H. 

Lita). - 

Proverb moldovenesc : „dracul se as- 

cunde în barba popei [et in cunno mu- 

lieris]“ (C. P, Scheletti, Fălciiu, Crasna). 

„A se ascunde după deget“ (Baronzi, 
Limba română p. 48), când cine-va nu 
scie a se ascunde, astfel încât toţi 

îl văd. 
Arebaisme : 

E des în vechile texturi perfectul 

organic ascung în loc de analogicul as- 
cunsei. Cipariu (Principia p. 167-8) aduce 
ca exemple din Coresi (1577 şi 1580), 

din 'Tordaşi (1581), din Noul Testa. 

ment dela, Belgrad (1648), din Psaltirea,
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lui Silvestru (1651) şi chiar din Biblia 
Şerban-vodă (1688): 

„dereptats ta nu ascunși întru inema, 
m6,..&; 

„întru inema m6 ascunșă cuvintele 
tale... “; 

pduşu-mâ, de ascunşu somuli tău în 
" pâmântii...&; 

„Merşi şi ascunşu talantulă tău...“; 
„Nu ascunşă mila ta...*; 
„intru inima mia ascungu cuvăntul 

tău,..&; 
»Merşii şi ascunși la Efrat,..« 
In dialectul macedo-român e obici- 

uită numai acestă, formă: ascumgu 
(Dr. Obedenaru). 

Ca şi italianul ascosi, ascungş vine 
din latinul vulgar absconsi în loc 
de clasicul „abscondit. 

Coresi, 1577 ps. LIV: 
«Şi Să vr6 ură. „et si is qui 

torăulii mieu spre oderat super me 
mine marecuvân- magna  locutus 
ta, ascunde -m â.- fuisset, abscon- 
Vr6 dinsii.., dissem me u- 

| tique ab eo... 
Infinitiv nescurtat : 
Omiliar dela Govora, 1642, p. 78: 

„lacrămile acolo nu vor ajuta, a scăpa, 
n'au unde, loc dea să ascundere nu 
iaste...& 

Ion. Neculce, Letop. II p. 272: „Sluj- 
nicile din casă le bătea să spuie bani 
şi odoare şi haine mistuite şi bucate 
ce avusese; şi se aflară multe mistuite 
Şi ascunse pin ţară pe la prieteni, după 
cum este obiceiul celui fugar a ascun- 
dere...& 

Acusativ personal fără pre: 
Pravila dela, Govora, 1640, f. 104a: 

„Oare-cine ascunde tălhariu Şi "lu va 
pitula...& 

In graju se rostesce de o potrivă: 
ascund şi ascund, ascundă şi ascundă, 
La prima personă, forma cu d e rară 
în vechile texturi, dar ne intimpină 

  
    

  

une-ori în Omiliarul dela Govora, 1642, 
Şi în Biblia Şerban-vodă, 1688, bună-6ră 
p. 655: „şi altuia, den ce am luat, 
avuțiia ei nu ascunzi...& 

V. 1% Ascuns. 

Asciindere (pl. ascunderi), s. f; Vin: 
finitif d'ascund pris comme sub- 
stantif: action de cacher, de dissimu- 
ler. Tăinuire. Pitire. Pitulare,. 

Arsenie din Bisericani, circa 1650 
(Mss. în Acad. Rom.) ps. XLIII: „acela 
ştie ascunderia inimil..„« 

V. AScund.— Ascunsdre, 

Ascunqător,-6re, s. et adj.; celui ou 
celle qui cache, qui dissimule. Care a s- 
cunde, făcână nevă&dut sai neaudit, 
Se întrebuinţeză cu multă eleganţă în 
poesia poporană, 

Balada „Toma Alimoş“ : 

Inchina-voiu codrilor, 

Ulmilor şi fagilor, 

Bradilor, paltinilor, 
Câ'mi sînt, mie frăţiori, 

De pâteri ascungetori... 

(G. D. 7., Poes. pop. 582) 

Balada bănăţenă, „Gruia lui Novac: 

Să n6 luâm pept la pept, 
Ar fi d6ră mai dirept; 
Săbiiles îngelătâre, 
De vieţi repunstâre, 
De tării ascunditdre... 

(Col. ]. Tr. 1882 p. 622) 

1'Ascundetore, adj. f. — v. Ascun- 
detor. 

”Ascundetore, s. f. — v. Ascunsdre. 

Ascundetiră. —v. Ascunsură. 

1Asouns,-ă, adj; part. pass d'as.- 
cund pris comme adjectif : cache, 
dissimul€. Pitit. Pitulat. Tainic.
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In gura poporului se aude cu acelaşi 

sens: săcret, săcrâtă. 

Ascuns nu vine din clasicul latin 

„absconditum“, ci din vulgarul ab- 
sconsum=ital. ascoso. 

Udrişte Năsturel, în prefața, la Omi- 

liarul din Govora, 1642: „ca un izvor 
ascunsi în pămăntul inimii noastre cel 

secetos şi uscat de învăţătură, cu aju- 
toriul lui Dumnezeu şi îndemnar6 du- 

hului aceluia scurmat'am cu tămpă 

mint6 mia, şi am scos acesti izvor de 
apă dulce şi purur6 curătoriu, adăpă- 

toare de suflete omeneşti...“ 
Şiapte taine, 1644, p. 174: „cerce- 

t6dzâ, toate lucrurile omului câle” tru- 
peşti şi sufleteşti câle ascunse şi ne- 
vădzute..“ 

Mitropolitul Varlam 1643 f. 16b: 
„locurile câle ascunse unde să faci 

curviile, uciderile, nedireptâţile...“ 

Ibid. f. 163a: „şi dâca vâdzu mu- 

iaria acâia că-i arătă vinile ei câle as- 
cunse Domnulii nostru Is. Hs., credzu...* 

Cantemir, Chron. 1 p. 212: „min- 
ciuni cu voroava, frumoasă ascunse şi 
cu numele adevărului căptuşite...“ 

Ibid. p. 328: „pizmă ascunsă de de- 
mult în pântece dospind...“ 

Nicolae Muste, Letop. III p.9: „vrănd 

să prindă pre boierii Munteneşti la 

mănă, ai şedut Grigorie Vodă ascuns 
în Țarigrad...“ 

1. Văcărescu p. 501: 

Din dulci ochi fulger ascuns 

Fără veste m'a pătruns!.,. 

Costachi Negruzzi, Zoe, 1: „potlo- 
garii, de care gemea oraşul, şedând 

ascunși pintre risipuri, pândiaii pe ne- 

socotitul pedestru care zăbovise a se 
întârce a-casă...“ 

Locuţiune : „stă ascuns ca un liliac“ 
(R. Simu, Trans., c. Orlat). 

V. Ascund. - 2 Ascuns. — Secret. 

2 Ascins (pl. ascunse), s. n.; part. 

pass6 d'ascund pris comme sub- 

stantif: 6tat d'une chose cache, se- 

cret, mystăre. Taină. Sinonim cu 
ascundere, dar arătând stare, nu 
acţiune. 

Coresi, 1577, ps. XVI: 

ŞI CU GScUn- 

sele tale împlu-se 

zgăuli lori... 

ps. XVIII: 

„de ascunsele 

mâle curâţegte- 
MÂ,... 

„et de abscon- 

ditis tuis adim- 

pletus est venter 

eorum... 

„ab occul- 

tis meis munda 

me... 

Mitropolitul Dosofteiu, 1680, ps. 
XVIII: 

„Că acela cu: 

noaşte ascunsele 

inemii... 

Tbid. ps. LXIII: 

„întru să sâ- 

giate într'as- 

cunsuri pre cel 

„-ipse enim no- 

vit occulta 

cordis... 

„ut sagittent 

in occultis 

immaculatum... 

  
  fără vină,., 

Mitropolitul Varlam, 1643 f. 242a;: 

„Domnul Hs. cela ce şti şi vsde tai: 
nele şi toate ascunsele...“ 

Ioan din Vinţi, Molitv. 1689 f. 40a;: 

„Dumnedzăuli nostru, cela ce toate le 

cruţi şi de toate grijeşti, ştii ascun- 

sele omeneşti şi înţăleger6 tuturora 
o ai...“ 

Cantemir, Ist. leroglif. (Mss. în Acad. 

Rom. p. 28): „dreptul giudecător în- 

tăi pre sine de drept, apoi pre altul 

de strîmb giudecă, şi întăi ascunsul 

inimii sale de făţărnicie curățeşte, apoi 
pre altul din nevoe âl izbăvâşte...“ 

Corbea, Psaltire circa 1700 (Mss. în 

Acad. Rom.), ps. XLIII: 

Că el ascunsul de inimi ştie, 

Cine ce au lucrat din pruncie... 

P. Ispirescu, Sn6ve” p. 47: „Ba că 

o fi una, ba că o fi alta. Aş! nu pu-
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tea el ghici ascunsul vorbelor bătrâ- 
nului... & 

În unire cu diferite preposiţiuni, as- 
cuns formsză, următbrele locuţiuni ad- 
verbiale : 

10. pre ascuns, pe QScun8, p'ascuns. 
In oposiţiune cu aievea sai de 

faţă; sinonim cu pe furi ş. 
Act dela, ostaşii muntenesci cătră 

George Rakotzi, 1635 (Col. 1. Tr. 1874 
p. 216): „căte vom înţelege ori ai6v6 
ori pre ascunsu înpotrivă mării sale, 
coconilor şi credintoşălor, ac6l6 de tim- 
puriu i le vom ivi...« 

Pravila Mateiu Basaraba, 1652, p. 
62: „nice pre ascunsă, nice de f aţă 
să îndrăznâseâ,..& 

Pravila Moldov. 1646, f. 58: „cela, ce 
va găta nişte bucate sau băutură Şi 
le va găta pre furiş, ce să dzice 
pre ascunsi, face prepusi cum să 
dia altui cuiva să să otrâvasca,..& 

Nicolae Costin, Letop. II p. 18: 
„Gheiica Logofătul umbla şi pentru 
sine, iar foarte pe Ascuns, lar la ale. 
vea umbla pentru Duca Vodă...“ 

Nicolae Mustea, Letop. III p. 35: 
„pre binele cel de obşte deapururea îl 
răstoarnă, nevoințele cele pre ascuns, 
şi mai ales la Turc...“ 

Enachi-Cogălnicânu, Letop. III p. 197: 
păă triimes pe ascuns om de ai vă- 
zut cetatea cu ochii...“ 

Ibid. p. 217: „ati răpezit pe ascuns 
de Vaii luat de acolo şi Vaii dus la 
N6mţ,...* 

Ibid. p. 271: „Atuncea Beizadea ati 
scris un arz la Impăratul pe ascuns 
şi păria pe Neculachi...“ 

Caragia, Legiuire 1818 p. 83: „Fur 
zicem celui ce fură, adecă ia pre 
ascuns... 

Beldiman, Tragod. v. 785: 

Şi pe Ban Ioan Tăutul i se dă într'ajutor, 
Om bătrân şi cu sciință, şi în condei lu- 

crător. 

2:ASCUNS 

| 
| 
| 
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ÎI grăbesc ca să purcegă, dar în taină, pe 
. ascuns, 

Să nu se d6 Eteriei în cât de puțin prepus... 

A. Pann, Prov. II, 104; 

Asfel ea mergând o dată şi n oglindă cău- 

tând, 
V&dându-se 'nţoţonată, o aud p'ascuns qi- 

când: 
Ah ! acum m8 cunosc binel,. 

20. întru ascuns, în ascuns. 
Coresi, 1577, ps. C: 
„„„Ce cleveti ...detrahentem 

în ascuns soţulii secret proxi- 
său, acesta mâ.- mo suo, hunce 
nai... persequebar... 

Legenda Sf-ei Parasceve circa 1580. 
(Cuv. d. bătr. II p. 145): „Şi ruga-se 
ei întru ascunsu în tot tasul,..& 

Moxa, 1620, p. 353: „ave Divsesi 
vrăjmâşie pre Palamid în tru ascunsă 
şi” părâ cătră înpăratul cu hitlengug..“ 

Fragment biblic sec. XVII (Cod. Mss, 
miscell. al bis. Sf. Nic, din Braşov p. 
421); „întrebă/l în tru ascunsu la u- 
reche ca să nu fie arătată făţişi...« 

I. Văcărescu, p. 121: 

Dioa nu am pace, 
Nâptea n'am ce'mi face, 

Răi mi-e într'ascuns: 
Unde cer dreptate, 

Surda r&utate 

Nu'mi dă nici respuns... 

A. Pann, Prov. 1, 87: 

Vine Gre-cine în ascuns, pe taină, 
Şi 7] fură de '] lasă fără nici o haină... 

30. pre ascuns, printr: ascuns, 
prin ascuns. 

Moxa, 1620, p. 386: „Theodora pre 
ascuns ţine.sfintele icoane...“; şi mai jos 
pe aceiaşi pagină: „pănă atunce cins- 
tiia pren tr "ascunsi sfintele icoane...“ 

Zilot, Cron. p. 25: iar pe de altă 
parte, prin tr'ascuns n'aii zabovit a 

|  mesteşugi năravul dobândirii de bany...« 
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Doină oltenâscă: 

Toţi se uită ca la urs 

Şi fac sfaturi prin ascuns 

Să ne facă vr'un neajuns... 

(G. D. T., Poes. pop. 318) 

40. pe'sub ascuns. 

Doină din Ardsl: 

Vai de mine, ce-am ajuns! 

Să iubesc pe sub ascuns... 

U. B., Trans. 81) 

„Celui ce face vre-un reii pe sub 
ascuns, poporul îi dice că muşcă de- 

a-furata ca cânele...* (M. Juica, 

Trans., c. Sredigtea-mică). 

Este interesant de a găsi într'unul 
din cele mai vechi texturi românescă 
forma auscuns, care reproduce întoc- 

mai pe latinul absconsum. 

Cugetări în 6ra morţii, text circa 

1550 (Cuv. 4. bătr. II p. 455): „toate 
ascunsurile se vor i vi“ ; dar tot acolo 

de doă ori (p. 456): „toate auscunsu- 

rile înaint6 feţeei salia...“ şi (p. 458): 

„întru auscuns hitieni aţi fostu...? 

In loc de „în uscuns“, în munţii a- 

puseni ai Ard6lului se dice: „Să vor- 

bim în s6cret“ (Foişora din Sibiiu 
1886 p. 5). 

V. Ascund. — Ascundere. — 1 AScuns. — 

Stcret. 

3Ascuins, adv.; secrâtement, en ca- 

chette. Din causa, locuţiunilor adver- 

biale: pe ascuns, în ascuns, pe 

sub ascuns etc., simplul ascuns 

funcţioneză forte rar ca adverb. 

Zilot, Cron. p. 30: 

Vai Ge tine, ticălosă ţâră, la ce ai ajuns! 

Acum ţi-a sosit peirea, şi te tinguesc ascuns... 

v. 12 Ascuns. 

Ascunsă, s. f.; 6tat dune chose 

cach6e, secret, mystăre. Sinonim cu   

masculinul ascuns, dar întrebuințat 

torte rar. 
Coresi, Omiliar 1580 (ap. Cipariu, 

Principia, p. 212): „şi ascunsa acelora 

a tuturora descoperi-se-va lucruli lor 

şi cuvintele a mijlocii... & 
V. Ascund. —* Ascuns. 

Ascinsele (de-a), s. indâcl,; jeu en- 

fantin: colin-maillard, cligne-musette. 

După, regiuni, acest joc copilăresc are o 

mulţime de sinonimi: ajumitul, 

mijOrcă, mij6tcă, de-amija, 

d'a-cucul, jumetcă, pitulicică 
etc. Se dice şi: de-a ascunsul sai 

d'a-v'aţi-ascuns. 

v. Ajumitul. 
De la Vrancea, Sultanica p. 225: 

p+. băeţii o tuliră W'alungul viei, stri- 

gând în gâna lor: 

„— Cine vrea d'a „puia-gaia“ săi 

adune cu tigaia? 

„— Cine vrea da „v'aţi ascunselea“ ? 
„— Cine da „hira“ care tae vina? 

„— Cine ete.“ 
A. Vlăhuţă, Nuvele p. 51: „0 por- 

niaii de vale, peste părîi, în luncă, şi 
se juca de-a, ascunsele prin tufiş.. Sara 
se întorceaii obosiţi...“ 

Filimon, Ciocoii vechi p. 139: „Băieţii 

asvirliai cu mingea şi cu arşicele, iar 

fetele cele mici se jucati d'a ascunsele 

sak d'a baba 6rba, alergând ca nisce 
căpridre prin isrba cea verde şi mole 

spre a prinde fluturi sai a culege 

flori...“ 
D. G&. D. Teodorescu (Poes. pop. p. 

187) observă ; „unele din jocurile co- 

piilor români sînt pînă astădi o re: 

producere neschimbată a celor ce se 

practicaii de copiii greco-itali cu 20— 

25 secoli în urmă. Monumentele figu- 
rate, obiectele de artă şi scriitorii ve- 
chimii ne sînt marturi neîndoioşi despre 

adevărul acesta. lată, spre exemplu, 

cum se exprimă Pollux despre drrod-
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1832 | doaoxivâa, care nu era, alt-ceva decât, jocul nostru da Ascunsele sai „da vaţi ascuns“ : Unul dintre cei ce se jOcă se aş6dă în mijlocul tovarăşilor şi, dela, sine, îşi închide Ochii, afară numai dacă vrun altul War fi însăr- cinat să ij ţină închişi. Jucătorii o ieaii la fuga (G7rodLdotozovgu) Şi se ră- sipesc. Atunci cel care este (de râna, care se face), deschidend Ochii, în- cepe să'i caute, iar dinşii trebui să'şi dea, tote silinţele ca, să ajungă înainte de dînsul la locul hotărît (2 ro ză7rov 70v îxeivov),.. 
La acest joc, copiii rostesc o mul- țime de Tecitative, unele obicinuite întrun loe Şi altele în altul, din cari o samă resfrâng întrun moq forte cu- rios diferitele epoce din istoria Roma. nilor : epoca fanariotică, epoca slavică, epoca tătărâscă, etc. 

Aşa, recitativul : 

O pi | sec na | sec na | pi 
kes tin | boli | na co |] sti 

tzan găr, | man găr 
na caf | to 

ii af | to be 
len gher | buf!,.. 

este o scălciare din grecesce : 

moto Zulaoe vă mei 
xai 0' 77 II, Wăxovd9j... 

Tot la Greci se referă, recitativul : 

Trântii una, trântii două, 
trântii, Vere, pîn' la nouă: 
trântii fâta Grecului 
pe malul Petrecului, 

„Veni Grecul mânios 
cu cuțitul ruginos: 
-— dă'mi, Voico, cheiţele |. 
să'mi descuiu lădiţele, 
să'mi scot cununiţele, 
să'mi cunun fetiţele ! 
— Val de mine, nws Ja mine, 
ci's la popa âin Popesci 
sus în casele domnesci, 

unde f6tă vacele, 
unde ouă rațele... 

Următorul recitativ pare a se referi la Italieni : 

| Eşi, fetiţă, 
la portiţă, 

că te-aştâptă Talion, 
Talion, fecior de Domn, 

cu tichiă 
de ftânghiă, 

cu până 

de ciocârliă, 
cu căruţa Radului, 
cu cai 'mpăratului, 

cu biciul cumnatului 
în mijlocul satului, 
Dorobanţ, banţ, 

lanţ! 

   

          

    
    

    

    

    

  

E nu mai puţin interesant numele 
proprii Tibiş cu femininul Tibi- 
Şora: 

Musca mare treiera, 
a mai mică vîntura 

două mere, 
două pere, 

două fuse daurele,. 
M5 dusei la Măgurele 
cu rochița daurele,. 

Bou'n cinci, 
bou'n cinci 

după casa. lui Tibiş : 
Tibişora, 

Roşcodana, 

Înriurirea slavică este învederată în 
recitativul: 

Ije, ije 
[mije, mije] 
panimatca, 

coțobeica, 
cuţitele Domnului, 
sabia cureanului, 

limbirici, 

custurici, 

cioc, 

boc, 

treci la loc! 

unde „ije, ije“ este paleo-slavicul ne, 
Jar „panimatea e polonul „pani matkat, 

In fine, Tătarii ne întimpină în re- 
citativul :
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Cine s'o uita 
Săi sară ochii 

In putina cu boghii, 

Din par în par 

Pin” la uşa lui Tătar... 

v. "A (p. 35).—” Armaş. — Codomrle. 
— Joc, 

Ascunsdre (pl. ascunsor?), s. f.; ca- 
chette, guet-apens, affut. Locul unde 
cine-va, stă ascuns pentru a nu fi 

vedut sai pentru a năvăli pe furiş 

asupra cui-va, 
Biblia Şerban-vodă, 1688, Jes. Nave 

VIII, 9: 

Şi I-au trimisi 
pre ei lisusi, Şi 

au mersu la as- 
cunsoare... 

Când însă se ascunde cine-va sai 
ce-va numai pentru a fi mai în pază, 
atunci se dice mai bine ascundă- 
tre, 

1. Ruset, traducând pe Moliăre (Sgâr- 

citul, Buc. 1836) p. 21: „nu e mai pu- 
țină grijă iar de a nemeri în toată 

casa o ascunzătoare sigură, căci 

pentru mine sipeturile îmi sînt bă- 

nuite, casele de fier nau nici o cre- 
dinţă,..“ 

[. Crângă, Anecdotă, (Conv. lit. 18883 

p. 114): „moş Ion Râtă fiind ţăran, 
cum v'am spus, deşi senvrednicise a 
fi acum pintre boeri, nu avea ascun- 
dători în sufletul sei...“ 

Costinescu, Vocab. I, 73: „Ascun- 
detore, colţ ascuns, mai puţin v& 
dut=recoin“. 

V. Ascund. — -dre. 

Et misit eos 

Jesus, et iverunt 

ad insidias... 

Ascunsul. — y. Ascunsele. 

Ascunsură (pl. ascunsuri) sau ascun. 

dătură (pl. ascungdeturi), s. f.; 6tat de 

celui qui se tapit, qui 6vite d'âtre vu. 

Cuvînt rar întrebuințat, fie sub o for- 
mă, fie sub cea-laltă,.   

ASCUT 1834 

Ascăt (ascuţii, ascuțire), vb.; aigui- 

ser, afiiler, rendre tranchant. Se dice 
de o potrivă : ascut şi ascuț, ascultă 
şi ascuță. Se aude chiar ascuţesc, lar. 
la infinitiv : a ascute, alături cu: a 
ascuţi. „A face o armă, o unâltă de 

fer saii de lemn să tae, să, înțepe; a 

da la tocilă“ (Costinescu). Se întrebu- 

inţeză forte des despre ceia ce îm- 

punge, înţepă saii petrunde întrun 

sens figurat: până satirică, limbă muş- 

cătore, voce supţire pătrundătâre, etc. 

Mitropolitul Varlam, 1643 f. 1b: 
„Să'ş gâtiascâ armele şi să le ascuţă...“ 

Cantemir, Chron. II p. 239: „precum 

înpăraţii asupra lor sabiia, aş6 scrii- 

torii condeiul îşi ascut...“ 
Mitropolitul Dosofteiu, 1680, ps. 

CXXXIX: 

Ascuţâră  lim- Acueruntlin- 

ba lor ca de șiar- guam suam sicut 

pe... serpentis... 

Cantemir, Ist. leroglif. (Mss. în Acad. 

Rom. p. 157): „Tstă jigania cumplită 
colții âş tociia, şi toată pasirea rum- 
pătoare pintinii âş ascuțiia; cucoarele 

cu butunele buiuma, lebedele cântecul 
cel de pe urmă a morţii cânta...“ 

Balada „Rusalin“ : 

De ce asculi la cuţit? 
Mie tare mi-e urît!.. 

(Reteganu, Trandafiri p. 25). 

Cântec poporan despre „Muierea rea“: 

M8 judecă cum îi place, 

Traiul cu oţet mi'l face, 

Strigă şi'şi ascute glasul 

De s'aude în tot câsul... 

(Marian, Bucov. II, 77 

A”şi ascuţi picidrele=a rumpe 

la fugă, a fugi tute. 

O poveste din Ard6l: „Olarii se duc 

şi leaii galbinii, lasă calabalicul Catri- 
neji pînă la cel din urmă cratiţ schiop, 
işi ascut picidrele şi du-te! Pasă-
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mite, n'aveai. poftă să dee faţă cu 
Vlad...“ (Tribuna din Sibiu, 1885 p. 810). 
Inima se asculte = se ageresce, se 

face mai indrăzngţă. 
Urechea, Letop. 1 p. 124: „Stefan 

Vodă având inimă aprinsă spre lucruri 
vitejeşti, îi părea că un an ce wau 
avut tr6bă de războae, că are multă 
pagubă, socotind că, şi inimile voinici- 
lor în războaie trăind se ascut...“ 

Acelaşi, p. 114: „Crezând Leşii acela 
cuvânt, aii lăsat să hie pre îngăduinţa, 
lui, şi s'aii întors ; Yar Bogdan Voda, 
Se ascufia ca să'i poată vâna unde ar 
pute; ce simțind aceste oamenii lui 
Alexandru Vodă, au spus Leşilor să 
nu se încrâză, ce să se păzescă; iară 
Leşii fiind de înşălăciune cuprinşi, nu 
băgară, în samă,..& 

Bănăţenesce, a se ascuji cătră 
cine-va, însâmnă a'l amenin ţa (5. 
Lăuba, c. Maidan). 

Lexicon Budan, 34: „Imi ascuz din- 
ţii spre ce-va = aştept ce-va cu mare 
poftă“, 

Derivaţiunea lui ascut din latinul 
acuo sai chiar din acutum, ca şi 
aceia a vorbei „cuţit“ din „culter“ 
(Cihac, I, 18, 72), sint nesce imposibi- 
lităţi fonetice. Mai bună ar îi etimo- 
logia din ex-acutum (Lex. Bud.), 
care cel puţin explică pe 8; dar şi de 

- acolo s'ar fi născut românesce „săcut“, 
nu ascul. După cum „cuţit“ se trage 
dela „cute=lat, cotem“, adecă o uneltă, 
trecută prin cute, tot aşa de acolo 
vine şi ascuț, — o derivaţiune indicată 
deja de a. Şain6nu (Dicţ. româno-ger- 
man p. 25). Ambele presupun un pro- 
totip latin vulgar : cotio (cotitum, 
cotire), de unde ascut prin forma e x .- 
cotio sai ad-ex-cotio. Sensul 
fundamenţal al lui ascut este acela de 
a da o armă sati o unâltă pe cute. 

Cantemir, Ist. Ieroglif. p. 122: „cu- 
țitul pre cute să ascute şi în sim- 

      

ceoa briciului intorcându-să, părul peste 
simţire despică...« 

Dosofteiu, 1673, f. 84a: 

Ca dintr'un brie as cuţât pre cute, 
Fa& vicleşug şi "nşelăciuni multe... 

Expresiunile ca : „a se ascuţi prin 
resbde“, „a se ascuți cătră, cine-vat, 
„limbă, ascuţită“, „respuns ascu- 
ţi t“ etc. se pot alătura cu figura ci- 
ceroniană : „iracundiam fortitudinis 
quasi cote m esse dicebanţt, 

V. Ascuţii. — Cugit.— Cute. 

Ascuţ | 

„—Y. Ascut, 
Ascuţăse f 

Ascutâlă. —v. Ascuzitură. 

Ascuţire (pl. ascujiri), Pinfinitif a s- 
cut pris comme substantif: action 
d'aiguiser, d'uffiler, d'affuter, aiguise- 
ment. Sinonim cu ascu țitură (Co- 
stinescu), care însă nu se fea în sens 
figurat, pe cână ascuţire se întrebuin. 
ţ6ză mai adesea, despre minte. 

Cantemir, Divanul lumii 1698, pref. 
f. LX: „îngeriasea isteciune Şi a min: 
ţii ascuţire...“ 

I. Văcărescu, p. 293: 

In el năravuri îndreptaţi, 
Daţi ascuţiri la minte; _ 

Podoabe limbei voastre daţi 
Cu Românesei cuvinte... 

V. Ascult. — Ascuţitură. 

Ascuţiş. — v. ?Ascuţit. 

1"Ascuţit,-ă, part. pass6 d'ascut 
pris comme adjectif: aiguis€, affil6, 
tranchant, fin. Tăios. In țepă- 
tor. Pătru ndător. Când e as: 
cuţit numai virful unui lucru, se dice 
simcelos sai sîmcelat, 

Mitropolitul Dosofteiu, 1678, f.21b: 

Mi-am păzât drumul pre căi vărtoase, 
Petri-ascuţăte şi sâmcel oase, 
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Ion Neculce, Letop. II p. 370: „pa- 

loşe simcelate în vărf, de amăndoă 
părţile ascuţite...“ 

Moxa, 1620, p. 871: „0, pizmă! de 
începutii vrăjmaşe, fiarâ cumplită, tăl- 

hariu, scorpie veninoasâ, şarpe muşcâ,- 
toriu, segâtâ fără fieri, suliță ascu- 
Hlă, viaţă fără pace, căti rău faci şi 
căţi munceşti !...% 

Dosofteiu, 1680, ps. XIV 

„sâgeţăle tale „Sagittae tuae 
's ascuâie... acutae... 

Coresi, 1577, ps. LI: 
„ca briciu as- „Sicut nova. 

cuţită, tapt'ai în- cula acuta fe- 
şelâciune... cisti dolum... 

Şiapte taine, 1644, p. 102: „spată 
de îmbe părţile ascuţită...“ 

Dosofteiu, 1680, ps. LVI: 
Fiii oamenilor, | Filii hominum, 

dinţii lor arme şi dentes eorum ar- 
sâgeţ, şi limba, ma. et sagititae, et 

lor palog ascu- lingua eorum gla- 
Țâl... dius acutus.. 

Mitropolitul Varlam, 1643, f. 117a;: 
„Sabiia căa di înbe parţile ascuţită...“ 

Mitropolitul Antim, Predice p. 4: 
pfulgerând nu dic cu fulgerele săbiilor 
celor ascuţite, ci numai cu strălucirile 
unei vieţi bune...“ 

Nicolae Muste, Letop. III p. 50: 

„Şi s'aii scris la steguri, mai mulţi 
fără de arme, că nu avea de unde "şi 

mai cumpăra, că Şi arcarii sfărşise ar- 

cele, săgețile şi săhăidacele ce ai avut 

în dughenile lor, ce făcea, sulițe din 
crengi ascuţiie şi părlite la vărf...« 

Costachi Conachi, p. 100: 

Ah! amarnică durere, despărțirea de amor! 

Ce-o să mă fac? vai de mine! nu pot scăpa, 

g'oiu să mor!.. 
Din inimă nici că *mi ese ghimpul acel as- 

cuțit, 

Ce mă giunghe, mă rănesce şi “my dă morţi 

fără sfîrşit! 

Cantemir, Chron. II p. 385: „con-   

deile mai ascuțite: decât sulele şi maă 

lungi decât suliţele...“ 
Acelaşi, Ist. Ieroglif. (Mss. în Acad. 

Rom. p. 165): „şi ascuțiți colții dulău- 
lui îndată toate oştoarele îi zdrumicară, 
şi toate măţişoarele îi deşirară...“ 

O satiră poporană din Bucovina: 

Sluta e acuma n casă, 

Aşedată după masă, 

Cu dinţii de chilimbari 

Ascuţi(i ca nesce pari, 
Şi la faţă 

Ca o raţă.. 

(Col. 1. Tr. 1871 p. 48) 

Moxa, 1620, p. 372: „cela ce avâ 

cerbice țapănă şi trufă iute şi cu limbă, 

ascuţită, elu se mue ca boul de jug...“ 
Eustratie Logofătul, 1632 (Col 1. Tr. 

HI p. 216): „limba cia mai supţire şi 
mai ascuțită, de toate limbile ce să dzice 
elenâscă..,“ 

„Are limbă ascuţită = il a la langue 

bien pendue“ (Th. Codrescu, Dialoguri 7 
p. 218). 

A. Pann, Prov. II, 95: 

O văduvă ?n vîrstă, bătrână, zbâreită, 

Cu doi dinţi în gură, barba ascuțită, 

Nas cât pătlăgâoa, la vorbă 'nţepată, 
Cu ochii cscâră, gura lăbărţată,.. 

Cantemir, Ist. Ieroglif. p. 36: „vântul 
vivorât sau aerul tare clătit, tocmit 
şi frumos viersul muzicăi alcătuit, de- 

la cât de ascuţitele la audzire urechi 
abătându-l, neaudzit âl face...“ 

Ibid. p. 150: „toată. pasirea iute la 

zburat, toată jigania râpede la alergat, şi 

toată dihania ascuţită la adulmecat, 

pururia gata şi fără preget să fie...4 
Balada, „S6cra şi nora“: 

Iată, măre, se *ntămpla 

Că prin codri s'audia, 

'Tropot mare şi pripit, 

Chiot lu n g şi ascutit... 

(G. D. T., Poes. pop. 624)
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Respuns ascuţit: 
Mitropolitul Varlam, 1643 f. 305: „acel 

râspunsii ascuțit a Domnului ce-i 
răspuns, că nu-i bine să ta păin€ cu- 
conilorii şi să o de căinilorii...« 
Minte ascuțită, ascuţit la minte: 
Cantemir, Divanul lumii 1698, f. 22 

a: „frumoasă, întrâgă, şi decât sim- 
ciaoa briciului mai ascuţită și mai iute 
minte... 

Legenda, Sf-lui Nicolae, sec. XVII 
(Cod. Mss. miscell. al bis. Sf, Nic. din 
Braşov p. 186): „el av6 mint as- 
cuțită şi în puţină vrâme multă, învă. 
țâtură învăţa,..& 

Cantemir, Chron. II p. 261: „Asan, 
om ascuţit la minte şi în lucrurile 
grele foarte isteţ...“ ; şi mai jos p. 281: 
pom foarte vitez şi ascuţit la min te, 
ori la ce îşi pun gândul... 

Acelaşi, Ist. Ieroglif. p. 46: „Nime 
în lume atâta de ascuţit la minte şi 
iute la giudecată a afla să poate, 
carile în toată alâgerea negreşit şi ne- 
smintit să fie. .« 

Urechia, Letop. 1 p. 190: „aă adus 
pre Ion Vodă, care era la min te as. 
cuțit şi la cuvânt gata, şi se vedea a, 
hire harnic nu numai de Domniea, a- 
cestei țeri, ce şi altor ţeri să hie cap 
şi mai mare...“ 

Nicolae Costin, Letop. I p. 48: „fiind 
ascuțit la minte Deucalion, ai so- 
cotit pământul a fi mumă-sa...« 

P. Ispirescu, Snâvet: p. 89: „băiatul 
învățase carte pînă din sus de brâii, 
şi dascălii îl lăudaii că este ascuţit la 
minte...“ 

Omiliar dela, Govora, 1642, p. 279: 
părată-te înnaltii întru viaţa bunăta- 
ților şi ascuţit întru ustenele şi întru 
nevoinţe sufleteşti...“ 

Ibid. p. 57: „cu diavolii şi cu maj 
marele ior cu Veezevul, care e mai în: 
fricoşat de toate făpturile, ascuţit şi 
mai iute,..« 

| 

| 
| 

  

Cantemir, Chron. II p. 111: „Cal- 
visie şi Petavie, ascutiţi a anilor isto- 
riceşti sămăluitori...« 

V. Ager. — Ascult. —* Ascuţit. — Istef. 

"Ascuţit (pl. ascuţite sati ascuţituri), 
s.n.; part. pass€ d'ascut pris comme 
Substantif : tranchant , taillant,, fil, 
pointe, piquant. Sinonim cu ascuţiş 
şi cu tăiş, 

Legenda Sf.lui Nicolae, sec. XVII 
(Cod. Mss. miscell. al bis. Sf. Nic. din 
Braşov p. 155): „sfântul apucă spata 
şi o lepâdă jos, şi nemic nu se temu 
de ascuţitul spâtei...« 

Tot acolo o predică p. 198: „închi- 
seră, gura, leilor, stinserâ, tariia focu- 
lui, scâpară de ascujitulă spstei,..“ 

Biblia, Şerban-vodă, 1688, p. 903: 
„mai tăiosii decât toată sabiia cu doao 
ascuțite... & 

O maximă d'ale vornicului Iordachi 
Golescu (Conv. lit. 1874 p. 73): „Lim- 
ba muierii, cuţit cu doă ascuţituri...« 

Costachi Negruzzi, Aprodul Purice : 

După acâsta se'ntârce şi acest fel le grăi: 
Ostaşi! Vot sciți forte bine că spre a ne birui 
Alţă mai însemnători duşmani înzădar s'ati 

ispitit, 
Ce a săbiilor nostre ei cercară ascuţit... 

Balada „Toma Alimoş* : 

Îa ma! stai ca să'ţi vorbesc, 
Pagubele să'ţi plătesc: 
Pagubele cu tăişul, 
Paptele cu ascuţişul.,. 

(G&. D. 7. Poes. pop. 584) 

V. "Ascuţii. — Simoea. — Tăiş. 

”Ascuţit, adv.; d'une manitre tran- 
chante ou piquante, finement. A ju- 
deca ascuțit. A vorbi ascuţii. A res- 
punde ascuţit. 

V, "Ascuţit. 

Asocuţităr,-6re, s. et adj.; celui ou
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celle qui aiguise, qui afle etc., 6mou- 
leur. Care ascute, mai ales ascuţi- 
torul de cuțite. 

V. Ascult. 

Ascuţitore (pl. ascuzitori), s. f.; pierre 
a, aiguiser, queux. Sinonim cu cute 
şi cu tocilă, 

v. Cute. 

Ascuţitără (pl. ascufitură), s. f.; ai- 
guisement. Sinonim cu ascuţire. Cu 
acelaşi sens se dice şi ascutâlă 
(Lex. Bud.). 

Cantemir, Ist. leroglif. (Mss. în Acad. 
Rom. p. 5): „la sime6 groasă ca 
ac6sta, pre aspră piatră, multă şi în- 
delungată ascuțitură să-i fie trebuit 
am socotit...“ 

V. Ascuţire. 

Aselghiă, s. f.; luxure, d6bauche, li- 
bertinage. Grecul dotiyera, întro- 

* dus la Români în secolul XVII. Des- 
frâu. 

Mitropolitul Dosofteiu, Synaxar 1683, 
Oct, 8 (f. 53 a): „mă temi că deoi 
zăbăvi cu svântuli botedză, să nu ma, 
smintâscă, jarăş  înpiedecătoriuli să, 
mă ducă la aselghiia cia dintâi...“; tar 
la, margine ca scoliă: curviia. 

V. Aselghicesc. — Aselghiciune. 

Aselghicâse,-6scă, adj.; luxurieux, 
d6bauch6, derâgl6. Desfriînat, 

Mitropolitul Dosofteiu, Paremiar 1683 
f. 16 a (Ep. Petri 1, IV, 3): 

„petrecând în „.„„.ambulaverunt 
necurăţâi aselghi- in luzuriis, 
ceşti, pohte, vină- desideriis, vino- 
rii, mâncaturi... | lentiis, comessa- 

tionibus... 
jar în contextul grecesc : „îv dosâ.- 
veiarşt, 

V. Aselghiă.   

Aselghiciăne (pl. aselghiciuni), s. f.; 
luxure, debauche, libertinage. O roma- 
nisare a grecului aselghiă. 

Mitropolitul Dosofteiu, Synaxar 1638, 
Fevr. 19 (f. 320 b): „limpărăţându Iu- 
lianii), Ellinii ce era într'o hire cu dân- 
sul, nu numai făcând pângărite asel- 
ghiciuni cu dânsul să gătiia pre eiş 
zăgniată, focului viaznică, ce încâ, si- 
liia şi pre creştini să facâ, lucru spur- 
catil ca acela...& 

v. Aselghiă. 

Aseme.—YV. l':Asemene,. 

"'Asâmene, adj.; 6gal, pareil, sem- 
blable. „Asemene = oblu, neted , 
unu ca şi altu“ (Lex, Bud.). Din la- 
tinul assimilem=ad-similem, 
cu trecerea lui 7 în n (cfr. Miklosich, 
Lautl. Consonantismus I p, 51), o tre- 
cere care se află şi la Francesi în bur- 
guinionul semnai=similare (Littre, 
v. sembler). In graiul rotacistic al Mo- 
ților: asemerea (Frâncu-Candrea, Româ,- 
nii din munţii apuseni p. 85). Moldo- 
venii rostesc mai mult asemine ŞI asă- 
mine. Din causa invariabilită ţii sale la 
gen şi la număr, asemene îşi asociază 
forte des în graiu, ca Şi când ar fi un 
adverb, pe emfaticul -a : asemenea. 

În fabula lui Donici „Bărbatul cu 
trei femei“, cuvîntul ne întimpină de 
patru ori: 

Un om posnaş ai fost schimbat 
Vo trei femei cu cununii, 

Fiind tustrele încă vii, 
Dar acolo era un aspru împărat, 
La care cum ati mers asemine sciinţă, 
Au şi păsit de cuviinţă; 

Ca pentru aşa faptă, 
Pe om să / de subt judecată; 
lar spre mai aspră înfrînare 
Judecătorilor ai pus el înainte 

Să fie cu luare-aminte 
Şi să închipuâscă pedâpsa cea mai mare 
Unei asemine de pildă ră urmare,
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Că la de împotrivă, el hotărit era 
Pe toţi a" spînzura. 

(Asămine un împărat, 
Nici pe la noi n'ar fi strica.) 
Judecătorii văd că nu'i de şuguit ; 
Să hotărâscă drept ei mult sai sirguit ; 
Şi numai Dumnegei de sus i-ai luminat, 
Căci socotinţa lor acesta ai urmat : 
„Ca omului să de femeile tustrele, 
„Îndatorindu-se de a trăi cu ele“. 
Norodul însă s'aii mierat 

Pentru asemine pr6 slabă hotărire... 

unde este mai cu s6mă remarcabilă 
inversiunea curat, poporană : „dsemene 
un împărat“ = un asemene... 

Constantin Brâncovânu, 1695 (Conq. 
Brâncovenâscă în Arch. Stat, p. 101): 
psăvărşăndu-se toată zidir6 mânăstirii 
[Hurezul] şi cu câle ce înprejurul ei 
sănt, şi dănd laudă lui Dumnezeu cu 
bucurie multă, nevoitu-ne-am Jarăş cu 
asemene osărdie de am împodobit sfânta, 
“casă 

Axentie Uricar, Letop. II p. 174: 
„Acâstă carte şi altele asemine scriea 
la Nicolai Vodă... 

Asemene se construesce obicinuit cu 
dativul: asemene cu i, saă cu preposi- 
țiunea cu: asemene cu ce. 

Cugetări în 6ra morţii, circa, 1550 
(Cuv. d. bătr. II p. 467): „acelas fiii 
lu Dumnedzeu şi astanene cu îngerii... & 

Pravila Moldov. 1646, f. 21: „SVr6- 
delii sau toporii sau fune sau alte multe 
asemenia acestora... 

Pravila, Mateiu Basaraba, 1652, p. 
247: „de să va fi şi smintit el sin- 
guri cu multe lucruri făra de ispravă, 
cu măncări, băuturi şi altele asemene 
acestora, ucigătoriulii totă se va, 
certa ca uni vinovată...“ 

Silvestru, 1651, ps. CXIII: 
Asemenia să le Similes illis 

fie lor carii fac fiant, qui faciunt 
pre ei, şi to, ceia ea, et omnes qui 
ce să nădăjduesc confidunt in eiş... 
întru ei... | 

+: ASEMENE 
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Axentie Uricar, Letop. II p. 145: 
păi mers cu fermanul ce se scosăse 
dela Impărăţie, ca unde vor găsi Mol- 
doveni robiţi șă fie volnici a-i lua; 
scos'ai şi dela Hanul iarlăc asemine 
cu fermanul împărătesc...“ 

A. Văcarescu p. 22: 

Fir6sca ta frumuşeţe 
Nu se află'n alte feţe; 

Tu eşti ună între toate, 
Asemene"ţi nu se poate... 

Une-ori se dice de asemene saii d'a- 
semene, fără a trece în adverb. 

Mitropolitul Dosofteiu, 1680,ps.LXX.: 
.«.Dumnedzăule, „Deus, quis si- 

cinei diasiamene milis tibi? 
ție...? 

Ibid. ps. CXXXIV: | 
Destamenta lor Similes illis 

facă-sâ carii îi fiant qui faciunt 
faci pre înşii... | ea... 

Dar acestă asociaţiune cu de ne în- 
timpină numai în sens adjectival, pe 
când verbul e tot-d'a-una fără de-—, ! 
bună-6ră ibid. ps. LXXXVIII:! 

Că cine întru Quoniam quis 
nuor să să a sia- in nubibus ae- 
mene Domnu: quabitur Do- 
lui, să să facă, de- mino, et qui si- 
siamenia cu Doim- milis erit Do- 
nulă... ? min9... ? 

In Liturgiar, 1683 (slujba marelui. 
Vasilie, f. 29 a), Dosofteiu nu se sfiesce 
chiar de a reduplica pe ae: „Cela ce 
aste icoană bunătăţâi tale, peciate 
de d e-asiamenia în sineşi arătând pre 
tine tatăl...“ : 

Cantemir, Ist. Ieroglif. (Mss. în Acad. 
Rom. p. 28): „lubir6 dară cătră cel şie 
de ascimen€ va să arăte neiubir6 că. 
tră cel şie nu desemene...« 

In gura poporului Şi "n vechile tex- 
buri asemene sai amplificatul asemenea 
este invariabil la gen şi la număr. In 
literatura, modernă însă, prin analogiă 
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cu alţi adjectivi în —e, se pune la plural 
asemeni. Ambele forme sînt de o po- 
trivă bune. 

Zilot, Cron. p. 6: 

Se aflară şi d'aicea asemenea rivnitori 
Şi cu dinsul împreună pe o cale călători... 

A. Pann, Prov. I, 62- 

„în loc să se apuce de negoţ sasi mesteşug, 
Ei, p'alţi asemeni cu dînşii găsind, fac prie- 

teşug... 

A face asemenecu pămîntul= 
a dărîma de tot o cetate, o întărire, 

o casă, „rasert, | 
Enachi Cogălnicânu, Letop. Il p. 195: 

„casele Agăi Enachi, ce era în laşi făp- 

tură de Țarigrad lăngă Bărnovskie, le 
au făcut asemenea cu pămîntul...“ 

La loan Viski din Haţeg, 1697 (Pran- 
silvania, 1875 p. 152) se află o formă 
scurtată aseme, şi tot. acolo: verbul 
asemez în loc de asemenez. Ac6- 
stă scurtare este pe deplin analogă cu 
forma nime lingă nimene sai pre- 
tutinde lingă pretutindene. 

Fără, preposiţionalul a-, semene, 

sau mai bine semen, nu însemnâză 
„semblable“, ci „prochain, Gu mâme 

genre“: semenii mei pot să nu fie 

asemenea mie. Omul alb şi omul ne- 

gru, cel bun şi cel rei, sînt semeni, 
dar nu sînt asemenea. 

V. * Asemene. 

*-Asămene Ss. d'asămene, adv.; pa- 
reillement, 6galement, semblablement, 
de mâme, de la m6me maniăre. Mate- 

rialmente este acelaşi cuvint cu adjec- 
tivul asemene. Mai adesea, îşi aso- 
ciază în graiu pe emfaticul -a : ase- 
menea. Sinonim cu aşijdere, tot 
aşa, cuacelaşi chip, cu ace- 
iaşi măsură, d'opotrivă“(Co- 
stinescu). In oposiţiune cu aimin- 

tre.: E 

Cugetări în 6ra morţii, circa: 1550 
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(Cuv. d. bătr. II p. 449): „stau înpă- 
raţii cu voinicii, mişeii cu bogaţii, bă- 
trănii „cu tinerii, şi toţi asemene vor 
sta...“; ibid, p. 454: „bogaţii şi mi- 
şeii, şi vor sta, toţi asemenele...“, unde 
e forte interesantă forma, amplificată, 
asemenele, cu -le prin analogiă ca în 
opusul „aimintrele“. 

Mitropolitul Dosofteiu, Paremiar 1683 
f. 82a: „eşti de-atocma Şi de-a- 
siamenăa, şi întrun scaunii cu părin- 
tele...& 

Şiapte taine, 1644, p. 310: „a doo 
iaste asemenia, aceştiia agunul, a treia, 
iarăşi tot într'un chipi agunul 
dela bogoiavlenie...* 

Deosebirea de sens între asemene şi 
într'un chip se vede bine în ur- 
mătorul text: 

Omiliar dela Govora, 1642, p. 26: 
„întrun chip le dărui lor suflet înţe- 
lept şi fără moarte, şi într'un chip 
asemenă le dâde toată, tastă lume vă. 
zută, şi ce e întru ia; şi asemena e 
lor un ceriu acoperemănt, soarele şi 
luna, o luminare e întru casa lor Şi 
pămăntul li e masă; şi ploaia as€ 
men€ li se varsă, celor direpţi şi celor 
păcătoş... “ 

Moldovenesce se rostesce mai ales 
asemine saii asămine. 

Nicolae Costin, Letop. II p. 192: 
„de pre la alte mănăstiri ce au mai 
rămas oameni neprădaţi şi nejecuiţi, 
după eşitul Tătarilor mai mai întăr- 
ziat cu şederea, temăndu-se să nu pață, 
asemine... 

Nicolae Muste, Letop. III p. 2: 
„Carii mavea să dea, îi lega la, puşce, 
Şi ungea cu miere ca săi mănănce 
muştele, şi nu numai boierilor făcea 
acestă strimbătate, ce şi giupăneselor 
lor asemine...“ 

-- Acelaşi p. 80: „Venit'at Antioh 
Cantemir Vodă: la scaunul domniei 
Moldovei, om tănăr ca de 24 ani, si-
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litor spre bună chivernisâla țării, şi 
se nevoia ca, să se facă asemine ur- 
mător tătăni-săă la dreptate...% 

Axentie Uricar, Letop. II p. 149: 
„Sau spăimăntat şi aii plecat fuga, 
asemine aii făcut şi alte capete...“ 

Când se alăturâză doă lucruri, ase- 
mene se construesce de o potrivă bine 
cu ca şi cu cu. 

Amiras, Letop. III p. 103: „aă luat 
şi dela boieri, şi dela mănăstiri, şi 
dela toate breslele desătine asămine 
ca dela ţărani...“; iar mai jos, p. 150: 
„dând. desătina, aseminea cu țaranii.,.« 

Sensul lui asemene se întăresce prin 
tot. 

Gh6orgachi Logofit, Letop. III p. 
305 : „La Sfântul Vasilie, la Sfântul 
Botez şi la Sfintele Paşti tot ase- 
"nene se păzia răndusla meselor Dom: 
neşti...“ 

Forma asămine se uude Şin Ardel: 

Toţi îmi plâcă la bătae 
Între sunet de cimpoae, 
Căte şas' alăturea, 
Căte patru-asăminea,... 

(Pompilii, Sibiu, 77 

V. + Asemene. — Aştjdere. 

As6măn (asemănat, asemânare), vb.; 
comparer, 6galer, rendre semblable , 
trouver semblable, assimiler. Latinul 
assimilo, trecut şin limbile ro- 
manice occidentale, în cari însă el s'a 
confundat cu assimulo, de unde în 
francesul assembler sai în italia- 
nul assembrare sa păstrat chiar 
înţelesul latinului simu ], ceia ce la 
Români nu s'a întîmplat. Alăturea cu 
asemăn, circulză în graiu asemenea. Po- 
porul rostesce mai obicinuit : asamân, 
asamâină, 

Dinu Golescu, Căl&toria, 1826, pref.: 
„cum putâm, ochi având să nu văz, 
văzând să nu ian a-minte, luână a. 

  

  

minte să nu asemân, asemănând să 
nu judec...“ 

Costachi Negruzzi, Aprodul Purice: 

Tată că umblând haiducii peste un moşn6g 
Ă ai dat, 

Gărbovit de bătrâneţă, întrun toiag răzemat; 
A sa barbă ca zăpada, a lui plete argintii, 
Faţa lui cea cuvidsă, ochii sei măreţi şi vii, 
Î1 ascmenă că este îngerul ocrotitor 
Al acelor pusti! sate, sati duhul tănguitor... 

AsemEn se întrebuinţezi mai ales 
sub forma reflexivă, construindu-se cu 
dativul sa cu preposiţiunea cu. 

Cu dativul: 
Silvestru, 1651, ps. CI: 
Asămănaiu-mă, Similis fac. 

pelicanului pus: tus sum peli- 
tiei.., cano qui habitat 

| in solitudine... 
Mitropolitul Dosofteiu , 1680, ps. 

XăXXIX: 
„nui cine să „Don est qui 

să asiamene ţie... | similissit tibi... 
Ibidem, ps. XLVIII: 

  

.„.„„Sau adaos | ...comparatus 
dobitoacelor ce- est jumentis in- 
lor fără minte şi sipientibus, et si- 
s'au asdmâănat milis factus 
lor... est illis... 

Mitropolitul Varlam, 1643, 1 f. l5a: 
„Să asamână omuli porciloriă...* 

Ibid. f. 226 a: „a nimică altă nu 
să asamână isprâvile noastre într'ata- 
stă lume numai fumului...“ 

Ibid. f. 361 a: „atasta lume să a- 
samănă unii sâri, că dzua lucrâtorii 
lucrâdză şi rabda nâduvuliă şi gerulii, 
iară dâca, vine sara, atunce ei să odih- 
nescii,..* 

Cantemir, Ist. leroglif. (Mss. în Acad. 
Rom. p. 170): „pizma îndelungată ca- 
lului siriap şi nedomolit să asamână, 
carile ca pe cel de pe dânsul să I6- 
pede, întăi pe sine de mal să su- 
rupă...
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Cu preposiţiunea cu: | 
Moxa, 16520, p. 361: „acesta (Tra- 

ian] încă zicia : cade-se înpăratului a 
se asămâna cu răbdaria lui Dum- 
nezeu... | 

Pravila Moldov. 1646, f. 156: „som- 
nulii să asamind cu moartia...“; şi mai 
jos f. 157: „dragostia să asamdnă cu 
beţiia... « 

Cantemir, Divanul lumii 1698, f. 8a: 

pâu asameni-te cu ceia-lalţi oameni ? 
căci ca tine cine iaste ?,..% 

Nicolae Muste, Letop. III p. 34: „se 

asămăna cu Edicula ce este la Ţari” 
grad; şi cum acei ce încap la 'Turcă 
de ”i închid la Edicula nu mai aii nă- 
dejde de viţă, aşa şi aice în țară la 
noi era acel turn a bisericei curței 
domneşti...“ 

Construcţiunea, cu dativul şi cu pre- 
posiţiunea cu ne întimpină une-ori în 
aceiaşi frasă, ca un mijloe de varietate 
sintactică. 

Biblia Şerban-vodă, 1688, p. 454, 

Cantic. VII, 7: 

Adasta e mă- 

rim6 ta: asămă- 

naşi-te  îinicului 
şi țâţele tale cu et ubera tua bo- 
strugurii... tris... . 

unde lătinesce se construesee numai 
cu dativul: „palmăe“, „botrist, ca şi 
in contextul grec: „16 goi, „roia 
Borovori. | ! 

Ca verb neutru, asemen funcţioneză 
în loc de s6m&n. 

„Lupul asemenă tare cânelui, — în 
care sens se dice şi simplu: lupul s6- 
mă&nă cu cânele“(L. M.) 

Donici, Antereul lui Arvinte: 

Haec magnitu- 
do tua: similis 

facta es palmae, 

Că antereul lui era acum pr6 scurt 

Şi nu asămăna nici cu un bun mintân... 

Enachi Cogălnicenu, Letop. III p. 
281: „Pănă'aice am însemnat aceste 
căte arată, care şi noi multe cu ochii 

21177 1. 

  

nu le-am văzut, dar după auzul unora 
şi altora carii asămăna că le-ai văzut 
cu ochii lor...“ | 

Cu acelaşi sens, dar reflexiv, la Zi- 
lot, Cron. p. 5: 

Să gic că nu vrea mândria, ci vrea blând a 

se purta ? 
Acesta prâ peste fire, că Domn nu s'asemâna.. 

unde: „Domn nu s' asemena“ este pen 
tru: „nu semăna a Domni. 

Forma, asemenea : 
Mitropolitul Dosofteiu, Synaxar 1683, 

Sept. 11 (f. 14 a); „împărăţâia ceriu- 
lui să asâmenedză cu dziace fiate...& 

Costachi Conachi, p. 221: 

Tu singur eşti tot în lume... Leandre, de-ai 
- | "aduna 

Totă dragostea, tot focul ce simte inima ta, 
Nu vei pute nici o dată să mi te asemineză,.. 

Dicţionarul bănăţen :Mss. circa 1670 
(Col. 1. Tr. 1888 p. 425): „Asemenedz. 
Comparo. Similo“, 

La Ioan Viski din Haţeg, 1697 (Tran- 
silvania, 1875 p. 152), ne întimpină 
scurtatul asemez. 

Predica din 1619 (Cuv. a. bătr. II 

p. 120): „nu vă asemărareţi loru...*, 
înfățişeză, rotacismul şi tot-o-dată pe 
archaicul imperativ negativ. . 

V. 1% Asemene. — Asemenare. — Se. 
măn. — Rdduc. 

Asemănăre (pl. asemenări), s. f.; 
Vinfin. d'as6m &n pris. comme sub- 
stantif: ressemblance, similitude, com. 

paraison, conformit6. Represintă ca 

substantiv t6te sensurile -verbului a - 
sem &n. Sinonim cuasemâ&nătură. 

loan din Vinţi, Molitvenic 1689, f. 

114 a: „Pre chipulii tăi şi pre a- 
sămănare zidit'ai dintăiu- pre omi...* 

Cantemir, Ist. leroglif. (Mas. în Acad. 
Rom. p. 26): „sympathia fiica asămă- 
nărik iaste şi den dragoste să naşte...“ 

60
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“Samuil. Clain, Invăţături (Blaj, 1784) 
p. 70: „Aşa iaste şi vilaţa noastră, 
tot cu frică, totii cu grije, să nu să 
păgubâscă, să nu-i vină perire dincoace 
sau dincolo, să nu cadă într'acesta sau 
într'acela păcată, să nu să biruiască 
de rău, să secere săminţăle faptelorii 
sale celorii bune. O asămănare voi 
spune, ca mai luminatii să puteţi acesta, 
cunoaşte. Au fostii unii oraşiu ma. 
re etc.“ 

Alecu Văcărescu, p. 41: 

Văgend ast-fel de răbdare 

Făr d'av6 asemenare, 

Şi să miră cum nu pier... 

Costachi Stamati, Muza | p. 346: 

. Filosofii greci aii gis că trei rele. sînt 
Pe acest pămint;: " 

Pemeea rea, focul şi Mare, 
Care rele 

| Intre ele 
„AU mare asemenare,.. 

Costachi Negruzzi, O alergare de cai, 
IV: „Adevărat, nu e nici 6 asemănare 
între voi amindoi; capul teii e de poet 
şi al lui de oşt6n...“ 

In munţii apuseni ai Ardâlului se 
dice „potr oz, asemenințăi=—a se m &- 
nare“ (Poişora din Sibiu 1886 p. 5). 

„V, As&men.— Răducere. 

Asemenăz. —v. Asemân. 

"Asemănăt,-ă, adj.; le part. passes 
d'as6măn pris comme adjectif: res- 
semblant, compar6, conforme. Care se 
âs6mănă cu ce-va sai cu cine-va, 
Nu se qice mai nici o dată, fiind în- 
locuit prin asemene. 
-- V. “Asmăn. — Asemănător. — Asemust. 

"- Asemănător,-6re, adj. et s.; ressem- 
blant, conforme, qui .ressemble, qui 
fait; 'ressembler. Cuvînt forte rar în- 
trebuințat. 

  

  

Antim, Predice p. 199: „să căştigâm 
darul teii, pentru căci acesta însuşi 
având numele teii se face asămăndtor 
desevărşit bunătăţilor tale...“ 

V. '** Asemene. — Asemân. 

Asemănătură (pl. asemenătur?), s. f.; 
ressemblance, similitude etc... Sinonim 
cu asemănare. 

V, Asem&nare. 

Asemeninţă. —y. Asemânare. 

Asemăz. —v., Asem&n,. 

Asemuesc (asemuit, asemuire), vD.; 
assimiler, comparer. Sinonim cu ase€- 

- mn, după analogiă cu care sa şi for- 
mat din semuesc, singur întrebu- 
ințat în vechile texturi. 

Glosar circa 1600 (Cuv. d. bâtr. I, 
301): „Semuesc, aleg cu cugetul, 
judec, socotesc*, 

Omiliar dela Govora, 1642, p. 97: 
„laste soarele lumină, în făpturile câle 
văzute, şi veselie în toate n6murile, 
şi cunoaştere şi semuire celora ce's 
într'însul,..& 

Semuesc însemna de'ntâtu numai 
pexaminer“, derivând din „samă — lat. 
examen“; el s'a confundat apoi cu 
s6măn, bună-6ră în expresiunea : „te 
semuesc cu cutare=te asembnez 
cu cutare“, iar mai mult încă prin 
forma amplificată asemuesc, devenită 
chiar sinonim cu as6m&n. 

Zilot, Cron. p. 56: 

Dar hoţii fiind mulţi şi îndârjiţi pr6 fârte, 
Nimic nu s'aii sfiit că pote fi şi morte, 
Ci tare-au năvălit asupră-le, săracii: 
Nici unul n'a rămas, pre toţi i-ai perdut 

dracii, 
Și hiare să le dic, aspide veninate, 
Că nu s'asemuesc cu 6menii la fapte... 

- Dinu «ăolescu, Călătoria 1826 p. 77, 
vorbind despre Belvedere din Viena: 
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„Alte odăi cu mulţime de organe în 
multe feliuri din vrem6 c6 veche, ce 
iar nu se asemuesc cu câle de acum, 
decât numai buciumul şi flueraşul cio- 
banului... & 

A. Odobescu, Pseudokyn. p. 33: 
„--Poetul nu află, în puternica lui în- 
chipuire, alte imagini mai potrivite 
spre a descrie pe acei nenorociţă, de- 
cât ai asemui câud cu şire de melan- 
colici cocori, când cu stoluri zăpăcite 
de grauri,..“ 

In epoca fanariotică se întrodusese 
cu acelaşi sens forma asemăluesc, ci- 
tată de Cihac (II, 525), cu o lungire 
anormală întocmai ca în „preţăluesc“ 
în loc de „preţuese“. 

Despre fusiunea lui as6m&n cu 
samă şi despre raportul ambilor că- 
tră ungurescul szâm, a se veds stu- 
diul meii în Columna lui Traian, 1883 
p. 22—30. 

v. Asemân. — Semuesc. — -luesc. 

Asemuire (pl. asemuiri), s. f.; Vinfin. 

d'asemuesc pris comme substantif: 
ressemblance, similitude. Sinonim cu 

asemănare şi cu asemănătură, 

Zilot, Cron. p. 53: 

Vedeţi câstă cădere 

A ţării şi durere 

A sufletului mei; 

Pentru a ei peire 

Ce n'are-asemuire 

Cu cât am cetit eii... 

V. Asemuesc. — Semuire. 

' 

Asemauit,-ă, adj.; part. pass6 d'a- 
semuesc pris comme adjectif: pa- 

reil, semblable. Sinonim cu asem&- 
nat şi mai ales cu asemene. 

B. De la Vrancea, Sultănica p. 107: 

„Norii. posomoriţă burniţaii peste tâtă 

mahalaua, înnecând casele într'o at- 

mosferă .grea, fumurie şi împufată, a- 

    

semuilă cu aburii ce plutesc a-lâne pe 
d'asupra bălților...“ 

V. Asemuesc, — Semuit. 

Asen. —y. Asin, 

As6n,.—v. ? Asan. 

A-s6că, adv.; hier soir. Din s6ră, 
cu preposiţionatul a=ad. Insemnsză : 
ssra de ieri, în oposiţiune cu alaltă- 
s6ră „avant-hier soir“ şi cu astă- 
S6ră sai de-s6ră sai mai bine 
astară „ce soir“, pe când de-cu- 
s6ră indică numai începutul unei ac: 

ţiuni înti”o s6ră 6re-care, „depuis le 

soir“, bună-6ră în proverbul: 

De-cu-s6ră a plecat - 

Şi în tindă s'a culcat, 

(Pann, 1, 82). 

„ Cugetări în 6ra morţii, “circa 1550 
(Cuv. d. bătr. II p. 449: „plăngeţi după 
mine, fraţilor şi soţii miei şi gintul şi 
cunoscuţii mei, că pănă a-seră alalta- 
ssrâ cu voi grâiia, şi de năprasnâ-mi 
vine şi "mi sosi tasul de mortia,..“ 

Anton Pann, Prov, I, 118: 

De făceam a-ssră ca tine şi ei, 
Nu era sâ'mi fie astădi aşa grei... 

Doină moldovenâscă;: 

Argdăl focul de bărbat ! 

A venit -seră bât 

Şi de mine s'a legat!,.. : : 

(Alex., Poes. pop. 2: 361) 

Altă : 

Asară ş'alaltă-sară 

M'am culcat pe prisp'afară, 

Pe-o pernuţă de bumbac, 

"Ca să'mi pui mâna sub cap : 
Şi să m&ntrebi de ce zac... - 

(Elena Sevastos, Cânţ, moldov, 149)
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Cântec din Arde: 

A-sară fusei -fecidră, 
Miadă-nâpte nevestiră... 

(Pompiliă, Sibiu, 28) 

v. Astară. — De-cu-scră. 

Aseu&sc | 

—vV. Alseă, 

Aseuinţă | - 

Asfinţăse (asfinţit, asfințire), vb. ; se 
coucher (du soleil, de la lune, des as- 
tres). Sinonim cu apun sai sca păt. 
Se întrebuințeză numai la a treia per- 
s6nă, şi mai ales când e vorba despre 
s6re. 

Balada dobrogână „Mihnea-Vodă«: 

Pin era s6re 'n chindie 
Remase Tâtari. o mie ; 
Nici s6rele n'asfinția, 
Şi Tătarii se sfirşia... 

(Burada, Călet. p. 210) 

Alexandri (Poes. pop.? 12): „balaurii 
Sint tot-d'a-una învinşi de câtră Feţi- 
frumoşi şi tăieți în multe bucăţi, carile 
cârcă a se împreună pănă ce asfinţesce 
s6rele...“ 

La Bolintinenu, Cerbul, în loc de 
„S6re“ se pune di: 

Cerbuleţe, mai privesce 
S6reie ce pere *n nori, 
Căci cu gio a ce-asânțesce 
In lungi doruri aj să mori,.. 

Despre lună, Costachi Stamati, Muza 
I p. 107: 

Dar el nici că s'a trezit, 
Şi luna a sfințit... 

Ibid. p. 256: 

Luna asfințesce, fraţii adormiră 
Toţi pe Ia chilii,.. 

Despre stele: 
„Poporul dice că stelele asfinţesc di- 

  

  

  
  

minsţa şi resar sâra“ (T. Constanti- 
nescu, Brăila, c. Latinu). 

E ciudat că Cihac (II, 338) desparte 
pe asfințesc atât de sfint = slav. 
ceas (polon. swiety, litv. sventas, go- 
tic svinths) precum şi de sân t—lat. 

„ Sanctus, derivându'l din slavicul currx 
„lumină“. Dentâiu, asfinţire este 
tocmai dispariţiunea luminei, adecă ne- 
lumină. Al doilea, nasala în românul 
asfinţesc e organică, iar în slavicul 
sv&tii nasală nu există, Este pe de- 
plin o etimologiă ca „lucus a non lu: 
cendo“ ! 

Legătura lui asfințesc cu sfint sai 
cu sânt e mai pe sus de orj-ce în- 
doâlă seri6să. Cuvîntul însemnâză li- 
teralmente: „ad sanctos abeo“ sai 
„ad sanctum abeot, „se sanctifier“, 
„devenir saintt. D. Şain6nu (Semasio- 
logia p. 36), vorbind despre epitetul 
poporan „sfîntul sâre“, „sfinta 
lună“, observă, fârte bine: „Acest, epi- 
„tet explică în același timp şi pe ver- 
„bul sfinţesc, asfințesc în sens de a 
„apune despre s6re sai lună. Into 
„doină ardelână (Jarnik-Bărsânu, 15): 

Şi de dragul dumitale 
Scie chiar şi sfintul sâr e, 
Că la tine când privesce, 
Stă şi nu mai asfintesce, 

„În balada „Inelul şi năframa“ (Ale- 
„Xanări, p. 21): 

Şi pe dinsul Pa, zidit 
În altar la răsărit, 
Pe ea ?n tindă Pasfinţit. 

„Acestă scăpătare sait mârte apareută 
„a s6relui, acestă s fin ţire, o expri- 
„mă Albanesii prin „perănduem“ (din 
„perăndi «Dei» —lat, <imperantem») li- 

- pteral „a împărăţi“ : „dile perendâne= 
„Sol occidit“, ca, şi neo-grecul feotituo 
pă apune“ literal „a domni“. V. Mi- 
„Klosich, Alb. Forsch. I1[, 32%, 
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Intre terminologia română şi între 
cea romaică ne întimpină, negreşit, o 

strinsă înrudire semasiologică. Neo-gre- 
cul „EBacilsvoev 6 îjitos=a asfinţit s6- 
rele“, „ro facilsua zoă jliov=asfin- 
țirea s6relui“, „0 faoiientvoc jos. 
= s6rele asfinţit“ corespunde mai 
cu samă cu locuţiunea românâscă po- 
porană : „s6rele e în scaun când 
apune“ (Preut G. Rarinca, 'Tecuciu, c. 
Torcesci). Dar nu numaj o strinsă în- 
rudire, ci o aprope identitate se cu- 
prinde între albanesul „s6rele se du m- 
nedeesce“ şi românul „srele asfin: 
fesce“, în cară ambele ni se înfăţişeză 
„apusul“ ca o regiune unde locuesce 
Deul cu sfinţii. In albanesul pernăi 
se ascunde mai curând latinul „paren- 

tem“ decât „imperantem“. Noţiunea 
de „imperans*“ se exprimă albanesce 
prin „zot“, şi numai se asociază, iar 

nu se identifică cu acea de „deus“: 
„Zoti Perndia“, ca la, noi „Dumne-geii 
= Dominus-Deus“, Apoi precum româ. 
nesce se dice la occident — asfin- 
it, tot aşa albanesce occidentul se 

chiamă perndon, de ex.: ku vete? 

tek perndon = încotro te duci? spre 

asfin ţi t (Eahn). In scurt, terminul 

albanes şi cel românesc se întălnesc în 
tote accepţiunile lor. Noţiunea de sanc- 

titatea occidentului era la noi atât de 

înrădăcinată, încât popa Grigorie din 

Măhaciu, circa 1600 (Cuv. d. bătr. II] 
p. 201 sqq.), traducând o legenâă sla- 
vică despre Avraam, şi-a permis a a- 

dăuga în ea dela, sine că îngerii locuesc 
„la apusul s6relui“. Ideia e cu to- 
tul ne-creştină. La creştini Resăritul 
este regiunea cea sfîntă, iar Apusul 
numai în anticitatea elenică era, privit 

ca sfint (cfr, Vinet, Paradis profanes, 
în Revue de Paris 1856, 15 janv.; Wel- 
cker, Kleine Schriften 1845 t. 2: Die 
homerischen Phaeaken ; etc.). Asfinfesc, 
slavisat dintr'o formă anteridră asân.-   

ţesc, este la Români, ca şi „âile pe- 
rănd6ne“ la Albanesi, un rest paganic 
din acea epocă pre-creştină când la Apus 
eraii „oi Maxagect, Hesperidele, Elysiul, 
Atlantida, în Omer, în Esiod, în Pla- 
tone... 

v. Sore.— Sânt. — Sfint. —2Sfinţesc, — 
Resbun, 

Asfinţire, s. f.; coucher des astres, 
Sinonim cu apus saii apunere şi 
cu asfinţit. 

Costachi Conachi, p. 218: 

De-abia zorile Jucesce, şi doresc de asfintire, 

Pentru că, şi gi şi noapte, inima mea îi în 

clătire... 

v. Asfinţesc. — Asfinţit. 

1: Asfinţit,-ă, adj.; part. pass d'a- 

sfin ţesc pris comme adjectif: cou- 
chs (des astres). Apus. Scăpătat. 

Sorele asfinţit, luna asfinţită, stele a- 
sfințite. 

V. Asfinjesc. —* Asfinţit. 

“Asfinţit, s. m.; part. pass6 d'a- 

sfinţesc pris comme substantif: 

19. coucher des astres; 20. ouest, cou- 

chant, occident. Apus. S6re-a- 
pune. Scăpătat. Partea cerului 

unde asfinţesce sârele. şi partea 

dilei când asfinţesce. In oposiţiune 
cu resărit. 

Un bâcet din Moldova: 

Merge dela resărit 

Şi pînă la asfnţit... 

(Burada, Inmormint. p. 121): 

Costachi Negruzzi, Aprodul Purice: 

Sorele-acum cu mărire se pleca cătr asfințit, 

Luminând câmpul acela de cadavre coperit... 

I. Crângă, Danilă Prepelâc (Conv. 

lit. 1876 p. 458): „Atunci dracul se
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„Crăcesce. cun picior la, asfinţit Şi cu 
unul la resărit... 

Cântec din Moldova: 

Cine 'mi stă şi tăbăresce, 
Cine *mi stă de poposesce 

La movilă. între hotare 

Pre la asfinţit de ssre ?... 

(Caranfil, Valea Prutului, 50) 

A. Vlăhuţă, Nuvele p. 126: „aştep: 
tându'şi cu linişte, ca pe-un asfinţit de - 
sore, câsul de vecinică odihnă.“ 

Ibid, p. 179: 
străjuesc codrii arămii, şi din văsduh 
se lasă o Jinişte grea, posomorită Şi 
rece...* 

In loc de „sârele asfinţesce“ 
se dice adesea : „sorele dă în as- 
finţit“. 

P. Ispirescu, Legende p. 34: „Cana 
se trezi bine din cugetările lui, vedu 
că s6rele dă în asfinţit...“ 

Același, Sn6ve p. 51: „Sorele de: 
duse în asfinţit, când un 1 călător a- 
junsese întrun sat... 

O credinţă poporană : 
„Dacă cine-va calcă pe radele res- 

pândite pe pămînt de sâre când e la 
asfinţit, se îmbolnăvesce de pici6re, nu 
pote merge şi se dice căi bolnav de 
dînsele..“ (Pr. G. Grosu, laşi, e 
Voinesci). 

Ca, indicaţiune, a părţii dilei, asfinţit 
se confundă cu amurg Şi chiar cu 
echindiă. 

„Pe aice la chindie se dice asân- 
țitul s6relui...“ (. Thoma, Galaţi, 
Mavromol). 

In Ard6l, pe-alocuri se aude la fe- 
minin : sfinţită, jar ca verb ja 
sfinta, 

„Apă de scaldă să nu se iale nici o 
dată din rîii, fântână etc. după sfin- 
ţita s6relui“ (R. Simu, Trans., e. 
Orlat). 

“ „In decurs de un an să nu sfintă 

„„Iu zarea, asfințitului 

  

srele preste hainele copilului, căci 
capătă spaimă“ (ibid.). 

V. Asfinţesc. — Asfinţire. — Achindiă. — 
ADu8. — Amurg. E 

Asigur (asigurat, asigurare), vb.; 
assurer, garantir. Incredinţez. În- 

trega familiă a acestui cuvînt: sigu”, 

siguripsesc etc., s'a întrodus la 

Români în epoca fanariotică sau cu 

puţin mai 'nainte, fără a fi stră- 
bătut peste Carpaţi, astfel că în Le- 
xiconul Budan nu se găsesce nici 

unul. Neo-grecul ciyovgoc, împru- 

mutat dela Italieni, ne-a înzestrat cu 

tâte aceste formaţiuni, ca şi pe S&rbi 
cu siguran saii sigurnost. Cihac . 

dară are dreptate când pune pe sigur 

între elemente neo-grece (Dict. II, 698), 

după ce dentâiu (|, 254) îl pusese 

pintre cele latine. Din latinul sec ă- 

ru s (ital. sicâro, span. seguro, franc. 

sâr etc.) ar fi eşit românesce s&- 
căr, cel mult segir, nici o dată 
sigur. Ori-cum însă, cuvintul a re- 

mas şi va remâns în grau, nu numai 

pentru că e trebuincios, dar şi pentru 

că a reuşit a se românisa pe deplin, 

mai ales în formele prefixale sai sufi- 

xale ca asigur, siguranţă etc. 
v. Sigur. 

Asigurăre 

„—YV. ASigur. 
Asigurât | 

A-sila (eu d”), adv.; par force, par 

contrainte, forecement, ă contre coeur. 

Când nu se face ce-va de bună vos, 
ci prin silă. 

Pravila Moldov. 1646, f. 65: „nu 

iaste. nime datoriu cu de-asila să'l 
facă să facă atasta,..“ 

Miron Costin, Letop. 1 p. 349: „Ste. 

fâniţă Vodă aice ca un om tănăr, ne- 

vrând soră-sa Rucsanda să vie: pre
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scrisorile tătâni-său şi a lui în ţâră den 
Raşcov, care târg ai fost dat Hmil 
după moartea lui Timuş feciorului său, 

trimis'aii oaste asupra Raşcovului să] 
bată şi să iee pre soră-sa pre doamna 

„Ruesanda cu de-asila...* 

Mitropolitul Dosofteiu, Synaxar 1683, 

Oct. 5 (f. 46 a): „mă adusărâ la o 
râpă adâncă, de o zvărliturâ de largă, 

şi adâncă pănă la tartari, şi mă tră- 
gia cu de-asâla la acia râpă să m'a- 
runce..,% 

Caragia, Legiuire 1818 p.92: „să să 

tragă cu de-asila la judecată,..* 

Inainte de a fi luat dela Slavi pe 
silă, Românii cată să fi avut un alt 

adverb cu acelaşi sens, de care se 
pare că sa şi păstrat o urmă peste 

Carpaţi : în Biharia în loc de cu de: 

asila se dice „cu de-a-tăria“ (M. 
Pompilii ,. Conv. liţ. 1887 p. 1019), 

unde tâte elementele coristitutive sînt 

- latine. 

v. Sila.— Tăriă, 

Asin (pl. asini), s. m.; î. de Zool.: 
âne. Dobitoc de genul calului, cu u- 

rechi lungi. Măgar. Din latinul asinius 

(ital. asino, span. asno, fr. âne 'ete.). 

Este o curi6să scăpare din vedere că 

Cihac a uitat de a pune pe asin între 

elementele latine ale limbei române, 
deşi n'a uitat pe măgar pintre cele 

slavice. Cuvîntul nu e un neologism, ci o 

moştenire poporană directă din latina, 

cu conservarea sonului s între vocale, 

fără a'l trece în 2, întocmai ca în 

„casă“. În vechile texturi sinonimul 
măgar nu se găseste de loc, pe când 

asin e forte des. 

Coresi, Omiliar 1580, quat. VII p. 11, 

15 : „iată înpăratuli tău vine, şade 

spre mânzişorii de asină...“ 

Mitropolitul Varlam, 1643, If. 88b: 

„lată înpâratulii tău vine călare pre 
asină...*   
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Tbid. f. 354 b: :„carele de voi nu'ş 

deziâgă boul sâu sau asinuli, dela, iasle 
şi duce delii adapâ...“ 

Une-ori cuvintul se serie asen şi 

dsăn, după. cum cată să se îi rostit 
în graiul poporului. 

Cugetări. în 6ra morţii, circa, 1550 

(Cuv. d. bătr. II p. 470): „alţii voru fi 

negri ca însuş diavolul, alţii vor fi: cu, 

peile aspideei, alții ca pieiale asenului, 

alții ca fumul... 

Mitropolitul Dosofteiu, Synaxar 1683, 

Sept. 24 (f. 26 b.): „odânâoară iarăş 
miarsă în pădure a-liamne cu asânuhi ; 

și aducând Hamne, ursului. veni şi: lo- 
veşte asânulă...“* 

Acelaşi, Paremiar 1683 f. la: „cu- 
noscu boulii pe cine lau agonisitii şi 

asânuli tasta, domnului său...“ 
Pentru a exprime mai bine şonul 

lui î în asin, intermediar între e şi: d, 

Silvestru (1651, ps. CIII) îl serie prin g: 

Carele adapă Potabunt om: 
toate fierile căm- nes bestiae agri, 

pilorii -şi stăm- |. suscipient.ona.- 

pără sâtia asynu-. gri în sitim su- 

luă (acyuSaSH) săl-. | am. 

batecii... | 
Asimul selbatec sai onagrul purta 

la Români un nume specific: colun, 

împrumutat probabilmente: dela Tă- 

tari, căci pînă astădi acest animal se 

chiamă kulan nu numai la Tur, 

dar şi: "n Persia, la Calmuci, Kirghizi, 

Buchari etc. (Nemnich, ad! voc:). De 

asemenea turanic este catîr „mulet“. 
Despre glasul asinului nu se dice în 

acelaşi fel, deşi termenul cel mai obici- 
nuit pare a fi sbierăt. 

Ieromonahul: Macarie (Lexicon Mss. 

din 1778, în Bibl. Centrală din Bucu- 

resci, v. glasii), întrun f6rte interesant 
registru: „Deosebir6 glasurilor celor ji- 

vinelnice“, qice: „a asânului râgir6, 
râgitura, zbierarâ“. 

p«««0âlul rânchâză, asinul ra ge, 6ia:
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şi capra sbiară...“ (D. Recânu, Banat, 
Lugoș). 

pe0sînul urlă“ (D. Păscuţ, Trans, 
c. Făget). 

La feminin se dice asină „ânesse“. 
V. Asină.— Column. — Catir.— Rag. — 

Sbier. 

Asină, s. f.; ânesse, bourrique. Mă- 

gar parte femesscă. Măgări pă sai 

măgărdică. 

Biblia Şerbap-vodă, 1688, Matth. 
XXI, 7: 

Adusără asina 

şi mânzul... 
Et adduxerunt 

asinam et pul- 

| lum... 

Mitropolitul Dosofteiu, Paremiar 1683 
f. 58 b: „şi dzâsâ Avraamii argaţâlorii 
săi: şedeţii acii cu asâna, iară eu şi 

cuconuli: om triace pănă ciia...€ . 
Ibid. f. 47 a: „ȘI era dobitoacele lui: 

oi patru-spriace mii, cămile Şiase mii, 
părechi de boi o mie, asâne de pră- 
stură o mie...“ 

Ibid. f. 60 a: „trimite 'mi pre unuli 
din fitori şi o asânăâ... 

v. Asin.— Măgăriţă. 

Asinăş.—v. Asinal. 

Asinăl (pl. asine), s. m.; petit âne. 
Deminutiv din asin, ca şi asinaş, 
ambii citați de ieromonahul Macarie 
(Lexicon Mss. din 1778 în Bibl. Cen- 
trală din Bucuresci). 

V. Asin. 

Asimţăse (asimţit, asimţire), vb.; r6- 
flschir, mâditer. Nu vine pe de ?ntre- 
gul din latinul assentio, ci s'a for- 
mat deja pe tărîmul românesc din sen- 
tio cu intensivul a—(=ad), pentru a 
exprime o concentraţiune a sufletului 
sai a spiritului, cam ceia ce Bossuet 
dicea : „Refl6chir, c'est recevoir, au- 

" dessus des mouvements corporels et 

nu dâde într'as:   

    

au-dessus mâme des sensations, une lu- 
midre qui nous rend capables de cher- 
cher la, vârit€ jusque dans sa source“. 
Aşa, cel puţin; înțelegem noi pe asim- 
fesc în următorul pasagiu din mitropo- 
litul Dosofteiu, Synaxar 1683, Nov. 3 
(f. 100 b): „închidzându-să întrun bor- 
deiaşi, au înplut 60 de ai, nice vădzutit 
de nime, nice grăit cu nime, ce întru sine 
asâmţândi şi pre Dumnedzău chitindii...« 

Cuvîntul e forte frumos, 
v. Simţesc. 

Aslăm (plur. aslamuri), s. n.; t. 
jurid.: usure. Camătă. Dobânaă. 
Un archaism moldovenesc, despărut din 
graiu, dar preţios din punctul de ve- 
dere istoric, , 
„Psaltirea $cheiană, circa 1550 (ed. 

Bianu p. 37), XIV: 
„argintul său | „+. pecuniam 

suam non dedit 
lamu,..& ad usuram... 

Acelaşi pasagiu la mitropolitul Do- 
softeiu, 1680 : „arginţii săi nu-i aede 
într'asiam“, unde în contextul slavic: 
„Srebra svoego ne dasti vii lichvă“, 
ar la Coresi, 1577, şi la. Silvestru, 
1651: „camătăt. 

La Arsenie din Bisericani, circa, 1650 
(Mss. în Acad. Rom.), cuvîntul ne în- 
timpină de trei ori: 

Ps. LIV : Nu se 
mai înpuţineză, de plateis ejus 
din calia ei asla- usura et do- 
mul şi îngelâciu- lus... 

nia,.. | 

Ps. LXXI: de | 
aslamuri şi de ne- 

dereptâţi va iz- 

bâvi... | 

Ps.CĂVIII:pls- 
că inima mia în- 

tru mărturiile ta- 

le, iară nu într”- 
aslam... 

„Non deficiţ 

„eX usura 

et iniguitate re- 
dimet... 

... inclina cor 

meum in testi- 

monia tua et non 

in avaritiam... 

| | 
|
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Mitropolitul Varlam, 1643, Matth. | 
XXV, 27: 

„ŞI d6cam ve- „et veniens 
nit eu, aş lua ego, recepissem 
al mieu cu as- utique quod me- 
lan... um est cum u- 

sura, 
unde în Noul Testament din 1648 : 
„cu dobăndât. 

Ibid. I f. 16 b: „holdele diavolului 
sânti! locurile cele ascunse, unde să 
faci curviile, uciderile, nedireptâţile, 
aslamurile, asuprâlele... “ 

Cuvintul ne mai intimpină în seco- 
lul XVIII întrun act dela Mihaiu-vodă, 
Racoviţă din 20 maju 1721 (Doc. 75 
pact XV A. R. Mold. în Acad. Rom.): 
„deci Turcul văzindu că nu i să dau 
banii, au apucat pe dumnialui pe Cos- 
tantin spatar, şi dăndu-i strănsoare, 
au căutat dumnialui de au luat bani 
dela alţi neguțitori cu aslam de s'au 
măntuit...* 

După cum dobândă ne vine dela 
Slavi, iar camătă dela Bizantini, tot 
aş, pe aslam Românii Lai căpătat 
dela Cumani. In Dicţionarul cumano-la- 
tin din secolul XIV (Codex Cumanicus, 
ed, Kuun, p. 85, 101): 

- p&stelan, usura; 

astlanci, revenditor“, 
Radicala as „gagner“, şi chiar tul- 

pina ast „gain, avantage“, există în 
mai multe dialecte turanice (cfr. Vam- 
bâry, Etym. Wtb. d. turko-tat,. Spr. 
p. 19); dar cuvîntul astlan „usure“ 
nu se află nici în dialectul ture os- 
maânli, nici în cel uigur, nici în cel 
djagataic, ci numai şi numai la Cu- 
man. 

Despre consecințele curat istorice ale 
acestei etimologii, a se vede notița, 
mea „Ueber âie tiirkischen Elemente“ - 
(Berichte des Orientalisten-Congresses, 
Wien, 1889 p. 90). Aci voiu apăsa 
asupra următorelor do& puncturi.:   

10. Pînă la probă contrariă -aslamn 
aparţinând numai graiului din Moldova, 
fără a i se găsi vre-o urmă în Ardel 
sai la Munteni, resultă că Psaltirea 
Şcheiană, mai veche : decât cea Core- 
siană, a, fost, scrisă de un Moldovn. 

2. Dişpariţiunea Cumanilor de pe 
țermii Dunării fiind anteridră secolului 
XIV, urmeză, că cu mult înainte de 
1350, adecă înainte de data descăle- 
cării Maramurăşenilor lui Bogdan-vodă,. 
Moldova era locuită deja de Români. 

V. Acce. —* Asan. — Coman, — Camătă. 

vAslân, s. m.; t, de Zool.: lion. Lei. 
Turcul arslan, vulgar aslan, tre- 
cut la Bulgari, la Serbi, la Albanesi, 
şi care sa încercat a se întroduce şi 
la Români. La Pitarul Hristachi, Is- 
toria: lui Mavrogheni, 1817 (Buciumul 
1863 p. 35): 

Deci 6răşi luarăm veste 

De resmiriţa ce este, 

Şi văzurăm ca un aslan 

P5 Mavrogheni în Divan, 

Incepând a se găti 

Războiul al întocmi... 

v. 2: Aslan. 

2 Aslân (pl. Aslanesci), n. pr. pers. 
m.; nom de certaines familles nobles 

moldaves et valagues. Din turcul as- 
lan „lion“ s'a născut, atât la Români 
precum şi la poprele de peste Dunăre, 
numele personal Aslan. 

In actul muntenese din 1629 (Doc. 
Rom. IL No. 205 în Arch. Stat.) între 
mai mulţi boieri iscălesce grecesce 
Şi „Aslan vornic“, iar pe pecetea lui 
sint doi lei în pici6re, între cari un 
arbore, şi d'asupra literele latine: A. V. 

In cronica muntenâscă acest Aslan, 
dentâiu unul din Gmenii grecitului 
Leon-vodă, a fugit la 1630 cu Mateiu 
Basaraba şi cu alţi: „boiari de preste 
Olt“ la Haţeg, apoi sa împăcat cu
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Domnul şi a fost numit mare ban al 
Craiovei (Cipariu, Arch. p. filol. p. 

17, 19). 

In Moldova ne întimpină Aslan mare 

postelnic sub Petru-vodă cel $Şchiop 

la 1576 (Cond. Mss. Asachi în Arch. 

Stat., t. 1 f. 675 b), probabilmente 

Grec ca şi cel de mai sus; iar mai 

târdiu, sub Nicolae Mavrocordat, între 
boieri figurâză Iordache Aslan al doi- 

lea spătar, proprietar în districtul Bo- 
toşani (ibid. f. 508 a). 

A fost în Moldova, şi o familiă ar- 

men6scă Aslan, care s'a boierit la - 

1810 şi a dobândit apoi nobilitatea 

austriacă în Bucovina (Baracz, Zywoty 

Ormian w Polsce, p. 32). ă 

Pe lingă Aslan, mai există în Mol- 
dova, şi a remas, pare-se, în Basarabia 

o altă familiă grecâscă boierită purtând 

porecla sinonimică Leon (=4to»), din 

care unul ţinuse în căsătoriă pe o ne- 
potă a lui Duca-vodă (A.L.R.I1,1 

p. 84). | 
De aimintrea, ca supranume se în- 

trebuinţa la noi şi vorba curat româ- 
n6scă Lei; bună-6ră, între redaşi sail 
moşneni din timpul lui Alexandru Lă- 
puşnenul, întrun crisov din 1554 (A. 
I. R.I, Lp. 67): „Stani Badiuli Do- 
bre i Ion Leul...“ 

v. Astana. —*0Ceur. — Leon. —- Leii, 

%Aslân (pl. aslane), s. n.; varistă 
de cerises. „Aslan, Kirschenart“ (Şai- 
n6nu). Baronzi, Limba română p. 93: 
„Numiri de cireşe : Negre-dulci; negre- 
amare; albe-rumeidre ; drăgănele; aslan- 
roşie; aslan-negre...“ Cată să fie un 
cuvînt turcesc. 

v. l' Aslan, 

Aslâna, n. pr. pers. f.; Lâonie. O 
formă femeâscă din turcul aslan 

„lion“. In Pomelnicul dela Bistriţa, 44 

(Mss. în Acad. Rom.), între membrii 

  

  

vechii familie boeresci din Moidova 

Gangurii : „lvană Ganguri i Maria, 

Aslană, Parasca...“ Textul fiind dinti”o 
epocă, anteridră înriuririi turcescă pro- 

prii dise între Români, bănuim că 

este un nume cumanic, 

v. t' Aslan, 

Asmaţie | 

—v. Haţmaţuchiu. 

Asmaţiiu | 

Asmă, s. f.; 6. de Vinic.: sorte de 

vigne. Din turcul asma „tieille, 
vigne“. Cuvîntul se aude peste Olt. 

„Via pusă din noi iea numirea de 

sad; aceia care are viţă mare se dice 

halângă; când se prăşesce înainte 
de a înflori se dice că tărşescela 
chită; viţa tăiată la doi muguri 

se dice căpruci; aceia care o lasă 

pe rod se dice cep; când'o tae de 
tot, se dice că de acolo i6să o viţă 

"numită asmăt (R. Michail6nu, Mehe- 

dință, c. Vînju-mare). 

v. Turc. —* Viţă, 

Asmăn (pl. dsmană), s. m.; t. pa- 

storal: belier châtr6, mouton. Se ro- 

stesce. şi aspirat : hasman. Berbec 

scopit. Berbec bătut. Ber- 

bec întors. 
„Berbeci se dice numai la cei cari 

nu sint întorşi; la cei întorși se dice 
hasmani“ (Putovanu, Covurluiu, c. Făr- 

tănesci), 

„„.berbec, dacă se lasă de rudă; 

jar dacă i se scote sămința —asman“ 

(St. Voinea, Dobrogea, c. Somova). 

Cuvîntul ne e cunoscut numai din 

Covurluiu şi din Dobrogea. Acesta, ne 

face a presupune o origine tureâscă, pote 

chiar din aceiaşi tulpină cu „asma“, 

care însemnâză „viţă tăiată“, „vigne 
châtr6e“. Dacă se va constata însă 

că turcesc nu este, atunci sar pute
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apropia de latinul vulgar semus 
»châtr6, mutil6“ (Du Cange), conser- 

vat şi'n dialectele italiane. Din sem, 

prin analogiă sufixală cu „cărlan“, 

„burcan“ etc., sar nasce s&man, de 

unde apoi asman. De o cam dată este 

o pură ipotesă, 

V. Asmă, 

Asmoniă sail asoniă, s. f.; t. de 

Botan. : Jasmin. O variantă poporană, 

poetică din iasmin, numele obici- 

nuit al unei mirosii6re flori de gră- 

dină, pentru care tâte limbile europee 

at adoptat termenul arab iâsmin, 

mai mult sai mai puţin modificat, 
astfel că italienesce, bună-6ră, el a a- 

giuns gelsimo şi gelsomino,iar 

în vechea francesă gensemil. Nu: 

mele românesc ordinar este iaso- 
miă = neogr. îecovui sa yra- 
covpi (Cihac), în care însă a perit p 

din ijasmin, conservat în asmoniă. 

Un cântec de nuntă din Basarabia: 

EL cu mâna flori adună 

Mări6rei de cunună, 

De cunună de-asmoniă 

S'o pornâscă ?n cununiă, 

Cunună de mintă crâţă 

Să i-o slobodim pe faţă, 

Cunună de bărbănoc 

In do& cu busuioc... 

(Aurora română 1882 p. 53) 

Doină din Ardel: 

Frunduliţă asonie, 

Mai în jos de Orăşie 

Vin doi frați din cătănie... | 

(fara nouă 1887 p. 126) 

v. Jasmin. 

Asmiţ (asmuţat, asmuţare), vb.; ex- 
citer des chiens; fig.: pousser quelqw'un 

ă, une mauvaise action. A aţi ţa cânii. 

A îndemna la vrajbă. A întăriîta. 
A stîrni. Asmuţ circulâză, fără 
vre-o deosebire de sens, la un loc cu   

formele amuf şi sumul. Amuţ e nu- 

mai de primă conjugaţiune; asmuf 

Şi sumuţ se întrebuințeză şi la a pa- 

tra: asmuţese, sumuţese. Noţiunea fun- 

damentală este „exciter des chiens“; 
cele-Valte noţiuni sînt secunde. Cihac 

(Dict. II, 852) trage câte-trele forme 

din paleo-slavicul  cmnara, cruauira 

„troubler“, rusul cuymars, exyrars. O 

asemenea derivaţiune, pe care nici 

sensul n'o justifică, nică fonetica, este 

curiosă mai cu samă când o etimolo- 

giă bună, singură mai pre sus de vre-o 

objecţiune, a fost propusă deja la 1825 

în Lexiconul Budan: „amuț—ad et 
mutio“. Tot aşa sumuț este sub- 
mutio, iar asmuţ, contras din asu- 

muț, este ad-sub-mutio. Acâstă 
derivațiune e atât de clară, încât n'ar 

ave trebuinţă de a fi demonstrată, 

dacă pretinsul slavism al lui asmuţ 
nu s'ar fi furişat pînă şi la d. Şainenu 
(Dicţ. rom.-germ.. v. sumuţ). Lătinesce 

mutio „marmotter, murmurer“ în- 

semna dentâiu „gronder comme un 

chien“, de unde apoi a trecut la ori- 

ce glăsuire ne'nţel6să, neisprăvită sai 
inarticulată, însă reutăcăidsă ca mării- 

rea cânelui: „mutire, quod pro- 
“prium est canum, cum incipiunt irri- 

tari“ (Vossius, Etymologicon ed. 1664, 

v. Mutus). In dialectul macedo-român 

-sa păstrat simplul muţ=mutio cu 
sensul de acel son pe care '] produc 

buzele când cine-va trage din pipă sai 

când pruncul suge, bună-6ră în „Cân- 

ticlu a unui bărbat linivos“ (Dr. Obe- 

denaru, Mss. în Acad. -Rom.): 

Cu cicidrile iu cinuşe, 

Ninşit nafâr di uşe; 

Cu cibuca n gură, muţă 

Ca iiaclu gi suge ţiţă... 

adecă : „Şedână cu picidrele în cenuşă, 

nu ese afară din casă; cu ciubucul în 

gură, muţă ca copilaşul când suge
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țiţă“. Dialectul daco-român a perdut 
pe simplul muţ, dar a păstrat pe 
compusele amuj, sumuț şi asmuj, cu 
sensul cel primitiv al latinului mu tio. 

Cantemir, Ist. leroglif. (Mss. în Acaq. 
Rom. p„ 57): „în grabă afară eşind, 
Şi încă mai tare pre dulău amuţind Şi 
imbău bătând, atâta cât căută lupului 
a da dos... 

Pravila Moldov. 1646, f. 11: „de 
va avia neştine un dulău tare Şi dărz 
şi va minca pre toţi dulăii, şi de să 
va apuca de vre unii dulău mai slabi 
şi va birui, şi stăpănu-său va sta 
de va prăvi şi nw'i va, despărţi, ce 
incă-i va amuța de'l va simeţi, şi del 
va vătăma pri cel slabii sau de'l va 
şi omoră, ca să plătesc toată, paguba 
celuia cu dulăulii, şi să-i dia şi dzâce 
toiage ..* 

Doină din Ardsl: 

As6ră pe vremea cinii 

Când treceam gardul cu spinii, 
M'amulai, mândră, cu cânii ; 
M'amuţai şi nici pr6 tare: 
Cam sciai că cine sare; 

Mamutai şi nice pr6: 

Cam sciai cine trecea... 

(J. B., Trans. 390) 

Balada, „Costea Gialatul“ din Banat: 

Apoi Costea ce lucra ? 

"Odată că şuera, 

Cânii re că amula, 

După feciori se lua, 

Vinele că le rupea... 

" Wulpian, Tezturi p. 32) 

Anton Pann, Prov. III, 86: 

Dicând asfel, eşi 'ndată, strigă să vie Grivei, 
Îi arătă pe streinul cel lungit în patul ei, 
Și sumuțându'l asupra, şi el iar cum îl zări, 
ÎI făcu ?n grab să nu scie uşa cum a nemeri.., 

Basmul „Paserea măiastră“ (Ispi- 
rescu, Legende p. 302): „Ei, în loc să 
facă ca, tine, să priimâscă cu dragoste   

rugăciunea mea, asmuţară ogarii după 
mine...“ 

„Colinda Cerbului“ : 

Pe cerb că ?ntălnia, 

Arcul că 'nţindea, 

Şoimi că trimetea, 

Copoi C'asmuţia 

Şi mil săgeta,... 

(G. D. T., Poes. pop. €6) 

In balada „Vălean“, sluga după ce'şi 
legă pe stăpânul sei pentru al da 
Turcilor : 

Unde bine mi'l lega, 

Întro fugă se ducea 

Şi pe Turci îi asmutia,.. 

(bid. 534) 

Se aude în graiu şi forma azmul 
sai azmuţesc. 

B. De la Vrancea, Sultanica p. 218: 
„La Ignat, când zăpada cădea de doă 
palme, porcii înjunghieţă azmuţiată câi- 
nii caselor si guiţaii de se cutremura 
pămîntul... 

Figurat, ibid. p. 14: „Îşi azmuția 
gândul, îl gonia din muche în muche, 
de p'un plaiu p'altul...« 

Acelaşi, Trubadurul p. 122: „copiii 
de pe drumuri îşi făcură din ochi, az- 
muţindu-se asupra guşatului...“ 

Conservarea latinului mu tio cu sen- 
sul cel primitiv de „canum irritamen“ 
în cele trei forme românescă compuse 
amuj, sumuj și asmul e cu atât mai 
interesantă, cu cât mai tote graiurile 
romanice şi-ait făurit pentru acâstă 
noţiune câte un termen proprii mai 
noă. Franţusesce, de exemplu, se dice 
după dialecte: aguicher, haler, hisser, 
acagner, assiler, anksi, 6nehy6, ja- 
quillă, etc. (Roland, Faune popul.); în 
Provența : acagna, acussa, atissa, as- 
suta, abourra, abouta (Azais, Idiomes 
languedociens). Numai interjecţiunea 
normandă : „amouse, cri pour lancer 
un chien sur quelqu'un“ (M6m. de la
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Soc. de Linguistique, III p. 376) înfă- 

țiş6ză o asemănare cu amujţ, dar pâte 

să fie de o. altă origine, 

V. Sumuţ. 

Asmuţese. —V. Asmuj. 

Azmuţităr,-ore, s. et adj.; celui ou 

celle qui excite, qui pousse ă quelque 

chose. Cine asmute sai asmu- 

țesce. Cuvint rar întrebuințat, dar 

forte nemerit în colinda muntenescă ; 

Câte'şi trei sint vînători, 

De şoimei asmuţitori... 

- (G..D. T., Poes. pop. 62) 

V. Asmuţ, 

Asdg (asogare, asogat), vb.; broyer, 
pâtrir, macquer. Meliţez, frămînt 

(păine), frec mărunt. Cuvintul se 
găsesce în dicţionarul episcopului Bobb 
(1823). E fârte remarcabil. Ca mai toţi 
verbii români cu iniţialul a-, e compus 

prin preposiţiunea ad. Remâne dară a, 

se urmări numai sog. Precum din la- 

tinul „Sambucum“ sa făcut „soc“, 
prin vocalisarea labialelor: şi prin con- 
tracţiune, tot aşa, prin contracţiune 
şi prin vocalisarea, labialelor, so g de- 
rivă din latinul subigo: „subigo fa- 
rinam“ la Catone, „subigo panem ex 
ovis aut lacte“ la, Pliniii. 

v. Meliţez. 

Asogăre | 

—YV. Asog. 
Asogât | 

, , 

Asoniă.—v. Asmoniă. 

Aspic, s. m.; t. de Botan.: lavande, 

Lavandula. Numele latin vulgar al a- 

cestei plante a fost spica (Vegetius), 
mai bine spicus sai spicum ca 
într'un text medieval: „sertum ruben- 

tium rosarum, fulcitum floribus spici“ 
(Du Cange, ad. voc.). De'aci, prin ace-   

laşi preposiţional a, la Români aspic, 

în vechea francesă aspic, în proven- 

ţala: „aspic, lavande en 6pi“ (Bar- 
» thes, Gloss. botanique languedocien, 

p. 51). Italienesce Spigo. N'are a 

face cu neologismul frances culinar 
„aSpic = gelâe“, 

v. Alivant. — Spic. 

_Aspânchiu, s. m.; t. de Botan.: do- 
radille, Asplenium. Numele românesc 
obicinuit pentru varietățile genului As- 

pleniii este spinarea-lupului (Dr. 
Brândză). Termenul aspenchiu se află 
la Sava Bărcianu. Este învederat o 
scălciare poporană din asplenium, 
remarcabilă, mai ales prin finalul -chiu, 
care represintă sufixul latin deminu- 
tival -culum. Numele frances „dora: 
dille“ e de asemenen deminutival. 

v. Ferigă. | 

1-Aspidă (pl. aspide), s. £.; t. de Zool.: 
aspic. Un fel de vipere. Aprâpe si: 

nonim cu năpârcă. Neo-grecul 
domzida, paleo-slavic acunxa din 
ver. dozis. Ca şi „vasilisc“, aspida 
sa întrodus la Români prin Bibliă, 

devenind însă un cuvint de tot po- 
poran, maj ales ca epitet de o ființă 
venin6să sait fârte rea, căci ca termen. 

curat zoologic nu e tocmai precis. In 

Moldova poporul rostesce aschidă. 

Cugetări în 6ra morţii, circa 1550 
(Cuv. d. bătr. I[.p. 470): „alţii voru 

fi negri ca însuş diavolul, alţii vor fi 

ca peile aspideei...“, unde — ca şi mai 
jos la Moxa — este de observat geni- 
tivul organic aspideei. 

Coresi, 1577, ps. LVIL: 
Mănia lori du- |  Furorillis secun- 

pâ chipulii zmeu- dum similitudi - 
lui; ca aspida, nem serpentis, si- 
surdă ce astupă cutaspidissur- 
urechile sale... dae, et obturan- 

tis aures suas,..



1875 ASPRESC 1876 

Acelaşi, Omiliar 1580, quatern. XXVI 
D. L: „nu înţelegutulii auzului nostru 
sălu astupămi, ca, şi aspida ce'şii 
astupă, auzuli urechilor sale, ce cu- . 
vântul lu Dumnezeu cu înţelesii sălii 
auzim, & | 

Moxa, 1620, p. 379: „elu se făgâ- 
dui, puiul aspideei nepoţilori nâpră- 
ceei..t 

Mitropolitul Varlam, 1643, 11 p. 2: 
„Şi află ună puţiă pustiiu, fâră de apa, 
şi într'acela puţi era şerpi Şi as: 
pide şi scorpii de lâcuia într'ănsi,..“ 

Viaţa lui Nifon, text din sec. XVII 
(ed. 1888 p. 58): „Să dezbrăcă lupul 
de pielia oei şi'ş astupă urechile ca 
aspida şi ca vasiliscul, iar arcul 
Şi încordă şi găti săgeți...“ 

Corbea, Psaltirea circa 1700 (Mss. 
în Acad. Rom), ps. XC: 

Pre Aspidă şi pre Vasilisci, 
Vei încăleca şi“ lovi în piseti... 

Mitropolitul Antim, Predice p. 176: 
„limba aspidei, gura şerpilor cu 
care t6tă diua clevetim, batjocurim, 
ocărâm... 

Cu sensul vechiu grecesc de „scut, 
cuvintul ne întimpină la Anton Pann, 
krotocrit, II p. 69: 

Ridic săbiile goale, în aspide se lovesc, 
Incep să se r&sboâscă, să se tae se silese,.. 

In Psaltirea Mss. a lui Ioan Viski 
din Haţeg, 1697 (ap. Bianu, Ps. lui 
Dosofteiu p. XLVII), se întrebuinţeză, 
forma nominativală 'aspis: 

Pre leu fere nics o frik& 

Si pre aspis vej umbla... 

v. Năpârcă. — Șerpe. — Vasilisc. 

2Aspidă (pl. aspide), s. f.; î. WAr- 
cheol. : bouclier rond. 

Y. 1 Aspidă. . 

    

    

Aspis.—v. 1: Aspidă. 

Aspra, n. pr. pers. f.; Aspra, S6- 
vere. La vechii Romani exista nu- 
mele proprii bărbătesc Asper. La 
Români, numele propriii femeese As- 
pra pare a fi fost destul de respândit, 
deşi nu figurâză, în calendarul creştin. 

Act din 1689 (Cond. Mss. a Hure- 
zului 1754, în Arch. Stat, 1 f. 2183): 
„Tănasie Păuşăscul înpreună cu mai- 
că-m6 Martha,  monahiia şi cu jupă- 
n6sa me Aspra...“; şi iscălit: „Aspra 
Păuşasca/. 

Act din 1696 (Cond. Brâncovenâscă 

în Arch. Stat. p. 168): „Mihului Pi- 
tar încă i-au fostu acestu locu de cum- 

părătoare dela, Zamfir şi dela femâia 
lui Aspra, fetorii lui Statie Buluc- 
başa,..“. 

V. E Aspru. 

Asprâlă (pl. aspreli), s. f.; 10. „âpret6, 

rudesse, duret6, rigueur, incl&mence, 

s6vârit6“ (Cihac); 20. amidon. In sensul 
de'ntâiu, e sinonim cu asprime, care 
este mult mii întrebuințat. In sensul 

al doilea, indicat în Lexiconul Budan, 
e sinonim aprâpe necunoscut cu scro- 

bâlă. 

v. 1: Aspru. — -dlă. — Năsprelci. — Sero- 
belă. 

Asprese (asprit, asprire), vb.; rendre 
âpre, endurcir. „A se aspri = devenii 

âpre, rude; a se aspri la cine-va = 

brusquer, rudoyer quelqwun“ (Cihac). 
Lexiconul Budan mai aduce o între- 
buinţare neutiă : pAspresc=îngheţ pu- 
ţin, modice congelo“. Când e vorba de 
licuide, mai ales de vin, se dice năs- 
presc, năsprit, năsprire, cu pre- 
posiţionalul in- ca şin italianul in- 
asprire. 

v. Năsprese.
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Aspriă, s. f.; âpret6. O formă, pe 

care numai Cihac o citâză, ca sinonim 

cu asprime. 

V. Asprime. 

Asprime (pl. asprimi), s. Î.; âpreis, 

duret6, rudesse. Sub raportul fisic, în- 
suşirea, lucrurilor aspre la pipăit sali 

la gust; sub raportul moral, străş- 

niciă, ne'ndurare etc., dar tot- 

d'a-una mai mult ca formă decât ca 
fond, | 

Cantemir, Ist. Ieroglif. (Mss. în Acad, 
Rom.) p. 246: „într'acâstă asprime şi 

neînduplecare..“ 

Beldiman, Tragod. v. 725: 

Cătră Greci cam cu asprime încep a se arăta, 

Însă cu iconomie de tot a nvw'i întărta,.. 

Costachi Negruzzi, Alexandru Lă- 

puşnânul, III: „am arătat asprime că. 
tnă mulți, m'am arătat cumplit, 

reii, versând sângele multora...“ 

Alexandri, „Tunetul“ : 

Văsduhul bubuesce!.. Pămîntul desmorţit 

Cu mii şi mii de glasuri semnalului respunde 

Şi de asprimea. iernei simțindu-se ferit, 

De-o nouă 'ntinerire ferice se petrunde... 

A. Odobescu, Pseudokyn. p. 84 : „Săl- 

bătecia, şi gravitatea subiectelor recla- 

mă Gre-care asprime în mănuirea dal- 

tei. „* 

v, 1" Aspru, 

Asprire. —y. Aspresc. — Năspriie. 

1: Asprişor,-ă, adj.; un peu âpre, un 
peu rude, duret. Deminutiv din aspru. 

V. *Aspru. — -sor. | | 

% Asprişăr (plur. asprişori), s. m.; pe- 

tite monnaie, sou. Deminutiv din nu- 

mele monetei aspru, despre care a 
se vede mai jos. E curios de a mai   

găsi pe asprişor în poesia poporană, 

pe când aspru a despărut de-mult 

din graiu. Sinonim cu bănişor. 
Balada, „Bălăcânu și Brâncovânu“ : 

Stau Tătari şi Turci tăiaţi, 

Ca şi snopii seceraţi: 

"Lesne-lesne de tăiat, 
A-nevoe de scurmat 

La chisele cu parale, 

Cine foc le bagă'n samă : 

Asprişor 481| mărunțel, 

Scii ca roua pe pămînt, 

(Lumina pentru toţi, 1887, p. 71) 

Intr'o colindă de Crăciun din Tran- 
șilvania: „Sa sculat jupânul gazdă de 

o lună, de o septămână, cu un dar 

măndru, cu vre-o doi-trei asprişori, 

dar nouă nu ni se par vre-o doi-țrei 

asprişori, ci o comoră împărătâscă de 

unde a dat Dumnedei să-i. împlin6- 

scă...“ (D. Pop, Făgăraş, c.. Copăcel). 

v. 4% Aspru.—* Ban. —" Bănişor. 

Asprişoră, s. f.; t, de Botan, : 19. As- 

perugo (Cihac); 20. Asperula (Şain6nu). 

Doctorul Brândză, autoritatea ceu mai 

competinte, nu cunâsce asprişvră în 

terminologia botanică poporană. Se pare 

a fi o simplă adaptaţiune modernă. 

v. % Lipiciosă, 

Aspritor,-6re, adj. et s.; „rendant 
âpre, dur, rude, aplaneur, aplaigneur“ 

(Cihac): Care aspresce. 

v. Aspresc. — Năspritor. 

Asprii,-iă, adj.; un peu âpre. Formă 
citată de Cihac. Noi n'o cun6scem nici 
din giaiu, nică din texturi, deşi e cu 

putinţă ; dar în ori-ce cas nu derivă 

dinti'un prototip latin asprivus, ci 

este formată. simplu prin analogii cu 

„acri“. 
V, Acriă. — A3pru. 

1-Aspru,-ă, adj.; âpre, dur, raboteux,
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rude, bourru, s6văre. „Care nu este 
neted, dulce la pipăit; straşnic, iute, 
fără blândeţă“ (Costinescu). Sub rapor- 
tul moral, aspru se referă tot-d'a-una 
la formă ; ast-fel pote să fie cine-va 
aspru fără a fi crud saii cumplit, după 
cum pote fi cumplit sai crud fără a 
fi aspru : în primul cas este o bună. 
tate de fond ascunsă sub o formă reu:- 
tăciosă, în casul al doilea, este un fond 
reii ascuns sub o formă îmbunătore. 
Sub raportul fisic, aspru este ceia ce 
ne înglodesce, ne sgârie, ne 
încolţesce, ne supără cână îl 
atingem. Din latinul asper=ital. 
ASspro=span. aspero ete. 

Mitropolitul Dosofteiu, Synaxar 1683, 
Fevr. 19 (f. 320 a): „fură amândoi 
improşcaţii cu pietri şi tarâiţii prin 
locuri aspre...« 

Ibid. Mai 13 (f. 127 a): „încă de 
tânăr. âş zmăcina şi'ş trudiia pre sine 
cu postuli şi cu nelipsita ruga Şi asprâ 
petriacere...“ 

Cantemir, Ist. Ieroglif. (Mss. în Acad. 
Rom.) p. 46: „aspru lucru taste pen- 
tru cele şie cunoscute drâptă giude- 
cată a face.“ 

Ibid. p. 52: „Inima mia, o priiati- 
nilor, spre cia cât de gria, poruncă, şi 
aspră. slujbă a Monarhiilor noastre 
pururia găta şi bucuroasă au fost şi 
iaste..,« 

Dionisie Eclesiare, Cron. (Papiii, Mo- 
num. II p. 184): „(Alexandru Moruzi] 
se vedea, iscusit la trebile ţerei, adecă 
a Domniei socotință, că era străcu- 
rând ţânţarul şi înghițind cămila, era 
Şi cam strajnic Şi aspru cu bo- 
ierii..,& ' 

Costachi Negruzzi, Toderică : „cu un 
glas pe care voiă să 1 arăte aspru, 
deşi se cunoscea că "i este milă,..« 

Acelaşi, Scrisârea XVII: „e mâle şi 
netedă, nu aspră şi ciotorâsă,.. 

Balada „Radu Calonfirescut: 

  
  

  
  

  

Ş6de un bătrân vestit, 
Cu chip aspru şi smolit,.. 

(&. D. T., Poes. pop. 478) 

Costachi Conachi, p. 9%: 

Rădic mălni, mă rog la cer, 
Milă nu găsesc, şi pier!.. 
Aspre's toate şi de plâns, 
Ochii lumina şi-aii stîns!,.. 

Dorici, „Bărbatul cu trei femei“; 

Dar acolo era un aspru împărat . 
La care cum ai mers asemine seiinţă, 

Ai şi găsit de cuviinţă: 
Ca pentru aşa faptă 
Pe om să'l de subt judecată; 
lar spre mal aspră înfrinare 

Judecătorilor a pus el înainte 
Să fie cu luare-aminte... 

Alexandri, „Gerul“: 

Gerul aspru şi selbatec stringe 'n braţe'i 
: cu jălire 

Nâgra luncă de pe vale care zace “n amor- 
țire... 

Cuvîntul aspru are o accepţiune pro- 
priă în graiul ciobanilor : 

„Berbeci aspri se dic cei negri pârli 
de felul oilor turcăne, ca, berbeci de 
prăsilă sai de rudă din cari es miei 
negri, creţi mărunt, cu părul sai lâna 
resucită ca bobul de grâii, din ale că- 
rora piei sait hărşii se fac căciule. Se 
mai dice berbeci aspri Şi 0i aspre la 
ori-care are lână gr6să în fir şi sfâ- 
gi6să* (1. Vişaianu, Muscel, c. Măţai). 

Une-ori aspru se asociază cu no- 
ţiunea de acru şi de amar. 

La vin acru se dice aspru (Fălciiu, 
pl. Crasna). 

„Vinul cam acru se dice aspru“ 
(L. Floca, Transilv., c. Sina). 

Cantemir, Ist. Ieroglif. p. 145: „toată 
moartea din fire aspră şi amară 
jaste...* | o 

Jipescu, “Opincaru p..20 : „în tim-



1881 1:ASPRU 1882 

puri aspre, dă nevoie şi d5 ama- 
rură.. 

y. 23 -Aspru. 

“Aspru (pl. aspre), s. n.; asperite. 
Sinonim cu asprime şi cu as- 
prelă. Prin preposiţiunea cu for- 
m6ză o locuţiune adverbială: cu as- 
pru = durement. 

Mitropolitul Dosofteiu, 1680, ps.LIX: 
Arătaş popo.- Ostendisti po. 

rului tău aspre, pulo tuo dura, 
adăpaşi-ne cu vin potasti nos vino 
de ovilire... compunctionis... 

Acelaşi, Synaxar 1683, Oct. 11 (f. 
60 a): „şi fură trimişi aceşti pr&n- 
țălepţii dela patriarhulii Ierusalimului 
la *mpăratulii Theofilii Iconoboreţulii 
cu aspru, carii stândi naintia lui de 
faţă, âl înfruntarâ...& 

V. ** Aspru. 

%Aspru, adv.; âprement, durement, 
s6verement. Cu asprime sai cu 
aspru. 

„Balada Vulcan: : 

Ochi m sânge 'şi încrunta 

apoi aspru cuviînta.: 
Alelei, fecior de lele! 

Vîngdător gilelor mele !... 

V. *Aspru, 

4Aspru (pl. aspri), s. m.; t. de Nu- 
mism. : aspre, petite monnaie d'argent,. 
Moneta numită aspru circula la Ro- 
mâni înainte de căderea Constantino- 
polei. Astfel, bună-6ră, într'un crisov 
slavon dela Radu-vodă din 1471 noi 
citim că One şi n6mul seii ai cum- 
părat patru delniţe de pămînt drept 
1000 aspri. Publicând acel crisov, Vene- 
lin (Vlacho-bolgarskiia gramaty p. 95 
sqq.) face o disertaţiune intrâgă despre 
aspri, dentâiu ca monetă bizantină : 
ra ăomea „les blanest, apoi ca mo- 
netă turcâscă. Lăsâm la o parte va- 
IGrea, după timpi a aspruluă peste Du- 

21477, IL. 

  

năre. La Români, în secolul XVII, 12 
aspri făcea un „florin de arginţ“ sati 
„2 potronici de argint“ şi corespun- 
deaii cu plata normală a unei dile de 
„muncă, după cum resultă, din urmă- 
torele doă texturi, unul muntenesc şi 
cel-lalt moldovenese : 

Moxa, 1620, p. 870: „să de biriila 
anul uni florintă de argintii, cum se 
zice 12 aspri..." 

Vasile Lupul, Pravila 1646, f. 6: 
„Ceia ce. vorii fura plugă sau heri de 
plugi sau &ugii, şi de să voriă găsi, 
să socotescâ din ce dzi sau furati 
pănă în ce dzi s'au găsitii, dece să 
plătescă pre toată, dzua, căte 12 aspri 
carii facă 2 potronici -de argint, sau 
căti să va da unui omi ce lucrâdză 
pre dzi... 

In Noul Testament din Belgrad, 1648, 
Mat. XVII, 27: 

„Vei afla un 

statirii; acela 

Xa şi”l dă lorii de- 

rept mine şi de- 
rept tine... 

la cuvîntul statir se pune la mar- 

gine tălmăcirea : „ban sai aspră“, 

ceia ce arată că în Ardâl cuvintul 

juase un sens general de „monnaie“. 
Acolo unde valdrea asprilor nu pote 

fi hotărită, este când se vindea în şer- 
biă o familiă întrâgă de Români, cu 

copii mai mulță sai mai puţini şi cu 

avere mai mare sai mai mică, cela 

„„învenies st a- 

terem; illum 
sumens, da eis 

pro me et te... 

«ce făcea ca, preţurile să fie forte va- 
riate. lată câte-va exemple: 

Act muntenesc din 1629 (Doc. Rom. 

I No. 204 în Arch. Staţ.): „Adecă noi 
Ignat şi Stanciul şi Nâgoe şi Stan 
deîn Siliştoară scris'am noi acesta, al 
nostru zapis să fie de mare credință, 

"la măna jupan Neculei Vist, ca să se 
ştie cum am venit noi toţ de ne-amu 

văndut cu fetorii noştri şi cu toate 
ocinele noastre să fim rumăni. dum- 

61
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n6lui, şi am luat eu Ignat şi cu fe- 
torii miei preste toată ocina me 2700 

aspri, şi eu Stanciul cu fecorii miei şi 
“cu toată ocina ms luoat-am 2700 aspri, 

şi eu Nâgoe s sinove 1600 aspri, şi 
eu Stan cu fetorii miei cu toată ocina 

m6 aspri 1600, de ne-am vândut de a 
noastră bună voe...* 

Document din 1610 (A. L.R.1. 1, 

p. 8): „Sintu detoriu jupănului Mihaiu 

aspri 7100, şi i sintu detoriu de multă 

vreme de sintu la 8 ani de căndni 

sintu detoriu aceşti aspri, şi mi-au pus 
zi de multă ori, iar acmu iar m'amu 

rugat de mi-au pus zua la sveti Dimi- 

trie să-i plătescu aspri la zi; lar să, 
nu-i voiu putâ plăti aspri la zi, iar 

eu să-i fiu rumănu cu fetorii mei...“ 

Astfel preţul unei familie de Ro- 

mâni varia în prima jumătate a se- 

colului XVII între 1500 pină la 8000 

aspri. În aceiaşi epocă, la 1606, boie- 

rul Cernică (Venelin, op. cit. p. 252) 

îşi cumpăra patru Tigani, şi anume 

pe Stroe drept 1500 aspri, pe Dumi- 
tru 1000 aspri, pe Iova 1700 aspri şi 

pe Oancea 1000 aspri. Intre Români 

Şi Ţigani — cam mică deosebire! 

E forte interesantă următbrea, cer- 

cetare a lui Littre (Dict. [, 21) despre 
dupla origine a cuvîntului aspru: „En 

grec moderne, &orgos signifie blanc; 

et en effet l'aspre est une monnaie 

d'argent, et c'est ainsi que chez nous 

une piăce blanche sest nommâe un 

blanc. Ceţte monnaie est en usage chez 

les -Turcs; mais le mot n'est pas turc; 

car on le trouve dans Alexis Comnâne 
bien longtemps avant /'6tablissement 
des Ottomans, da rpaxtov &orowv 
vopiopudrov, exiger le payement en 

monnaie non us6e. Cette phrase expli- 

que en mâ6me temps Lorigine du mot 

aspre. En effet les Latins nommaient 

nummus asper, une monnaie âpre, 

c'est-ă-dire non use par le frottement,   

en d'autres termes, fraichement frap- 
p6e. On a lă une des plus curieuses 

mutations de sens qu'une langue puisse 

ofirir, Asper nummus signifie en 

latin une monnaie qui sort de la fa- 

brique; le mot asper passe dans le 

grec avec le sens de monnaie, puis il 

prend le sens special de monnaie d'ar- 
gent; et comme Pargent est blanc, il 

arrive ă exprimer la blancheur, de sorte 

que, par une dâduction qu'on suit net- 

tement, asper devient synonyme de 
blanc.* 

Casul e mai cu samă curios în limba, 

română, unde adjectivul latin asper 

Sa păstrat intact în gura poporului, 

întălnindu-se apoi d'o dată cu acelaşi 

asper numismatisat de cătră Bizan- 

tini, fără ca să, mai fi fost cu putinţă 

de a recunâsce că este una şi aceiaşi 
vorbă! 

După ce cuvîntul a despărut demult 
din graiu şi din sistema n6stră mone- 
tară, el trăesce pină astădi în poesia 

poporanâ sub forma deminutivală as- 
prişor „petite monnaie“, dar numai 

în poesia poporană. 

v.""Aspru. — 2 Asprişor. — 2 Ban. — 

Florint. — Leţeae. —?' Leii. — Potronic... 

Aspum (aspumat, aspumare), vb; 

6cumer, se couvrir d'6cume. Din spum 

(= lat. spumo) cu preposiţionalul a 
(= ad). Sinonim cu spumeg. Cihac a 

uitat acest cuvint între derivatele din 

spumă (|, 261), deşi il are Lexiconul 

Budan : „Aspum. Spumf. 

Noul Testament din 1648, Marc. IX, 
17, 19: 

... ASDUMĂ şi „spumat et 

scrășn6ştecudin- stridet,: dentibus _ 
ţii lui şi să ve- et arescit... 
ştejeşte... 

„Şi căzu la pă- „„elisus in ter- 
mănt, tăvăliia.se ram, volutabatur 

aspumănd... spumans...
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Ibid. Epist. Jud. I, 18: 
Valurile măriei |  Pluctus feri ma- 

groaznici, aspu- ris, despuman- 
mându'ş necură- tes şuas confu- 
țiile lor... siones... 

Cantemir, Ist, Ieroglif (Mss. în Acad. 
Rom. p. 262): p.....cu o falcă în cer şi 
cu alta în pământ, la şoim alergă, 
cătră carile ochii întorcând, faţa în 
divură în chipuri, voroava amestecând, 
limba bolborăsindu-i, balele mergându-i 
Şi gura aspumându-i....« 

V. Aspumat. — Spum,. — Spumă. — 
Spumeg... 

Aspumăre (pl.- aspumări), s. f.; Pin- 
fin. d'aspum pris comme substantif: 
action d'6cumer, de mousser. Lexicon 
Budan: „Aspumare. Spumatio, Exspu- 
matio.“ 

V. A5pum. 

Aspumăt,-ă, ad)j.; le part. pass6 d'as- 
pum pris comme adjectiv: couverţ 
d'6cume, 6cumant. 3 pumegat şi 
spumegător. 

Cugetări în 6ra morţii, circa 1550 
(Cuv. d. bătr. II p. 470): „alţii aspu- 
maţi, alţii voru fi gunoiţi, alţii cu toată, 
spurucăciune diîn talpe pănă în capu...“ 

Cantemir, Ist. Ieroglif. (Mss. în Acaa. 
Rom. p. 218): „cu fălcile căscate, cu 
buzile lăsate şi cu balele aspumate, 
cuvinte cu stropi, şi stropi cu cuvinte 
amestecate...“ 

V. Aspum. 

Ast, ăstă; pron. d&monstr.: ce, cet 
(cette). Formă contrasă din acest, de 
care nu se deosebesce mai de loc prin 
funcţiune, decât numai că asi, nici o 
dată acest, întră în cuvinte compuse: 
astădi, astfel, astară etc., sai în lo- 
cuţiuni aglutinate ca: astă-dată, astă- 
n6pte şi altele, mai scurtânâu-se une- 
ori forma feminină în as.-: a s-n6pte, 

  

  

as-veră, as-tâmnă. Câte-o-dată ast 
pare a av6 o mai puţină Qemonstrativi- 
tate decât acest, apropiându-se mai 
mult de caracterul unui simplu articol, 
bună-6ră la |. Crângă, Capra cu trei 
iedi (Conv. lit. 1875 p. 340): „ia să 
mai odihnesc o l6că aste bătrânețe !...&, 
unde „aste bătrâneţe“ însemneză : »bă- 
îrâneţile“. In ori-ce cas, pentru varie- 
tatea, stilului, ast şi acest se pot în- 
trebuința unul lingă altul, înlăturân- 
du-se o repetiţiune monotonă. 

Zilot, Cron. p. 77: 

Fer6scă Dumnegeă ast reă să nu mai fie 
La noi, nici la duşmani acest fel de urgie!... 

Costachi Negruzzi, Scrisârea YI: 
„Sub biserica astă nouă sînt catacom.- 
bele mânăstirii, în cari se pun 6sele 
morţilor când le desgrâpă din umedul 
lor locaş ca să dee locul lor altor morţi 
mai prâspeţi. Acâstă hrubă e bol- 
tită,..& 

Masculinul ast nu "Şi acață nici o 
dată pe emfaticul -a, care se asociază 
numai cu forma ăst: „omul ăsta, 
nu: „omul asta“. De aceia este o li- 
cenţă, de nu va fi cum-va o erdre de 
tipar, la A. Odobescu, Mihnea-Vodă p. 
3: „Mâna mea sa muiat ; nu mai pâte 
ridica buzduganul asia, vechiul meii 
tovaroş...“, unde trebui să se dică : 
„buzduganul ăstat, 

Emfaticul -a se acață, însă la femi- 
ninul astă. . | 

I. Crengă, Povestea lui Arap-alb 
(Conv. lit. 1877 p. 190): „Par'că nu 
faceţi a bine, de nu vă mai astîmpără, 
dracul nici la vremea asta... 

Negreşit că emfaticul -a se adauge 
numai atunci când pronumele se pune 
după substantiv, expres sai presupus, 
căci altfel funcţionsză tot-dW'a-una, sim- 
plul astă. 

A. Pann, Prov. I, 9%: 

leri de muriam, Dâmne bune, . 
Nu vedeam astă minune!,.,
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La plural: aști, aste. Casurile oblice: 
astui, aştiă, astor. 

Act moldovenesc din 1683 (A. I.R. 
III p. 257): „Şi eu Auvram m'am pră- 
lăjit la plata astui zapis...“ 

A. Pann, Erotocrit p. 119: 

Aşa lar şintre doi tineri Amorul-când mij- 

locesce, 

Din desfătările sale ca să guste îi silesce, 

Încep săi pricâpă taina şi meşteşugirea tâtă, 

Şin urmă să'i simţă dorul şi rana cea 'n- 

veninată : 
Alerg cu mare plăcere asupra aștii pricine, 

Şi urmeză cu 'ndrăznâlă, ca nisce învăţaţi 

bine... 

Acelaşi, Prov. |, 121: 

Aşiă protivnici dară n'aii de tine pâs... 

Costachi Conachi, p. 227: 

Marmurilor fără suflet, pietrilor nesimţitâre, 

Ce sînteţi razem la plânsul astor slujnice 

fecidre... 

Costachi Negruzzi, Melancolia. : 

Cu respect şi duioşiă m& închin astui mor- 

mint... 

Acelaşi, Scrisoarea IV: „omul se 
simte cât e de mic înaintea marei pu- 

teri a lui Dumnedei, înaintea astor 

6se mucede ce aii avut odinidră carne 
şi sânge ca noi...“ 

Ca şi mal tâte cuvintele cu iniţialul 

a-, în poesia poporană ast îşi pote pre- 
pune pe d. 

Colindă din Muscel (N. Isbăşanu, c. 
Albesci) : 

Leroroi sara, 

Dastă, sară 

Mi-este-o sară mare... 

v. Acest. — Astară.— Astăg. — Astfel. 
—"D,. 

1- Ăsta.—v. Ast, 

2: Asta; ca, ceci, „nom g6n6ral de 
chose“ (Littr6). O contracţiune din a-   
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c6sta, întrebuințată mai cu prefe- 
rinţă în proverbi şi'n locuţiuni ste- 
Teotipe sai familiare, 

A. Pann, Prov. 1, 168: „ȘI când o 
pate, incepe să”i dică: Şi asta e cer. 
cel la ureche! sai: Oiu țin6-o gasta 
minte...“ 

Doina „Nevasta bolnavă“ : 

Asla'i lumea, ard'o focul! 
Când chitesci să cerci norocul 
Nici căn lume'i afli locul... 

(Alex., Poes pop.2 310) 

Cântec din Ardâl: 

Du-te câne, 

Măi calvine! 
C'asta nui cu direptate 

Să se ie un sor cu frate... 

(Pompilii, Sibii, 3) 

„Balada „Doncilă : 

Ba, ferâscă Dumnedei! 

Nu'i asta, drăguţul mei... 

In locuţiunea „una ca, asta“ se a. 
daugă la noţiunea cea 'obicinuită de 
asta o nuanță de mirare saii de necaz. 

Alexanări, Cinel-cinel, se. 13: 
„Graur: Am mâncat la masă cu cu- 

c6ne ?... I! mămulica me, căci n'am 
sciut una ca asta! 

„Florica : Şi ce tăceai ? 
„Graur: Ce făceam ?... Le sărutam 

pe tâte...& 
In graiul poporan neutrul asta se 

iea, une-ori ca feminin, bună-6ră la [, 
Crângă, Povestea lui Arap-alb (Conv. 
lit. 1877 p. 176): „Omul bun nare no- 
toc; asia “i sciută, rogu-te să nuți 

fie cu supărare...“, unde obicinuit se 
dice: „asta  sciut...“. 

Asta e în oposiţiune cu alta „pas 
ceci. 

Balada „Golea Haiducul“: 

Voinici, staţi 

De nu mai aţi, 

Pe mine nu mă stricaţi, 

Că asta nu e alta
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Ci este greşâla mea 
Şi blestemul maică-mea... 

(G. D. T., Poes. pop. 889) 

Balada „Oprişanul“ : 

Nu mi-e ciudă de asta, 
Cât mi-e ciudă de alta. 

Asta asta =,c'est bien comme cela, 
la chose est ainsit, 

A. Pann, Prov. III, 156: „Asta e 
asta! stai săi pice potcovele, şi tot 
cere să mai trăâscă,..* 

Asta se pâte constrni cu partitivul 
de, ca. în chiuitura din Ardel: 

Părinte popia ta! 

Fă şi cu mine ce-va, 
Numai nu mă cununa, 
Că nu'mi place de asta! 

(Familia, 1887 p. 187) 

unde „de asta“ însemnâză „una ca 
asta. 

Alt ce-va, este construcţiunea geni- 
tivala cu de, ca în proverbul: 

Multe-am tras 

Şi nu m'am ras, 
Nici de asta nu m'otu tunde. 

(R. Simu, Trans, c. Orlat) 

V. Acesta. — Alasta. — Ast, 

Astăr, s. n.; t. de Comm.: 6tamine, 
toile commune, doublure. Din turcul 
âstâr „toile grossiăre qui sert, de dou- 
blure“ (Şain6nu), de unde Şi neo-gre- 
cul cordg, serbul astar etc. (Cihac). 
„Căptuşslă de pânză ce se pune pe 
dosul unei haine“ (Costinescu), 

Gheorgachi Logofăt, Letop. III p. 
321: „i se gătia un cal Domnesc îm- 
brăcat peste tot cu astar alb... 

Nartul oraşului Iaşii, 1792 (Codrescu, 
Uricar IV p. 184): „Un anterei fe- 
meesc de alăge maniţe cu adaos de 
astariu. Un antereii femeesc de alăge 
cu matasă tij cu adaos de astariu...« 

De aci şi verbul astărese „dou- 
bler“: „a astări, a pune astar pe o 
haină, a 0 căptuşi cu astar“ (Costi: 
nescu). 

v. “Turc, 

  
  

  

Astără, adv.; ce soir. Sinonim cu 
de-s6ră. O contracțiune din astă. 
seră, întrebuințată mai ales peste 
Carpaţi, dar cunoscută, şi de dincâce. 

Dicţionar Mss, bănățân circa 1670 
(Col. |. Tr. 1883 p. 4253): „Astare. Hoc 
sero.& 

Ţichindel, Fabule, 1814 p. 121: cel 
fără obraz şi gros la psle, Şi c6ia ce 
e datoriu şi pote şi trebue să a6, el 
îndepartă astăzi pănă asiară, de 
mâne pănă poimâne, şi aşa mînă tot 
mai departe...“ 

Mitropolitul Dosofteiu, Synaxar 1683, 
lun. 6 (f. 148 b): „Şi dâca să dusă la 
curțâle sale, porunci egumenei săi 
trimiţă pre Mariia, astară, iară egu- 
mena să măhni...* 

Doină din Ardsl: 

Ţucu-ţi, lele, ochii tei 
Sera, încuind viței; 

TŢucu-ţi, lele, guriţa 
Astară, cână t'ei culca!., 

(J. B., Trans. 892) 

Astară, alături cu astă.s6ră, se 
întrebuinţeză, şi ?n dialectul istriano- 
român (I. Maiorescu, tin. p. 85; Mi- 
klosieh, Rum. Unters. 1 p. 19), ceia-ce 
dovedesce vechimea acestei forme. 

V. Seră. — A-scră. — De-scră. 

Astăă (astătul, astare), vb.; âtre pr&- 
sent, comparaitre devant une autorite. 
Latinul asto, astiti. E forte intre- 
buințat în tâte scrierile mitropolitului 
Dosofteiu, mai ales însă cu sensul de - 
a se înfăţişa de “naintea unui jude- 
cător. Vom cita numai o parte din 
texturi dosofteiane : 

1680, ps. XXXV: 
.„„a8tătu la toa- 

tă, cala, nu bună, 
Şi de răutate nu nae, malitiam au- 
Sau urât... tem non odivit,.. 
unde la Coresi, 1577: „pristăni în 
toată cale 16“, la Silvestru, 1651: 

„.„astitit om- 

ni viae non bo-
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„stă lângă cale nu bunâ“, la Şerban- 
vodă, 1688: „aproape stătu lângă 
toată cal6 nu bună...“ 

1680, ps. CVIII: 
Că astătu nadi- Quia adstitit 

râpta mişelului... | a deztris pauperis.. 
unde la Coresi: „că stătu dâderepta 
meserului“, la Silvestru: „că stă dia: 
direpta surumanului“, în Biblia Şerban- 
vodă: „căci stătu den direpta săra- 
cului...& 

1680, ps. XLIV: 
Astătu  înpă.- 

rătâsa nadirâpta, 

ta... | 

unde la $erban-vodă: „înainte 
stătu...* 

Synaxar 1683, Mai 5 (f. 109 b): „în 

cetatia Calliniculi unde era Numeriani 
împărati sosândi, şi “naintia fiaţii lui 

astăndi, şi pre Hs. Dumnedzău măr- 
turisindă...& | 

Ibid. Oct. 24 (f. 85 a): „îngerulii 
Domnului i să arătă de'i dzâsă: cu- 

t6dză, fata lui Dumnedzău, că ţă să 
cade să astai naintia Ighemonului...* 

Ibid. Fevr. 3: „şi d6câ astătu la gu- 

deţ şi fu întrebat, spusă vederat şi nu- 
mele său şi credinţa şi meșşterşugul...“ 

Ibid. Mart. 11 (f. 28 b): „şi iarăş 
părândui, astătură la &udeţii...“ 

Ibid. Mart. 14 (f. 37 a): „di-aciia âş 

băgarâ, mânule în câtuş şi astătură 
naintia lui Urvani ighemonuli...“ 
„La gerundiii, Dosofteiu întrebuinţeză 

de o potrivă formele astând şi astătând. 
Synaxar 1683, Mai 6 (f. 110 b): „A- 

cesta, era în dzâlele lui. Lichinie şi Sa- 
vină ighemonuli, naintia căruia astă- 
tândii, fu bătut cu vine de bou...* 

Ibid. (£. 111 a): „Pau aruncati în 

temniţă, unde astătându-i îngerii Pau 
pusu'li sănătosi...“ 

Ibid. Mart. 19 (f. 46 a): „deci măr- 
gândi svântuli la Nicomidila, şi astă. 
tândii naintia acelui domn şi *ntre- 

Astitit regina 

a dextris tuis... 
  

    

bându'lii să, dia răspunsi, âi dzâsa,..* 
Ibid. Mart. 28 (f. 57 b): „iară di- 

minsţă, astătândiă naintia tiranului, le 
dzâsâ,..« 

Ibid. Mart. 17 (f. 42 a): „acăastia 
audzândi carii era astânda, să cutre- 
murarâ,...& 

Din astaii s'a format şi a remas la 
Ardeleni vebul astăvesc, despre 
care vedi mai jos. 

v. Astătut. — Stati. 

Astătăt,-ă, adj.; part, passe d'astaii: 
compaâru devant une autorit6. Infă- 
ţişat, 

Mitropolitul Dosofteiu, Synaxar 1683, 
Oct. 12 (f. 61 b): „călugăriţă, depre- 

ună cu alte fiate într'o mănăstire, şi 
pârâtă la Ighemonul şi astătută naintia 
lui, într'o legătură de her legată, o 

bătu...& 
v. Asta. 

Astădi, adv.; aujourd'hui. Diua în 

care sintem, între ieri şi mâine. Prin 
extensiune, se dice une-oră şi despre 

vremea în care trăim, cuprinsă între 

trecut şi viitor. In primul sens: 
astădi e luni; în sensul al doilea: 
astădă 6menii nu cred nemic fără do- 
vadă. 

In graiul vechiu se mai audia încă 

trisilabic : a-stă-gi, circulând însă în 

același timp disilabicul a-stăgi. 

Coresi, Omiliar 1580, quat. V. p. 10: 

„dă-mi tu mie astăzi, iarâ iu Dumnezeu 
i veri da mâine...“ 

Ioan Crisostom, text din sec. XVII 
(Cod. Mss. misc. al bis. Sf. Nic. din 

Braşov, p. 459): „Astâzi era cu noi, 

iară măine se duce dela noi acolo; 

astâzi cela ce ne iubiia pre noi, iară, 

demânâţă petrecemu'li cu jale; a- 
stăzi în viaţă, iară, măine în groapă; 

astăzi putârnici, măine fără putere; 

astâzi cu bune mirosele ungăndu'se,
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iara, demănţă înpuţindu-se ; astâzi 
hrâniîndu-se acic6, iară măine acolo 
plăîngândi...* 

Deja în secolul XVII, finalul s sau ş 
din astădă începuse a dispare, trecând 
în &, 

Moxa, 1620, p. 389: „jucaşi bine 
astăzi şi vrătejişi bine calul...“ 

Mitropolitul Dosofteiu, Synazxar 1683, 
Nov. 11 (f. 118 a): „Un om de-ahiria 
cu alţi 2 înşii țâindu-mâ şi sprejinindi, 
au venită totii cu mine eri şi astădză 
pre Mare pănă aici...“ 

E remarcabilă forma substantivală 
plurală astăzile la Coresi, Omiliar 1580, 
quat. XXXIV p. 9: „să nucu lân6 şi 
cu negrija să rămânemii, astăzile de pu- 
Tur€ cu înşelâciune petrecându-le, iarâ, 
demâne ile de-aciia începâturile lu. 
crurilor iară părâsindu-le...* 
Urmând după un nume şi prepu- 

nendu'şi pe de, astăgi funcţion6ză ca 
adjectiv : „hodiernus“, 

Cantemir, Chron. 1, 94: „Românii 
cești de astăzi în Dachia sînt tot; aceia 
Romani pre carii Ulpie Traian i-au adus 
atunce...* 
In popor e fârte obicinuit pleona.- 
sticul di de astăg, care se deosebesce 
de simplul astăgi numai prin mai multă 
energiă, 

Mitropolitul Varlam, 1643, f. 36 b: 
„iară strâluei dulce primâvară, Şi linişte 
mare într'acastă dzi de astâdzi...“ 

Şiapte taine, 1644, p. 117: „Taina 
preoţiei aste leguită dela Hs. spre 
apostoli şi pănă în dzua de astădai...* 

Când nu urmeză după un nume, de 
astădi însemneză „ă partir G'aujour- 
dhui“, 

Act moldovenesc din 1682 (A.L.R. 
IL p. 258): „să d6 Ursul Murguleţ a- 
ceşti bani toţi de astăzi din 26 de zile 
a lui iul în patru săptâmâni...“ 

La mitropolitul Dosofteiu, Synaxar 
1683, Apr. 1 (f. 67 b): „să nu mu- 

  
  

tăm vriamia, pocăinţii, zăbăvindu-ne 
în păcatii de astădzi de mâine, că 
nu ştim pănă mâine agunge-vomi...4, 
locuţiunea „de astăgi de mâine“ ex- 
primă f6rte energic ideea, de trăgănare: 
de astădi pînă mâine Şi de mâine pină 
mai încolo. 

Când sîntem însă nesiguri dacă ce- 
va se va întâmpla tocmai astădi, di- 
cem : astăgi-mâine, ca în colinda mun. 
tenâscă: 

Astăgi-m âine, 
Nunta-mi vine... 

(G. D. T., Poes. pop. 83) 

Când astăgi şi mâine nu sînt aglu- 
tinață devenind 6re-cum un singur cu- 
vînt, ci ambele elemente sînt despăr- 
țite, atunci locuţiunea indică 'o conti- 
nuitate de timp, o neîntrerumpere în- 
tre astădă şi mâin e, bună-6ră în doina 
„Domnica“ ; 

Astăgi bură, mâine bură 

La Domnica 'n bătătură... 

(Alex, Poes. pop.& 349) 

sai intro doină muntenâscă : 

Astăgi bei şi mâne bei, 
M& mir bani de unde iei... 

(Yulpian, Texturi p, 9) 

Dicerea „pină astă“ exprimă ra- 
portul trecutului cătră actualitate. 

Nicolae Muste, Letop. III p. 11: „Nu- 
mai de poveste ai rămas de atun- 
cea întru pomenirea oamenilor nu- 
mele Hănceştilor aice în ţară pănă 
astăzi... * | 
„Ton Neculce, Letop. II p. 235: „la 
Alexandru Buhuş nemică nu i: s'aiă 
ales de casa lui şi de feciorii lui, care 
se vede şi pănă astăzi...“ 
Proverb : „L-a cântat cucul astădi=— 

îi merge bine“ (Pann, II, 68). 
v. Cuc, 
Disilabicul astăg este identic prin 

sens cu monosilabicul adi ; în privinţa, 
etimologică însă, sînt do8 vorbe .deo-
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sebite, astagi fiind format din astă şi 
i, pe când adi represință pe a-qi = 

ad diem. Macedo-românii posedă de 
asemenea, ambele forme : astazu Şi ază. 

A. Pann, Prov. I, 82: 

De agi înainte nu'mi suna 'n urechi 
Ca să 'mi câştig pâine din cârpituri vechj.., 

Basmul „Pici ramură“ (D. Stancescu, 
Basme p. 16): ps Şi: Nucul crescea, 
crescea, mereii. Adi aşa, mâine aşa, se 
făcuse cogeamite pom...“ 

Proverb : „Cine fură adi un ac, mâine 
fură un gânsac“ (Pann, 1, 68). 

Y. * 4(p.39).—Ast.—Di.— ori. — Mâine. 

A-stânga. —v. "A (p. 42).— Stâng. 

Astărăac. — v. Astar. 

Astăvăse (astăvit, astăvire), vb. ; tar- 
der, retarder, rester longtemps quelque 
part. Cuvînt întrebuințat peste Carpaţi, 
dar numai sub forma reflexivă. Lexi- 
conul Budan aduce locuţiunile : „Mă as- 
tăvesc= stai, sînt, zăbovesc; puţin 
se astăvesce pe a-casă = parum mo- 
ratur domi“; şi derivă cuvîntul din la. 
tinul sto, aâsto. Din adsto se trage 
verbul astaii, despre care a se vede 
mai sus. Din astaii s'a format astăvese 
prin analogiă cu sinonimul zăbăvesc, 
astfel că finalul -ăvesc, adecă -ăv-, se 
datorâză înriuririi slavice. 

v. Asta, — Zăbovesc. 

Astfel s. astfăl, ăsfel s. asfâl, subst, 
adj. et adv.; I*telle sorte, telle espăce; 
2" de telle sorte, de telle espăce, tel; 
3* ainsi, tellement, donc. In tâte sen- 
surile sale, astfel este în oposițiune cu 
altfel. Aglutinat din ast şi fel fără 
ca elementele cele constitutive să fie 
destul de fusionate, astfel e substantiv 
când predomnesce elementul fel, şi se 
accent6ză atunci astfel ; e adjectiv când 
elementul ast predomnesce, accentân-   

du-se dstfel; când nu predomnesce nici 
unul, e adverb şi se pâte accenta în 
ambele moduri. 

Asifel, ca şi altfel, este o compo- 
sițiune curat românâscă forte poporană, 
dar de o origine destul de nouă. Ve- 
chile texturi n'o înfăţişeză. In „ Vi€ţa, 
lui Nifon“ bună-6ră, din secolul XVI, 
noi citim (ed. Erbicânu, p. 12): „aşa 
şi întracesta chip s'au arătat Și 
sfinția lui cu nevoință...“, unde în locul 
celor doi sinonimi ar fi fost de ajuns 
un singur astfel. Din causa noutăţi re- 
lative a cuvîntului, de unde şi lipsa 
de fusiune, ambele elemente ast şi fel 
nu numai se pot despărţi, dar cel de 
'ntâiu se pâte chiar înlocui prin forma 
lungă acest, de exemplu la Costachi 
Negruzzi, Aprodul Purice : 

După acâsta se ?ntârce, şi acest fel le grăi: 
Ostaşi!... 

Ca substantiv, astfel nu e rar la An- 
ton Pann, de pildă: 

„„. Dragă nevestică! o taină să "ţi spulu aş vr6, 
Dar mult mă sfiese de frică că n'o vei put6 

țin6... 
Respunse ea: vai de mine! de astfel rn& so- 

cotesci ?... 

(Prov. III, 114) 

unde de astfel însemneză : „de felul 
acesta“. Tot aşa „în astfel=în felul 
acesta: . 

Ghicitorul nostru gura şi-a deschis 

Şi cătră 'mpăratul în asfel a dis... 

(bia. I, 46) 

sail : 

Chiemâ să vie la sine pe fiiul seu cel iubit 

Şi cu cuvinte puţine în asife! Pa sfătuit... 

(bid, III, 112) 

Ca adjectiv : 
P. Ispirescu, Legende p. 2: „Dar 

bine, fiiule, de unde pot ei să'ţi dai 
un astfel de lucru ne-mai audit?...« 
unde s'ar put dice tot aşa de bine: 
p0 astfel de trâbă“, genul lui astfel con-
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cordându-se cu substantivul care i ur- 

m6ză, 

Doină din Ardăl: 

Dela inimă fierbinte 

Dicend astfel de cuvinte: 

Alelele, Dâmne sfinte!... 

(. B., Trans. p. 125) 

Ca adjectiv, astfel se pune şi mai ro- 
mânesce după substantiv, de exemplu: 

O bătrână asfel cum mă vedi pe mine... 
(Pann, Prov. 1, 54] 

Intrebuinţarea, adverbială este cea 
mai d6să, 

Gr. Alexandrescu, „Meditaţie“ : 

Asfel un vis ţi-arată o iubită, fiinţă ; 
Astfel cu bucurie voesci so *mbrățişezi, 
Dar astfel umbra 'nşală zadarnicaţi silinţă, : 
Acum din mâini îţi scapă, acum iarăşi o vezi... 

Cesar Boliac, „Nedejdea“ : 

Mâine şi iar mâine, şi de mâine—mâine : 
Astădi e durerea, mâine fericirea ; 
Asifel crede-acela care n'are pâine, 
Astfel şi bogatul... 

Balada, „Mănăstirea, Argeş“ : 

Apoi se scula 

Ş'asifel cuvinta... 

Balada, „Cucul şi Turturicat : 

jar când te-oiu zări, 
Aslfel ţi-oiu grăi: 

Sfântă iconică, 

Pâ-te păserică,,,. 

v. Ast.— Alifel. — Aşa... 

"Astîmpăr (astîmptrat, astâmpărare), 
vb.; tempsrer, calmer, modsrer, apai- 

ser, adoucir, tranquilliser. Alin, lini- 

ştesc, potolesc, cumpăt, îmblân- 
desc, domolesc, în oposiţiune cu 
turbur, aţiîţ, întărit etc. Noţiu- 
nea fundamentală a lui astâmpăr este 
de a face să înceteze o stare anormală, 
de a reduce lucrurile la norma peste 
care ele ai păşit într'un mod trecător. 
Cuvîntul nu vine de-a dreptul din la- 
tinul attempero (Cihac), ci din ro-   

mânul stîmpăr (lat. ex-tempero) 
prin preposiţionalul a (=ad). Iniţialul 
a s- represintă pe ad-ex ca ŞIn „as- 
cut“ etc, 

Enachi Cogălnicânu, Letop. III p. 
257: „acela ce se amestecă în trebile 
Porţei este Frănc, iar nu Frăncoaică, 
care nu numai aice se amestecă, ce 
şi pin ţară face amestecătură pentre 
boieri, şi scrie la ei, arătând şi sure- 
tul pitacului, spuină că se află pe lângă 
Constantin Vodă şi aceste vor fi cu 
învăţătura lui, căci nu se astămpără...« 

Zilot, Cron. p. 26: „Deci cu acesta, 
s'a astâmpărat furtunele țărei, ai 
mai alinat durerile creştinilor... “ 

Doină din Ardâl: 

Şun sîn alb de fată-mare, 
Să săruți cu desmerdare, 
Să'ţi astimperi dorul mare... 

(Familia 1886 p. 177) 

Costachi Negruzzi, Cărlanii se. 12: 

„Vochiţa : Astmpără-te, cuconaşule. 
Ce ar dice bărbatul mei dacă te-a vids? 

„Lionescu : Dă” încolo pe bărbatul 
tei. 

I. Crângă, Povestea lui Arap-alb 
(Conv. lit. 1877 p. 181): „trebue să 
sciă, nepote, că unii 6meni ăs mai al 
dracului decât dracul; nu se astm- 
pără nici în ruptul capului; macar că 
au păţit multe, tot cârcă...“ 

Acelaşi, Moş Nichifor Coţeariul (Conv. 
lit. 1877 p. 375): „Dece nu vă astim- 
perafi în mănăstire şi să vă căutați 
de suflet, macar în săptămâna patime- 
lor ?...€% 

De la Vrancea, Sultanica p. 221: 
„nică un pic de adiere nu astîmptră 
arsura. 

Intre „termenii tecnici cari se usi- 
teză mai tare de cătră Româncele să- 
tene în decursul colorării“, S. F. Ma. 
rian în „Chromatica poporului“ p. 52 
pune: „Astimper = recoresc, re- 
cesci.
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Astimpăr nu se deosebesce de loc 
prin sens de simplul stimpăr. 

Costachi Stamati, Muza, 1 p. 817: 

Vino de'mi închide ochii ce nencetat prive- 

ghâză; 
Vino de stîmpără chinul întristatului 

mei gând... 

La Moţii din Ardâl (Frâncu şi Can- 
drea, Rotacismul p. 58): „a se ogoi= 
a se astimpera, de ex. ogoi-tezotu= 
astîmperă-te dei tu, dă'mi bună pace“. 

v. Stâmpăr. —* Astimpăr. — Ogoesc. — 
Turbur... 

* Astîmpăr, s. n.; calme, râpit, re- 
pos, treve. Răgaz. Odihnă. Pace. 
Se întrebuinţeză mai ales în expre- 
siunea : „a nu av6 astimpăr = n'avoir 
ni paix ni trăve, ne pas rester tran- 

- guille&, 
Povestea „Câtea ?n vardă“ (Col, |. 

Tr. 1882 p. 124): „Nevasta lui tota 
dida muncia şi astâmpăr nu mai avea. 
Spuda ata de copii o făcea de multe 
ori să nu scie undei stă capul de 
lucru... 

Basmul „Petrea Făt-frumos din Bu. 
covina (Sbiera, Poveşti p. 37): „sai 
apucat să dică nisce cântece de ioc cu 
atâta, foc, cât te ridica in sus şi nu'ți 
da nici un astâmper...“ 

Tot de acolo „Ion Săracul“ (ibid. p. 
157): „După ce ai zărit'o şi boieriul, 
s'aii minunat forte de chipul ei, şi în- 
dată i sai şi pus la inimă, cât nu 
mai avea astimpăr nicăiri. Dragostea 
îl înghimpase urit!...* 

I. Văcărescu, p. 421: 

Trupul ori-când slăbănogind, astimper nu 

găsesce, 
Atunci cu cel pr6 dulce somn tăriăi dăruesce 
Tu, milostive Dumnegeu!... 

Acelaşi p. 40: 
Din csu ?n care te-am văduv 
Nu am odihnă nici minut, 

  

    

Şi nicăiri nu găsesc loc 
Să dai astâmper Pasa foc... 

A. Văcărescu, p. 48: 

Arg, mă frig în mare foc, 
Nam astimper la un loc... 

Acelaşi p. 59: 

Amindoi ard întrun foc, 
N'ai astâmpăr la un loc... 

Ghicitârea, despre „Câsornic“ : „Am 
0 casă mică, de tot mititică, cu pitici, 
cu firfirici, diua cântă, nâptea cântă, 
nare de loc astimpăr“ (Bulgărescu, 
Ghicitori p. 10). 

v.' Astâmpăr. 

Astimpărăre. —v. ' Astâmpăr. 

Astîmpărât,-ă, adj.; le part. pass6 
d'astîmp&r pris comme adjectif : 
calme, tranquille, calm6, tranquillise, 
mod6r6. Liniştit, potolit, după ce 
fusese turburat. 

Beldiman, Tragod. v. 2843: 

Întru acest curs de vreme, Enicerii supăraţi, 
Căci ei n'aveaii când să ş6dă într'un loc 

astimperaţi, 
Încep vederat să fugă, rînduri-rinduri se 

pornesc; 
Dâcă vr'un resboiu nu este, dic că nu mai 

zăbovesc.,. 

A. Pann, Erotocrit, IL. pag. 74: 

Iată dar acela care mat nainte cu puţin 
Sufla ne 'ncetat mâniă ş'umplea pe toţi de 

venin, 
Acuma în lac de sânge zace pre pămînt 

lungit, 
Cu gura astîmperată şi cu trupul amorţit... 

Se întrebuinţsză mult mai des ne- 
gativul neastimp&rat „turbulente. 

v. ** Astimpăr. — Neastimpărat. 

Astimpărător. — v. Stâmpărător. 

Astîmpărătură. —v, Stimpărătură.
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""Astrabân, t. de G6ogr.—v. *Astra- 
han. 

” Astrahân, s. m.; t. de Comm.: 
astracan, peau G'agneau de qualits su- 
prieure. Guler de astrahan, căciulă de 
astrahan. Astrahan se dice la blană 
de miel n6gră sai sură şi încreţită, 
forte fină, pe când cea obicinuită sai 
prostă se chiamă hărşiă, 

De la Vrancea, Trubadurul p. 72: 
„Era brună, cu părul lustruit şi creţ, 
ca o piele de astrahan, cu ochii mici 
şi pătrundetori...“ 

Astrahanul se aduce din Rusia, unde 
sînt renumite turmele dela Astra. 
han, provinciă şi oraş de lîngă Marea. 
Caspică. 

Ion Neculce, Letop. II p. 422: „oar- 
dele cele ce sănt supt ascultarea Mos- 
cului, ce sânt la Cazan şi la Astra- 
han, a le pune hani şi bei...« 

v. * Bland.—- Hărgştă, 

- ăstră.—v. -astru. 

Astrăgăciu, s, m.; t. de Cordonne- 
rie : espece ustensile de cordonnier. 
In cismăria cea grâsă se numia altă 
dată astrăgaciu o unâltă de lemn cu 
care se întorcea pe faţă cisma, după 
ce se cosea maj întâiu pe dos. Terme- 
menul este învederat unguresc, din 
esztergâzni „tourner“, 

I. Crengă, Amintiri din .copilăriă 
(Conv. lit. 1882 p. 449): „Iară gazda, 
robotind di şi n6pte, se proslăvia pe 
cuptor între şânuii, calupuri, astră- 
gaciu, bedreg, dichiciu... şi tot ce tre- 
bue unui ciubotar.“ 

v. Cismă.—" Ungur. 

Astrăinăre.—v. Astrăinez. 

Astrăinăt,-ă, adj.; le part. pass6 
dastrăinez: aliân6, 6loign€. Arcaism   

pentru înstrăinat sai străinat, 
In Psaltirea Şcheiană din Moldova, 

1550 (ed. Bianu p. 176), Ps. LVII: 
Astriiraţi (a. Alienati sunt 

striinaţi) fură, pă- peceatores a vul- 
cătoşii din zgău... va... 

Apostol circa 1570 (în Muz. istor. 
din Bucuresci, p. 853): „aşa e amu 
astriinati a, fi deîn dedevări...« 

V. Astrăinez, 

Astrăinător 

V. Astrăinea. 
Astrăinătiră | 

Astrăindz (astrăinat, astrăinare), vb.; 
aliâner, 6loigner. Din străinez prin 
preposiţionalul a- (=—ad). Sinonim cu 
înstrăinez sai străinez. 

Dicţionar Mss. Bănăţăn circa 1670 
(Col. 1. Tr. 1883 p. 455): 

„Astrientdz. Abalieno. 
„As trienător. Abalienator. 
„Astrienătură. Abalienatio“, 
Mitropolitul Varlam, 1643 f. 283 p.: 

„iară voi, nemulțâmitorilor, diînsulii vă 
lepâdatii, şi câdzută diîn darul lui, şi 
de înpârăţiia, ceriului vă astrăinat,..«, 
unde astrăinat este forma arcaică, pen- 
tru a doua, persână plurală a perfec- 
valui simplu în loc de astrăinarăţi. 

V. Astrăinal. — Instrăinez. — Străin,. 

Astrîng (astrins, astrângere), v».; 
ramasser, râunir ce qui est 6pars, re- 
cueillir că et lă ce qui estă terre. Nu 
vine d'a-dreptul din latinul astrin- 
go, ci este o formaţiune romănâscă, 
din string cu preposiţionalul a (=—ad). 
String, adun. 

„Astrîng=adun ce-va, de pe jos“ (3. 
Liuba, Banat, c. Maidan). 

Balada „Haram-başa“ din Banat: 

EI feciori mi'şi astrîngea 
Şi de codru s'apuca,.. 

(Vulpian, Texturi)
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Balada „Stoinicel Vitezul“ din Arâsl: 

Şi mai fluera o dată 

Să vină şi a lui câtă 

Ce'i prin codru 'mprăştiată ; 

Apoi dâca s'astiîngea, 
Stoinicel porunci dedea... 

(Reteganu, Trandafiri p 55). 

Mitropolitul Dosofteiu, Synaxar 1658, 
Mart. 3 (p. 5): „ducându-să, preutul cu 
Evdochiia la casa ei, astrânsă toată, 
bogata ei bogăţăe şi o au dat pre 
mâna lui,,.“ 

A astrînge „astreinăre, contrainare, 
obliger, forcer“ (Pontbriant) este un 
neologism. 

V. String. 

-ăstru, -ăstră, suffixe nominal ayant 
une port6e minorative ou attenuante. 
Sufixul latin -astrum, -astram era 
un fel de deminutiv, care arăta o ase- 
m&nare nedeplină sait scădută; aga pi- 
naster din pinus, salicastrum 
din salix, mentastrum din men- 
ta, oleastes din olea, pallia.- 
strum din pallium, paţraster 
din pater etc. In limbile romanice 

„Occidentale a, covîrşit nuanţa, cea pe- 
jorativă a sensului: giovanastro 
sai garzonastro „tinăr prost“, me- 
dicastro „medic prost“, poetastro 
şi altele, fără a, se perde totuşi nuanţa 
cea numai deminativală: pollastro 
pcocoşel“, porceastro „purcel“, spa. 
niolesce: cochastro, camastro 
„pătuleţ“ etc. La Români sufixul -astru 
sa păstrat în forte puţine cuvinte, 
dar — ca Şi n latina — el nu este nică 
o dată pejorativ; aşa: filastru= 
lat. filiaster (ital. figliastro, sp. hija- 
stro, fr. fillâtre), albastru din „alb“ 
ca italianul „biancastro“ din „bianco“ 
sai francesul „blanchâtre“ din „blanc. 
E frte interesant termenul botanice 
jugastru, pe care Cihac ([I, 510) îl 
trage din maghiarul juhar „srablet, 

    

  

adăugând totuşi el-însuşi: „la termi- 
naison astru (lat. aster) joint au mot 
magyar est assez curieuse“. „Assez 
curieuse“ este aci tocmai etimologia 
din unguresce. Unul din numile greco- 
italice ale carpenului este zygia 
(Coyia): „carpinus, quod est minima 
ignis et terreni mixtione, aăris autem 
et humoris summa continetur tempe- 
ratura, non est fragilis, sed habet uti- 
lissimam tractabilitatem,; itaque Graeci, 
quod ex ea materia ju ga jumentis 
comparant, quod apud eos juga (wa 
vocitantur, item et eam fuiav ap- 
pellant“ (Vitruv., 1], 9). Astfel ju- 
gastru nu e şi nu pâte fialt ce- 
va decât jug-aster=fvy-aster (ju- 

gum=(vy6»), adecă : apropiat de carpen, 

ca-şi-carpen. Sufixul -astru a, existat, 
cu certitudine şi la Daci, la cari dov- 
l6cul sau bostanul se numia tuta.- 

stra: xoloxuvYis Pouaioi novxovofire 
BrfBărixe, Zaxo) rovr dorea (Dioscor.). 
Partea radicală „tut-“ se apropiă de 
numele paleo-slavie al acestei plânte 
„tYky“, derivat din „tyti“ a, cresce în 
volum, a, se ingrăşa saii a se îngroşa, 
de unde substantivul „tukii“ grăsime, 
tote din radicala ario-europeă tu, re- 
duplicat tut-, conservată în sanscrita 
şi'n Vede cu sensul de crescere. Lite- 
ralmente dacicul tutastra, îtrudit 
numai prin partea'i radicală cu slavicul 
tyky (ung. tok, bulg. tikvă, la noi tidvă, 

tivgă) însemnâză un fruct „grăscior“ 
saii „groscior“, descompun6ndu-se în 

tut şi sufixul -astru, care funcţionsză, 

prin urmare, întocmai ca romaricul 
-asiru în „sordastro=surdişor“, „ver- 
dastro=—verdigor“ ete. Acelaşi sufix ne 
întimpină în numele topic Vădastra 
din Romanați, o localitate mlăştinsă 
in care se descoper mereii anticităță 
romane şi ante-romane (cfr. A. Odo: 
bescu în Analele Acad. Rom. 1877 t. 
X secţ. II p. 188). Partea radicală a
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cuvîntului nu este slavicul Boga „apă“, 

căci Slavii nu cunosc sufixul -astru, 

ci este tracicul f£du „apă“ (De La- 

garde, Gesamm. Abhandl. p. 285), de 
unde, cu acelaşi sufix ca în rovraorea, 
resultă Beddoroac, literalmente „ap- 

" soră“. Să adăugâm în trecăt că ?n al 
nostru săhastru nu se cuprinde su- 

îixul -astru, după cum credea Diez 

(Gramm.?, II p. 391), acâstă vorbă 

fiind un împrumut din grecul 4ouge- 
org (Cihac); este de observat însă, în 
ori-ce cas, intercalarea lui 7 în „săha- 

stru“ în loc de „săhastu“. La, Moţii 

din Ardel (Frâncu şi Candrea, Rota. 

cismul p. 58) pînă şi din ăsta se 

face hăstra. 

v. Albastru. — Buiestru. — Jugastru. — 
Secastru. — Vădastra... 

Astrie (astrucai, astrucare), vb.; 

10, enterrer, ensevelir; 20. couvrir; 

30, coucher par terre. In primul sens, 

şinonim cu îngrop şi înmormâîn- 

tez; în al doilea, cu acopăr; în al 

treilea, cu culc. Cuvîntul e forte des 
în vechile texturi. 

Mitropolitul Dosofteiu, Paremiar 1683, 
f. 26 b (Genes. [, 2): 

- în mânăstirea Po- 

Şi porunci Io- 

sifi slugilor sale 

coclilorii ceia ce 

'ngroapă să *n- 
groape pre ta- 

tăi lui, şil as: 
trucară toclii pre 

Izrailă.,, 

Et praecepit Jo- 

seph servis suis 

sepultoribus, ut 

sepelirent pa- 

trem ejus; et se. 

pelierunt se- 

pultores ipsum 
Israel... 

unde în Biblia Şerban-vodă, 1688: „şi 
îngropară îngropătorii pe Israil...“ 

Biblia Şerban-vodă, Jes. Nav. XXIV, 
82 : 

Şi oasele lui ]o- 

sif le-au scos fiii 

lui Israilă dela, 

Eghypet şi le-au 
astrucal. pre iale 

la Sichima. . 

Et ossa Joseph 
extulerunt filii Is- 

rael de Egypto, 

et defoderunt 

in Sicimis...   

Despre mârtea lui Petru Rareş, va- 
rianturile cronicei lui Urechea, (Letop. 
I p. 172) sună: 

„au astrucat „Pau îngro- 

pat în mănăsti- 

rea, Pobrata... 

Miron Costin, Letop. 1 p. 269: „...Pau 
astrucat [pre Barnovski Vodă] în Patri- 
arşie întru aceiaşi noapte, apoi de a- 
colo spune să'i fie dus oasele în ţeră 
Vasilie Vodă...“ 

Nicolae Costin, Letop. 11 p. 44: „Du- 

mitraşco Vodă, după ce Pai domnit 
boierii şi țara, ai astrucat pre tată- 

seii cu mare cinste în gropniţa, ce şi-aii 

fost gătit răposatul Antonie Ruset...“ 
Cantemir, Chron. ], 254: iară oa- 

sele lui puindu-le în raclă de aur, le- 

au dus la Roma şi le-au astrucat supt 
stâlpul carele era de dinsul zidit,...% 

Acelaşi, Ist. Ierogiif. (Mss. în Acad. 
Rom. p. 59): „pre tălharul la mână 

va băga şi în groapa morţii de viu âl 

va astruca... 

Figurat, la mitropolitul Dosofteiu, 

Synaxar 1688, Ghen. 6: „ȘI să bo- 
tedzâ Hs., deci toată firia apelor o svinţi, 

şi tot păcatul oamenilor astrucândă în 
Şipinile Iordanului, îndată să sui dela 
apă... 

Cuvîntul circulsză pînă astădi în po- 
por, deşi a devenii din ce în ce mai rar. 

Povestea „Pepelea“ din Bucovina 
(Sbiera, Poveşti p. 14): „Şi ca să nu 
aibă cheltuslă mulţă cu înmormîntă- 

ciunile, l-ai juruit popa că va în- 
gropa fiă-căruia copiii degsba, Şi aşa 
ail avut ce astruca o săptămână în- 

tregă...“ 

Tot de acolo basmul „Doi Feţi-Lo- 

gofeţi“ (ibid. p. 110): „...l-aii astrucat 
în ogradă de dinaintea, curţii, unul de-o 
parte şi altul de ceia-laltă parte de 
prag...% 

Sensul mai respândit însă este acela, 
de acopăr. 

brota...
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Cântece poporan din Moldova. : 

Mare tainiţă să&'mi faci, 

Cu dinţii de brâti să mă fat 
Şin tainiţă să mă dai, 

Că frunda s'a scutura, 
Pe mine m'a astruca... 

(Caranfil, Valea Prutului, 27), 

De asemenea în Banat: 
„După ce s'a astrucat cu pămînt 

mortul, toţi se spală pe mâni cu apa 
mortului peste grâpă...“ 
„Mama pădurii este vilva codrului. 

Ea e o muiere care pre o ureche se 
culcă şi cu altă se astrucă=se aco- 
pere...“ 

„Mălaiul se câce şi în cerine de pă- 
mint, unde se astrucă cu spudză...* 
(S. Liuba, Banat, c. Maidan). 

In Oltenia: 
„A acoperi casa se dice a astruca, 

asțrucare, iar acoperişul — a stru- 
cuş“ (Pr. C. Ionescu, Mehedinţi, c, ŞI 
şescii de jos; D. Cerbulescu, c. Cloşani). 

Sensul de acopăr este singurul pe 
care ni'l dă şi Dicţionarul Mss. Bănă- 
ţen circa 1670 (Col. 1. Tr. 1883 p. 425): 

„Astruk. 'Tego. 
pAstrukătore. Tegumentum“. 
Prin asociaţiune de idei între cul- 

cuş şi mormînt: 
„Sint unele vorbe prin cari ciobanii 

se deosebesc de săteni, de ex.: astru- 
câ-te să te cotroşesc=culcă-te să te 
învălesc“ (M. Neculaii,. Dobrogea, ce. 
Garvan). 

Prin alte doă asociaţiuni de idei, una 
cu arunc: „a arunca un cadavru“, 
alta cu astup: „a astupa o gr6pă, 
poporul a modificat pe astruc în astrunc 
Şin astrup. 

Balada „Dâmna Il6na“ din Ilfov: 

După ce Vartici muria, 
Jos din ţâpă îl dedea,.. 
Pe Vartici că'l astrunca,.. 

(Tara nouă 1887 p. 94) 

Forma astrup ne întimpină în Psal- 

  

  

tirea Haţegană Mss. a lui loan Viski 
(Transilvania, 1875 p. 152). 

In fine, pe lingă astruc în graiul 
vechiu se audia şi astroc. 

Mitropolitul Dosofteiu, Synaxar 1683, 
Mai 8 (f. 118 a): „şi când fu sâ să pri- 
stăvascâ, dela trup, sosând la adânt 
bătrâniaţe, că era lăngâ o sută de ai, 
al întrebara ucinicii lui unde Şi cum 
să cade să ”] astroce,..& 

Ibid. Oct. 8 (f. 54b): „să adunară, 
dela Ierusalim şi dela Ierihon şi dela 
Iordanii şi din toate hotarâle cu multa 
smerenie dumnedzăjascâ să astroce svin- 
tele ei moştii...“ 

De unde vine cuvintul astruc? 
Cată să ne oprim puţin asupra de- 

rivaţiunii propuse de Cihac (I, 3) din 
paleo-slavicul siikryti abscondere , 
occultare : „astruca serait alors pour 
ascruta, le a est simplement pre- 
positif“. Pentru a dobândi o formă 
intermediară ascrut, de unde prin- 
tr'o metatesă să să astruc, Cihac 
alârgă la infinitivul slavic sukryti, 
pe când desininţa slavică infinitivală 
-ti nu trece la Români nici o dată, 
dar nici o dată, ci se înlocuesce tot- 
Wa-una, prin desinința, românâscă, infi- 
nitivală -re: blagosloviti = blagoslo- 
vire, bolâti = bolire, brazdati = brăz- 
dare, kajati = căire, criiniţi = cernire, 
zitati = citire, Klatiti = clătire, kroiii 
= croire, dosadiţi = dosădire, ete. etc., 
aceste exemple fiind luate chiar din lista 
elementelor slavo-române de Cihac. 
Prin urmare, paleo-slavicul sikryti 
putea să devină la Români ascrire, 
cu presintele ascresc, întocmai ca: 
ocărire, ocăresc= okariati; zărire, ză- 
Tesc = zrâti; părire, păresc = prâti, 
şi altele. Este o absolută imposibili- 
tate ca acel sikryti, în care -t- nu 
aparţine tulpinei cuvîntului, să se fi 
prefăcut vre-o-dată într'un verb ro- 
mânesc ascrut!
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Etimologia din latinul obstruo, 
propusă de Bobb, de Lexiconul Budan, 
de Laurian şi Maxim, e mai bună, 
adecă se apropiă de adevăr prin ele- 
mentul stru-, după cum vom vedă 
îndată. 

In astruc noţiunea fundamentală e 
acea de lespede. A lespedi este a 
acoperi cu o: lespede, de unde apoi: 

10. a acoperi cu ori-ce, a acoperi în 
genere; 

20. a acoperi cu pămînt, a înmor- 
minta ; . 

3%. a întinde ca pe un mort, a culca. 
Noţiunea cea fundamentală de „le- 

spede“ s'a păstrat intactă, în germanul 
Estrich, vechiu german astrich 
„pPav6, plancher carrelâ“, care însă nu 
e german de origine, ci împrumutat 
din latina vulgară. Diefenbach îl de- 
rivă din asser „solive, planche“, iar 
Diez din emplastrum „emplâtret,— 
prima, etimologiă lăsând fără explica- 
țiune pe -t-, iar cealaltă .necesitând 
vro doă aferese preliminare, grele de 
admis. Negreşit, italianul lastrico 
cu varianturile sale lastro şi lastra 
însemnâză „pav6, plancher carrels“, 
întocmai ca germanul astrich; dar 
inițialul ? de ce 6re să fie aci orga- 
nic? de ce mai curând să nu represinte 
numai articlul aglutinat din „l'as- 
tro“, întocmai ca în exemplul citat 
de însuşi Diez (Et. Wib. 2 II, 39): 
„lampone =ampone“, şi ?n mai multe 
alte cuvinte italiene (cfr. Caiz, Stuâj 
di etim. p. 194-5)? In adevăr, fără 4 
noi găsim : 

vechiul frances astre, aistre, 
astădi âtre, „proprement le bas d'une 
chemin6e garni de carreaux“ (Scheler); 

neapolitanul ăstrico „terrasse, pa- 
v6“ (Basilio Puoti); 

sicilianul. „ăstracu = terrazza“, 
„pastracatu == suolo o pavimento di   
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terrazzo o di luogo scoperto“ (Ant, 
Traina); | 

vechiu milanes „astregare, ăs- 
trego = lastricare, lastricato“ (Bion- 
delli); 

reto-romanul aster „pavâ*, con- 
servat astădi numai în unele locali- 
tăţi, bună-6ră la Filisur (Otto Carisch 
Wtb., Nachtrag); 

medio-latinul „ăstracum vel ăs- 
trocum est pavimentum domus“ 
(Du Cange). - 

Cuvîntul aflându-se la Români şi ?n 
dialectele neo-latine occidentale tot-o- 
dată cu acelaşi sens fundamental de 
lespede, este învederat că el aparţi- 
nuse deja latinităţii vulgare. Este a- 
nevoe însă de o cam dată a reconsti- 
tui prototipul latin comun, căcă va- 
riantul românesc presintă sufixul to- 
nic —uco-—, pe când varianturile 
occidentale aii pe netonicul '-ico.-, 
'-ac0-, saii numai '-0. E cu putinţă 
să fi circulat de o potrivă în latina, 
rustică varianturile nominale ăstru m, 
ăstricum, ăstracum şi astrăcum, 
t6te derivate prin preposiţiunea ad 
din rădăcina star (stra, stru) „sten- 
dre“, de unde cu sensul apropiat de 
pămas, monceau“: strues, struix, 
structus. 

v. Astrucare, — Astrucat. 

? 

Astrucăre (pl. astrucări), s. f.; Pinfin. 
d'astruc pris comme substantif: 
action d'enterrer, d'ensevelir, s€pul: 
ture. Inmormîntare, îngropare. 

Biblia Şerban-vodă, 1688, Maccab. 
II, IV, 49: 
„++ pentru care lu- 

cru şi Tiriii, scâr- 

pindu-se de rău- 

tate, câle cătră a- A 
, sepulturam 

strucare „lor cu eorum  pertine- 
male cuviință au bant magnifice 

dat... suppeditaverunt,. 

„+ quamobrem 
Tyrii gquoque in 
malefactum in- 
dignati, quae ad
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Nicolae Costin, Letop. II p. 81: 
„după astrucarea tătâne-seii lui Ale. 
xandru, ai purces şi Nicolai Vodă din 

Tarigrad...“ 

v. Astruc. —?: Astrucat. 

vAstrucât,-ă, adj.; le part. pass6 
d'astruc pris comme adjectif: en- 
terre, enseveli. Ingropat. Inmor- 
mîntat. 

V. Astruc. — ?: Astrucat. 

2-Astrucăt, s. n.; le part. pass d'a- 

struc pris comme substantif: ense- 

velissement, enterrement, inhumation. 
Sinonim cu astrucare. 

Miron Costin, Letop. 1 p. 29: „Ve- 

chiu obiceiu şi la Rămleni, de zicea 
trămbiţe înaintea oaselor, cum mărtu- 

riseşte Ovidius, adecă cânta trămbițe 

jalelor astrucării; şi acâsta la cei 
mari şi de cinste oameni se făcea, 
precum şi astăzi în aceste ţeri la a- 
strucatul Domnilor...“ 

Ibid. p. 269: „A triia zi după a- 

strucatul lui Barnovski Vodă, într'o 

ssră trecuse Imp&ratul Sultan Murat 

pe: acea vreme peste Boaz în ceia 

parte la Scudar la primblare, şi ai 

întrebat pre Vizirul: aşezat'aui Domn 

la Moldova în locul ghiaurului ce ai 
perit ?..% 

Mitropolitul Dosofteiu, Synaxar 1683, 
Apr. 18 (f. 88 b): „diade'şi cinstitulă 

suflet la Dumnedzău, şi mulţi îndră- 

ciţii şi bolnavi să isțăliră la astruca- 
tul ei... 

V. Astruc. — Astrucare, 

Astrucătore 

Astrucis 

„— Y. Astruc, 

Astrine 

Astrup 

  

  

Astup (astupat, astupare), vb.; bou- 
cher, fermer, obstruer, remblayer. Si- 
nonim cu închid, acopăr, umplu, 
dar numai atunci când este o deschi- 
dătură. „Din latinul stupa avem ro- 
mânesce stupă (călți), de unde ver- 

bul a astupa, a închide o gaură, a 
acoperi o spărtură, literalmente a 
umple sai acoperi cu călță“ (Şain6nu, 
Semasiologia p. 87). Francesul 6tou- 
per, vechiu spaniol estopar (Cihac). 
In texturi medio-latine: „in viis pu- 

blicis astopatis“ (Du Cange, v. 
Astopatus). 

Biblia Şerban-vodă, 1688, Paul. ad 
Rom. III, 19: - 

„ca toată gura „„„Ut omne os ob- 
să să astupe... struatur... 

Ion Neculce, Letop. II p. 232: „ai 
adus şi apă pre oale pănă în zidul 

acestei biserici, care pre urmă cu vre- 
me s'au astupat, netocmindu-o nime...“ 

Cantemir, Chron. II, 261: „apele în- 
cepusă a îngheţa, şi omeţii nu numai 

câmpii acoperiia, şi văile umpl6, ce încă 
şi uşile caselor cu troianii astupa...* 

Balada „Miul Cobiul“: 

Doi-trei să'mi plecaţi, 

Drum să îi astupați, 
Calea să “i tăiaţi... 

(G. D. T., Poes, pop. 493) 

Jipescu, Opincaru p. 30: „Şi câte 
bunuri, câte neajunsuri, câte găuri 

nai astupa cu bani din păstrare !...* 

Locuţiune proverbială din Ardsl: 

„Nam adunat fin nici cât să astup 

un clopot“ (R. Simu, Trans., e. Orlat). 

A'şi astupa urechile= a nu voi 
să audă. 

A. Pann, Erotocrit p. 57: 

Dadaco! că's amăgită, sciă, nu o tăgăduesc, 

Nici n'am vrednice cuvinte să mă dezvinovă- 

ţese; 

Când am audit chitara şi acel pr6 nostim 

glas, 

Nu socotiam nici o dată c'oiu ajunge Pacest 

pas,
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De scieam c'o să alune, urechile'mi astupum 
Şi mă făceam ca o surdă de nu le mai a- 

scultam... 

E mai cu samă familiară, locuţiunea.: 
a astupa gura cui-va = a împedeca 

să vorb6scă, 

Ţichind6l, Fabule, 1814 p. 248: „De 
mult iaste zis, că cine va astupa gura 

la toată lume? Aciasta nu e cu pu- 
tință,..“ | 

Vornicul Iordachi Golescu (Conv. lit. 

1874 p. 69): „Gura omului numai pă- 

mîntul o astupă, adică omul numai 

după ce mâre nu mai pâte grăi de reii“. 
Jipescu, Opincaru p. 1183: „Gura 

lumi, vorba ăluia, nică pămîntu n'o 

astupă, dar Rumânu!...* 

Alexandri, Boieri şi ciocoi, act, 1V sc.8: 

„Hirzob6nu : Lenţa mea ai priimit 

0 crescere care o va opri tot-de-a-una 
de-a se abate din calea bunei cuviințe, 

şi care o pune mai presus de tâte bă. 
nuelele. 

„Tarsiţa : Nu mă "'ndoesc, Iorgule... 

dar... scii... gura lumii numai pămiîn- 
tul o astupă...* 

Mitropolitul Varlam, 1643, f. 252a: 
„pentr'acia Domnul Hs. de bună voe 

să duse la pustie, ca să astupe gura 

ereticilorii a lui Marchiiană g'a lui Ma- 
niheiu “au învăţatii că cu nâlucire 
Sau întrupati Hs...“ 

Cantemir, Chron. II, 828: „băsnui- 
torii gura să'ş astupe...« 

Ion Neculce, Letop. II p. 276: „[Brăn- 

covanul] ai luat şi trei-sute de pungi 

de bani cu dănsul, și agiungănd la Im- 

păratul, cu acei bani aii astupat gu- 
rile tuturor cine ce cerea...“ 

Proverb la Jipescu, Opincaru p. 150: 

„f&meia are nove guri, şi să i le astupi 
pă tâte, tot nu să îndăstulză...“ 

Alt proverb: 

De te latră vre un câine, 

Aslupă'i gura cu păine... 

(Pann, II, 20). 

21,177, 11, 

  

A astupa glasul sai vorba = 
a face să nu se audă. 

A. Pann, Moş Albu 1, p.6: 

Deci, când simţii mai aprpe scârţiitura de 

car, 
Incepui să strig din grâpă cu rienet ca un 

văcar; 
Dar de alt necaz acuma fierea, în mine erăpa, 
Că zgomotul cel de cară de tot glasu 'mi 

” astupa... 

Cantemir, Ist. leroglif. p. 36: „mare 
scârşnetul roatelor astupă v oroava 
cărăuşilor,..* 

De aci: a astupa vestea, pove- 
stea, hula ete. 

Enachi Cogălnicânu, Letop. III p. 
270: „îndemnasă şi Neculachi ca să, 
facă oştire, ca să se astupe povesteu 
veştilor din țara Leşască...* 

Acelaşi, p. 235: „făcănd tuturor bo- 
jerilor venituri şi lefi îndestule, ŞI ră 
dicături, şi alte daruri ce era pe u- 

„_Scuns, ca să rămăe boierii mulţămiţă 
de Domnul şi de Greci, ca să astupe 
hula ce luasă,,.* 

Nicolae. Muste, Letop. LII p.. 37: 

„IDomnul ţerei] de pregiur sine gium- 
başii şi îmbunătorii săi isgonescă, că 
unii ca acei cu răutatea vieţei lor ora- 
şul vor turbura, şi cu îmbunăturile 
sale vestea şi numele Domnului 
vor astupa...& 

A astupa ochii cui-va=a, face să 
nu v6qă. 

Ţichindel, Fabule, p. 121: „nu "ȘI în- 
plinesc datoriile sale, ci numai gân- 
desc cu munciuni să astupe ochii 
altora...“ | | 

Cantemir, st. Ieroglif. p. 27: „lăco- 
mia astupându'i ochii, după peşti fără 
sine alergând, în loc de vânat el să 
vân6ză,..% 

" Tot aşa, fără ochi, a astupa ce-va, 
anume ca să nu se v6qă. 

Ion Neculce, Letop. II p. 279: „gân- 

62
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dind că 'şi va astupa greşala lui ce 
făcusă,..* | 

Cantemir, Chron. 1, 75: „tălharii, so- 
cotind ca să'ş astupe faptele lor câle 
rele, după ce au prins pe Remus, Pau 
dus la Amilie..,“ 

Astup în sensul cel maj general, ca 

să nu se auqă, să nu se v6qă, să nu 

se bage în samă, ne întimpină în pro- 

verbul : 

Destrea tâte le astupă, 

Ea şi pe dracu îl pupă... 

(Pann, Prov. II, 128) 

Astup este în antitesă nu numai cu 

destup, dar şi cu deschid, bună- 

ră la Moxa, 1620, p. 864: „astupă 
capiştile unde purta Ellinii sfara dra- 
cului şi le sfărşi toată spurcăciunia, 
lori, şi deschise beserecile creşti- 
neşti...“ 

Astup ca sinonim cu stric. 

Miron Costin, Letop. | p. 29: „cu 

vreme îndelungată, ce strică şi astupă 

vestite Impărăţii, Crăii și Domnii...“ 

E curi6să forma austup, ca şi când 

cuvîntul ar deriva din ab-, la Corbea, 
Psaltirea circa 1700 (Mss. în Acad, 

Rom., ps. LXII): 

Căce el au austupat 
Gura celor cu păcat, 

Ce grăesc nedereptăţi 

Prin oraşe şi cetăţi... 

v. Stupă. — Destup. 

Astupăre, s. f.; linfin. d'astup 
pris comme substantif: action de bou- 
cher. „Astuparea luminei unui tun = 

enclouage; astuparea unei găuri cu pă- 

mînt=comblement, rembiayage; astu- 

parea cr&păturilor unei corăbil=calfa- 
tage; astuparea găurilor unei uşi, unei 

ferestre — calfeutrage; astuparea unui 
drum = barrage, encombrement, em- 

barras; astuparea unei țevi=engorge- 
ment“ (Pontbriant). In tâte aceste exem- 

  

  

ple astupare indică continuitatea, ac- 

țiunii, căci din dată ce acțiunea este 

isprăvită, se întrebuințeză mai potri: 
vit substantivul astupat, care in- 

dică stare: „astupatul drumului 

a costat atâta“, „astupatul ţevei 
a împedecat curgerea, apei“ etc. Când 

“e vorba însă de ce-va mic, neînsem- 

nat, nebăgat în samă, atunci se dice 

astupătură: „cu o astupătură 
saii doă nu scapi de şoreci“, 

v. Astup. — * Astupat. 

”Astupăt, -ă, adj.; le part. pass6 
d'astup pris comme adjectif: bouche. 

Cantemir, Ist. Ieroglif. (Mss. în Acad. 
Rom. p. 36): „unde urechile adevăru- 
lui sânt astupate, acolo toate hrizmu- 
rile se par basne...% 

Acelaşi, Chron. IL, 66: „câ de de- 
mult şi dela mulţi părăsită cale a 
cerca şi urmele cele astupate şi pier- 

dute a adulmăca şi a le descoperi, ne 
vom nevoi...* 

Se întrebuințâză adesea, supinal: de 
astupat ce-va. 

Alexandri, Scara mâţei, sc. 3: 

„Magdian (dându'i punga): Na cu ce 
să'ți astupi ochii şi d'acum înainte... 

„Marin : De astupat ochii mi-ai dat... 

dar de astupat gura ? 
„Magdian : Cu adevărat... uitasem!.. 

poftim şi pentru gură... (îi dă încă o 
pungă)“. 

V. Astup. — ? Astupat. 

2 Astupăt, s. n.; le part. pass6 'a- 

stup pris comme substanțif: obstruc- 

tion, remblayage. Sinonim cu astu- 
pare şi cu astupătură. 

V, Astupare. — * Astupat. 

Astupător,-6re, adj.; ce qui bouche, 

obstrue, engorge, obstructif. 

v, Astup. 

Astupătore (pl. astupătoră), s. f.;
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„bouchon, tampon, couverele“ (Cihac). 
„Astupătore de foc=— stouffoir“ (Pont- 
briant). Sinonim cu astupuş, care 
e mai întrebuințat. 

v. Astup. — -dre, 

Astupătură (pl. astupături), s. f.; en- 
gorgement, obstruction. Cihac aduce 
ca, sinonim pe astupâlă, o formă 
posibilă, dar pe care noi n'o cunscem. 

v. Astupare. 

Astupâlă. —y. Astupătură. 

Astupuş, s. m.; bouchon, tampon, 

stoupillon. „Dop de lemn, mototol de 

cârpe, cocoloş de hârtie cu care se a- 
stupă ce-va“ (Costinescu). 

v. Astup. — Astupăldre. — -uş. 

”Asud (asudal, asudare), vb.; suer, 
transpirer, suinter; fig. se fatiguer. 

Sinonim cu năduşesc, iar în sens 

figurat cu obosesc, ostenesc, mă 
trudesc. Din lat. assudo (—ad- 

sudo). Limbile romanice occidentale 
cunosc numai forma simplă su do (ital. 
sudare, span. sudar, franc. suer etc.). 

In sens direct: 

„Este o credinţă în popor, să nu 

jeie femeile sare în mână, că le asudă 

când cos.“ (R. Simu, Trans., c. Orlat). 
Beldiman, Tragod. v. 101: 

Din bal Postelnicul Rizul precum era asudat, 

Ai mers de ai dat de scire, pe Ipsilant aă 

chemat... 

In sens figurat: 

A. Pann, Prov. II, 155: 

Că banul, cum vedem bine, 

Asudâm pînă ne vine... 

Mitropolitul Antim, Predice (că. Bianu 
p. 192): „să osteniască cu călătorie 
pe jos, să asude, să flămânqiască şi 
să însetoşeze....“ | 

  
  

  

Cantemir, Chron. 1 p. XXI: „puţin 
să se fie ostenit, puţin să fie asu- 
dat să vede...“ 

I. Văcărescu, p. 351: 

Voi carii sînteţi îmboldiţi 

Spre-a Artelor cultură, 

Şi asudați şi vă trudiţi 

Muncind Literatură !... 

Balada „Tudorel“: 

Pâine, sare cam mâncat 

Şi cu toţi am asudat... 

(G. D. '7., Poes.pop 679, 

Negruzzi, Scris6rea XXV : „nor a: 
suda ca tatăl lor să 'şi scâtă pânea, 
din pămînt,..& 

Adesea, asud se pune în legătură cu 
noţiunea de spaimă. 

Legenda St-i Maria Egiptână, text din 
sec. XVII (Cod. Mss. miscell. al bis. 
Sf. Nic. din Braşov, p. 857): „atunce 
mai în mare fricâ câzui, şi mâ puş 

cu fața la pâmănti şi maâ asuda 
foarte...“, unde asudă este prima, per- 
sOnă singulară archaică a imperfectului. 

Samuil Clauin, Invăţături (Blaj, 1784) 
p. 4: „iară cândii i sau apropiati c6- 
sulii morţii, au începutii a asuda şi a 
se înfrica, şi mare necazii a avg...4 

A. Pann, Erotocrit, II p. 153 : 

De s'a speriat calu, “mi pare, 
Ei nu m'am infricoşat, 
Că, puterea 'mi văd în stare 
Şi încă mam asudat.., 

Alexandri, Boieri Şi ciocoi, act. IV 
sc. 10: „Din mare primejâie m'ait scă- 
pat duduca... Am asudat...& 

A asuda de suferinţă sai de dor, în 
doina din Arde]: 

Dorul arde şi pătrunde, 
La inimă mi sascunde, 
Asudă şi se topesce 

Inima care iubesce... 

(Tribuna din Sibiiu, 1885 p. 182) 

Proverbial se dice: „nică limba nu
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“i asudă“ (Baronzi, Limba română p. 
47), când acusă cine-va ironic de leneş 
pe un om muncitor. De asemenea: 
„ăi asuda urechea pentru ce-va“ (ibid. 
p. 40), când aşteptă cu nerăbdare o 
veste, 

Alexanări, Hagi-Petcu, act. 1 sc. 6: 
„Verdulescu: Iar te iea în trii pa 

“vale, Petcule. 

„Petcu: Să "i fie de bine! Petcu 
n'asudă nici de patru parale...“ 

Proverb la C. Negruzzi, Scris6rea 
XII: „Nebunul n'asudă nici la del, 
nici la vale. 

Metaforie, asud se întrebuințează Şi 
despre bucate când abureză. 

A. Vlăhuţă, Nuvele p. 11: „Sero- 
bul cu smântână, ce mai forfotesce 
încetişor pe lingă buza tigăii, umple 
încăperea cun miros plăcut, şi aburii 
se ridică molatici în tavan de pe mă. 
măliga ce asudă pe fund...“ 

O frumâsă alliteraţiune la Cantemir, 
Chron. 1 p. 81: „Este altul atocma 
acestuia lunatec pre nume Mayenburg, 
carile asudă şi aspumă să zică pre- 
cum liniba ellinâscă este din limba 
şfezască abătută...% 

Transitiv „a asuda pe cine-va“ în- 
semneză : a'l face să asude. 

Ureche, Letop. 1 p. 9%: „...cu Turcii, 
carii să ved6 că ca o negură toată 
lum6 acoperita, războae minunate făc6 
(Moldovenii); de multe ori i-ai şi bi- 
ruit ; mai apoi, de i-aii Şi supus supt 
gugul lor, de căte-va ori i-au asudat ro- 
coşindu-se, şi nu fâră multă moarte...“ 

V. 2" Asud. — Sudore. 

%Asăd, s. n.; transpiration, sueur. 
Cihac aduce forma plurală asuduri. Si- 
nonim cu sud6re şi cu năduşelă. 

Doina „Barbul“: 

Vine Barbul dela plug 

Cu doi-spre-'ce boi 1a jug, 

  

  

ÎN 

Cu trupul plin de asud 
Şi câmâşa numa ?n lud.., 

(G. D. 7., Poes. pop. 529) 

v. Y'Asud. 

Asudăre, s. f.; Vinfin. d'asud pris 
comme substantif: sueur, action de 
suer, de transpirer. Se întrebuințeză 
numai pentru a indica o acţiune con- 
tinuă; când e vorba de resultatul a- 

“cestei acţiuni, se dice asud, asu- 
dat, asudâlă, asudătură. 

v. 2: Asud. 

1"Asudăt,-ă,adj.; le part. pass6 d'asud 
pris comme adjectif: suant, transpi- 
rant, en sueur, fig. fatigu6. Nădu- 
şit; figurat: obasit, ostenit, 
trudit, 

Cantemir, Ist. leroglif. (Mss. în Acaq. 
Rom. p. 79): „macar că tu la trup 
mai chipeş, şi la stat mai înalt eşti, 
dară eu şi de vârstă mai bătrân, şi 
de pedepse mai dosedit; şi mai ispitit, 
şi de câi mai multe şi mai departe Şi 
de ţări mai streine şi mai late mai 
asudai şi mai zbuciumat sânt...“ 

Beldiman, Tragod.. v. 2527: 

Vedeai magasionerii, asudaii şi mult scârbiţi, 
Strigând cumcă nu “i făină şi ei toţi sînt 

prăpădiţi... 

Costachi Negruzzi, Sobieski şi Ro- 
mânii: „Cu câte-va câsuri mai nainte 
sosise. încă un ţinăr plăeş, a cărui cal 
asudai păşcealînşelat 'troscotul ce cres- 
cea pe iingă ziduri...“ 

In graiul poporan poetic ne intim- 
pină forma dasudat cu proteticul d ca 
în „dalb“. 

Colindă muntenescă : 

Ce ţi-e calul dasudat 

Şi şoimeii feşteliţi, 
Ogăreii ctopărtiţi 
Şi dulâii năduşiţI?.. 

(G. D. T., Poes. pop. 79) 

Supinal : de asudat, se dice mai ales
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despre l&curi cari provâcă sudore: „pra- 
furi de asudai“ (L. B.). 

v. i Asud.—* Asudat. 

2 Asudăt, s. n.: le part. pass6 d'a,- 
sud pris comme. substantif: „trans- 

piration, sueur“ (Cihac). Se întrebuin- 
ț6ză mai rar decât sinonimul asud. 

V. % Asud,. 

Asudiător, -6re, adj.; sudorifique, 

qui fait suer. O formă care se înlo- 

cuesce mai tot-d'a-una prin supinalul 
de asudat. 

v. 1" Asudat. 

Asudătără | 
V. Asudare. 

Asudslă 

Asudul-calului, t. de Botan.: Ono- 
nis spinosa, arrâte-boeuf. După Dr. 

Brândză, acestă plântă se. mai numesce 
sud6rea-calului, osul-iepu- 
relui, dărmotin şi sălăşitbre. 
Lexiconul Budan ii dice nu numai asu- 

dul-calului, dar şi asudul-capului. 
In "medicină „ononis spinosa“ se între- 

buinţeză ca aperitiv şi mai ales ca, 
diuretic, dar nu ca sudorific, încât din 

acest punct de vedere numele de asud 

nu se justifică. El nu se justifică, de 

asemenea, prin nomenclatura botanică 

corespundătâre din alte limbi, în care 

noţiunea de „sud6re“ nu ne întimpină 

nicăiri. Noi credem dară că asud- este 

aci o simplă etimologiă poporană din- 

tun alt termen, care va fi remas pr6- 
isolat în graiu. O trăsură caracteristică 
a semi-arbustului „ononis-spinosa este 
spinositatea rămurelelor sale, al 
cărora, virf e forte ascuţit. De aci, afară 
de termenul tecnic, “ai născut numele 
rusesc „iglisnik“, polonesce „iglikat, 
unguresce „iglitze“=,igliţă“, apoi în 
dialecte germane : „Stachelkraut“ şi   
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„Katzensperre“, în portugesa „unha, 
gata“, spaniolesce „gatillo“ ete. (Nem. 

nich). Un spin sat un virf ascuţit în 

genere se dicea lătinesce sudis. Nu 

cum-Yva, asudul-caluluă va, fi o transfor- 

maţiune posteridră dintro formă pri- 
mitivă sudea-calului? Cât se a.- 

tinge de epitetul „calului“, el figurâză 

tot aşa de bine ca acela al măgarului 
în „ononis“ dela dos, ca acela al bou- 
lui în numele german „Ochsenkraut“, 
ca acela al vulpii în numele polon 

plisi og6n“ şi aşa mai încolo. Noţiu- 
nea de „cal“ este în casul de faţă atât 

de puţin esenţială, încât poporul a în- 

locuit'o prin „cap“ în variantul asu- 
dul-capului. 

v. Dărmotin, 

Asudul-capalui.—v. Asudul-calulii. 

Asn. — v. Sun. 

Asunătore. — v. Sunătdre. — Unt. 

Asupra, — v, Asupră. 

Asupră s. asăpra, pr6p., adv. et 

subst. ; 10. sur, ă V6gard de, concer- 
nant.; 29. dessus; 830. usure, surplus. 

Prin preposiţionalul a (=ad) din lati- 

nul supra (=ital. sopra, sovra, span. 

şi portug. sobre, prov. sobre, frane. ve- 

chiu seure, etc.). În graiul vechiu se 

întrebuința şi forma simplă supră, 
bună-6ră la mitropolital Dosofteiu, 1680 

ps. XĂVI: 

„când să apro- 

pila supra mia 

făcătorii de rău... 

„dum appro- 

pinquant super 

me nocentes... 

Asupră exprimă noţiunea de „sus“, 
fiind în oposiţiune cu „supt“, care 

exprimă, noţiunea de „jos“. Şi n la. 

tina, există aceiaşi antitesă între su - 
pra şi subtus, bună-6ră: „Romani
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supra terram operibus, subtus 
Macedones cuniculis oppugnabant“ (7. 
Liv.). Ca adverb, asupră e sinonim cu 
sus; ca preposiţiune, e sinonim cu 
pe şi mai ales peste; ca substantiv, 
cu prisos, camătă, dobândă. 

Astădi forma organică asupră cir- 
culeză numai într'un mod excepţional, 
precum vom ved6 mai la, vale; în ve- 
chile texturi însă ea este cea obicinuită, 
deşi une-ori ne întimpină şi acolo ală- 

turea cu ea forma mai nouă asupra, 
de exemplu: 

Dosofteiu, Paremiar 1683, Esaias II, 
12 sqq.: 

Că dzua Dom- Dies enim Do- 
nului Savaoft vi- 

ne asupra tot o- 

carniculi şi tru- 
faşulă, şi asupra 
a totii suituli şi 

înnălțatulii, şi co- 
rogi-să-vorii; şi 

asupra de' toti 

chedruli Livanu- 
luă celii înaltă şi 

prânălțati şi a- 

supra de totii 

muntele nalt, şi 

asupră de totii 

turnulă naltă, şi 

asupră de totă 

zidiul naltă, şi 

asupră de toti 

păriatele nalt, şi 
asuprâ. de toatâ 

corabiia mării, şi 

asupră de toti 

chipul de frâm- 

s6ţă de şaice...   

mini Sabaoth su: 
per omnem con- 
tumeliosum et 

superbum, et su- 

per omnem ex- 

celsum et subli- 

mem, et humi:- 
liabuntur. Et su- 

per omnem ce- 

drum Libani ex- 
celsarum et sub- 

limium, et su- 

per omnem ar- 

borem glandis Ba- 

san. Et super 

omnem excelsum 

montem, et su- 

per omnem col- 

lem excelsum, et 

super omnem 
turrim excelsam, 

et super om- 

nem murum ex- 
celsum, et super 

omne navigium 

maris, et super 

omnem aspectum 

pulchritudinis na- 
vium... 

unde în Biblia Şerban-Vodă, 1688, pre- 

  

  

tutindeni preste: „preste tot 
dosăditoriulii şi mânarul, şi presţe 
tot. înnălțatul, ete.“ 

In latina, supra şi super sint 
forte apropiaţi prin sens, dar nu se 
confundă nici o dată. In limbile roma- 
nice ambii s'au fusionat, astfel că la 

Spanioli, la Italieni, la Provenţali, a 
despărut super înlocuindu- -se prin 
supra, iar la Francesi a despărut 
supra (vechiu seure) înlocuindu-se 
prin super (actual sur). La Români 
Sail contopit numai sensurile ambilor 
în asupră, dar şi super a remas 
tot-o-dată sub forma spre, care însă, 
scădută la simplă preposiţiune, a că- 
pătat astădi accepțiunea de „pour, 
vers“, după ce în graiul vechiu mai 
însemna încă adesea „sur“, de exem- 
plu 13, Dosofteiu, 1680, ps. XCI: „ȘI 

căută ochiul mieu asupra pizmașilor 
miei şi asupra celorit ce să scoală 
supra mia...“, unde la Coresi, 1577: 
„caută ochiulii mieu spre dracii miei 
şi ce scularâ-se spre mine...“ 

I—11%. Asupră ca, adverb şi ca pre- 
posiţiune. 

Puncţiunea curat adverbială a lui 
asupră se învederâză mai ales în ve- 
chea, locuţiune : „a fi cui-va asuprât, 
„a veni asupră“ sau „a căd6 asupră“= 
„tomber dessus, courir sus. 

Act muntenese din 1622 (A.L.R. 
I, I p. 128): „fără aceşti bani ce sănt 
mai sus scriși, am mai luat eu Du- 
mitru Ţiganul ughi 6 de m'am plă- 
tit de un Turcu de ce mii-a căzut 
asupră...& 

Miron Costin, Letop. 1 p. 238: „cât 
aii prins de veste Gaspar Vodă că 
vine Skimni Aga, aă şi scornit că “i 
vin Leşii asupră... 

Acelaşi, p. 300: „aii văzut Vasi- 
lie Vodă, toată cumpăna ce i venia 
asupră...* 

Nic. Muste, Letop. III p. 45: „toţi
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aştepta din cias în cias, ce urgie le-ar 

veni asupră... 

Nic. Costin. Letop. II p. 27:. „Şi-au 

părăsit părinţii şi fraţii, de acele nă- 
cazuri, de s'au dus printr'alte țeri, şi 

unii s'aii făcut oameni răi şi tălhari, 

de mare nevoe ce le era asupră, că 

nu maj avea de ce se mai apuca...“ 

Tot în vechile texturi ne întimpină 

comparativul mai asupră şi superla: 

tivul asupră de tot. 

Dosofteiu, 1680, ps. XXX: 

Mai asupră de- Super omnes 

cât toţ pizma- inimicos  meos 
şii miei mă feti factus sum 0p- 
ocarâ,... probrium... 

O predică circa 1600 (Cuv. 4. bătr. 

IL, 225): „cela ce au lubitii Dumnezeu 

_asupră de toti, că porâncitele lu 
Dumnezeu tare le-au ţinută...“ 

Tot ca adverb, asupră de aceia 

însemnă, „par-dessus, en outre“, 

Fragment oltenesc circa 1560 (Cuv. 

d. bătr. I, 8): „semănătura vostră o 
vor măinca, vrăjimaşii voştri; asupră 

de ac6â, voiu întorce faţa m6 în 

al6nul vostru şi veţi hi bâtuţi...“ 

In graiul actual, pentru a funcţiona 

ca adverb, asupră își prepune de saii 
dupla preposiţiune pe.de. 

Zilot, Cron. p. 16: „să nu mă lău- 

daţ, căci lumina în sfeşnic nu s'a- 
scunde, nici cetatea, dW'asupra munte: 
lui... 

Gr. Alexandrescu, „Meditaţie“ : 

Puțin mai înainte un monument s'arată ; 

Să1 privim... Dar ce semne de cinste pe el 

sînt ? 

Negreşit cei dintr'însul slăviţi aii'fost o dată: 

AQI slava stă Wasupra, şi omul in pămînt... 

A. Pann, Prov. III, 28: „Dreptatea 

ese ca unt-de-lemnul d'asupra apei...“ 

Ibid. |, 147: „Asta e pe WVasupra 

ca fuiorul popei..., dice omul care a 

răbdat multe şi mai dă 6răşi peste 
năcazuri.   

In Psaltirea Şcheiană, circa 1550 (ed. 

Bianu p. 19), ps. VIII: „se luo mare 
cuviinţă a ta pre asupră de ceriu...“, 
unde la Coresi, 1577: „se luo mare- 

frăms6ţ6 ta mai susii de ceriu...“ 

In basmul „Tinerețe fără bătrâneţe“ 

(Ispirescu, Legende p. 6): „Scorpia, cu 

o falcă în cer şi cu alta în pămînt şi 
vărsând îlacări, se apropia ca vintul 
de iute; iară calul se urcâ repede ca 
săgsta pină cam d'asupra ei şi se lăsă, 

asupra ei cam pe de o parte...*, — 
primul asupra e adverb, cel al doilea, 
preposiţiune. 

Doină din Arddl: 

Pe de-asupra ochilor 

Trasă'i pâna corbilor, 

Pe din jos de ochişori 

Rumeorii obrăjori... 

(J. B., Trans. 136) 

„Despre Gmeni uşurei se dice: are 

mintea de asupra capului“ (R. Simu, 

Trans,, c. Orlat). 

Intre de asupra şi pe de asupra 

este o fină, deosebire de sens, care nu 

se observă tot-d'a-una. Mai întâiu, pe - 
de asupra arată un contact mai strins 

între do& lucruri. Aşa, la Costachi Ne- 
gruzzi, Zoe, IL: „se îmbrăcâ cu dulama 
lui stacojiă cusută numai fir, se în- 

cinse pe de asupra şalului cu o curea 

lată coperită cu ţinte aurite...“; dar în 
Aprodul Purice: 

D'asupra lor o movilă cu mărire-au înălțat, 

Ca să fie tot-d'a-una monument nestrămutat... 

Afară de acesta, numai pe de asu: 

pra însemn6ză „en outre, par.dessus 

le march6“. 

Doină din Arde: 

— Da de cină ce 'mi vei da? 

— Castraveţi ca iedera, 

Pe d e-asupra guriţa 

Să'ţi derâgă inima... 
Q. B., 4) 

Alta: 

Marişcuţă dela vamă, 

Taie-un puiu şi ne fă z6mă;
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Cându'i trece pe la noi 

Pentru unu ţi-om da doi, 
Pe de-asupra buze moi... 

(bid. 395) 

Reduplicatul de de-asupra e adjectiv. 
Dosofteiu, 1680, ps. CI: „Şi ca un 

îmbrăcământ de d e-asupra vei învăli 
pre în...“ 

Ca, preposiţiune, asupră se constru- 
esce cu genitivul şi cu posesivul, de- 

" lacari îşi aglutinâză articlul prepositiv a, 
devenind asupra=asupră— a=asupr'a,. 
Acest -a nu este amplificativ ca în ad- 
verbii acum-a, atunce-a etc., căci am- 
plificativul -a nu se acață nici o dată 
la preposițiuni. Câna cuvintul dară 
funcţioneză adverbial, el ar trebui să 
fie tot-d'a-una asupră, ca în cele mai 
vechi textură, iar nu asupra după cuni 
s'a făcut prin generalisarea formei pre- 
posiţionale, o generalisare ajutată, ne- 
greşit, de analogia adverbilor cu am. 
plificativul -a. 

Asupră cu genitivul: 

Moxa, 1620, p. 404: „se sculă Te- 
mermâni domnul tătârăsci de rădică 
oşti asupra lu Balazitii...& 

Mitropolitul Varlam, 1648, f. 164 a: 
ppâcatul lui Adam şi a Evvei strămo- 
şii noştri, care pâcatii biruiia asupra 
hie-cârui omi diinceputulii lumiei,..« 

Şiapte taine, 1644, p. 31: „De să 
va prileji pruncului să fie bolnavi 
spre moarte şi vorii chema preotul 
să”! botâdze, iară eli nu va merge de 
sărgii, ce să va, leni, şi va muri prun- 
cul nebotedzatiii, acest pâcat iaste asu- 
pra preotului... 

Ion Neculce, Letop. II p. 238: »LDuca- 
vodă] de cum era, răi: de felul lui, încă 
şi mai răii s'au făcut şi mai groznic 
asupra boierimei şi asupra ţării...“ 

„Doina Haiducului“ : 

Pus'am cruce satului 

Şi e6dă baltacului, 

  

  

Că am gândul dracului 

Asupra bogatului... 

(G. D. T., Poes pop 239) 

„A sta asupra cui-va“ însemna în 
graiul vechiu „dependre de, 6tre âu res- 
sort de“. 

Pravila Moldov. 1646 f. 78a: jşi 
adasta stă asupra gludeţului să să is- 
prăvascâ, de vor fi mărturiile bune sau 
de nu vor fi...“ 

La mitropolitul Dosofteiu, 1680, 
ps. LXI: 

Până când veţi Quousque appo- 
stărui asupră de nitis super ho- 
om ?... minem ?... 
„asupră de om“ este în loc de „A8u- 
pra omuluit, 

Asupră cu posesivul : 
Pravila Moldov. 1646, f. 7: „un vă- 

carit de va lua asupra sa un bou să! 
pascâ,..* | 

Dosofteiu, 1673, f. 9a: 

Asupra mia pizmaşil mânita să'ş âmple... 

A. Văcărescu, p. 21: 

Pentru tât' a mea iubire 
Ce o am asupra ta, 

Nu cer altă răsplătire, 

Ci te rog nu ms uita... 

Costachi Negruzzi, Cărlanii, sc. 19: 

— Lasă-m! mi-l drag bărbatul, 

Bu lui l-am jurat credinţă. 

— leii asupra mea păcatul 

De-a 'nşela aşa ființă... 

Când se construesce cu posesivul en- 
clitic, care n'are pe genitiv, ci numai 
pe dativ, adecă fără articol prepositiv 
a, atunci asupră se conservă intact, 
fără a Geveni asupra, 

Pravila Moldov. 1646, f. 47: „de'l 
va ucide într'altă dată, iară nu într”a- 
cela tasii căndii veniia asupră'“, atunce 
ca să aibă certare ca şi un ucigătoriu...“
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Cantemir, Chron. II p. 130: „urgiia 
lui Dumnezeu asupră'ş şi a toată îm- 
părățiia pornind, el [Iraclie] cu gr6 
boală de idropică au murit...“ 

Axinte Uricarul, Letop. II p. 158: 
„lua tot ce găsia la dânşii şi'i ducea 
goli şi desculți, numai câte cu un suc- 
man răi asupră-le...* 

Pravila Caragea, 1818 p. 78: „are 
voe să facă pâră asuprăi...“ 
*Este dară o greşâlă sai o scăpare 

din vedere la A. Pann, Prov. III, 36: 

Dicând astfel, eşi'n dată, strigă să vie Grivei, 
În arătâ pe streinul cel lungit în patul ei, 
Şi sumuţându!l asupraii, şi el iar cum îl zări, 
Îl făcu ?n grab să nu scie uşa cum a nemeri,.. 

unde trebuia: „sumuţându”! asuprăit. 
La mitropolitul Dosofteiu, 1673, 

î. 59a: 

Răutatia toatâ asupremi să strînge, 

De suspini, de ghaipăt inema să stinge... 

e în forma asupre resultă din acomo- 
daţiunea vocalică cu din „mi, 

IIL0. Asupră ca substantiv. 

Coresi, 1577, ps. LIV: 
„Şi nu scăzu 

de cal€ lui asupra 

şi înşelâciuni... 
In locuţiunea „cu asupră“, „mai 

cu asupră“, asupră e tot aşa de sub- 

stantival ca şi „milă“ în „cu milă, 

„mai cu milă“, sait „prisos“ în „cu 

prisos“, „mai cu' prisost, 

Omiliar dela Govora, 1642, p. 73: 
„Şi încă nu numai ac6sts va vede a- 

tunce, şi şi m-ai cu asupră de aceste 
mai înfricoşate...* 

Dosofteiu, 1680, ps. CXXXVIII: 

Număra-i-voiu Dinumerabo eos 

pre înşii şi mai et super are- 

CU asupră de.- nam multiplica- 

cât arina înmul: buntur... 
ța-sâ-vor... 

unde la Coresi, 1577: „şi mai vră- 

tos de năsipuli înmulţi-se-vorii“. 

de plateis. ejus 
„et non defecit, - 

usura et dolus...: 

  

Acelaşi, Paremiar 1683 p. 63a (Da- 
niel, III, 29): 

„„drepce că cu- 
vântul înpăratu- 

lui sau întărit, 

şi cuptoriulii sau 
înfierbântat cu 
asupră... 

în contextul grecesc: 2x zsgrocoi, ceia 

ce Biblia Şerban-vodă, 16%8, traduce 

prin: „pr de prisositi. 

- Acelaşi, 1673, f. 27 a: 

„„.Quia verbum 

regis urgebat, et 

fornax succensa 

erat nimis... 

Pentr'aciaja şerbul tău le ţâne, 

Păzându-le întregi cum să vine, 

Pentru să ia cu asupră plată, 

Din mila ta c6 nemăsuratâ.., 

Ibid. î. 83 b: „Fiind răzhoae diase 

prin multe prilejiuri în dzâlele lui Da- 

vid, una pentru că era multe cetăţ 

nedobindite, alta pentru sîngele lui Urie 

ce-au răscumpărat Dumnedzăi de pre 

casa, lui David cu asuprâ...“ 

Nie. Muste, Letop. III p. 66: „întăr- 

zierea certării, Dumnezeii cu asupră 

o plinesce...“ 

Cantemir, Chron. I p. 62: „socoti, 
că precum prada ţărilor sale, aş6 

moarte tătâne-său, dela Elladeni îş va 
pute răscumpăra şi mai cu asupră...“ 

Ibid. [] p. 252: „Peter şi Asan, după 

ce age înfruntață şi ruşinaţi la ai săi 

s'au întors, cocând în inimă cu mai 

asupră, să 'şi răscumpere, au început 

a “i smomi ca să “i întoarcă să fie cu 
dânşii într'o minte...“ 

Filimon, Ciocoii vechi p. 258: „Dar 

bine, cum ai fugit ei fără să "ȘI 

priimescă simbriile ? — E, e! Cocone; 
dumneta să trăesci, şi-le-aii priimit, 

ba încă mai cu asupra...“ 

V. Supră. — Asupresc. — Asuprit. 

Asuprăluare, s.f; avidits, cupidite. 
Cuvint format din asupră şi luare, 
care ne întimpină în Codicele Vorone-
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„țian circa 1550 (ed, Sbiera p. 172), 
Petri Ep. II, II, 3: 

Şi cu asupră- 
luare cu menciu- 
roase cuvente voi 

vă vor scuîn- 
păra... 

unde în Noul Testament din 1648: 
„Şi pentru hlăpie...“, iar în Biblia 
lui Şerban-Vodă, 1688: „Şi cu lă- 
comie...t 

V. Asupră. — Asuprăvin.— Luare. 

kt in avari- 

tia fictis verbis 

negotiabuntur... 

Asupravin (asupravenit, asuprave- 
nire), vVb.: survenir. O composiţiune 
din asupră şi vin, pe care o gă- 
sim la mitropolitul Dosofteiu, Pare- 
miar 1683 (Vineri a 3-a săptămână în 
post, f. 31 b): „ceriul s'a clăti şi pă- 
mântulii s'a legăna din urdzăturile sale 
pentru mâniia urgiei Domnului Sava- 
ofti, în dzua aciaia în caria, va asupra 
veni mâniia lui...“ ; dar tot acolo (Joi a 
4-a, f. 1 a): „volbură purtată de va 
suprâveni..€ 

V. Asupră, — Supră. 

Asuprâlă (plur. asuprele, asupreli), 
5. f.; oppression, vexation. Sensul pro- 
pri cată să fi fost acela al vechiului 
substantiv asupră „usure“; un sens 
care se mai păstrâză în unele ţexturi 
şi pe care ?] regăsim şi "n derivatul 
asuprit. 

Şiapte taine, 1644, p. 154, explică 
cuvîntul camătă prin „dobandă cu 
asuprelă, 

Mitropolitul Varlam, 1643, f. 383 a: 

„întăi să pârăsască, nedireptâţile, măz- 
dele, apucârile, asuprdele, ca.- 
matniciile, răutâţile...“, unde asu- 
prelă îigur6ză între „apucare“ ŞI „Că 
mătniciă“, 

Pravila Moldov. 1646, f. 26: „or- 
care vameş va fi pricină ca, să nu trâcă 
negoţătorii cu negoţii pre la vre o 

  

  

scală, făcăndu-le multă asuprăă şi lu- 
îndu-le mai multi decumă au fosti 

„obicâiulii, acesta iaste datoriu toată 

asuprela şi paguba ce vor fi păgubitii 

neguţătorii penţru dănsii, totii să să, 

socotescă şi să plătescâă la visterie...“ 

Şi precum se qicea : „cu asuprăt, 
se dicea şi: „cu asuprălă“ : 

Pravila Moldov. 1646, f. 152: „unii 
gudecătoriu dela, unii trăgii, ce să dzice 

un diregâtoriu, nu iaste datorii să a- 

sculte pre Domnulii ţărăi să muncâscă, 
sau să spăndzure pre neştine, cuno- 

scândă elii că nu-i vinovati şi faste 
lucru cu asuprălă ac6ia muncă, saă 

ac6ia moarte; ce mai bine-i aste lui 

să'ş lase scaunulii cel de gudeţii ce 

ține decâti să să plece învățăturii 

Domnu-său cia cu asuprelă...* 

De aci asuprelă s'a luat ca antiţesă 
cu dreptate. 

Pravila Moldov. 1646, f. 153: „iaste 
datoriu acesta să cercetâdze: tocmala 

acâia diriaptă-i au cu asuprelâ...“ 
Cantemir, Ist. Ieroglif. (Mss. în Acad. 

Rom. p. 23): „şi aşa întm'âmbe păr- 
-țile mai mult făţărnicie decât omenie, 
sau mai mult asuprălă decât drâptă 
socotâlă s'ar face...“ 

Fiind în oposiţiune cu dreptate, 
asuprelă devine sinonim : 

cu strămbătate: 

Moxa, 1620, p. 371: „ei av6 asu- 
prelă multă, şi strămbâtâţi grâle 
şi măntuiri râle de cătrâ o samă de 
bojari...% 

Mitropolitul Varlam, 1643, f. 226 

b: „Pentr'ac6 să cade a tot omul 
creştin să'ş feriască ochiul menței sale 

de gândurile păcatelor, de lăcomii Şi 

de apucări cu nedireptul, de stră- 
înbătăţi şi de asuprele...“ 

cu nevoe: 

Document moldovenesc din 1627 (A. 
IL. R. 1,1, p. 14): nui lăsaţi în pace, 
ce multă nevoe le faceţi şi asuprelă
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de nu pot odihni mişeii de răutatia 
voastră...“ 

Nic. Muste, Letop. III p. 24: „Ve- 
-nitai veste Ducăi Vodă, precum să 

fi venit la Iaşi din ţara Leșască Pe- 
triceico Vodă cu oaste şi cu căți-va 

boieri, carii se afla acolo pribegi de multe 
nevoi şi asuprelele Ducăi Vodă...“ 

Acelaşi, p. 839: „împlând Nemţii ce- 
tăţile lor cu oşteni, multe asuprele şi 
nevoi le făcea boierilor, nemeşilor 

şi tuturor...“ 

cu năpaste: 

Pravila Moldov. 1646, f. 62: „sau 
ăcutii asuprelă, ce să dzice au că- 

dzutii năpaste..* 

cu dodei6lă: | 
Cantemir, Divanul lumii, 1698, f. 

7 a: „Adu dară aminte, că câte 

blăstămăţii, câte nevrednicii, câte bez- 

cisnicii, câte nevoi, câte greutăţ, câte 

asuprele şi dodeiale sintii, toate în 
lume sinti...& 

cu năduşâlă, literalmente „suf. 
focation“ : 

Cantemir, Ist. leroglif. p. 41: „din 

zavistie înponcişâre, din înponcişâre 

năduşelă şi asuprelă, din asuprălă 

gânduri de şuvăială şi cuvinte de răz- 

suflare să scornesc...“ 

Ibid. p. 167: „a multora multă asu- 

„prăă şi mare înădu şală să face...“ 

cu armăşiă în înțeles de „vio- 
lence* : 

Mitropolitul Varlam, 1643, f. 273 b: 

„mai multe armă şii și mai multe 

asuprele fără de vine sămtii întru noi 
în creştini decăt în pâgâni...“ 

cu împresurare: 

Pravila Moldov. 1646, f. 38: „oa- 
menii cei domneşti încâ, de să vor pri- 

leji să fie zlobivi şi vor face asuprâle 
şi vor înpresura săracii fără de 

ştiria domniei, pre unii ca, aceştia, 

cini-i va sudui, nu să va, certa...“ 

V. Asupră.— €lă. 

  
  

Asuprâlnic, -ă, adj.; „oppressif“ (Ci- 
hac). Cuvint format din asuprâlă 

prin sufixul -nic, întocmai ca „în- 
doelnic“ din „îndoslă“ şi altele. Dis- 
pare din grâiu, înlocuindu-se mai tot- 

dWa-una prin sinonimul asupritor. 

V. Asupritor. — -nic. 

Asuprese (asuprii, asuprire), vb.; 

opprimer, oppresser, viblenter, s'impo- 
ser ă. Literalmente, a se pune asupra. 

Cantemir, Chron. | p. 102: „căzând ei 

asupra lor şi asuprindui...“ „A a- 

pesa, a ne dreptăţi, a cere de- 

la cei slabi ceia ce nu pot da sau îm- 

plini, a pune altuia greutăți, sarcine“ 
(Costinescu). A năpăstui, a do- 

sădi, a îngreuna. , 

Biblia Şerban-vodă, 1688, p. 910 (Ep. 

Jacob. II, 6): 

„au nu bogaţi 

asupresc pre voi?. 

„„nonne divites 

per poten- 

tiam oppri- 

| munt vos?, 
în contextul grecesc: saraduvaorsu- 

0v01y. 

Mitropolitul Varlam, 1643, f. 4a: 

„numai pentru să dobăndâscâ şi să 

străngă multi, nâpâstuescu şi 

asuprescii lumia...* 

Ibid. f. 27 b: „cei mai proşti, pre 

carii de multe ori i-au dosăditi şi 
lau asuprit...* 

Nic. Muste, Letop. III p. 22: „fără 
de zăbavă ai început a face jarăşi ca, 

şi în zilele lui trecute, adică a în- 
greuna ţara cu nesăturarea ce avea 

şi a asupri pre boieri...“ 

Cuvîntul se întrebuinţă mai cu deo- 

sebire în privinţa Qărilor fiscale. 

Moxa 1620, p. 362: „aşa era viaţa 

acestui înpăratii buni, că pre săraci 
cu birurile nu-i asupriia...& 

Ibid. p. 383: „blândă şi linii, veseli, 

răbdurii, nelacomi, nice se bucura de 

scandala altuia, nice se grăbiia cu
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moart6 cui-va, nice asuprăa pre să- 
raci cu birurile,..“ 

- Ibid. p. 850: „se adunară toţi Izrai- 
lii de “li rugară să le iuşureze mân- 
câturile ce-i asuprise Solomonă...“ 

loan Canta, Letop. III p. 178: „Alte 
obiceiuri rele ce era mai înainte să nu 
fie, nică spurcatul şi stingerea norodu- 
lui acel cu nume urit văcărit, numai 
Grecilor drag foarte, să nu fie, nici po- 
gonărit, nici coniţa, nici adaoşgagul, nică 
jacuri de ciocoi să nu ămble prin oa- 
meni asuprindui..„& 

In sens moral, asupresc se iea ca, 
sinonim cu păresc. 

Mitropolitul Varlam, 1643, II f. 48b: 
„Pre nime nu asuprireţi, pre nime nu 
părăreţi..“, unde este de observat 
forma arcaică a imperativului negativ. 

Samuil Clain, Invăţături (Blaj, 1784) 
p. 3: „dracii în toti chipulă să silescii 
cumi să aducă pre omi la desnădăj- 
duire, îi aruncă toate păcatele, îlă pa. 
răscă şi în toti chipul îlă asuprescă...« 

In sfîrşit, asupresc însemnsză a face 
silă, în sens material ca şi în cel mo- 
ral. E fârte frumos la Cantemir, Ist. 
ieroglif. (Mss. în Acad. Rom. p. 5): „nu 
Juşoare pricini sînt, carile spre Hiero- 
glifica, acesta Istorie condeiul ami slo- 
bozi tare m'au asuprit...“ Acelaşi, Chron. 
II, p. 24: „după câte-va războae mai 
iuşurele, au asuprit-pe Athanaric să 
d6 fuga...“ 

V. Asupră. — Asuprit. — Apă. 

Asupriaţă. — V. Asupriciune. 

Asuprire (plur. asupriri), s. f.; Pinfin. 
d'asupresc pris comme substantif: 
vexation. Sinonim cu asuprâlă şi 
asupriciune, cu apăsare, nă- 
păstuire ete. 

Beldiman, Tragod. v. 2215: 

Asupriri şi urmări rele cu totul a conteni, 
A desbrăca mai mult ț6ra nime a nu îndrăzni... 

  

  

Gr. Alexandrescu, „Agteptarea“ ; 

Un drum fără primejdii, cărări nesemnate 
De asupriri nedrepte, de curse ficlenesci... 

unde însă epitetul de „nedrept“ e de 
prisos, ori-ce asuprire fiind „nedrâptăt. 

Costachi Negruzzi, Alexandru Lăpuş- 
n6nul, |: „țâra geme sub asuprirea 
Tomşei...« 

V. Asupră. — Asuprălă. — Aptsare. 

Asupriciune (pl. asupriciuni), s. f.; 
vexation. A suprire, asuprâlă, a- 
supritură. Unii daii cu acelaşi sens 
forma asuprin ţă (Dr. Polysu), pe 
care noi n'o cun6scem. 

Coresi, Omiliar 1580, quatern. V p. 
8: „ale trupului aspriciuni şi came. 
tele şi mândriia ceştii lumi şi pohta 
ei, cade-i-se să le lase...“ 

V. Asupră. — Asupritură. — -ciune. 

Asuprit, -ă, adj. et subst.; le part, 
pass6 d'asupresc pris comme nom: 
opprimâ; excessif, surcharg6. A păsat, 
năpăstuit, silit, nedreptăţit, 
împresurat, jignit, - 

Pravila Moldov. 1846, f. 65: „ma- 
carii ca are fie-cine voe să agutorâscă, 
pre cel asuprită şi, unde va vedia că 
Stai cu războiu asupra lui, să-i scoaţă 
capuli şi să'l măntuiască den moarte, 
iară, acesti lucru nu aste nemărui 
dată cu vre o silă cumii să fie datoriu 
să facâ,..“ 

Nic. Costin, Leţop. Il p. 98: „se în- 
vitasă oamenii cei cu strâmbătăţi asu- 
priţi de apuca unul pre altul, strigănd: 
haide la divan!...* 

Beldiman, Tragod. v. 25: 

Un norod asuprit forte, dar falnic, nestim- 

părat, 
Îngămfat c'avea o-dată stăpânire ş'Impărat... 

Costachi Negruzzi, Scrisârea XXI: 
„Une-ori, când poporul se simțăa asu-
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prit şi jignit în drepturile sale, se 
audia sunetul clopotului de dandana...“ 

Cuvintul ne întimpină forte des în 

vechile acte juridice ca antitesă cu 

„volontaire“, nu de bună voe. 
Act moldovenesc din 1591 (A.1L.R. 

1, 1 p. 105): „dea lui bună voe, de 

nime nevoit nici asuprit, au văndut 

a lui dir6ptă ocinâ şi moşie...“ 
Altul din 1672 (A. L.R. 1,1 p. 80: 

„de a noastră bună voe, de nime si- 

li ţi nici asupriţi, am văndut a noa- 
stră dreptă ocină...* 

Intw'un alt act, din 1665 (ibid. p. 95), 

aceiaşi noţiune se exprimă prin: „de 
nime siliţi nici înpresuraţi nici 

năpăstuiţi...“ 

Cu sensul de „excessif“ : 

Dionisie Eclesiarhul, Chron. (Papii, 

Monum. II p. 164): „şida Turcii banii 

cu dobândi asuprite, de întrecea pină, 
la un an saii doi dobânda pe capete...“ 

Coresi,  Omiliar 1580, quatern. 

XAĂXIX p. 8: „să fugimii amu de be- 
ție şi de mâincare asuprită,..« 

Cu sensul de „surchargs“: 

0. Conachi, p. 149: 

Sufietul de trup departe, pe năsălii răstignită, 
Incă cu ceva podoabe de-ale lumii asuprită, 
Faţa ta pare că ride, liniştită de păcate... 

Nu rar se întrebuinţză ca sub. 
stantiv. 

Dosofteiu, 1680, ps. CXLV: 

„carele păzia- „Qui custodit 
şte adevărătatia veritatem in sae- 
în vâci, care face culum, facit ju- 
gludeţ asupriţi- dicium injuri- 
lor... am patienti- 

bus... 
Cantemir, Ist. Ieroglif. (Mss. în Acad. 

Rom. p. 127): „la asupriţi şi neputin- 
cioşi blăstămul, ca la prădători scutul, 
sigeta, fierul şi focul, Yaste... 

Jipescu, Opincaru p. 127: „Asupritu   

pătimieşte multe, da nu moare iute ca 
asupritoru...“ 

V. Asupră. — Asupresc. 

Asuprităr, -6re, s. et adj.; oppres- 
seur, tyran; oppressif. vexatoire. „Acela 
care asupresce, care nedreptă- 
țesce, care apasă pe cei mai slabi, pe 
cei mai mici“ (Costinescu). Sinonim cu | 
ap&sător, năpăstuitor etc. 

Mitropolitul Varlam, 1648, f; 4a: 
„vamâşuli iaste asupritoriu şi Lu pi. 
în oile câle cuvăntâtoare...“ | 

Acelaşi, f. 383a: „lacomii, apucăto- 
rii, asupritorii, măzdarii, prâdătorii...* 

Pravila Moldov. 1646, f. 6: „bă- 
tându-sâ ei amindoi, va cunoaşte cel 
asuprit că'l va ucide asupritoriul...« 

Cantemir, Ist. leroglif. (Mss. în Acad. 
Rom. p. 282): „nu fiete-cui iaste dat 
jăratic e mânca, nici fiete-cui de lu- 
cruri aspre şi grâle a să apuca să 
cade, ales când pricina asupriloare lip- 
siasce.. 

Beldiman, Tragod. v. 2087: 

Cerescule Impărate, uită-te din Cer şi vezi, 
Tu eşti cumpăna dreptăţii, tu poţi să le în- 

dreptezi ; 
Privesce t6tă năpastea unui nâm înviforat, 
Care, împilat de duşmani, se află pr6 supărat; 
Nu lăsa să bântnâscă nisce rei asupritori,... 

V. Asuprelnic. — Asupresc. — Apesător. 

Asupritură (plur. asuprituri), s. f. ; 
vexation, contrainte, chicane. 

Coresi, Omiliar 1580, quatern. XXIX 
p. 14: „beţiia şi cămaâtniciia, ŞI asu- 
prilura şi toate alalte păcate,..« 

- Mitropolitul Dosoftei, 1683, Ghen. 
19: „că de asupritura trudei călugă- 
regi ce să asupriia nice părul nu 
X putia criaşte...« 

Legenda Sf-tului Dimitrie, text din 
sec. XVII (Cod. Mss. miscell. al bis. 
Sf, Nic. din Braşov, p. 127): „în tlă- 
hârii şi în furtişagure şi în multe asu-
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prituri ce-am asuprit fâră de de- 
reptate pre alţii...“ | 

V. Asupră. — Asupriciune. — -tură, 

A-sârda (â'), adv.; en vain, inutile- 
ment, sans râsultat. De g6ba. In 
zadar. De-afetea. Negregit, a- 
cest adverb star put explica la nevoe 
prin surd. Surdul nu aude, deci nu 
înțelege, deci îi vorbesci de giaba. 
Ni se pare însă mai potrivit de a vede 
în a-surda numai o etimologiă popo- 
rană din surda, o simplă adaptare, 
pe când originea cea adevărată a cu- 
vîntului ar trebui căutată în adverbul 
latin absurde, „hors de propos“, de 
unde se desfăgură d'a-dreptul, fără nici o 
dificultate, noţiunea de „sans râsultat“, 
Din surd sar fi născut mai curând 
un adverb cu sensul de „pe ascuns“, 
„ca să nu se audă“, italienesce „alla, 
sorda“, franțusesce „ă la sourdine“. 
Cihac se mărginesce de a aduce locu- 
țiunea: „a vorbi de-a-surda=parler 
en vain, en Pair“, căci numai doră 
prin „vorbire“ se justifică pină la un 
punct derivaţiunea din surd; în faptă 
însă, d'a-surda, ca Şi latinesce a b- 
surde, nare nici o legătură strinsă 
cu „vorbire“, ci însemnâză în genere 
de giaba: „de-a-surda, vergeblich, 
vergebens, umsonst, vergebliche Mihe“ 
(Dr. Polysu). Vom adăoga în trâcă | 
că, după cum al nostru a-surda s6- 
mănă cu surd, dar nu credem că se 
înrudesce cu el, tot aşa latinul „ab- 
surdus“ sâmănă cu „surdus“, de unde 
îl şi derivă filologia cea trecută, dar 
este în realitate o vorbă cu totul de 
o altă origine (cfr. Corssen, Ausspra- 
che*', I, 488; Littre, v. Absurde). 

De la Vrancea, Sultanica p. 82: „Dar 
cât era de mare şi de vestit, or-cât îi 
colindase vestea pîn' la scăldătârea s6- 
Telui, pînă unde pămîntul e drob şi 
piftie, d'asurda eraii tote: 6că, nu pu- 

  

    

tea să “i ad6rmă un junghiu ce "i tăia, 
inima,,.& 

Ibid, p. 241: „ce ne folosesce nous, 
nişte bătrâni, singuri cuci, atâta bo- 
săţie ce-o grămădim de gâba şi d'a- 
surda,..« 

v. Surda. 

Asurqăsc (asurdit, asurdire), vb.; de- 
venir sourd, s'assourdir ; rendre sourd, 
assourdir. Se întrebuinţeză mai ales 
ca verb neutru: a perde audul. 
Asurgdire este pentru ureche ceia 
ce'i orbire pentru ochi sai amuţire 
pentru limbă. Din ad şi surdus, 
italienesce assordesco şi assordo, 
de asemenea ca neutru şi ca activ. 

Ioan din Vinţi, 1689, f. 119 b: „mă- 
nele şi pitoarele săntii legate, ochii 
apuseră şi audzulii asurdzi...4 

Mitropolitul Dosofteiu, 1673: 

Asurdzâtu ca surdul de gâlcâvâ multâ... 

Cantemir, Ist. leroglif. (Mss. în A- 
cad. Rom. p. 127): „limba vicl6nă şi 
mincinoasă să amuţască, şi urâchia de 
linguşituri primitoare să asurzască...“ 

Alexandri, Istoria unui galbin : 

Gălcevi şi vorbe şi strigare 
Amestecate cu cântare, 

Şi sunetul de ferării 

Asurdă locul în câmpil.., 

unde asurd în loc de asuidesc este o 
licenţă poetică, la care Alexandri face 
maj bine că nu recurge în Cucâna 
Chiriţa : 

Biciul pocnesce 

De te-asurdesce, 
Şi caii poştei alerg la pas... 

Lexicon Budan: „Asurdesc pre alt, 
adecă îl fac surd, surdum reddo€. 

„Ma asurgit cu vorbele lui. Nu ne 
mai asurdiţi cu atâtea, stcături!“ (L. M). 

v. Surd. — Surgesc.
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Asurdire ] 

„—V. Asurgesc, 
Asurqit, -ă | 

Asvirl s$, asvîrlese (asiriit, asvâr- 

lire), vb.; jeter, lancer. Sinonim cu 16- 

pSd şi mai ales cu arunc, dar în- 
semnând o mai multă răpediciune şi 
violenţă. Violenţa şi răpegiciunea sînt 
trăsurile cele caracteristice ale acţiunii 
de a asvîrki, cuvîntul derivând din pa- 

leo-slavicul vrăli „v6h6ment“, hr il îi 
„rapide“, de unde apoi serbul vrljati 
„lancer“, bulgarul fărliti etc, cătră 

cari Românul a adaos de 'ntâiu pe s- 

prin analogiă cu verbii ca „store= 

extorgueo“, „smulg=exmulgeo“ şi al- 

tele, iar pe urmă a mai acățat pe a 

(=lat. ad) prin analogiă cu sinonimul 
„arunc“. Forma fără a: svîrl, svir. 

lesc, circuleză însă în acelaşi timp 

cu amplilicatul aszâri, asvîrlesc, une- 

ori chiar în acelaşi text, bună-6ră la 
Crengă, Punguţa cu doi bani, 1876, 
403 : „dice unei babe dela bucătărie să 
ja cucoşul, st/l asvărle întrun cuptor... 
Boerul. vădănd că nare ce'i mai face, 

k-asvărle punguţa...“; dar pe aceiași pa- 

gină de trei ori fără a: „ial de pe ca- 

pul mei şi! svărle în cir6da boilor... 
ia cucoşul şi!l svărle în haznaua cu 

banii... Vezeteul 6răşi fa cucoşul şi] 
svărle în cir6dă...“ Sub raportul sen- 
sului, între asviri şi svârl nu este nică 

o deosebire. Distincţiunea stabilită de 
Laurian-Massim (Gloss. p. 31) e cu to- 

tul imaginară, 

Deşi de conjugaţiunea a patra, totuşi 

la presinte asvîrlesc se scurtâză mai 

adesea în asviri tocmai pentru a da 

cuvîntului mai multă energiă 6re-cum 

onomatopoetică. La a treia persână se 

aude în gura poporului de o potrivă: 

la singular asvârie şi asvârlesce, la plu- 
ral asvirlă şi asvirlesc. 

Doina „Nevasta harnică“ : 

  

  

Pînă un copil să sugă 

Se asvirle ca vîrlugă, 

Şi răşnesce tot în fugă... 

(Alex., Poes pop.2 383) 

Colinda „Plugarul“ : 

Unde sînt fete nebune 

Ce asvîrlă cu alune 

Şi se l6gă de feciori 

Ca albinele de flori... 

(Ibid. 891) 

Colindă muntenâscă : 

Rupe'şi câte-un măr 

Şi ?n sus l'astiârlesce, 

n palmă ] sprijinesce... 

(G. D. T., Poes. pop. 79) 

Deosebirea şi mai ales gradaţiunea, 

între asviri, arunc şi l6p8d se în- 

vederâză bine prin următorul pasagiu 

din Costachi Negruzzi, O alergare de 
cai, II: „prin ademenirile vâstre o fa- 

ceţi de'şi calcă datoriile sale de femee, 

uită virtutea, l6p&dă cinstea ca să 

s'arunce în braţele vostre, şi apoi 

spre resplata tuturor acestor jertfe o 
astârliți cu despreţ,..“ 

Asvirlire din despreţ ne apare 

şi la Anton Pann, Prov. II, 79: 

Co mână ţiind chimirul, alta cu galbeni um- 

plea, 

Şi privindu'i câte unul în Mare îi asvirlia... 

De asemenea la Odobescu, Mihnea- 

vodă p. 47: „Trupurile lor, trunchete 
şi tirite prin ţ&rina uliței, le asvârk, 

ca stirvuri, afară din cetate...“ 

Mai obicinuit însă asvîrle cine-va din 

măniă sau furiă, şi chiar în exem- 

plele de mai sus însuşi despreţul e cu 
năcaz. 

A. Pann, Moş Albu, Il p. 9: 

Rațele audind glasw'i şi zburâna tote pe loc, 

E] luând o zburătură azvirle necăjit foc... 

Acelaşi, Prov. 1, 87: 

Nuii venia în minte că o să mai paţă: 

Azvârli securea să dea într'o rață...
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Costachi Negruzzi, Alexandru Lă- 
puşnsnul, IV: „căuta o armă pe lîngă 
el, dar negăsind decât potcapul, îl as- 
vârii cu măniă în capul unui călugăr...« 

Cântec poporan : 

Capra *n d61, capra'i în vale, 
Nici că vr6 să'mi stee 'n cale; 
Asvârlii măcluca ?n sete, 

Capra peste cap se dete.., 

(Alex., Poes, pop.2- 265) 

I. Văcărescu p. 8: 

Când cu mreji amăgitâre 

Vii prindeam păsări din zbor; 
Când prin ţevi fulgerătere, 

Cu plumb le-asvirliam omor... 

Ion Neculce, Letop. II p. 313: „cât 
era Antioh Vodă de straşnic la mănie, 
că de multe ori la divan cu buzduga- 
nul asvărtia în oamenii cei vinovaţi...“ 

Descântec de diochiu : 

Fugi diochi 
Dintre ochi 

Că te-agiunge-o vacă nâgră 

Cu cârnele să te spargă, 

Să te-asvirle peste Mare... 

(Alex., Poes. pop.7 10) 

Reflexiv : a se aszirii. 
I. Crângă, Moş Nichifor „Coţcariul 

(Conv. lit. 1877 p. 88): „ară moş 
Nichifor se asvirle pe capră, dă biciu 
epelor şi lasă pe giupânul Strul Şi cu 
dă sei cu lacrimile pe obraz...“ 

In balada Codrenul, când banâitul 
îşi vede calul: 

Pe el iute s'asiriia, 

Pintre glonţuri vii trecea... 

Colindă din Dobrogea. : 

Picioru ?n scară punea 

Şi pe cal se assârlia,.. 

(Burada, Călst, p. 86) 

v. Arune. — Seârl, 

Asvirlire, s. f.; Linfinitif a'asviri 

  

    

pris comme substantif: action de lan- 
cer, de se lancer. 

V. Asviri, 

Asviriit,-ă, adj.; le part. pass6 d'as- 
vîrl pris comme adjectif: lanc6. A - 
runcat, dar cu multă răpediciune 
sau violenţă. 

A. Pann, Erotocrit t. 2 p. 114: 

Îşi string suliţile tare, a se lovi se intrec, 
Ş'alături pe lângă tîmple suliţele îşi petrec; 
Azvirlite fiind tare, să facă râi n'au putut, 
Ci întregi cu zgomot mare jos pre pămînt 

au căgut.. 

A. Odobescu, Dâmna Chiajna p. 76: 
„Turcii își arătaii măiestria, lor în jo- 
sul Geridului, nimerind țelul cu sulița 
astirlită Gin fuga cailor...“ 

Jipescu, Opincaru p. 125: „Numai 
Cun codru aruncat în traista să- 
racului nu se plătieşte omu mare de 
datoriile. Numa cu câte o lege asr. 
ltă în ăsaga uitări, nu să chiamă 
cavem capete strălucite...« 

v, Asvirl, — Asvirlită. 

Asvirlita (d'a), adv.; ă la lance. 
Copiii când asvîrlă unul într'altul 
cu mingea, cu fructe etc., se lovesc 
d a-asvirlila. 

v. Asiriit. 

Asviîrlită, s. f.; petite distance, es- 
pace que parcourt un projeciile. De- 

părtare cât pote să ajungă o petră 

sai altă unâită asvirlită, 

I. Slavici, Novele p. 115: „Nu era 

departe casa, bătrânului. Numai ăci, în 

apropierea oborului, doă assirlite dela 
Calea Moşilor, în drâptu...“ 

V. Astiri.— Aruuc, 

Asvirlitor,-6re.—v. Svirlitor. 

Asvirlitără (plur. asiriituri), s. f.;
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langade, ruade. Aruncătură cu 
multă, răpediciune sai violenţă. 

A. Pann, Erotocrit, t. 2 p. 15: 

Sosiră dar, die, numiții, amindoi ca nişce Lei, 
Şi se loviră în suliţi cu mare ură "ntre ei, 
Nespusă 'nselbătăcire şi necaz înfricoşat, 
Intro parte şi într'altă d'odată sai arătat, 
Azvârlitura lui Protim atât de tare a mers, 
Incât din coit zugrăvâla lui Erotocrit s'a 

şters... 

V. Asviri. — Aruncătură, 

"Aş, Vb. auxil.; 1*e pers. sing. de 
„ Voptatif ou du conâitionnel 4*am. Eti- 
mologia auziliarului aş noi am stabi- 
lit'o întrun alt loc, precum şi duplai 
construcţiune, la presinte şi la trecut: 
aş face, facerea, aş fi făcut, fire-aş 
făcut (v. pag. 979, 982). Aci vom re- 
veni asupra acesteia din urmă numai 
întru cât ea ne ajută a explica cău- 
data formă, istriano-română raș. 

Construcţiunea inversă : (facere)-aş, 
(fire)-ag, este mult mai rară decât cea 
directă : aş- (face), aș- (î), nu numai 
în graiul de astădi, dar şi 'n vechile 

texturi. Aşa, bună-6ră, la Ioan din 
Vinţi, 1689, f. 70: „Să, aşi grăi în 

limbile oamenilor şi ale îngerilor şi 

dragoste n'aşă av6, fire-aşi ca o 
aramă, răsunătoare şi ca unii clopotă 
nerăsunăndi; şi să așă avia prooro- 
cie şi să ași cunoaşte toate tainele 
şi toată înțelepciunia, şi să aşi av6 
toată, credinţa câţi să posi şi munţii. 
muta, iară dragoste n'aşi av6, nemică 

nu săntii; şi de aşi înpărţi suruma- 
nilor toată avuţiia mia şi să aşi da 
trupul mieu spre ardere, şi dragoste 

nași av6, nice unii folosii...“, ne în- 
timpină un singur cas de construc- 

ţiune inversă la 9 casuri de cea directă. 
Doină Qin Ardăl: 

De-aș mai fi o dată june, - 

Scire-aş pâna cum se pune, 

C'aş pune-o după ureche 
Ş'aş merge sâra la fete. 

21,177, 11. 
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De-as mai fi o dată fată, 
Scire-aș pâna cum se poartă, 
Caş purta-o în cosiţă 
aş da sera la guriță,.. 

(. B., Trans. 396) 

Ori-cum însă, ar fi astădi şi 'n tre- 
cutul cel literar nu prâ-vechiu al lim- 
bei române, e sigur că în epoca de 
formaţiune a graiului nostru construc- 
ţiunea inversă a auxiliarului am în 
genere era cea mai d6să, căci. aşa a 
fost în totalitatea, Gialectelor romanice, 
de unde s'aii şi aglutinat în Occident, 
formele cele sintetice ale conjugațiunii. 
Un „dirai“, un „fard“ ete. nu sar fi 
putut nasce, dacă construcţiunea cea 
obicinuită n'ar fi fost „dire ai“, „fare 
ho“=— „dicere habeo“, „facere habeo“. 
Cu alte cuvinte, construcţiunea fire-aş, 
scire-aş, dicere-aş, fa cer e-aş 
cată să fi fost, pînă tărqiii în vâcul 
de mijloc, mai respândită decât con- 
strucţiunea aș fi, aş sci, aş dice, 
aş face. 

O trăsură caracteristică a construc- 
țiunii inverse fa cer e-aş este conser- 
varea infinitivului întreg, pe când in- 
finitivul se scurtză în construcţiunea, 
cea directă aș face, ba se scurteză 
şi'n cea inversă atunci când pronumele 
îl desparte de auxiliar: fac e-m'uş. 

In pădure duce-m'aș, 

Prungdă, verde rupere-aş, 
Pe genuche pune-o-aş, 
Slovă nâgră seriere-aş, 
La mândra, trimite-o-aş... 

(7. B., 130) 

Poporul judecă limba după aud, nu 
după scris. In forme ca fire-ag, fa- 
cere-aș, .dicere-aş, alături cu ag 
fi, aş face, aş dice, urechea des- 

parte silabic : fi-reș, face-rgg, dice-r&. 

De aci, în loc de aș s'a născut în dia. 

lectul istriano-român forma raş, tre- 
cută dela, construcţiunea, inversă la, cea, 

63
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directă. Frasa istriano-română : „n'am 
puniava cu ce me raș copri, ni stra- 
masu pre carle rag zace“ (Miklosich, 
Rumun. Untersuch. 1 p. 42; cfr. Lautl., 
Lautgruppen p. 10) se transcrie daco- 
românesce: „n'am plapumă cu care 
m'aş acoperi, nici saltea pe care aş 
zace“==,nici saltea pe care zacere-aș.“ 

Ilustrul Ascoli, care atrăsese cel în: 
„_tâlu atenţiunea asupra acestei forme 

istriano-române (Stud. crit. [, 1861 p. 

66), îi dă o altă explicaţiune. E! crede 
că raş ar resulta din fusiunea lui vr6 
cu aș, fusiune ocursă numai la prima 
personă singulară, pe când la cele-lalte 
persone ar fi numai vYr6 cu perderea 
lui v. In acest mod condiţionalul is- 
triano-român : 

raş ave 
rai ave 
ra ave 

ram ave 

raț ave 

ra ave 

ar fi, după Ascoli: 

vrere-aș ave 
vrai ave 

vra ave 

vram ave etc. 

Ei bine, chiar în acâstă ipotesă prima 

persână singulară raş ar resulta, ca Şi'n 

explicaţiunea n6stră de mai sus, din 
construcțiunea inversă vre-râş. Noi 
credem însă că nu numai prima per- 
s6nă singulară, dar şi cele-lalte sai 
născut din aceiaşi construcţiune in- 
versă, cu sau fâră verbul vrere, a- 
decă cu ori-ce verb, şi anume: 

raş ave=ave-reș (=avere-aş) 
rai ave=ave-ri (=avere-ai) 
ra ave=ave-râr (=avere-ar) 
ram ave=ave-r6m (avere-am) 

raţ ave=ave-râţ (avere-aţi) 

ra ave=ave-r6r (avere-ar) 

v. 2:Am, 
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2-a, -âsă, suffixe indiquant la pro- 
fession, Poccupation, le penchant d'une 
personne. Acest sufix mare a face 
cu deminutivalul -aş, despre care a 
se ved6 mai jos. Funcțiunea lui se 
pote judeca după cuvinte ca: are-aş, 
sulițaş, arm-aș, ostaş, ucig-ag, pung- 
aş, nunt-aș, pătim-aş, pizm-aş, păgub- 
aş, slujb-aș, pozn-aş, vrăjm-aş, părt-aş, 
rind-ag, văsl-aş, luntr-aş, urm-aş, clăc- 
aş, frunt-aş, călăr-aș, cămăr-aş, băi- 
aş, plăi-aş, cos-aș, cărcot-ag, bucluc-aș, 
mărgin-aş, căs-aş şi atâtea altele. Prin 
acest sufix, care se acaţă, de o potrivă, 

bine la, tulpine verbale şi la cele no- 
minale, Românul nu încetâză de a 
forma vorbe noue. Astfel în timpul 

ultimului resboiu cu Turcii, oştenii 
Moştri ai numit cercetaşi pe 

cei trimiși la recunoscință. Intw”un 

act moldovenesc din 1675 (Cond. Mss. 

Asaki, în Arch. Stat. t. Ip. 201): 
„Seriem domniia-m6 la toţ, slujitorii 
carii veţ, umbla, cu toate slujbele dom- 
nii-mâle aice în tărgul Iaşii, la zlo- 
ta şi şi la leoaşi şi la tăleraşi 
şi la gălbena şi...“ Intrun alt act 
din acelaşi epocă (ibid. p. 364): „să'ş 
ia toţi banii dela vănza şi...“ 

E peste putință a admite, cu Diez 
şi cu Cihac, derivaţiunea lui -ag din 

latinul -aceus, căci pe de o parte, 

sub raportul fonetic, e fără exemplu 
trecerea, lui & în 5 în totalitatea limbei 

române, iar pe de alta, sub raportul 

semasiologic, romanicul -aceu s este 

augmentativ şi pejorativ, bună-6ră 

„&randaccio “, „poveraceio“, „paglia- 

ccio“ etc., încât nu corespunde de loc 
lui -aș. E nu mai puţin inadmisibilă 
derivaţiunea din sufixul -ăs (citesce: 

aş), atât de des la Unguri, dar cu to- 

tul diferit prin funcţiune. Drept do- 

vadă, iată tote cuvintele unguresci cu 

finalul -a Ş, trecute la Români: 

aldămaş = âldomâs,
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aldaş = âldâs, 

imaş = nyomâs, 

lăcaş = lakâs, 
răntaş = rântâs, 

sălaş — szâllâs, 
văcălaş = vakolâs, 

văgaș = vâgâs, 

vălătaş — vallatâs, 

papistaş = pâpistâs, 

uriaş = 6riâs, 
Din aceste 11 vorbe, numai ultimele 
doă se referă la, persâne, presintând o 
analogiă cu formațiunile române în 
-aş; gapoi „papistaş“ e un termen 
bisericesc aprope fără circulaţiune în 
graiju, jar „uriaş“ se rostesce mai a- 
desea, purieş“, printr'o obicinuită, aco- 
modaţiune de vocale -ia-=—-ie-, care 
schimbă, pe -aş în -eş, Ipotesa, deriva- 
ţiunii unguresci trebui dară cu dese- 
vîrşire înlăturată. 

La Slavi sufixul -aș ne întimpină 
numai în dialectele meridionale: bul- 

gar, serb şi sloven. La Ruşi în sub- 

dialecte, la Ruuteni, la Poloni şi la Bo- 
hemi Miklosich (Vergl. Stammbildungsl. 

$ 180) n'a găsit decât numai d6ră câte 

un cuvînt cu -aş, care şi acela e du- 

bios sai pâte fi împrumutat. La Slavii 
meridională însă, mai cu samă la, Serbi, 

noi vedem: brazdag „bos arator dex- 

ter = românesce brăzdaş, pletkaş 
„pdoli machinator“ = cărcotaş, bu- 

clucaş, pizmaş, rabotaş şi robiiaş 
poperarius“=clă ca ş, bogataş=b o- 

gătaş, strazaş „tabellarius“ şi koli- 

baş „servus publicus“ = slujbaş, 
galiiaş „nauta“ = vă slaş sai lun- 
traş, lakrdiiaş „jocosus“=poznaş, 

tamburaş „qui cithara canit“ şi gaidaş 

putricularius“=cetera ş, kalaş „ho- 

mo nihili“ şi licinaş „nequam“'=pu n- 
gaş, plemenitaş „nobili genere na- 
tus“, velikaş „magnast, ikraş „piscis 
ovis gravida“, apoi un şir de termeni 
pentru noţiunea de „flecar“: blebetaş,   

prtiiaş, sprdaş, tegrtag ete. (Daniti6, 
Osnove srpskoga, jezika p. 358).- 

In tâte aceste şi asemeni cuvinte, 
sufixul slavo-meridional -as este ato- 
nic la nominativ: brăzdas, plătkas ete., 
dar în casuri oblice se accentâză : braz- 
dăsa, pletkăsa. Să se observe că şi la 
Români sufixul -aş este une-ori ato- 
nic, de exemplu în vorba tră fa ş 
=trufăş. 

Sufizuli -ag e aprâpe sinonim cu su- 
fixzul -ar= lat. -arius. Astfel în 
Ardel se dice ceteraş în loc de al 
nostru lăutar, şi nici pe noi nemie 
nu ne-ar împedeca de a întrebuința, 

forma Lă utaş, pe care o şi găsim la, 
Silvestru, 1651, ps. LXVII: 

„„înnaintemergia „.. praevenerunt 

căntătorii, după, principes conjun- 
ac6ia lăutaşi... cti psallenti- 

bus... 
Pungaş nu aiferă prin funcţiune su- 

fixală de potlogar sai coţcar, 
văslaş sai luntraş de coră- 
biar sau şaicar. Al nostru arcaş 
corespunde romanicului arcuarius 

parcher“. Tot aşa cămăraş=lat. ca- 

merarius. Pe când dela „arc“ se face 

arca, dela „săgâtă“ se face „săge- 
tar“. Negreşit însă, ambele sufixuri 
circulând în graiu, în unele casuri ele 
sau putut diferenţiă printr'o “nuanţă, 
de sens; în cronice, de exemplu, ar- 
caş însemnâză „celui qui emploie 
arc“, jar arcar „celui qui fabrique 
des arcs“; dar acestă diferenţiare e de 
tot sporadică şi fără consecinţă. 

Şi la Serbi, de asemenea, se confundă 
prin funcţiune sufixurile -a$ .şi -ar. 
Lângă litinas „nequam“ circulgză, lici- 
nar; lingă rabotas — rabotar. La „car- 
tofor“ se dice de o potriva kartas şi 
kartar. Românului „telegar“ respunde 
serbul „ taliigas «, 

Se scie că la Slavi sufizul -aT este 

de o origine străină. După Miklosich,
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ei Lai împrumutat dela Germani, cari, 
la rîndul lor, îl luaseră dela Romani 
(Stammbildungsl., p. 88: „nicht ur- 
springlich slavisch, sondern wahrschein- 
lich deutsch, das seinerseits aus dem 
Lat. stammt: arius“). Slavii de pe pe- 
ninsula, balcanică nu aveaii însă nevoe 
Şi nică nu puteai să'l împrumute dela 
Germani, pe cât timp aveaii a face 
d'a-dreptul cu Latinii, pe cari îi găsi. 
seră pretutindenea în imperiul bizan-' 
tin. Dar atunci, cu atât mai virtos, de 
ce 6re să nu fi luat ei dela aceiaşi 
Latini orientali, adecă dela Români, 
sufixul -aş, care represintă pe -asius, 
forma arcaică a lui -arius? 

In latina proprii disă consâna s între 
vocale a, trecut aprâpe fără excepţiune 
în 7. Astfel sufixul -asius a, scăpat 
numai în vorba amasius, pe când 
în cele-lalte el a devenit -arius. In 
vechile inscripţiuni, mai ales acelea, din 
Italia sudică, ne mai întimpină numi 
proprie personale şi topice ca: Vari- 
-asius, Apell-asius, Pin-asius, 
Dom-asius, Vel-asius, Rot-a- 
sius, Cael-asia, Mult-asia, Vi- 
tr-asius, Vic-asius, Murr-a- 
sius, Egu-asius, Taur -asius, 
Capr-asia, Vesp-asia, ete. (cfr. 
Mommsen, 1. R. Neap., Ind. nom.), 
dintre cari unele, de exemplu Rota. 
sins =Rotarius şi Equasius=Equarius 
corespund pe deplin formelor române 
Rotaş şi Călăraş. In loc de acestea, 
în latinitatea clasică noi nu mai ve- 
dem decât pe -arius. Nu însă tote 
dialectele italice sai Supus pe ace- 
iaşi scară acestui rotacism. In dialec- 
tul oscic, de pildă, primitivul s între 
vocale se păstra în maioritatea ca- 
surilor, adesea şi “n dialectul umbric. 
Dela „dicito“ Oscii formaseră pentru 
un fel de slujbaş termenul „deget -a- 
siu s“ (Mommsen, Unterital. Dialekte 
p. 254). Cu acelaşi sufix, la Osci şi 
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la Umbri: verehasius, fluusasius, pu- 
rasius, plenasius, urnasius ete. (Auf- 
recht-Kirchhoff, Umbr. Spachdenkm. 
I p. 163). In acest chip pe lîngă noul 
-arius se mai audia pe ici pe colea 
învechitul -a si us; Şi fiind că graiul 
românesc nu s'a născut dintr'un sin- 
ur dialect italic, ci din diferitele dia- 
lecte italice şi extra-iţalice ale legio- 
narilor, nu e de mirare dea întălni 
în el pe -aş=asius alături cu -ar= 
ariu ss, după cum întălnim pe latinul 
proprii „care=qualis“ alăturia nu cu 
„câtru=quatuor“, ci cu „Patru = pe- 
tor“ din dialectul oscie. 

De almintrelea, bifurearea unui sin- 
gur sufix în două lesne se pote con- 
stata deja in latinitatea, vulgară prin 
derivatele ambelor forme în dialectele 
romanice; de exemplu, din „musculus“ 
sa făcut la noi „Muşchiu“, dar din 
piasculus“ — „mascur“, italienesce 
„imuscolo“ şi „maschio“, franţuzesce 
„muscle“, şi „mâle“, spaniolesce „TNu- 
scolo“ şi „masclo“, astfel că ramura 
latină, orientală, şi ramura latină occi- 
dentală ai bifureat, fie-care acelaşi su- 
fix -culus, însă, fie-care Pa bifurcat după 
0 normă diversă, Intre amîndouă ramu- 
rile, luată fie-care peste tot, divergin- 
țele sînt atât de numerâse şi atât de 
caracteristice, încât n'ar fi de mirare 
dacă forma sufixală -asius ar fi re- 
mas numai la Români; este important; 
totuşi de ai căuta, urme şi "n Occident, 
unde studiul sufixelor în genere a, îna- 
intat pr6 puţin dela Diez încâce. 

V.—ar,— %ag. 

*—âs,—ăsă, suffixe nominal diminu- 
tif. Menit a micşura noţiunea, cuprinsă 
în tulpina cuvîntului, mai adesea ară- 
tând numai o micime materială saii 
reală, une-ori însă întrun mod des- 
mierdător şi câte-o-dată în cel despre- 
tuitor, sufixul -aş este unul din cele
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mai obicinuite în limba română, acă- 
țându-se aproape tot-da-una la sub- 
stantivi masculini, printr”o rară excep- 
țiune la adjectivi şi la genul feminin. 
Aşa: copil-aș, înger-aș, cuţit-aş, nour- 
aş, păun-aş, fluer-ag, scăun-aş, ciobăn- 
aş, Român-aş, Ţigăn-aş, gălben-aș, iepur- 
aş, doftor-aş, negustor-aș etc., apoi 
drăgăl-aș şi drăgăl-așă, unde adjectivul 
a fost mai întâiu sufixat prin -ul. 

D. Quintescu (De deminutivis p. 47) 
a demonstrat forte bine imposibilitatea 
fonetică a, derivaţiuniă lui -aş din la- 
tinul -aceus, dar s'a încercat în za- 
dar şi ma reuşit a găşi acestut sufix 
o origine slavică, căci la Slavi nici un 
sufix deminutival -a,ş, ba nici -U $ sai 
-iŞ, nu există. In adevăr, in unele cu- 
vinte el pare a se audi Ja prima, ve- 
dere în sufixaţiunea, cea compusă, bu- 
nă-6ră în rusul rubaşka =rub- a ş-ka 
„Cămeşuţă“ saii în serbul mekașan = 
mek-aş-an „molicel“, dar şi aci so- 
nul ş represintă pe un ch (x) vii în 
graiu : rubaşka, este un deminutiv din 
rubacha, prin sufixul -k-, nu prin -ş-, 
iar alături cu mekaşan circulâză forma, 
cea organică mekahan. Slavic dară su- 
fixul nostru -aş nu pâte fi. La Alba: 
nesi aflăm doă vorbe : dialli- o 3 „co- 
pilaş“ din dialie „copil“ Şi trim-oş 
„Voinicel“ din trim „voinic“ (Hahn, 
Alb. Stud., Gramm. p. 41), în cart 
pote că este sufixul -aş, pâte că nu 
este, iar dacă este, pote să, fie impru- 
mutat tocmai dela Români, în ori-ce 
cas nu ne luminsză. 

Sufixul - aș nu e isolat în limba ro- 
mână, cii într'o strînsă legătură cu 
alte două forme fârte înrudite I-Uş 
şi-iş. Nu este nici o deosebire de 
funcţiune între : copi l-a, cuţi t-aş, 
păun-aș etc. şi: cercel -u ş, miel-u ş, 
picior - u ş  (macedo-românesce cicio- 
T-UŞ), vițel-u ş, 'saii chiar cu aceiaşi 
tulpină : inel - aş şi inel -u ş. Pe de altă 
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parte, dacă -iş a perdut în generali- 
tatea, casurilor menirea, sa, curat demi- 
nutivală, el totuşi a păstrat'o în com.- 
posiţiune cu alte sufixe, de exemplu : 
mor-i ş-că, fet-i ş- cană, domn -i ş-or, 
macedo-românesce gul -i Ş - an =gol- aş, 
Găl - i ş - 6ră=drum-u ş-or etc.; ba sar 
put6 dice că şim „petrişt, „Cărpenişt, 
„frundiş“, „aluniş“ etc. sensul cel fun- 
damental este acela de o colectivitate 
relativamente mică. Avem dară, acelaşi 
sufix sub o formă triplă : -dş, -uş, 
-iş, întocmai ca trinitatea, sufixală de 
asemenea deminutivală -ac, -ue, -ic, 
ceia ce ne dirige, în casul de faţă, ca, 
Şi 'n cela-lalt, spre o derivaţiune latină. 

Unul din sufixele cele mai caracte- 
ristice la, Greci era, deminutivalul -i o- 
xOS : 7atdioxog, Tatdiouq, Oregavio- 
X05, pLOCIOAI, du gpogioxog, Oxs]iozoc, ua- 
Hioztov, 7rivazioxog, 'Avdgioxog ete. Se 
crede că Romanii împrumutaseră acest 
sufix dela Greci (Gust. Mueller, De |. 
lat. deminutivis p. 3). De ce însă în 
plentiscus“, în „marisca“, în „Scutris- 
cum“, să nu fie un sufix deminutival 
-iscus tot atât de latin ca, sufixul de- 
minutival -u scus în „asinusea“, în lar 
brusca“, în „molluscum“, şi ca, sufixul 
deminutival -ascus în „Verbascum, 
a căror latinitate e mai pe sus de ori-ce 
îndo€lă? După cum latina avea sufixul 
deminutival triplu : acus -ucus,-icus, 
tot aşa cată să fi avut sufixul demi- . 
nutival triplu : -iscus, -uscus, 
-ascus; şi din dată ce -ascus şi -us- 
cus sînt. constatate, nu mat putem bă- 
nui latinitatea numai pentru -iscus. 8, 
observâm că vorbele latine: lentiscug 
„fistic“, mariscus „trestii“, verbascum 
„luminărică, scutriscum „blidiş or&, Ja. 
brusca, „viţă, selbatică“, asinusca, „viţă 
meruntă“, atrusca, „viţă n6gră“, pa- 
lusca „un fel de smochină“, vopiscus 
sai popiscus „copil g&men remas în 
viaţă“ etc,, vin tote din acel gralu latin
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țerănesc, ale cărui urme sînt atât de 
puţine în latinitatea cea clasică. 

Vechimea, sufixurilor -iscu s, -us- 
cus, -ascus se mai demonstreză pe 
pămîntul italic prin nomenclatura ţo- 
pică şi etnică. Numele cel archaic al 
oraşului Trebula în regiunea Sabinilor 
era Mutusca, iar omul de acolo se numia, 
Mutuscus : „Trebuleni qui cognominan- 
tur Mutusci“ (Plin.). Un alt oraş, chiar 
din Laţiii, se dicea Polusca (7. Liv.) 
Insuşi cuvîntul „Etruscus“ are acelaşi 
sufix -uscus, prin care derivă din um. 
bricul =etro- „străin“, ca şi când am 
dice : „străinaş.“ Pentru Ligur de aseme- 
nea se întrebuința forma : Liguscus, iar 
sufixul -iscus ne apare în numele pPopo- 
rului : Faliscus. Numai prin acest sufix 
-ascus, în fine, se explică în italiana 
numirile ca „Bergamasco“=locuitor din 
Bergamo, „Cremasco“=— locuitor din Cre- 
mona, „Comasco“==locuitor din Como 
etc., şi numele vechiului oraş „Cherasco“. 
Mai pe scurt, existinţa, triplului sufix 
curat latin -ascus, -iscus, -uscu S, 
este necontestabilă. Plecând de aci, nok 
trebui să admitem sufixurile amplifi- 
cate -asceus, -usceus, -isceus, 
după norma, sufixurilor amplificate -a- 
ceus, -uceus, -iceus; şi atunci ces- 
tiunea, care ne preocupă se res6lvă, dela, 
sine'şi. După cum din latinul <fascia» 
sa născut la Români «faşă» sait din 
postium“ (vulgar „oscium) — „ușă“, 
tot aşa din -asceus, -usceus. -is- 
ceus s'aii format cele trei sufixuri ale 
n6stre -aş, -uş, -iş. 

Sufixul deminutival -aş se acaţă şi 
la numi personale : „Dumitr - aş, lon-aş, 
Ii-aş, Gheorghi-aş etc., mai mult cu 
sens desmierdător“ (Stefurea, Conv. lit, 

- 1877 p. 217). După -i-, aş se rostesce 
-eş: Ili-eş, Gherghi-eş, Andri -eş, Ma- 
ti-eş... 

Doină din Moldova: 

“AŞ 
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Mâi bădiţă Grigoraş, 

Vin la noi săţi dai salaş,.. 

(Sevastos, Cântece moldov. 17), 

Alta : 

Cine trece pe la vie? 

Ghiorghieș cu pălărie, 

Cu cordica, vişinie ... 

Ubid. 179) 

In nomenclatura, personală cătră - aş 
se mai adaugă deminutivalul -cu (=lat, 
-cus), formându-se sufixul compus 
-aşcu, rostit mai obicinuit -aşco: 
Dumitraşcu, Ionaşcu, 'Toderaşcu, Gri- 
goraşcu, Petraşeu, Vasilaşcu, Lupaşcu, 
Vidiaşcu, luraşcu ete. 

Act moldovenesc din 1631 (A. LR. - 
I, 1 p. 71): „Pâtraşco Başotă biv- 
logofăt, i Pătraşco Ciolpan biv jitni- 
car, i Gheorghie Başotă, biv-vistijarnic, 
i luraşco Başotă biv-ăvornie,..« 

Altul din acelaşi an (ibid. p. 106): 
pînaint lui Iuraşco Başotă şi de 
naint€ lui Dumitraşco Buhuş şi 
înaint6 lui Tăutului logofătului şi Du- 
mitraşco Solomon..., 

Altul din 1665 (ib. p. 80): „popa 
Ionaşco şi Toderaşco Hărco şi alţi 
orăşâni...“ 

Altul din 1740 (Cond. Asaki în Arch. 
Stat. t. 1 p. 519): „încăpănd în măna 
unui tălhariu anume Ilaşco Orhe- 
fanul...“ 
„Tatăl lui Mihaiu Vitâzul, Petraşcu 

cel Bun, îşi dă acest nume el-însuşi 
în crisovele sale, bună-6ră la, 1556 (Ve- 
nelin, Vlaho-bolgarskifa, gramaty p. 169): 
„Bozieiu milostiiu lo Petraşco Voi- 
voda i Gospodinii..,* . 

In crisovul lui Alexandru vodă Lă- | 
puşnenul din 1559 (ibid. p. 1792) se 
menţionsză, cei patru fii domnecsi : „Si- 
nove gospodstva-mi lonaşco i Bog- 
dana i Michaila i Pătru...“ 

Ion vodă cel Cumplit; (1572 — 74) e 
cunoscut în cronicele muntenesci (Lau-
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rian-Bălcescu, Magaz. istor. IV p. 275) 

numai ca „lonașco-vodă.“ 

Urechea, Letop. I p. 206: „In anul 
7100, Aron-vodă, domnind şi atâte rău- 

tăță şi belituri făcănd, pai mat putut 

suferi ţara, ce s'a rădicat Orheiianii şi 

Sorocenii cu un domnişor cei zicea, 
Ionașco...“ 

In cronica lui Miron Costin, Letop. 

I p. 228, celebrul mitropolit Petru Mo- 

vilă este Pătraşcu, iar un frate al 

lui Mihăilaș... 
La, Macedo-români (Dr. Obedenar, 

Dicţ. Mss. t. II, în Acad. Rom.) se gă- 
sesce Taşcu ca deminutiv din „Anas- 

tasie“, adecă, o prescurtare din A nas- 

„taşeu, apoi Naşcu=Atanaşcu, 

de asemenea Gligoraşcu, dar tot- 

o-dată, formele onomastice: Nicuru ş 
şi Culuş=Nicolae, Pitruş=Petru, 
Chiacuşa=Chiriaca, Maruşa şi Ma- 

ruşca=Maria, Tuduruş=Tâder, şi 
numele necalendaristie Babu şcu, cari 

tote arată că, după cum sufixul simplu 
-aş are forme înrudite -iş şi -uş, tot 

aşa şi sufixului compus -aşcu îi co- 

respund formele înrudite -işcu şi 
-UŞcu. 

In adevăr, când alăturâm numele în- 

sectului rădaşcă „escarbot“ cu mo- 

rişcă „petit moulin“ sai biciuşcă 
„petit fouet“, constatâm fără. greutate 

că sufixele - agcu, -i şcu şi - uşeu sînt 

în fond unul şi acelaşi sufix compus, 

din ale căruia forme -aşcu sa spe- 

cialisat la noi în nomenclatura perso- 
nală, devenind atât de rar, atât de .ex- 

cepţional în cuvinte comune, încât eu . 

numi aduc aminte la Daco-români de- 

cât pe rădaşcă sau rudaşcă, iar la 
Macedo-românt pe mulieraşcu „hom- 

me effemin6“, un fel de om muie- 

TUŞCĂ. 

La prima, vedere sar păr6 că ro- 

mânul -aşcu (-işcu, -uşcu) ar puts să, 

se tragă d'a-dreptul din latinul -ascu s 
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(-iscus, -uscus), de vreme ce din lati- 
nul „labrusca“ sa născut al nostru 
„luruşcă“ saii „rouruşcă“. Nu aşa însă 

este în faptă. Latinul -sc- se păstreză 

la Români intact dinaintea. vocalelor 

dure : nască, pascii, mascur, ustur, etc. 

Forma „lăuruşcă“ sai „rouruşcă“ tre- 
buia să fi fost de 'ntâiu „lăuruscă“, 
adecă cu -sc-, şi numai prin analogiă 

cu deminutivii femeiesci în „- uşcă“ s'a, 
operat mai târdiu trecerea lui s în. ș. 

Ca termen botanice isolat, latinul „lab- 
rusca“ a, suferit schimbări fonetice ana. 
logice şi *n limba italiană, în care îl 
găsim sub forme de tot inorganice: 

„abrostino, labrostino, abrăstolo, am- 

brostolo, averăsto, averăstio, raverusto“ 
(Caix, Etimologia italiana e romanza p. 
47). Deci al nostru -aşcu (-işcu, -uşcu) 

nu derivă immediat din latinul -ascus 

(-iscus, -uscus), ci se formsză, deja pe. 
terenul românesc prin acăţarea, lui -cu 

cătră -aş. 

Sufixul compus -aşcu este pr6 în 

legătură cu -aș, -iş, -uş de o parte, 

cu -işcu şi -uşcu de alta, pentru ca 
să fie permis de al înstrăina de acâstă 

grupă derivată din cele do& sufixe la- 
tine de o potrivă deminutivale : -sceo- 

şi -c0-. Prin urmare, de câte ori noi 

îl vom găsi întrun nume personal la 

Slavi, cată să fie sait o formaţiune în- 

dependinte din sufixele proprie slavice 
-chi (- chii) şi - ku, de exemplu din „Abra- 

ham& — Aspaxa şi apoi ABpankoZA- 

brachi-+kii (Moroskinii, Slavianskii ime- 
noslovi p. 1), sait un împrumut dela 

Români, în ambele casuri ce-va atât 

de sporadic încât în onomasticul serbesc 

publicat de Venelin (0p. cit. p. 341 — 

35.) nu se află un singur -aşcu, pe 

când în cel românese publicat tot de 

dînsul ne întimpină : Grigoraşco, Dumi- 

traşco, Ionaşco, Ivaşco, Petraşco şi 'Tu- 

doraşeo. 

In urma cercetărilor lui Kaluzniacki
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mai cu deosebire (ap. Miklosich, Wan- 
derungen der Rumunen, Wien, 1879) 
migraţiunile medievale ale Românilor în 
părțile Poloniei şi în Rusia. sudică ati 
devenit un fapt istorie ne mat con- 
troversabil, precum şi existinţa, de pe 
atunci a, elementelor românesci la Sla- 
vii dela, nord. In Galiţia mat cu samă 
ne întimpină pe de o parte o mulţime 
de vechi sate românesci, far pe de alta, 
ina mulţi Români ajunşi la, demnități 
şi la boieriă. Ast-fel, între alții, staro- 
stele de Premislia, din 1372 numit An- 
dreiaşco (Andreaszko starosta, prze- 
myski), a cărui origine încurcă, pe d. 
Breiter (Wladyslaw ksiaze Opolski , 
Lw6w 1889 p. 103), nu putea să, fi fost 
decât Român. 

Incă o particularitate interesantă. 
Precum din „f6tă“ prin sufixele com- 
binate -iş-cu-an s'a format „fetiş- 
cană“, tot aşa, locuitorul oraşului Roman 
se numesce Romaşcan, adecă Ro- 
manașcan, prin combinarea, sufixelor 
-aş-cu-an. Este învederat că dintru 
“ntâiii cată să fi existat forma demi- 
nutivală Romanaşcu pentru numele 
personal „Roman“ al fundatorului ora- 
şului; acâstă formă însă ni sa, păstrat 
astăgi prescurtată numai în derivatul 
Romaşcan. 

V. — îş. — -ug. — işcu, — - UŞCU, 

- %Ag! interj.; bah! ă d'autres! par 
exemple! Exclamaţiune de îndoslă, de 
neîncredere, de tăgăduire, unită cu mi- 
rarea de a audi saii de a ved ce-va. 

A. Pann, Moş-Albu, [ p. 56: 

Deci scurgând ei la pahare şi verdi-uscate 
*ndrugână, 

Gasind prilej şi boierul facu *ntrebare dicâna: 
„Ce este întâtu iubit, 
„Şi'n urmă e nsprivit2% 

* —Elaş!iîi respunse unu), asta e cir6şa chiar... 

Acelaşi, Prov. I, 1: 
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„„Jupâne! Voi fraţi sinteți pote? 
Că vă văd prâ-bine semănând la tâte... 
Tovarăşu'i dise, cu scârbă întrinsul : 
Aş! n'aş mai vr6, frate... 

Ibid. III, 55: 

Ce? te-ai speriat, bărbăţele?... Respunse 
el: 4;! nimic, 

Nu se pr6 sperie lesne o inimă de voinic... 

Basmul „George cel vitez“ (Ispirescu, 
Legende p. 135): „Pustnicul o vădu, 
începu s'o măngâe: capra-tati! capra- 
tati! voind să pule mâna pe dinsa. 
Dar aşi! unde e pomana aja ?,..& 

Basmul „F&t-frumos cel retăciţ (ibid. 
p. 160): „Cercetari în arâpta şi ?n 
stânga ca, să afle niscai-va lâcuri care 
să le desfacă făcutul sterpiciunii lor; 
dară aşi! par'că întălnia tot surdi şi 
muţi...“ 

Basmul „Poveste țerănescă“ (ibiq. 
p. 255): „Mai se întârse în drepta, 
mai la stânga; ași! în loc să i6să la 
lumină, el se retăcia şi mai mult,..« 

Alexandri, Rusaliile, şc. 22: 
„Susana : Să vă spun ei, 6mini buni. 

Dumnâlor o vrut să vă vindece de 
spaima Rusaliilor. 

„Toţi: Aș! 
„Resvrătescu : Ghidi, şirată |...& 
B. De la Vrancea, Sultanica p. 237: 

„Ei aşi! ţă-al trăit traiul, ţi-ai păpat 
mălaiul...& 

Albanesce as este o particulă de 
negaţiune, care a dat nascere substan.- 
tivului a Sie „negazione, negamento“ 
şi verbului aSien „negare, dir di no“ 
(Rossi da Montalto). Hahn o identifică 
cu neo-grecul &s, care însă este numai 
optativ, nici o dată negativ, pe când al- 
banesul a s nu e nici o ată optativ, ci 
numai negativ, întocmai ca românul 
aş. Gustav Meyer (Etym. Wtb. d. albanes. 
Spr. p. 17) trage pe acest as din com- 
binaţiunea, particulei a „Sail“ cu parti: 
cula s „nu“, ceia ce constituă o impo-



1961 AŞA 

sibilitate morfologică, de 6ră, ce alba» 
nesce, după cum însuși Gustav Meyer 
(ibid. p. 876) o constată, particula ne- 
gativă s se combină tot-da-una cu în- 
ceputul unui cuvînt, nici o dată cu 
sfîrşitul. In scurt, originea albanesului 
as, ca şi acea, a românului aş, precum 
şi raportul de filiaţiune între ambele, 
remân d'o-cam-dată enigme. 

Din exclamaţiunea compusă „du-te! 
„aş!“ = „va! allons done!“ se contrage: 

t 6 ş, adecă t.e-aş, care e fârte des la 
Ispirescu, bună-6ră : 

Un basm mitologie (Col. 1. Tr. 1882 
p.. 307): „Unde să se mai apropie lupii 
de vacele lor! unde să mai dea bâla 
în vite! te-aşi! ferita sfintuleţul!...4 

Cum ai perdut Saşii pe sfinţii lor 
(Col. 1. Tr. 1882 p. 159): „Apoi întră 
6răşi binişor şi se culcă. Şi credeţi că 
mi-a dormit? Te-aşi! ferit'a Dumne- 
deii! Totă n6ptea n'a închis ochişorii...“ 

Câtea'n varqă (Col. 1. Tr. 1882 p. 
127): „Serbul remase cu buzele um- 
flate ; dădu el să caute niscal-va re- 
mâşiţe de azimidră; te-as! nu mai 
găsi nici nsm de turtă,..% 

v. Dec. 

Aşă, adv.; ainsi, comme ca, de la, 
sorte, or, oui, si, tellement. Adverbul 
aşa, chiar fără a vorbi aci de adjec- 
tivul aşa, are în graiu atâtea nu- 
anțe de sens, încât le pâte schimba 
de trei-patru ori întrun dialog de o 
minută, 

Intrun vodevil de Costachi Negruzzi 
(Cârlanii, sc. XII): 

„Lionescu.— Eşti aşa de frumuşică, 
aşa de bunişră, că... 

»Vochiţa.— Da las, las. Dumniavâstră 
cuconaşii aşă sînteţi deprinşi a dice 
la tâte... 

„Lionescu. — Vin, Vochiţo, să şidem 
pe laița asta. 

„Vochiţa.— Aşa! Da ce a dice de   
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mine lumea? Bărbatul mei a face un 

calabalic... 

„Lionescu. — N'ai nici o grijă, dră- 
guţă. 

»Vochiţa.— Da "i şeâ6 binişor, aşa 
oa 

În acestă conversaţiune : așa de fru- 
muşică =,si mignonne“; agă sinteţi 
deprinşi=,vous 6tes habituss de la 

sorte“; apoi exclamaţiunea : aşa != 
„ah! vraiment oui!*; în fine, între- 

barea „aşa "i ?=n'est-ce pas ?% 
[9. Corelaţiunea cu alţi ad- 

verbi,. 
a) cum-—aşa, 

Pravila Moldov. 1646, f. 40: „cum 

laste mai cu direptate, aşia să fie...“ 

Doină din Arde : 

Cum e bradul arătos, 

Aşa-i badea, de frumos; | 

Cum e bradul nalt din munte, 

Aşa-i badea mei de frunte... 
(|. B. Transilv. 99). 

In proverburi (Pann, II, 35, 101; 
III, 70: 

Cum are naş copilaşul, 

Aşa are naş şi naşul... 

„Cum îţi vei aşterne, aşa vei dormi“. 
Acelaşi proverb la Ţichindel, Fabule 

1814 p. 426: „cum îşi va aşterne ci- 
ne-va, așa va zăc6; cum va sămăna, 
aşa va şi săcera; şi cum va săra, 
aşa va mânca.“ 

Cu inversiunea : aşa—cu m sai aşa 
—ca 

Niculae Costin, Letop. Il, 36: „27 
de petre roşii, aşa de late şi de groase 
întrun chip, cumu “i acâstă, figură ce 
scrie aice...“ 

Neculcea, ibid. II, 441, despre amicia, 
Turcilor : „aşa ţin şi ei preteşugul ca 
lupul cu oaia şi ca cânele Vinerea...“ 

Tot aci vine corelațiunea mai puţin 
elegantă : precum-—așa, sai: după 
Gu m —aşa, sai chiar: ca cum-—așa.
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Cantemir, Chron., I, 102: „precum 
singur cântă, aşe singur gioacă, iară 

pre alţii la horă şi danțul său nică 
au tras, nici a trage poate...“ 

Bad6 Bălăcânul, 1679 (A. LR.1, 

t p. 61): „precum îi veţi tocmi şi îi 

aşăza, așa să le faceţi şi scrisori la 
mănile lor de înpăcătune...“ 

Neculcea, Letop. II, 853, vorbind 

despre Ruşi : „ca cum ar lua oare-cine 

cârpa unei femei din cap, aşa ţinea ei 
că or lua, şi or bate puterea Impără- 
ției Turceşti...“ 

In basmul cu Făt-frumos: „după 

cum disese bătrânul, aşa se şi întăm- 
plă...“ s'a tradus în macedo-româna : 
„după cum avea disu auşiu, aşi să 
fâce“ (Petrescu, Mostre, 1, 11). 

Cu inversiunea: aşa—precum. 

Neculcea, II, 312: „şi așa ai ținut 
de bine acâstă, pace, precum țin câniă 
vinerile,..& 

b) aşa-—cât: 

Acâstă corelaţiune ne întîmpină mai 

ales în vechea literatură. 

Portretul lui Mateiu Basarab la Mi- 

ron Costin, Letop. I, 326: „nemăndru, 
blănd, dirept om de ţară, harnic la 
răsboaie, aşa neînfrănt şi nespăimat, 

cât poță să'l semeni cu mari şi vestiți 
oşteni a lumii...“ 

Moxa, 1620, p. 402: „aşa de se vrăsa 
sănge multi, cătii era, văile crunte...* 

II. Aşa de-—. 

Când aşa stă de 'naintea uni alt ad- 
verb saii a unui adjectiv, îi urmeză, 

generalmente partitivul de, ca în pa- 

sagiul de mai sus din C. Negruzzi: 
„aşa de frumuşică, aşa de bunişoră...« 

Basmul „Cele do&-spre-deci fete“ (1s- 
pirescu, Legende p. 233): „Fata băgă, 
de sâmă, acesta, însă credu că flăcâul 
este ruşinos şi d'aia se face aşa de 
TOŞu...“ 

Se pote însă şi fără de, adesea, mai 
bine, şi în ori-ce cas mai energic; 
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bună-6ră în proverbul: „Cine ţi-a scos 

ochii ? — Frate-meii. — D'aceia ţi-a scos 
aşa adânc...“ (Pann, Prov. III, 28). 

Neculcea, 11, 348, povestind un prând 

pe care '] dete în Iași Cantemir lui 
Petru cel Mare, qice că împăratul şi 

cei-lalţi Muscali: „se ospăta şi se ve- 

selia pr6 frumos cu vin de Cotnar şi 
lăuda vinul foarte, şi încă mai bine le 
plăcea vinul cel cu pelin, şi mult se 

mira cum spre partea lor nu se face 

vin cu pelin aşa bun...“ 
Doina „Oltul“ : 

Oltule, câine spurcat, 

Ce vii aşa turburat ?... 

(G. D. 7, Poes. pop. 820) 

III. aşa „ovi, ainsi, c'est ainsi“, 

a) afirmaţiune simplă. 

Document moldovenesc din 1642 (A. 

I. R.I, 1 p. 24): „asa mărturisim noi 

cu trupul şi cu sufletul înaint6 lui 
Dumnăzău şi înaint6 mării tale...“ 

Document muntenese din 1622 (A. 

IL. R. 1,1 p. 81): „au întrebatu pe ore- 

cineva din oameni : a cui este moşiia 

pe acelu -vârfu frumosu ? le-au spusu 

cinevaş că eşte a nostră moştenilor 
Brănești ; dumnslor auzindu aşa, au 

venitu la noi şi ne-au întrebatu...“ 

Basmul „Aleodor împărat“ (Ispirescu, 
Legende p. 45): 

»—Să facem legătura. 

„= Aşa? 

»— Aşa. 

„Se puseră şi făcură legătura...“ 

A. Pann, Prov. [, 101: 

— Ce mă porţi din pom în pom, 

Ca căscat din om în om? 

— Dar ce? o întrebă el, 

Căscatul umblă ast-fel ? 
Dise ea: dar au nu scii? 

Giaba dăr eşti între vii! 

El privind'o a respuns: 

Aşa, bine că mi-ai spus...
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Cu o nuanţă ironică la Gr. Alexan: 

drescu, „Mulţumirea“ : 

Așa! Imi trimiţi daruri, iubită copiliţă? 

Abia eşti de o palmă, şi vrei să te slăvesc... 

Tot de aci se ţine locuţiunea „așa 
să scii.“ | 

Costache Negruzzi, Cârlanii, sc. 4: 

„Miron. — Pentru mine? Mări cespui? 

„Terinte.— Așa s'o scii, pentru tine, 

sermane omule....“ 
Ion din St. Petru, 1620 (Mss. în A- 

cad. Rom. p. LI): „aşa să ştiţi, 

Dumnezăi voştri câţi aveţi, elineşti 
şi ai Indiei şi ai Persilor, toţi sămti 
în iadu...“ 

Tot aci în legătură cu imperativul 

„fie!“ 

Imp&ratul dise: fie şi aşa cum ici... 

(Pann, Prov. II, 128) 

C. Negruzzi, Cărlanii, sc. 13: 

„Lionescu. — Ce te mânii? Ei bine, 

să'ți dai înapoi sărutarea ce i-am 

luato. 
„Domnica. — Ba m8 rog. 
„Lionescu.— Fie pașa, dacă vrei...“ 

Doină: i 

Ori-cum fie, așa fie, 

Eşti frumâsă şi'mi placi mie!... 

(Alex., Poes. pop.2 868) 

Apoi locuţiunile: aşa a fost să fie... 
aşa "ţi trebue!.. aşa! na!.. uite așa!.. 

Afirmativul „vedi aşa“ exprimă 
mulţumirea de a ved6 realizându-se 

o dorinţă sali o prevedere. 

Doină oltenâscă : 

Ti-o fi dor, surato, dor, 

Ti -0 fi dor de-un puişor? 

—V edi aşa, surato fa!... 

(Vulpian, Texturi p. 104) 

In limba veche, ca şi la țeranii de 
astăqi, „a afirma“ se exprimă prin: 
dice că este așa, iar „a nega“ — că 

nui aşa. 

  

  

Pravila Moldov. 1646, f. 84: „mai 
adevărate sămtii mărturiile carile dzăcii 

că iaste aşia decătii ceia ce dzăcii că 

nu-i așia,.. 
b) afirmaţiune repeţită: 

Balada „Vidra“: 

— Aşa este, Vidro fa? 

— Aşaii, Stoene. aşa! 
Am diso şi ?nc'o mai ic 

Că mi-e drag cine'i voinic 

De se luptă făra cere 

Agiutor dela muiere... 

Simeon Movilă Vodă, 1602 (Cuv. d. 

bătr. 1, 116): „aşa vă grăescu, şi mai 
mult să nu-i învăluiţ, pre călugări, aşa 

vă grăescu...* 
" Silvestru, 1651, ps. LXIX: 

Să se întoarne |  Avertantursta- 

îndegrab ruşinân- tim erubescen- 

du-se carii zic tes qui dicunt 
mie aşa, aşa... mihi Euge, eu- 

ge... 

jar la margine ca scoliă: 

bine e.“ 
Repeţitul aşa exprimă noţiunea de 

„chiar aşa“; dar pentru mai multă 
energiă se pâte întrebuința şi după 

chiar. 

Costachi Stamati, Ciubăr-vodă (Muza 

Ip. 106): 

„bine e, 

Că ceia ce si vam spus 
Chiar aşa aii fost, ali fost... 

şi mai jos (p. 124): 

Chiar aşa, aşa ai fust... 

In loc de repeţitul aşa — așa se 
pote dice: mai așa, însă numai cu 

o nuanţă ironică. 
Alexandri, Florian, şi Florica, sc. 2: 

„Florica. — Mai frumâsă, vieţă unde 

| se dă? 

„Colivescu. — Nu'i aşa? 

„Florica. — Mai așa...“ 
Când e vorba de o acţiune continuă,
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— Cam așa, Măria ta...* 
VI0. La c'așa. 
Exclamaţiune faţă cu o întâmplare 

neprevădută şi ciudată, dar nu de o 
mare importanţă, ce-va ca în francesa 
pen. voici dune autre!“, ja c'aşa, li- 
texalmente pecce sic“, şi-a dobândit în 
poesia poporană din Transilvania un 
loc special tocmai în capul unor doine 
de acestă natură, 

Cântecul unuia căruia "i place mai 
mult mama decât fâta: 

P6iă verde iac'aşa, 

Dragu mi-l de dumnsta, 

Dar mai drag'de maică-ta... 

(0. B., Trans. 874) 

Frundă verde iac'așa, 

Temniţa-i numai colea: 

Ce lucru pâte să fie 

Să mă bage în robie!... 

, (ib. 101) 
sau : 

FOiă verde iac'aşa, 
Poruncit'a bădiţa 

Pe-un spic verde de secară 

Să mă duc, că el se 'ns6ră... 

(ibid. 98) 

In loc de „lacaşa!“ se întrebuințeză 
une-ori, cu 0 mică, nuanță de sens, 
exclamaţiunea, „ian aşa!“, care ar fi 
lătinesce „en sic&. 

Plângerea, unui recrut la Alexandri, 
Şoldan : „cât ţi'i diulica Domnului de 
mare, mă ţin la s6re, ca pe un coco- 
stârc, ian aşa! numai întrun pickor...* 

VII? aşa în jurăminte. 
Acest aşa, bogat deja la vechii Ro- 

mani : „ita me di ament !“ „ita sim fe- 
lix !* „ita valeas!“ ete., e nu mai pu- 
ţin respândit la Români: 

aşa să'mi ajute Dumnedei ! 
aşa să am parte de...! 
dei că “i aşa! 
așa dei ! etc. 
In Călătoria Maicei Domnului la, Iad, 

text de pe la 1550 (Cuv. d. bătr. II, 
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526), între cei pedepsiţi vedem şi pe : 
„aceia su ceia ce'u guratu prâ cinstita, 
cruce şi dzicu: aşa mi afute Dumne- 
zău şi sila, cruciei !...% 

Intre cele-lalte, e forte interesant ju- 
râmiîntul „aşa să trăesc, sai „aşa să 
trăesci“, deja la Romani: „ita vivam !* 
„ita vivas !* 

In basmul „Porcul cel fermecat“ 
(Ispir., 54): „Aşa să trăesci, bătra- 
nico, ia spune'mi d'a, minune ce are 
bărbătu-meii... 2% 

Alexanâri, Rusaliile, sc. 4: 

— Aşa să trăesci ? 

— Aşa să trăesc! 
—Că tu mă iubesci? 
—Că ei te iubesc! 
— Şi, dei, nu glumesci ? 

— Şi, dei, de glumesc! 
— Asa să trăesci ? 
— Aşa să trăesc! 

Jurămîntul „aşa să trăesc“ e forte 
obicinuit şi la Macedo-români: „ași si 
banezu!“ (Bojadschi, 124). 

VIII. aşa de danţ. 
Nu există mai nici o horă țărănescă, 

pe care să n'o însoţâscă corul sgomo- 
toselor așa. In Transilvania, mai ales, 
prin aşa se încheiă aprâpe tâte stri- 
gătele de danţ;: 

Place-mi mie d'a juca 

Cu drăguţa altuia, 

Că să uită pe sub gene 

Şi de mine că şi-o teme! 

Așa, copile |.. 

(. B, Trans. 360) 

sau 

Dragele mele nepste, 

Nu vă pot juca pe tâte; 

” Paceţi bine şi ertaţi, 
Că pe rând toate jucaţi! 

Aşa, mâl! .. 

(Ibid. 368), 

sai 

Mânâră maic'am mai avut! 

Copil mândru ma făcut:
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Ma băiat cu flori de munte, 

Toţi gura să mi-o asculte, 

" Mândrele să mi-o sărute, 

Hop așa, mâi!.. 

(Did.) 

Pentru tine, mândră hâi! 

Mi-a perit iarba "ntre văi 

Şi bucatele ?n hotară 

No& clăi şi no cară, 

No8 cară de secară, 

Şi noă de grâii de vară! 

Așa găii, copile!.. 

(Ib. 369) 

„In „Ţarca“ sait „Cerbul“, ast-fel cum 
se jcă în ajunul Crăciunului în unele 

locuri din Ardeal, unul din strigăte 

este (P. Oltenu, Haţeg) : 

Aşa j6că calul mei, 

Cându'i dau câte-un jisdăi! 

Așa j6că ispa mea, 

Cându'i dau câte-o nuia!.. 

In fine, printr'un tradiţional aşa se 

isprăvesce mai tot-d'a-una basmul ro- 

mânesz : 

Iar eu încălecai pe-o şea 

Şi vă spusei dumnâvâstre asa, 

o formulă pe care Julia Hasdei 

(Thââtre, p. 369) a dat'o tranţusesce: 

Je montai en selle 

Et vous contai cette kyrielle. 

In unele locuri (Ispirescu, 182): 

Şi m'am suit pe-o şea 

Şi am spus'o aşa; 

Mam suit pe o râtă 

Şi am spus'o tâtă! 

IX0. Filiaţiuntistorico-fi- 
lologice: 

a) Dialectul daco-român : 

O formă aşi s'a conservat .nurmai în 

compusele aşi și şi aşijdere, pe 

cară vedi-le la locul lor. Formele exi- 

stinţă sint: aşa saii aşia, aşă saii aşe, 

uneori şa, șă saii șe, şi poeticul daşa 

cu un at Asyouevov dașare. 
Forma așe adesea la Pompiliu, Si- 

biiă, 19, 21, 23: 

  

  

Nici aşe nai av6 pace, 

Că ei un pescar m'aş face... 

Jura badea şi nu pră, 

Că scia ca fost așa... 

Alei slugă, fătul mei, 

De ce musci tu aşă răi..-? 

Dintre cei vechi, aşe nu e rar la Do- 

softeii, de ex. 1672, f. 163: 

Ca otava ce să trâce 

De soare şi de vint râce: 

De demineţâi cu floare, 

Sara'i vâştedâ de soare, 

A doa dzâ să usucă, 

Ca ?n cuptoriu cînd o aruncă, 

Așe cu lesne ne arde 
Urgi6 ta şi ne scade... 

„La noi în Banat se dice adesea aşe 

pentru aşa“ (D. Recânu, c. Bucova). 

Forma, aşă resultă mai adesea din 
acomodaţiune cu scurtatul „i=este“, 

astfel că „ași“ circuleză în acelaşi 

frasă cu „aşa este.“ 
1. Crengă, Povestea lui Arap-alb 

(Conv. lit. 1877 p. 1783): „E, dragul 
tatei, aşă-i că s'a împlinit vorba ceia...2“ 

Ibid. p. 182: „—Ei, Harap Alb, asăii 

că iar te-a ajuns nevoea de mine? — 

Aşa este, măicuţă...“ 
Ibid. p. 183: „—Ei, Harap Alb, dise 

sfinta Duminică, așă-i că am scos'o'la 

capăt şi asta ?2— Așa, cu ajutorul lui 

Dumnegqeii...“ 

Alexandri, Arvinte şi Pepelea, sc. 

10: „ași cam păţito? Care vra să 

dică, am casă şi nu's stăpân întinsa... 

Aşăi că mio întors şurubu puşchiu 

cel de Pepelea ?..,* 
„Forma şa, care se întrebuinţeză în 

expresiunea „șa şi şa“, lipsesce în dic- 

ţionarul d-lui Cihac.“ (Burlă, Studie 
filol. 86). 

Basmul ardelenesc „Orb-împărat“ 
(Tribuna din Sibiiu, 1886 No. 101): 

„Trece un an, şi feciorul cel mai mare 

nu maj vine, nică șa, nici şa...“ 
Basmul „Pepelea“ din Bucovina (Sbie-
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ra, Poveşti p. 22): „—Mi se pare că ne- 
am înşălat amindoi!— Ba Şaş așai! 
respunse celalalt...“, unde „ba şaş 
aşa“ represintă pe: „ba şa şi aşa.“ 

Forma cu proteticul d ca în dal: 

Calapod îi respundea.: 
Dacă e tr6ba daşa... 

(Marian, Bucov. 1, 63) 

— Măi femee! tu 'mi cânţi mie? 
— Bal bărbate, nu “ţi cânt ţie, 
Daşa merge cântecul, 
Bată-te *ntunericul ! 

(Did. 11, 206) 

Doină din Aral: 

Daşa îi, Dâmne, ?ntre străini 
Ca mlădiţa între spini: 
Suflă vintul go clătesce, 
De toţi spinii mi-o lovesce!,.. 

(. B., Trans. 195) 

Intro notiță versificată, scrisă de 
mână în secolul XVII pe scorța Omi- 
liarului Coresian din 1580, canonicul Ci- 
parii (Organul 1848 No: 62) citesce : 

Poruncit'o ferimanu, 
Feriman di 'npărăţie 
Să lipsescă Vodă din Domnie; 
Dunde în masă n(ejpusă 
El în mână ş'o luară 

Şi dâncepu da cetire, 
Lacrămile "1 podidiră,; 
Iar ce Doamnă de Siăncuţi, 
E din gratu daşa îi grăire: 
Nu gândi Doamne nimica, 
Vom dari vuîn blid de galbeni, 
Şi va fli] Doamne daşare... 

unde vedem alături cu proteticul d în 
dunde, dincepu şi dacetire, 
nu numai forma daşa, dar încă o formă 
daşare, cu acelaşi inorganic -re ca la 
Iarnik-Bărsan p. 335: 

Prungă verde şi frungare, 
Măi bădiță Ionare ete. 

Să observâm însă căn unele casuri 
d din daşa pote fi conjuneţionalul d a 
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scurtat, din „dar, dară“, ca în unele 
exemple de mai sus; iar în altele este 
învederat preposiţionalul d e, bună-oră: 

Pravila, dela Govora, 1640, f. 13: 
„Episcopulii ce va, fi negrijnicii de bis6- 
rică şi se va măhni de rugăciune şi 
popii nu-i va învăţa de aşa, ce şi acâl6 
le va, lăsa...“ 

I. Crângă, Povestea lui Arap-alb 
(Conv. lit. 1877 p. 176): „fiina-că a 

„venit vorba de-aşa, îţi spun ca la un 
frate...“; şi mai jos, p. 177: „Dacă 
ţi-i vorba, de-așa, ai să "tă rupi cio- 
chinele umblând... & 

Jipescu, Opincaru p. 79: „Lumi nici 
pîn gând îi trece că omului cu mintea 
plăsmuit6re îi ie felu d'aşa, adecă ceia 
ce cugetă nalt, copt şi mare, ie târ- 
dior la vorbă,..“ 

Tot acolo, p. 134: „Lacă, vere, reii 
şi reii, nu să pâte mai d'aşa,..“ 

Mai adăugâm că în vechile texturi 
rustice ne întimpină aşa scris la sfir- 
şit cu duplul aa: „aşaa amu aflatu cu 
al€ nooastr6 suflst€...“, dar tot acolo 
mai jos: „aşa amu aflatu...* (Tudor 
Logofăt, Muscel, circa 1580, Cuv. d. 
bătr. 1. 38.) In alte texturi finalul a 
din aşa se fusionâză cu inițialul din - 
verbul auziliar : „aşau fost=—aga au 
fost...“ (Gherghi, Tirgovişte, 1602, Cuv. 
d. bătr. 1, 22), după cum se fusionsză 
mai tot-d'a-una în viul graiu. 

Doină din Banat: 

Aş'aii gis frunda de fag; 
Să iubesci cu cin ţi'i drag: 
Aş'au gis frunda de prun, 
Să iubesc şi să nu spun; 
Aş'aii gis frunda de nuc, 
Să iubesc şi să mă duc... 

(S. Liuba, c. Maidan), 

b) Dialectul macedo-român : 
S'a conservat forma primitivă aşi 

alături cu aşițe, adecă aşice, cu -ce în- 
tocmai ca în atunce, aice etc. La Ro- 
mânii din Epir şi Tesalia se aude o
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formă şi mai veche : acgi, acgifi, acgice. 

Confruntarea acestor diferite forme v. 
la Miklosich (Rum. Untersuch. I, 62). 

c) Dialectul istriano-român : 

Forma primitivă aşi s'a perdut, con- 

servându-se numai așa, afară de adjec- 
tivul aşava „tel“, în care finalul 

-va este o imitaţiune după sinorimul 
slavie takovă „tel“ din tako „com- 
mega. 

Din cele două etimologie ale lui așa, 

una din lat. aeque-sic, propusă de Diez 
şi susţinută de Cihac, cea-laltă din lat. 

eccum-sic, preferită de Plecchia, cari 

ambele explică pe c în macedo-româ- 

nul acşi, în ital. cosi sai cusi, sicil. 
accussi, vechii provenţal acsi, brescian 
icsi şi altele, numai derivaţiunea din 

eccum-sie ne satisface pe deplin. Ca 
sens, eccum-sic se justifică prin româ.- 

nul „lac'aşa“ ; ca formă, trecerea lui 

ecc- în ac- ne întimpină de asemenea 

în acel, acest, acolo etc., cari ne apar 

tot cu ac- în limbile romanice occiden- 

tale, pe când latinul aeque ma dat 

nascere nicăiri la o formaţiune ana- 

l6gă. Cu perderea lui c prin asimila. 
țiune, românului aşa saii ași cores- 

punde span. asi, catal. assi, portug. 
assin etc. Prin nasalisare, s'au format 

lombarâul insci, vechii span. ansi, 

franc. ainsi, în privinţa cărora etimolo- 

gia lui Menage, Littr6 şi Brachet dela 

o formă latină separată in-sic „mot-ă- 

mot en ainsi“ este inadmisibilă, ca una, 

ce nesocotesce cele-lalte paraleluri  ro- 
manice. In macedo-românul acgice, cea 

mai completă din tâte formele neo-la- 
tine, se resfrânge un prototip latin ar- 

chaic: eccumsice, cu „sice“ pentru „sic“ 
ca la Plaut. La Reto-Romani, ca şi la 
noi, există o formă cu -a şi o altă 

cu -î, punându-se ași de 'naintea unui 

adjectiv sai adverb : „aschi bein, aschi 

mal“ etc., dar uşă, cână stă deosebit 

sai când vine după un verb: „far 

21,177, 11, i 
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aschia, dir aschiă...“ (Carigiet, Raeto- 
rom. Wib. 1882, p. 15). 

Finalul -a în aşa=reto-rom. aschia 

mare a face cu emfaticul a din acum-a, 
atunci-a, aiuri-a etc. (v.54), care nu e 

nici o dată tonic şi este specific ro- 

mânesc, ci resultă din diftongirea, scur- 
tului î în latinul sic, după cum sa 

dittongit scurtul i şi în „abia“ din lat. 

vix. Deşi nu latine clasice, totuşi cele 
trei forme române acşi aşi şi așa sînt; 

dară romanice generale. Lîngă eccum- 
sic, literalmente „iac'aşa“, comun tu- 

turor Neo-latinilor, atât în ramura oc- 

cidentală, cum şi n cea orientală, latina, 
rustică mai avea un „alterum-sic“, maj 

puţin respânâit şi numai la Apus, de 
unde franc. aussi, vechiu altressi, li- 

teralmente „încă o dată aşa“, de ex. 

în Chanson de Roland, v. 3329: 

„Altresi blanches cume neif sur gel6e...* - 

V. Aşişi. — Aşijdere. — Și. — Cum. — 
Câţ. — Atât... 

%- Aşă, adj.; tel. Conservând forma sa 

adverbială, aşa funcţionâză adesea ca 
un curat adjectiv. De patru ori în pro- 

verbul: „la aşa barbă, aşa răsăură,; 
la aşa cap, aşa chiulaf“ (Pann, II, 52) 

„telle barbe, telle rasade; telle tâte, 
tel bonnet“. Une-ori numai din tota- 

litatea. frasei se pote înţelege, dacă, 

aşa este adverb saii dacă “i adjectiv. 
In exclamaţiunea: „așa te voiu, băete!“ 

el este adverb, când îl punem în le- 

gătură cu „volu“: „ita volo te esse“, 

iar în legătură cu „te“ este adjectiv: 
„talem te esse volo“. Apoi este. ad- 

jectiv în frasa : „așa ce-va nu 'mi vine 

să cred, atare lucru nu 'mi vine să 

cred, unde ce-va figur6ză ca substan- 
tiv“ (Laurian-Massim, Y. asia). 

Balada „Român Grue Grozovanul“ : 

Dar colo, cât colon fund, 

Iat'un negru cam rătună, 

64
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Care s6re n'a vegut 

De când mă-sa lau făcut; 

La, el Grue se ducea, 

Mânn c6mă căi punea, 
Pin loc nici că mi! clintia: 

Aşa cal îi trebuia... 

. 

Basmul „Dina dînelor“ (Ispirescu, 
Legende p. 218): „le lăsa gura apă la 

toţi după o aşa bucăţică...“ 
Când adjectivul aşa „tel“ e pus în 

corelaţiune cu cum, atunci şi acest 

din urmă înceteză de a fi adverb, ad- 

jectivându-se cu sensul de „quel“. 
Balada „Bogdan“: 

Cum era şi nuntaşul, 
Aşa “i da şi postavul... 

Cu sens adjectival, aşa a devenit 
tipic într'o mulţime de locuţiuni ca: 

așa e povestea, așa e trâba, aşae 

gioca, aşa e vorba etc. 

Alexanări, Cinel-cinel, sc. 13 (cfr. 

Arvinte şi Pepelea, sc. 4): 

„Graur.— Dacă aş vra să te sărut, 
nici că te-aş mai întreba. 

„Florica. — Ba dei ! 

„Graur.— Dec! nu cum-va te-ai fa- 
soli pâte ? 

„Florica. — Mai scii ? 

„Graur.—E, e, e! Nu m& face, că 

ei. acuş cerc, 

„Florica,— Ean cârcă, să vedi. 

„Graur.— Aşa ţi "i povestea fa? A- 

poi aşteptă (se repede s'o sărute)...* 

Doină din Ard: 

Vecină mândruț” al6să, 

De. bădiţu meu te lasă!... 

Să scii tu, vecină, bine 

C'aşa-i povestea cu mine: 

Să bolesc la pat o lună, | 

Cum m& scol, ţi-l iau din mână, 

Şi sâ zac chiar patru aj, 

Cum m6 scol, bădişor nai! 

Q. B., Trans. 273) 

Acum dâcă'i treba-așa, 

Spune-i, dragă, maică-ta 

Să 'ngrădâscă uliţa 

  

  

Tot cu in şi cu pelin, 

Să nu ne mai întâlnim... 

Ubia. 61) 

In fine, legat cu noţiunea Destinului : 

Nu plânge, iubita mea, 

Că scrisa nâstră "i aşal.. 

Ubid. 147 

Alexandri, în notă la Mioriţa: .. „în- 

tâmplările lumii îl găsesc (pe Român) 

tot-d'a-una pregătit a primi lovirile 
lor, căci el se întăresce în credinţa 

mângăetâre că: așa i-ai fost scris! 

aşa v-au fost zodia! aşa i-aii fost să 
fie! ete.& 

„Ursita o numesce poporul şi Dată, 
dicând : aşa i-a fost Ursita! sai: așa 
i-a fost Data!“ (N. Sânzian, Haţeg). 

O locuţiune tipică din Colinde: „aşa'i 
legea din bătrâni=telle est Pancienne 

coutume.“ 

Colindă din Dobrogea: 

Mârgă calul cel de dar 

Alături pe lîngă car, 

Şi râdvan lingă rădvan, 

Caşai legea din bătrâni, 

Din bătrâni, din Gmeni buni... 
(Burada, Călct. p. 61) 

La, adjectiv, ca şi la adverb, aşa se 
gradeză, 

Doina „Puişorul mei“: 

Dei lua una frumâsă, 

Dumnegeui să'ţi facă casă 

De copii şi de nevastă; 

De'i lua din mal urite, 

Dumnedei s. nu'ţi ajute; 

Dei lua-o mai aşa, 

Să nu ai parte de ea... 

(G. D. T,, Poes. pop. 328) 

Adjectivul reduplicat „aşa gaga“ în- 
semneză, „mâdiocre“: cutare e un scri- 

itor aşa şaşa, un artist aşa şaşa, etc. 

Alexandri, Iorgu dela Sadagura, act. 

|, sc. 7: „Aşa şaşa, nică pr6 pre, nici 
forte forte...“ 

V. 4 Aş. — Asemenea. — Atare. 

Aşăsi. —V. Aşişi.



1981 AŞCHE 

Aşă. — V, 1 2 Aşa, 

Aşâşi. — v. Aşişi. 

Așăii (plur. aşauă),'s. n.; t. VAgric.: 

hoyau, houe. Maghiarul &s6. Cuvint 

întrebuințat la Românii de peste Car- 

paţi ca sinonim cu hărleţ. 

Povăţuire cătră economia de câmp, 
Buda, 1806 p. 118: „hârleţul (agăul) 

aste o lopată de fer ascuţită. la vârv 

şi cu tăiş făcută pe de laturi, sau o 

lopată de lemn cu fer ascuţit în capăt, 
cu cars se sapă pământul...“ 

v. Hărţet. — Ungur. 

Aşă. —v. 1 % Așa. 

1 Ască, (plur. aşce), s. f.; t. milit.: 
bassinet d'une arme ă feu. Poienar— 

Aaron — Hill : „Bassinet, aşi, tigae 
la armele de foc“. Se rostesce şi aspi- 
rat : „Hașcă, tigae la puşcă sai pi- 

stol“ (Lex. Bud). Pe de o parte, cu- 

vintul na pote fi vechii, de 6ră-ce se 

referă numai la o armă inventată în 
timpii moderni; pe de alta, el are tâtă 

aparinţa unui deminutiv prescurtat. 

Sinonim mai respândit este tigae, 

care. cuprinde acelaşi sens de unsltă 
scobită sai g6lă în lăuntru, pe carel 

găsim în francesul „bassinet“, în ger- 

manul „Ziindpfanne, Pfanne“, în engle- 

sul „pan“. 

v. Puşcă. — Tigae. 

2 ăscă, — V. -aşcu. 

Aşche s. ăschiă (plur. eşclă, uşchiă 

şi ăşchii), s. £.; 6clat de bois; copeau, 

cale, esquille. „Bucată, făşiă, ţandără, 
luată, în lungul lemnului sai dintrun 

os* (Costinescu). Din latinul astula, 

de unde aşche întocmai ca „veche“ din 
„vetula“, provenţalul ascla (Cihae), 

sicilianul asca, aschi „pezzetto che 

    

1982 

nello spacar il legno si vien a spiceare“ 

(Traina). Din forma, organică dissilabică 
aşche se face deminutivul aşchiţă; 

din forma lungită trisilabică aşchiă, care 
se rapârtă, cătră cea-laltă ca „unghiă“ 

cătră „unghe“ sai „funiă“ cătră „fune“, 
se face deminutivul aşchiuţă. E sino- 
nim cu surcea şi ţandără, cari 

însă pot să nu fie lungi şi subţiri, pe 

când în agche lungimea şi subţirimea, 

formâză elemente esenţiale. 

Dicătore : „Copaciul mare dintr'o 

aşchie nu se taie“ (Pann, III, 18), a că- 

riia filiaţiune greco-latină e urmărită 

de d. G. D. Teodorescu în studiul seii 
despre Proverbi. 

Alt proverb : „Așchia nu sare de- 
parte de butuc“ (los. Lita, Transilv.); 

mai obicinuit: „suresua nu sare...“ 

Costachi Stamati, Muza 1 p. 118: 

Iar măsdracele sati rupt, 

În aşehiă sai tăndurit, 
Dintre care câte-va 

Pin” la s6re ai ajuns... 

A. Pann, Prov. 1, 9%: 

Tae pînă nu mai pâte, 

A.chii peste aschii scâte... 

Jipescu, Opincaru p. 158: „Unde 

conăcesc ei, acolo scot crăcanili, sca- 

pără, fac şi aţiţă focu supt ele cu gă- 

tije, cu ogrinji, cu surcele, cu aşchiă 
şi cu ce găsesc. 

E nu mai Duţin intrebuintat plura- 

lul dşchă. 

A. Odobescu, Pseundokyn. p. 195: 
„Să'mi adun în mânunchiu notițele, ră- 

sipite aci ca dișchiile şi ca, surcelele ce 

se "mprăştie fără folos când, cu o ie- 
slă reii mânuită, o calfă de dulgher 

stângactu ciopărtesce birna.. . .* 

P. Ispirescu, Snâve ed. 2, p. 52: 

„Pînă atunci călătorul adunase nisce 
rascote, surcele şi ăşchii de lemne ce 
putea afla. prin bătătură, şi atiţase un. 
focşor bunicel, puind şi crăcanele...“



1983 

Se aude pe alocuri şi aspirat : haş: 
Chiă, hăşchiă, 

De la Vrancea, Sultanica p. 205: 
„coda, bicăului i s'a spart în hâşchiă şi 
sar din ea pusderit...“; şi tot acolo, p. 
208 : „în gură avea, hăşchiă din seân- 
dura dricului,..* 

Pluralul corect, așchi din aşche se 
mai găsesce la mitropolitul Dosofteru, 
Synaxar 1682, oct. 31 (f.97 a): „stru- 
jindi pre svântul cu aciale brânt au 
mănuşi de heri cu unghile ascuţâte, 
sărindă aşchă de carnita svântului...* 

V. Aşchiea. — Surcea. — Tandără. 

Aşchidse.—v. Aşchiez. 

Aşchiăz (aşchiiat, aşchiiare), vb.; bri- 
ser ou tailler en 6clats. „A așchia, a, 
țăndări, a lua şuviţe, făşii lungi 
din ce-va, solid, a reduce în așchii“ 
(Costinescu). 

„Lemnarul tae lemnele; bărdaşul le 
aşchiesce apoi le căoplesce, le rătză, 
le scobesce...“ (R. Simu, Transilv., e. 
Orlat). 

V. Aşche. 

Aschi'ă (pl. așchițo), s. f.; petit 6 
clat de bois, petit copeau. Deminutiv 
din aşche. Surcică. Tăndărică. 

Doină din Banat: 

"— Dar cine l'a, farmecat.? 

— Do8 fete din alt sat. 
— Da cu ce Pau fârmecat? 

„ —Cu aşchită din portiţă, 
Cu pulbere din uliţă, 

Cu ghiorghini din trei gradini, 

Cu apă din trei fântâni... 

15. Liuba; Banat, e. Maidan) 

iar într'o doină din Ardei : 
Cu otravă 

Din Sucâvă, 

Cu așchiță 
Din portiţă, 

Cu păr galbăn din cosiță... 

(Familia, 1886 p. 43) 

V. Aşche. — Aşchiuză. 

AŞED 
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Aşehiță (pl. așchiufe), s. f.; petit 
6clat de bois, petit copeau. Deminu- 
tiv din aşchiă. 

Ghicitârea, bucovinână despre „Sită+ 
(Sbiera, Poveşti şi. 320): »Aschiuţă din 
pădure, mihohă din câmp, şi ltop-ltop 
în casă, cei aceia?“ 

v. Aşche. — Aşchiţă. 

-ăgeu. —y, 3 —aş. 

Aso (aşedai, aşedare), vb.; asseoir, 
placer, ranger, fixer, 6tablir, instituer, 
installer, apaiser, tranquilliser, conve- 
nir, stipuler, fiancer. Raportul logic 
între aşed şi şed e intocmai ca la- 
tinesce între sedere şi sedare. 
Noţiunea „şed“ este cea fundamen- 
tală în aşeg, indicând însă anume o 
lucrare transitivă, sai mat bine causa- 
tivă prelungită : aşed însemnâză „fac 
să ș6dă altul pentru mult timp sai 
într'un chip trainic“; iar reflexivul m & 
așed : „fac pe mine însumi a şes 
întrun chip trainic sai pentru mult 
timp, 

Act moldovenesc circa 1650 (y. 1. 
R. II, p. 220): „au fugit de-au înblat 
hrănindu-să pren țară, şi apoi au ve- 
nit cu fezorii săi şi s'au aşrzut de şe de 
cu fetorii săi pre partea fâtelor Gli- 
gorcii .. „& 
- Enachi Cogălnicânu, Letop. III p. 
198 : „după mergerea la Țarigrad, 
[Grigorie Vodă] sai cşezat cu sede. 
rea la Kuru-Cişme...“ 

1. Văcărescu, p. 40: 

Plec grabnic când voesc să şez, 
Când voii să plec, atunci mM'așez... 

In acest sens mă așed este în anti- 
tesă cu îmblu, bună-6ră tot la Vă- 
cărescu, p. 59: 

Umblă uimiţi nu s'aşază, 
Tot doresc ca să se vază...



1985 AŞED 1986 
  

De aci noţiunea de așed se asociază 
obicinuit cu acea de scaun ca unâltă 

de şedere, mai ales când e vorba de 

tron : „a se aşeda în scaun“ sai „pe 
scaun“ sati chiar „la scaun“. 

Zilot, Cron. p. 6: 

Că cum s'asciă în Scaun, alt nimic nu 'ngrijui 
Decât: 6re cum ar face ţâra reii a jefui?., 

Ă, Odobescu, Mihnea-vodă, p. li: 

„Basarabii, cari mai erai şi Bani mo- 

şteni ai Craiovei, voiaii să aşede pen- 

tru veciă n6mul lor pe scaunul Dom- 

nesc...“ 

Nicolae Costin, Letop. IL, p. 6: „sai 
aşezat cu domnie în scaun...“, iar la 

p. Îl: „au luat el domnia şi s'au a- 

şezat la scaun...“ ; de asemenea p. 18: 

„Sai aşezat Duca-Vodă la scaun...“; 
p. 40: „sai așezat Cantemir Vodă la 

scaunul ţărik...“, ete. 

De alminterea, cel puţin în graiul 

de astădi, ased la însemneză lîngă, 

iar când sînt mai mulţă cari se usâdă 

în mal multe puncturi nu departe unul 

de altul, atunci se dice: pe la—; când 
însă toti se aşădi în giurul unui sin- 

gur punct: pe lîngă, | 

Costachi Negruzzi, Toderică: „Unii 
acum se şi aşedati la o masă de joc...“ 

Acelaşi, Sobieski şi Românii : „Așe- 

daţi-vă totă pe la metereze. Să nu 
gică L6hul ea întrat într'o- cetate ro- 

mânescă ca, într'o țarină pustie...“ 
Acelaşi, Marşul lui Dragoş : 

Vitejii se așcdă ) 
Pe lîng'un mare foc, 

Şi Dragos ospetâză 

Cu dinşii la un loc... 

Dela aşed în scaun se trece d'a- 

dreptul la noţiunea generală de așed pe 

un loc, pe o întindere mai mare sai 
mai mică, 

Mitropolitul Dosoftetu, 

LĂVIL: 
1680, ps.   

Dumnedzău a- Deus inhabi- 
şiadză pre cei în- bitare facit u- 
tr'un gândi... nius moris... 

unde la Silvestru, 1651 : „Dumnezău 
carele sălăşluia şte...* 

Act moldovenesc din 1675 (A.LR., 

III, p. 250): „de căndu au eşit din lo- 

cul lor de unde lăcuia, au mărsu a- 

col€ la, ac6 ocină de s'au aşizar...“ 
Cantemir, Chron. II, p. 9: „Gotthil, 

după ce ati eşit despre părţile Mărei 
Baltică, aii venit şi s'aii asezat pre lo- 

curile carile stai pre marginile Mării 

Negre... 

Ibid. II, p. 39: „[Traian] tot nemul 

lor [Dachilor] din Dachia aii scos, şi 

pre Romanii săi în locul lor aii agezat...“ 

La acelaşi, II, p. 46: „multe Crăii 
de varvari -acmu să întemeiasă, şi al- 

tele începuse a să descăleca șia 

să aşeza...“, aşed e pus în legătură cu 

descalec, ca şi când am dice: „s'a 
dat jos de pe cal şi a şedut“. 

De asemenea la Costachi Negruzzi, 

Scriscrea, XXIX : „unde a descăle- 

cat şi s'a aședut fie-care după plac şi 
voe...“ 

"Este interesantă tot la Cantemir, 
Chron. II, p. 284: „câţi ai fost aşe- 

z.tu-să pre acele locuri, le-au dat voe 

şi slobozenie să'ş ţie cineşi locurile...“, 

metatesa, sintactică curat poporană : 

„ait fost aşedutu-se“ în loc de: „sai 

fost aşedat“. 

Enachi Cogălnicânu, Letop. III, p. 

195 : „îmblănd din loc in loc, pe la 

Umbrăreşti, pe la Turceşti şi pe la 

Şărbăneştă, mai pe urmă şi la Brăval; 

şi de acolo la Galaţă, aşăgeindu- -se acolo 
cu toată, urdieâ...* 

Vom reproduce în întreg un intere- 

sant text biografic necunoscut, în care 

pe lingă „mă așed în cetate“, adecă, 
cu sensul de mai sus, ne mai întim- 

pină 0 nouă nuanţă: „mă aşed în 

şcoală“, ca laţinesce „assido in schola“



1987 
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(Cic.), nu „assideo“. In traducerea de 
pe slavonesce a unui crisov dela Ma- 
teiu Basarab din 1646, tălmaciul din 
1746 dice (Arch. Statului din Bucur., 
Doc. Rom. II, N6. 3, pag. 18): „Eu 
greşnii Leontie Ieromonahul 'Tismânit 
şi dascalul domnesc, carele sînt de 
niam Rumân Muntian, Oltian din ju- 
dețul Mehedinţilor, născut în oraşul 
carele să numeşte Baia-de-aramă, şi 
de mică vărstă m'am călugărit aici în 
Sfinta Laură "Tismana, apoi dorind de 
sfinta învăţătură m'am. înstrăinat în 
iara Sărbiască și dșăzându-mă în școala, 
Pria-sfinţitului Mitropolit kyr Moysei 
Petrovici al Bălgradului Sărbescii, am 
învăţat grammatica sloveniască, la das- 
calul Maxim filosoful şi Moscalul, fiind 
dumnelui trimis de Petru cel Mare în- 
„păratul Moscului prin rugăciunia și 
câreria mai sus numitului Mitropolit 
ca. să fie dascal Sărbilor, apoi din Dum- 
nezeiasca, socotinţă, m'am dus la, țara 
Nemţască, la înpărătiasca cetate a Be- 
ciului, apoi mergând în tara Moscului 
m'am așizaut în vestita cetate Chievul 
şi învățăndu-mă pre limba Latintască 
prin toate şcoalele înpărăteşti de rând, 
m'am nevoit ant 1]... 

Dela „aşed pe un loc“ venim la 
„aşed la o trâbă“, la o funcţiune, la, 
0 însărcinare. 

- Nicolae Costin, Letop. II, p. 55: 
păit așezat pre Ioan Buhuş Logorătuul 
Caimacan...“ 

Nicolae Muste, Letop. NI, p. 13: 
„Atunce Petriceico Vodă și cu Grigo- 
rie Vodă s'au sfătuit, să se închine la 
Leşi, să stea cu toţii să bată pre 
Turci, să nu se aşeze pasă în ceta- 
tea Hotinului...“ 

Prin legătura sa cu şeg, aşei are 
un sens fundamental curat personal : 
aşed pe cine-va, de unde se desvâltă 
apoi într'un mod metaforice aplicarea, 
la ori-ce lucru, pe care nu numai îl 
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punem într'un loc, dar mai ales într'o 
posițiune hotărită, aşa, cum trebue să 
stea acolo, nu ori-şi-cum : „ranger, ar- 
ranger“, 

Alexandri, Florin şi Florica, se. 1: 
„Florica. — Ce faci tu acolo de adi 

diminâţă, ca un lăstun? 

„Florin. — Aşed fînu în podu şurii...« 
Aci nu este o simplă aruncare a fi- 

nului în pod, ci o punere a lui astfel 
ca să încapă, să fie la îndemână de luat 
etc. Posiţiunea intenţionată precisă a- 
pare şi mai bine în doina : 

ME fac brâscă la pămînt, 

Imi aşei durda spre vint, 

Şi mi-i i6ă la căutare 

Dela cap pi la picidre, 

Şi chitese şi socotesc 

Pe unde să mi-l lovesc... 

(Alex., Poes. pop.* 260) 

Costachi Negruzzi, Cum am înveţat 
românesce : „In vremea acâsta, dască- 
lul își aşedase ochilarit pe tronul 
lor, pare-că privesc încă acei ochilari 
țugueţi pe nasul lui uriaș, ca un “Pure 
călare p'un' harmăsar rob... : 
„Printr'o altă metaforă, un lucru s'a- 

ședii, când se lasă în jos, ca şi când 
Sar așrda o persână ; astfel se pote 
dice că Svaşădi apa după ce a clocotit, 
pămîntul aruncat peste o grâpă ete. 

Dragi ne sintem amîndoi, 
Este-un d6l mare ?ntre noi! 
M'oiii ruga la Precista 
Şi d6lul s'o aședa 
Ş'apoi, dragă. ne-om lua!... 

(|. B. Trans. (0), 

E mai ales obicinuită expresiunea : 
vinul s'agăză, vinul sa agedat, când sa 
limpedit sai începe a se limpedi. 

Prin noţiunea, generală de lucr U, 
„res“, aşed a trecut apoi la, sensul de 
punere în rinduslă sai limpedirea unei 
situaţiuni anevoi6se: a sete o afacere 
din încurcătură, a linişti, a împăca. Se
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dice de o potrivă şi: așed treba sai 

trebile. 
Nicolae Costin, Letop. II, p. 35: 

„[Duca Vodă] îşi aşezase lucrul despre 

Craiul cu răscumpărarea, ca să dea 180 

pungi de bani...“ 
Cantemir, Chron. II, p. 270: „Impă- 

ratul dară Alexie fiind el să trecă spre 

Anadol ca să aşeze lucrurile din- 

tr'aceia parte, at trimes hatman cu 

oștile asupra Vlahilor pe Alexie Aspi- 

atis,..“ 
Acelaşi, Ist. Ieroglif. (Mas. în Acad. 

Rom. p. 147: „după multe şi nenu- 

mărate de tâmplări și zbuciumări, pre- 

tul dându'si şi, precum li să păria, 

lucrurile agedzîndw's, şi oare cum după 

voia, lor tocmindu'ş, dela -cei ş6p- 

te voevodză ertare âşi luară şi la locu- 
rile sale să să ducă să sculară...“ 

Ion Neculce, Letop. II, p. 291: 

„tămplatu-s'aii multă zăbavă acolo la 

Nistru, pănă s'aii aşezat aceste trebi...“ 
Nic. Muste, Letop. III, p. 24: „să 

mârgă în ţara Muntenescă, unde era şi 

Doamnă-sa, pănă s'or aşeza tulburările 

în ţară... 
Aşed gândurile într'o doină din 

Ardel : 

Alelele, Domne sfinte, 

Dâmne sfinte şi părinte! 

Mai astdă'mi gândurile 

Să'mi isprăvesc rîndurile... 

(4 B., Trans. 126) 

In acest sens așed e sinonim cu Li- 
niştesc, potolesc, astimpăr. 

A. Pann, Erotocrit II, p. 182: 

Nici el nu sa rănit, însă forte ameţit era, 

Şi sculându-se îndată să se lupte iar cerea. 

Dar toţi dacă începură să dică că nu-i ertat, 

Sa cam aședat atuncea şi d'al seii scop s'a 
lăsat... 

Miron Costin, Letop. ], p. 16: „[Ira- 

ian] întăi ai aşezat înpărăţia în ce era, 

stricată şi veniturile ei, apoi îndată 
s'aii apucat de oaste...“   

1990 

Când era vorba de a face să înce- 
teze anume un resboju, se dicea în 
graiul vechiu : a aşeda pace sai 

punturile păcii; apoi în acelaşi 

sferă. de idei : a aședa uricele, când se 
certaii particulari pentru hotare; a aşe- 

da posturile, când creştinii erai în 

nedumerire, etc. 

Nicolae Costin, Letop. II, p. 15: 
„Sai aşezat pace cu Leşii, carea sai 
ţinut pănă la vremea Beciului...* 

Cantemir, Ist. ler. p. 143: „Deci în- 
dată'şi uricele şi privileghiile liliacului, 
vrând-nevrând, după vechile lui pravile 
şi voe, înoind asedzară,..“ 

Ion Neculce, Letop. II, p. 197 : „cănd 

s'aii bătut la Răsboeni, atuncea sai 

așezat Turcii cu Ştefan Vodă şi le-au 

dat hotar şi olat Bugecul, şi ai făcut 
pace...“; dar mai jos p. 199: „Cănd 

ai aşezat pace Ştefan Vodă cel Bun 
cu Leşii...“ | 

Nic. Muste, Letop. II p. 20: „toţi 
Grecii ai acâstă eresă de ocăresc pre 
cei ce ai tocmit şi aii așezat sfinte 

posturi să le ţie creştinii...“ 

E frumâsă, vechea, expresiune : „așed 

cuvîntul“ = faire le pacte“, la Ami- 
ras, Letop. III p. 145: „şi ati așezat 

cuvăntul să fie aşa, şi ati zis Domnul 
că după ce va, face scrisoare va chiema 

pe boieri de le va arăta...“ 

De aci aged devine sinonim cu toc: 

mese şi chiar cu mă învoesc, aprâpe 

fără nick o deosebire de înțeles, mai 

cu samă în vechiul graiă juridic. 

Act muntenesc din 1679 (A.L.R. ], 
1 p. 61): „şi deca va fi precum zice 

Necula, să'şi ţie Necula locul cu bună 
pace, iar de va fi precum zice Cal6, 

să-i întoarcă banii Neculii înapoi, şi - 

precum veţi îi veţi tocmi şii veţi 

aştiza, aşa să le faceţi şi scrisori...“ 

Act moldovenesc din 1680 (A. I.R. 

I, 1 p. 140): „det acmu şi cu lonaşco 

ginereie Ciutii ne am învoit și ne am
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aşăzai tot pre atastă tocmală să ţie 
dumnialui locul dela mine...« 

Altul din 1699 (A. L.B. III p. 265): 
„de a nostră bună voe ni-am învoit 
şi nem aşezat pentru parte den zestre 
ce mi se vine mie den tote moşiile...“ 

Altul din 1703 (A. 1. R. III p. 268): 
pa$6 ne-am aşăzat, şi atastă tocmală, 
am făcut dinainte a boiari şi a fetori 
di boiari...* | 

Nicolae Costin, Letop. II p. 83: „cu 
mare chizeşie ai eşit [Luca Visterni- 
cul din închisre] de s'aii aşezat să, 
plătescă oamenilor ce le luasă,..« 

Ion Neculce, Letop. II p. 299: »Ve- 
nit'au atunce lusuf Paşa, Sarascherul în- 
protiva acelui Sultan la Smil, şi ai şezut 
câte-va săptămăni acolo cu metereze 
până i s'aii strins oaste, şi trimisese Şi 
la Constantin Duca, Vodă să mârgă şi 
el la oaste, şi aii purces din laşi de aii 
mers numai până la Bărnova, şi sau 
întors €ră, că s'aii așezat Sarascherul 
cu Tâtarii..,& 

Caragea, Legiuire 1818 p. 9: „Câţi 
-răzaşi având locuri în care să pot face 
heleştee cu zăgazuri vor vr6 să facă 
heleşteii, să să aşaze între dânşii pentru 
chieltuiala, ce vor face de-a-valma,..« 

In fine, plecând dela, sensul general 
de tocmesc, așed a căpătat o accep- 
ţiune aşa Qicend tecnică, în terminologia, 
poporană a nuntei. 

„Mai întâiu se duce un singur om 
de spune tatălui fetei că cutare flăcâti 
vrea, să iea în căsătoriă pe fita. sa, în- 
trebându'l dâcă primesce acesta, şi dâcă, 
tatălui place flăcâul şi familia lui, dice 
să vină în cutare seră să aşede, adecă, 
să facă logodna“ (D. Michailescu, Pra. 
hova, c. Scăeny). 

„In loc de logodnă se dice în po- 
por : a aşegai...“ (1. Popescu, Teleorman, 
€. Tufeny). 

„In popor, când plâcă să caute mi- 
Tesa, se dice că se duce în peţit; când 
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logodesc, se dice că aşedă“ (R. Mi- 
chailânu, Mehedinţi, c. Vînju-mare). 

Tot aşa se dice în judeţul Brailei 
(|. Stefan, e. Zărnescii-Călnâiă ; Pr. C. 
Stănescu, c. Găvănesci); în Dolj (. 
Georgescu, c. Bodăesci); în Ialomiţa, 
(D. Georgescu, c. Coşereni); şi pe aluri; 
Jar ca, substantiv se întrebuinţeză aşe- 
dămînt, aşedare, aşedat. 

In Moldova cuvîntul aşeg însemn6ză 
nu tocmai „logodnă“, ci o înţelegere ante- 
Ti6ră. „La căsătoriă, când un tînăr a 
mers la o fâtă, se gice că merge de 
vorbesce; după ce a vorbit, se duce de 
se aședă; după ce s'a aședat, croesce 
cămăși; după croslă, logodna... dq. 
Poppa, lași, c. Romănescj). 

Acestă accepţiune a lui aşed ne în- 
timpină deja în vechile texturi. 

Miron Costin, Letop. 1 p. 295: „Nu- 
mai ce i-ai căutat lui Vasilie Vodă a 
asezare atunci şi logodna fetef sale 
Ruxandra după Timuş...“, unde este de 
observat şi infinitivul nescurtat. 

Ion Neculce, Letop. II p. 271; „[Mi- 
hai Spatarul) sai dus la, Țarigrad de 
ali aşezat logodna cu fiica Brăncova- 
nului Vodă anume domniţa Maria cu 
Constantin Vodă fectorul Ducăt,..« 

Enachi Cogălnicânu, Letop. III p. 252 : 
pai găsit pe fiica lui Bezede Alexanăru 
Mavrocordat şi ai aşezat vorba 'cu 
părinţii ei, luăndu-o cu toată zăstrea, ei 
și cu blagoslovenia părinţilor...“ 

Etimologia cuvîntului așed nu e a- 
tât de uş6ră precum sar păre a fi la 
prima, vedere. Deşi sensul fundamental 
este acela de şedere, totuşi deriva- 
țiunea dela verbul şed prin preposi- 
ționalul a (=ad) nu e cu putinţă, de 
Oră-ce în loc de aşcdă, aşedă, aşedat, 
aşedare etc. ar fi atunci: aş6de, 
aşedu, aşedut, aşedere, ceia ce 
nu se găsesce nicăiri. Pe de altă parte, 
cuvîntul nu se pâte trage d'a-dreptul 
nici din latinul assidăre, de care di-
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feră cu totul şi prin sens, nici din as- 
sidere, cu care altfel se împacă sub ra- 
portul logic; nu se pâte, căci din latinul 
sedere limba română conservă pe d 

în flexiune şi 'n forme duple: „şed“ 

lîngă, „Sed“, „S6dă“ lîngă „S6dă“, »Şe- 

dere“, pe când în așed nu apare nici o 
dată d, ci numai d (2). Infinitivul sub- 
stantivat aşedare sar pute alătura, 

cei dreptul, cu infinitivii substantivaţi 
„credare, şi „vindare“; dar să nu se 

uite că aceste forme, ca şi „născare“, 
nau făcut să dispară din graiu nică 

măcar pe infinitivii organici „credere“, 
„vindere“, „nascere“, necum să schimbe 
forma, verbului peste tot; far prin ur- 

mare nici trecerea din a doua conjuga- 

țiune în cea de 'ntâiu nu e aci admi- 

sibilă. In sfîrşit, nu înţelegem de loc 
prin ce fel de proces fonetic se'ncercă 

Cihac (|, 273) a identifica pe românul 
aşedare cu italianul sedare, spaniolul 

asentar, provențalul asestar şi al: 
tele, recurgând la '0 equaţiune imposi- 
pilă: za=da=nta —sta. Singura, etimo- 

logiă. temeinică a, lui aşeg este acea din 
latinul rustic sedium „scaun“, de unde 
italianul sedio sai seggio, frane, 

siege, românesce substantivul perdut 
şed, întocmai ca din „medium“ „mied“. 

Din „mied“ prin preposiţiunea „pre“ 
Românii formaseră verbul „premied, 

premiedat, premiedare“ cu sensul de 

„jumătăţire “, bună-6ră în Psaltirea, 
Şcheiană, circa 1550 (ed. Bianu p. 330), 

ps. CI: 

„.. În premie- 

dzare dzilelor 

mâle, în gintuli 
gintului anii tăi... 

„in dimidio 
dierum meorum, 

in generatione ge- 

nerationum anni 

ui... 

unde şi la Coresi, 1577: „în premie- 
zare zilelor mele, în n6muli nemului...“, 

Jar la Silvestru, 1651 : „în mijloculi 

zilelor mele...“ 'Tot aşa, prin preposi- 

ţiunea a (=ad) s'a format românesce   

aşed, aşedat, aşedare din latinul rustice 
sedium „scaun“, devenit românesce 
şed, substantiv despărut apoi prin 

omonimiă cu verbul şe d. Literalmente, 
a dşeda vrea să dică: a înscauna, 

de unde şi sensul cel fundamental al 
cuvîntului, 

V. Aședare — 12 Aşedat. — Asedă- 
îmânt. — Șed. 

Aşgedăre (pl. aședări), s. f.; Vinfinitit 
d'aşed pris comme substantif: râsi- 
dence, repos, tranquillits, pacte. Intre 
cei trei sinonimi, aşedămînt, aşedat 

şi aşedare, este o deosebire mai cu 

samă de gradul de trainiciă cuprins în 

noţiunea fie-căruia: aşedămînt ex- 
primă trâpta cea, mai statornică, ce-va 

făcut pentru tot-d'a-una sai pretins a 

fi aşa, pe când aşedat şi asedare, 

două forme verbale, însemnsză cel în- 
tâlu o stare supusă la schimbări, cel 

al doilea. o acţiune neisprăvită, saii care 

urmeză înainte. In pasagiul din Ion 

Canta, Letop. III p. 184, ne întimpină 
în acelaşi timp aşedare şi aşedat: 

„[loan Teodor] întămplându-se în acele 
vremi tulburare între Tătarii Bugegeni 

şi Nobait cu Hanul, ca, cela, ce era îspi- 

tit la trebi mari r'aii lipsit din trebile 

acele, adecă a, aședării Tătarilor, a ho- 
tarului celor 2 cesuri în curmeziş, 6ră 

în lung 32 c6suri ce s'a dat şedere 

Tătarilor, la aşedatul uşurului şi a 

alămului ca să plătescă Tătarii, cum 
şi la alte trebi...“ 

In textul de mai sus „aşedarea Tă- 

tarilor“ s'a făcut pe locuinţe unde Ii 
„sa dat şedere“. Acest element ma- 

terial de „şedere“ se păstreză în no- 
ţiunea de aşegdare mai mult decât în 
acea de aşegămînt şi de aşedat, 
astfel că o putem urmări în tâte în- 

trebuinţările cuvîntului, începând dela, 
sensul de „r6sidenee“, 

Beldiman, Tragod. v. 1039:
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Fără a mai perde vreme, aă purces şi din 

Băcău, - 
Făcând plan, îndreptând drumul ea să trecă 

prin Hârlăi, 
Ţinta sa fiind Flămângii, agcdarea ce avea, 
Favorita sa moşie pe care mult o s'ăvia.., 

Costachi Negruzzi, Scrisrea, 1: „Dru- 
mul de ce merge se face mai vesel şi 
mai pitoresc. Culmile aste îmbrăcate 
cu r&diuri umbrâse; satele aste cu aşe- 
dările mânăre; munţ azurii...* 

Acelaşi nuanţă de „şedere“ străbate 
şi atunci când ageţare e sinonim cu 
odihnă. 

Doină din Ardăl : 

Şi n'am cină cu- aşedare 
Nici odihnă la mâncare... 

(Familia 1886 p. 43), 

Mitropolitul Dosofteiu, 1673, f. 66a: 

Valurile nalte şi spume de Mare 

Amblă presto tine şi n'a asedzare.... 

La f. 50 b: 

Şi ferice'i de limba ce are 

Pre Dumnedzai Domn cu agşedzare... 

e vorba de un Dumnedeii care ş6de 
tot-d'a-una în sînul poporului celui ales. 

Ibidem f. 25 b: 

Ce mi-ai dat vărtute şi izbinaâ mare 
Pre năroade multe mi-ai dat aşedzare... 

Ibid. f. 101 a: 

Că svinția ta eşti osedzare 

Pre uscat tuturor şi pre mare... 

Ib. î. 108 b: 

Că ţie să cade bună cuvintare 

De-a ta *'mpărăţâe ce "i cu asedzare... 

Nicolae Muste, Letop. III p. 51: „cer- 
şind şi el [Dimitrie Cantemir) dela Im- 
păratul să'i facă aşezare ca, să fie Domn 
neschimbat...“, adecă să ş6dă pe tron 
fără grije de a fi înlocuit. 

Cantemir, Divanul lumii, 1698, f. 30 
a: „nice bine sau bunătate, nice odih- 

  

  

nă sau aşedzare...“; iar la f. 5 a, ca 

antitesă : „răscoală şi neaşedzare“. 

Nicolae Costin, Letop. II, p. 4: 
„ai făcut preoţilor testament de 

aşezare şi cu mare blăstăm legat, ca 

să fie din drile țării preoţii aleşi de 
altă țară... 

In fine, aşedare se chiamă la nunta 
românsscă un act care precede logodnei 
Şi une-ori chiar o înlocuesce. 

S. FL. Marian, Nunta la Români p. 
1835 : „Dacă tinerii sînt din unul şi ace- 

laşi sat, atunci părinţii fetei nu se 

mai duc pe vedere, căci nai tre- 

buinţă de acâsta, de Gră-ce ei sciii de 
mai nainte pră bine: ce purtare are 

viitorul lor ginere şi cam ce fel de a- 

vere pote să capete dela părinţii sei. 

Prin urmare agedarea se face aşaşi 
în aceeaşi di, când ai venit părinţii 

feciorului de-ai peţit formal pre fată. 

Dacă însă tinerii nu sînt din acelaşi 
sat, atunci aşedarea urmeză tot-d'a-una. 

după pe vedere. In casul prim se 

face aşedarea de regulă la părinţii fe- 

tei, 6r' în casul al doilea la părinţii 

fecăorului. Aşedarea, numită altmintre- 

lea şi legătură, învoslă, toc- 

m61ă, însemnâză punerea în cale şi 
conţelegerea părinţilor din amîndouă 

„părțile asupra tuturor obiectelor ce se 

prind şi se l6gă că vor da aceştia ca, 

destre tinerilor ce aii să se căsătorâscă. 

Deci, după ce s'aii închinat vr'o câte- 

va pahare de băutură în sănătatea pă- 
rinţilor, a tinerilor şi a 6speţilor adu- 
nai, îndată urmeză şi aşedarea...* 

Acâstă, operaţiune pârtă însă mai a- 

desea numele de aşedat sai aşe- 
Qămâînt. 

v. Aşedimânt. — Neaşedare. 

4 Ageqăt, —ă, adj.; part. passe 
d'așed pris comme adjectif: place, 
assis, 6tabli, ordonne, range etc. Se 

întrebuinţeză ca adjectiv în tote sen-
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surile verbului a şe d: cărți agedate în 
rafturi, Gmeni aşedaţi lingă o mâsă, sat 
aşedui pe d6l etc. 

Mitropolitul Dosofteiu, 1673, f. 35 b: 

Că ţii, Doamne, mila de pre-aiunce 

Asedzată spre toţ cu gind dulce... 

In cronice aşedat se întrebuinţeză 
mai ales despre o Domniă îndelungată 

Şi liniştită, ca sinonim cu întemeiat. 
Ion Neculce, Letop. Il p. 215: „Da- 

bija Vodă aice în ţară domnind cu 
pace şi cu domnie aşăzată, cu ţară 
întemeiată, era om bun...% 

Nicolae Muste, Letop. III p. 13: 
„[Duca-Vodă] era Domn aşezat şi în: 

temeiat, şi harnic de Domnie pre 
acele vremi...“ 

Ibid. p. 9: „Dabija Vodă domnind 

cu pace, cu domnie așezată şi cu ţară 

întemeiată, era om bun şi blănd...“ 

O altă veche locuţiune : aședat la, 
minte „tâte bien equilibree“. 

Ion Neculce, Letop. Il, p. 282: „[An- 

tioh-Vodă] era om tănăr ca de doă-zeck 

de ani, om mare la trup, cinsteş, chi- 

peş, la minte aşezat, judecător 
drept... ” 

Acelaşi, -p. 251: „cunoştea Gavriliţă, 
pe feciorii lui că nu sănt toţi aşezaţi 

la minte, ce o samă sănt şi cam 

zlobivi...“, unde „zlobiv“ este o formă 

veche pentru zglobiii, antitesă cu 

„aşedat la minte“. 
V. Aşeg. — Domniă. — Minte. — Nea- 

ședat. — Zglobihi. 

2 Aşedât (pl. agedaturi), s. n.; part. 

pass6 d'aşed pris comme substantif: 
6tablissement, arrangement, accord. 

v. Aşedare. — Aședămînt. 

Aședămiînt (plur. aşedămîntură şi a- 
şedăminte), s. n.; 6tablissement, arran- 

gement, pacte, accord, fiancailles. Sa 

format din aşed prin sufizul -mînt   

(=—lat. -mentum), de care se servesc 

Românii chiar astădi la plăsmuirea 

nouelor cuvinte, de ex. legămînt, înv& 

țămînt etc. Noţiunea, fundamentală de 
şedere dispare aprope de tot în age: 

deinânt, înlocuindu-se prin acea deri- 

vată de statorniciă, de nemişeare, de 

„neclintire. O mai regăsim numai d6ră 

în sensul de „6tablissement pour ha- 
biter“, destul de rar, bună-6ră : 

Cantemir, Chron. I], p. 174: „dela 

aşradmântul Romanilor în Dachia pănă 
la acest Avrelian a trecut la mijloc 167 

de ani...“ 

Ibid. II, p. 42: „începătura şi pw- 

ceder6 şi așezimîntul cel mai de pre 
urmă, a acestui n6m...“ 

Amiras, Letop. III, p. 169: „orăn- 

duindu-se din locul Moldovei numai 32 
cesuri de alungul şi 2 cesuri de acurme- 

ziș pentru așezământul şi lăcuinţa, 
lor a Nohailor...% 

Cu sensul de „assiduite“ cuvintul ne 

întîmpină într'o locuţiune forte fru- 

m6să, dar excepţională, în doina ardele- 
nescă : 

Năcazul şi voia rea, 

Sai pus pe inima mea, 

Și s'au pus cu-aşe fămint 
Pină nvor băga 'n pămînt... 

(J. B., Trans. 2:5) 

Sensul de căpeteniă al cuvîntului, 

cel mai în circulaţiune, este acela de 

„arrangement“, „pacte“, „accorat. 
Ion Neculce, Letop. II, p. 287: ptri- 

misăse Antioh Vodă de poftia la Cra- 

jul Avgust pentru așezământul Dom- 

nici şi a ţării cum va fi, după cea, 
birui pre Turci...“ 

Constantin Brâncovânu (Cond. Mss. 

în Arch. Stat. p. 140): „după cum do- 
vedeşte şi cartia botarilor ce sănt mai 

sus zişi, de socotâlă şi de așăză- 
mănt...* 

Ibidem, p. 224: „şau făcut așeză.
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măni cu boiarinul domnii mele Cornia 
vel Paharnic pentru acăastă, moşie...“ 

Ion Canta, Letop. III, p. 184: „4: 
şezâmăntul păcii cu Nemţii şi alte 
trebi prin mănele lui ai trecut...“ 

Zilot, Cron. p. 82: „Domnul începu 
a oblădui ţâra cu bune începături : pre 
boerii cinstinduii şi înlesnindui, .pre. 
săraci dorindui şi miluindui; agedă- 
mint făcu în tâtă ţera de se cumpără 
tote breslele la darea dăjăiilor după 
stare şi putere...“ 

Un act moldovenesc din 1781 (Arch. 
Stat., Doe. Rom. II, No. 4, p. 10): 
„Şi S'au învoit schitul cu răzeşii şi ră- 
zeşii cu schitul, şi s'au făcut aşezământ 
cu zapis şi la o parte şi la alta...“ 

Caragea, Legiuire 1818, p. 12, în ca- 
pitolul despre „Tocmeli“: „In agiză- 
mânturi, veri ce să va tocmni, ori în 
scris, sau nescris, de nu va, fi înpotriva 
pravilelor, prinde loc de pravilă...“ Ii. 
p. 16: „de să va hotări cu așăzămint 
cum să să căpuiască, atunci să să ur- 
msze după așăzămînt şi legătură. 
Ibid. p. 45: „După cum tata sai muma 
sau moşul, înzestrând o fată, să vor 
aşăza cu ginerele pentru zestre, a- 
cel aşăzământ rămâne nestrămutat, a; 
decă: de să vor aşăza ca murind 
muer6 fără meştenitoriu să moştene- 
scă bărbatul toată zestr& ete.“ 

In ultimul text este deja vorba de 
aşedămini de nuntă, sensul deve- 
nit cel mai cunoscut în popor. 

„După ce un june sai flăcâi a v&- 
dut o fată de mai multe orf în locuri 
de petrecere, hanuri, hori, clăci, nunţă 
ete., şi dacă! este plăcută, el trimete 
pe unul din vecini saii rude cu o plo- 
scă băutură, ţuică, rachiu sait alt; ceva, 
la părinţii sai epitropii ef; şi dacă şi 
el este plăcut fetei sati junei, cei din 
casă b6ii acea ploscă, poftindu- a veni 
pentru vorbirea, zestrei şi aședămintul 
nunţii; după acâsta vine junele, pă- 
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rinţii, câte-va, rude sai vecini, se a- 

jung din zestre, pun aședămint de 

nuntă şi petrec cu toţii...“ (St. Istra- 

tescu, Dimboviţa, c. Cobia). 
Intr'o doină din Ard6l aşegămint se 

întrebuințeză, cu acest sens fără nici o 
lămurire, ca şi când par av6 nică un 
alt înţeles : 

Cine strică dragosteie, 

Mânce-i grâul pastrile 

Şi să n'aibă pâne 'n masă 

Şi nici sănătate ?n casă! 

Cine desparte doi dulci, 

Ducă-i corbii carnea în nuci; 

Cine desparte doi dragi, 

Ducă-i corbii carnea ?n figi; 

Cine face ord din grâi, 

Şedă 'n sânge pănă ?n brâă, 

„Să-l mânce vermil de viii! 

Ş6dă ?n sânge pină 'n barbă, 

Mânce-l viermii de ispravă! 

" ŞEdă "n sânge pină ?n piept, 

Să-l mânce viermii de tăt! 

Cine strică-asrgă mint, 
N'aibă ţarnă pe mormnint!,,. 

(. B. Trans. 251), 

Aşedămîntul de nuntă mai portă 

în graiul poporului numele de aşedat. 

„Aşedatul este un chip de lo- 
godnă, pentru ca si pâtă întra în 

cheltueli; când aii aşedat, sînt în- 

voiţi din zestre şi din tâte...“ (C. Cor- 
bânu, Olt, e. Alimănesci). 

„Cuvintele privitâre la căsătoriă : tri- 

misu=peţitu, aşedatu=logoditu, 
mire=ginerică...“ (St. Negoescu, Rim- 
nie-sărat, e. Bogza), 

„logodnă la ţtră se dice aşe- 
dat“ (P. Poppescu, Buzei, e. Chiojdu- 

Băsca; N. Vasilescu, Muscel, c. Glâm- 

bocel; I. Georgescu, Dolj, c. Gubancea). 

„Aşedat este atunci când se due 
de vorbesc părinţii ginerelui; ţine loc 
de logodnă...“ (|. Pretorianu, Dolj, 
c. Poiana-de-sus). 

In. fine, verbul așed având, între 
altele, sensul de „tempsrer“, Cantemir 
exprimă cu multă îndrăznâlă noţiunea.
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de „temperature“ prin agedămîntui a- 

erului, în Chron. ], p. 224: „de lu: 
cerurile carile în vremile stăpânitorilor 

din descălecatul ţări Moldovii cel vechii 

până la vremile noastre sor fi tâm- 
plat, de stars şi pusul locului ei, de 

aşezământul aerului, bişugul pă- 
mântului, ocolitul hotarălor şi altele...“ 
ceia, ce el însuşi în „Descriptio Molda- 

viae“ numesce : „atris temperies. 
v. Aședare.— Credinţă. — Logodnă. — 

Meringă. — Nuntă. — mânt. 

Aşedătăr,-6re, s. et adj; celui ou 
celle qui stablit, qui arrange, qui con- 

cilie, qui pacifie. 

Ureche, Letop. I, p. 178: „şi firea 

şi faţa îl lăuda a fire blănd, milo- 

stiv şi agezător...“ 
V. Așed.—! Aşedat. 

Aşecătură (pl. aședituri), s. f.; lieu 

bas. Loc aşedat. „De cătră popor se 
numesce aședilură ori-ce loc mai jos 
ca altul din pregiurul lui, numit acesta 

grind; la agedătură se mai dice şi 

japcă, iar dacă este tare jos şi apos 

—ploşniţă“ (St. Negoescu, Rimnic- 
sărat, c. Bogza). 

V. Aşe2.— Jupcă. — tură. 

Aşijă re 

Aşijderea 

Aşijderile 

„—.V. Așişdere. 

Aşişdere 8. aşijdere, adv.; de'mâme, 

pareillement. De asemene, tot aşa. 

Im texturi şi *n graiu circuleză de o 

potiivă formele așișdere şi aşijdere, 

astădi mai adesea, cu amplificativul -a: 
așişderea, așijderea. 

Moxa, 1620, p. 381: „aşa e şi maica, 

Mariia, aşișderia şi alte mueri.....“ 
Doma, „Chiela : 

Chi6lo, nu te legă&na 
Că rochiţa nu'i a ta,   

Cămeşuţa iar aşa 

Şi scurteic” asijderea... 

(6, D. T., Poes. pop. p. 837). 

Biblia Şerban-vodă 1688 p. 860, Paul. 

ad Rom. VIII, 26: 
Aşijderă şi Du- | 

hul înpreună aju- 

torâşte siăbiciu- adjuvat infirmita- 
nilor noastre... tem nostram... 

Nicolae Costin, Letop. Ilp. 6: „aşiş- 
der€ iarăşi nice înpăratul neştiind că 
aste socotâla cu sfatul Vizirului.....*; 

dar la p. 7: „iară părâtul agijdere de 
iznoavă, dacă zic6...“ 

A. Pann, Moş Albu, Ip. 51: 

Similiter au- 

tem et Spiritus 

Căci precum de mici crescându'i i-ai ferit de 

[foc, de vînt, 

De s6re, de frig, de apă şi de alte câte sînt. 

Aşijderea "i feresc iarăşi şi după ce se măresc 

Să nu cagă în vr'o cursă, precum mulţi se 

[poticnesc... 

“Fără amplificativul - a, aşișdere sai 

aşijdere e forte des în vechile texturi. 
Grigorie din Măhaciu, 1607 (Cuv. d. 

bătr. Il p. 107): „agișdere şi pâharii 
luo după, cină şi blagoslovi...* 

Act muntenesc din 1636 (A. LI. R.l. 

p. 16): „şi om văndut eu Stanciul de 
a m6 bună voe şi cu ştire a toate ru- 
deuiile mâle şi cu ştire tuturor vecini- 

lor miei şi deiîn jos şi deîn sus; așig- 
dere şi dumnelui ou cumpărat de a dum- 
nelui bună voe...“ 

Mitropolitul Varlam, 1643, 1 p. 73a;: 
„Ştiu ce mă va tămpina dela, dănşi, ce 

batăocuri şi ce ocâri şi ce munci, mai 
apoi şi moarte rria şi cumplită, agijdere 

după, ac6 înpărăţie şi slavâ,..“ . 

Şapte taine, 1644, p. 82: „nice să 

le priceştiuiască cu svănta pritaştenie, 
numai la moarte atunce să le cumi- 

nece; aşijdere şi masle încă numai la 

moarte să le slujascâ...“ 

Act moldovensc din 1699 (A. L.R. 

It p. 266): „am dat danie dumisale
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nepotului mieu Lupaşco Murguleţu roh- 
mistrul parte me ce să va alege în Za- 
hareşte şi în Slaviceni, aşişdere şi în- 
tmalte locuri...“ 

Moldovenesce se rostesce mai mult 
aşijdire, o formă scădută care ne în- 
timpină deja întrun act din 1615 (A. 
I. R. Ip. 128): „şi dumneei așijdire 
au mărturisit înnaintia nostră...* 

E şi mai interesantă, tot în zăpise 
moldovenesci, forma aşijderile, cu un 
-le acăţat prin analogiă cu „al-doile“, 
„almintrele“, „aiurile“ ete. 

Act din 1610 (A. [L.R.Ip. 29): „pre 
acol6 pre unde au mârsu acei oameni 
bătrâni şi noi aşijderile şi cu mulţi 
bojari...“; dar tot; acolo între iscălituri : 
„Şi mulţi boiari şi slugi domnești așij- 
dere mârturisim.., 

Altul din 1650 (A. L.R. Ilp.9%): 
„pâm vândut părintelui lui Iosip dript 
25 de lei bani gata; aşijderile şi de ? 
meri ce sintu pre lăngă hălăşteu am 
dat căte un leu pre măr...“ 

Altul din 1660 (A. [L.R.1p. 108): 
„aşijderile şi doă sălaşe de Ţigani... 

Incă ce-va, 
In Pravila Moldov. 1646, f. 18: 

„carele va fura haine dela feredeu, 
aşijidere (âmnwbAtpe) să se clarte ca, 
şi acesta ce-i mai sus serie...“, forma 
aşijădere e curi6să prin accentuaţiune 
şi prin vocala irraţională care desparte 
cuvîntul după aşij-. E şi mat curios 
la Moxa, 1620, p. 364: „Maxentie luase 
Rymul, Seviri altă lature, Maximianii 
alta, așişjderia (ainu Apa) Galerie. 
unde ne apare un fel de compromis între 
cele doă forme în circulaţiune : așişdere 
Şi aşijdere (cfr. Cuv. A. bătr. 11, 218, 
240; Weigand, Olymypo- -Walachen p. 44), 

Aşişdere derivă învederat din aşişă; 
însă de unde dre să vină nu numai tre- 
cerea lui ş în j în variantul: agijdere, 
dar mai ales finalul dere ? Cihac (| p. 
275) descompune cuvîntul în aeque- 
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sic-sic-de-iterum. Lăsâm la o par- 
te că în aşi- nu este nică un „aeque“, 
ci eccum“ (v. ” Așa). Ne întrebâm 
numai: în ce mod latinul „de-iterumt, 
contras cel mult în „ditero“, ar fi pu- 
tut deveni românesce -dere? ş'apoi 
cum un asemenea dere s'a conservat 
exclusiv în agijdere? După î însuşi Cihac 
(IL p. 116) din latinul „iterum* sa nă- 
scut românul „iară“, Să admitem do 
cam dată că așa, este; dar tocmai atunci 
trebuia să se capete un aşişder ă, nu 
un aşișdere. 

Atât trecerea lui $ în j precum şi 
finalul -dere se datoresc i înriuririi sla- 
vice, şi anume celei serbesci. Serbesce 
„de meme, pareillement“ se gice „ta- 
kozdere“, adecă, „tacojdere“, din paleo- 
slavicul 'PakowAeme „eodem modot, al 
căruia ulţim 2 între doă vocale devine 
r după un rotacism proprii foneticei 
serbesci (Miklosich, Gramm. 1 p. 836). 
Slavismul dară, şi în specie serbismul 
lui takozdere e sigur, Jar forma ro- 
mân6scă aşijdere nu este decât o imi- 
taţiune, o imitaţiune însă forte impor- 
tantă din punctul de vedere istoric, 
de 6ră ce ea s'a putut nasce la Ro- 
mâni în vâcul de mijloc numai în ve- 
cinătatea elementului serbesc, prin ur- 
mare în Oltenia şi în Banat, nu pe 
aiuri, 

V. YAșa — Aşişi. 

Aşişderea. — Așișdere. 

Aşişi, asași, asâşi, adv.; comme cela, 
tout; d'un coup. Derivă din a şi sai 
aşa prin intensivul -şi, care jocă în 
morfologia română întocmai rolul la- 
tinului -que. Forma aşi se mai regă- 
sesce în vechile texturi, bună-6ră în 
Pravila dela Govora, 1640, f. 670: 
„cine grăiaşte de acâsta, că cela ce mă- 
năncă carne nu aste destoinic a sfintei 
priceştanii, cine grăiaşte aşi, anate-
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ma...“ Prin sens, agişy este aşa, dar 
tot-d'a-una cu noţiunea de răpediciune, 

astfel că une-ori devine pe deplin si- 

nonim cu în-dată. Formele agiși, 

aşaşi şi așăşi ne întimpină de o po- 
trivă, în aceiaşi epocă şi chiar la a- 

ceiaşi scriitori. 

"Dicţionar româno-latin din Banat 
circa 1670 (Col. |. Tr. 1883 p. 425): 

„Ashishi. Statim. Confestim.“ 

Coresi, Omiliar 1580, quatern. VI 
p. 13: „n'arâ fi judecată derâptâ aca- 

sta de-aşii da eu voao agşașă darului 

şi cinst6...“ 

Text omiletic din sec. XVI (Cod. 

Mss. miscell. al bis. Sf. Nic. din Bra- 

gov, p. 361): „Pilipă, dâca auzi acesti 

cuvânti, aşaşi purcâse, nu zise eliu să 

mergi: mainte a-casă să'mi lasi casa 

şi fămeia cu s6mă, bună saii cu toc- 

meâlă bun, ce numai cătii zise lui Hs, 
vino după mine, așaşii pore6se, nu cu: 

getă elii nemicâ,..“ 
Legenda Sf. Parasceve, text din sec. 

XVI (ibid. p. 69): „şi aşa amu ră- 

dicâ-se ia spre fire şi așaşi de în- 

frâmseţă ia, sufletului, căti şi spre ia 

înplu-se cuvântul prorocului...“, unde 

însă aşaşii pote să fie aşa şie, a- 

decă: „aşa de'şi înfrâmseţă sufle- 
tul“, textul întreg fiind plin de ase- 

meni metatese sintactice. 

Bașmul „Fata Ciudei“ (Sbiera, Po- 

veşti p. 62): „Dacă vrei ca să nu mai 

aibi grijă de Smei, după ce ţii lua 

soţia din mâna lui, apoi să.nu ţi-o 
ieai aşaș îndată, măcar că ai pute 

fâră frică, ci mai întâiu te du pînă 

ac0l0...“, unde aşaşi se mai completeză 
prin îndată, care este aci aprâpe 

pleonastic. 

Câte-odată așiși exprimi, nu numai 
repediciunea, dar şi uşurinţa cu care 

se face ce-va, neașteptat saii nepregătit. 

Pravila Moldov. 1646, f. 42: „ori- 

cine va putia şi de va vria să căarce   
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pre locul lui şi pre hotarulii lui, sau 

de să va nemeri aşiaş fieşte-cumi 

să să tămple să găsâscâ vre o co- 

moară, să chiamă să fie a lui...“ 

Nicolae Costin, Letop. II p. 19: 
„aii trimis [Duca-Vodă] ca să'i cuprindă 

pe toţi săi prindă, ce unora le-ai! fă- 
cut, Dumnezei cale de ai scăpat în 

țara Ungurescă, Mihai biv-vel-Spătar 

scăpase aşiși din rădvan ducăndu!l la 
Cucoreşti —ţiindu'i giupânâsa lui poala 

tămbariului despre partea ce era paz. 

nică...% | 
Nicolae Muste, Letop. III p.9: „ai 

prins pe boierii Munteneşti şi "i de- 
deră pre măna lui Grigorie Vodă : 

pre Mihaiii şi pre Iordachi Cantacuzi- 
neşti feciorii lui Constantin Postelni- 

cul. Numai Şerban Logofătul ai scă- 
pat: aşăşi din gloată denaintţea vezi. 
rului nu Lai văzut nime ce sai fă- 

cut...“ 

La Cantemir aşași are obicinuit în- 

țelesul de chiar „et mâme“, o nu- 
anţă logică a înţelesului de îndată. 

Tată patru pasuge din Chronic: 

I, p. XLII: „Aravia fericită, pie: 
troasă şi c6 pustie, nefericir6 şi pus- 
tietată cars armele turceşti i-ai mes- 
tit nu numai aii gustat'o, ce aseș până 

la beţie şi amețslă au sorbit'o...“ unde 
la p. LXV însuşi Cantemir se exprimă 

latinesce : „sed etiam ebrietatem 

usque crapulamque exhausit“. 

II p. 62: „şi nu Mano, ci așâș nici 

Lado loc n'are în limbă ca acesta ţi- 
găn6scă,...* 

IL p. 277: „lovind oraşele de pen 

pregiurul Misenii şi a Ciorbii, şi de 

năprasnă rău prădându-le, ageș de tot 

le-au prăpădit...* 

IL p. 361: „Avut'am noi, încă la 
Țarigrad fiind, Hronicul Muntenesc, şi 
așeş cu sângură mâna lui Şerban Lo- 

gofătul pe proastă limba grecâscă, 

scris...“
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La Ion Neculce așaşi ni se înfăţișeză 
cu înţelesul de cu atât mai viîr- 
tos „ă fortiori“, derivat d'a-dreptul 
din sensul fundamental aşa-şi „ita- 
que“, adecă mai mult decât simplul 
aşa. 

Neculce, Letop. II p. 330: „Moscalii 
pedestrimea este pr6 tare, mai tare 
decât tâte. nâmurile la războiu, că 
sta ca un zid nemişcat;; că de n'aii 
putut Şvezii să'i bată şi săi spargă, 
dar alte n6muri aşăși mai nici o pu- 
tere să'i spargă...“ 

Acelaşi p. 410: „Peritaii atunce 
multe vite a lăcuitorilor, iar a bejena- 
rilor aşaşi ai perit mai de tot, fiind 
ei nişte oameni neaşezaţi...“ 

Porte des, mai ales în graiul actual, 
aşişi însemnâză numai: astfel în- 
dată, fără întărdiare. 

Nicolae Costin, Letop. II p. 53: „Şi 
pe Giaun, Mărzea Vai luat cu tot o- 
gacul lui, şi pre toță i-au gonit fără, 
drum prin stuh, şi așăși i-au trecut 
peste Nistru...* 

Axinti Uricarul, Letop. IL p. 155: 
„ai dat poroncă să se strângă toate 

oştile că va să oştâscă împrotiva Mo- 
scalilor, şi așaşi şi singur Împăratul 
ai purces în luna lui Noemvrie din 
Tarigrad şi ai mers la Udriiă..,“ 

Alexandri, Rusaliile, sc. .13: 

„Susana. — Scii una? Aştept pe soră- 
mea în astă n6pte. Imbracă-te femeesce 
şi vină; de te-o întălni cine-va, a, crede 
că-i Il&na. 

„Resvrătescu. — Minunată idee! A- 
şâşi chiar mă duc să&mi pun ca- 
trinţă,..“ 

Acelaşi, Cinel-cinel, sc. 16: „Nu vă 
remâne decât să vă măritaţi cu ţărani. 
Şagaşi am.poruncit să vie preotul din 
sat ca să facă chiar acum nunta...“ 

Acelaşi, Craiii-noii, sc. 2 ; „Scii ce, 
Dochiţă? hai să'i ascundem noi doi... 
așiş să nu'i găsască nici dracu...“ 

  

  

    
  

  

Să se obşerve că în cele trei pasage 
de mai sus Alexandri scrie aşâşi, a- 
şaşi şi aşiş, deşi nu există în ele nici 
o deosebire de sens. 

După cum aşa se scurteză la po. 
por în şa, de asemenea din aşaşi se 
face şaș. 

Basmul „Tetu-legănat (Sbiera, Po- 
veşti p. 81): „EL au înghiţito șaş 
de-o dată, şi cere să-i mai dee...& 

Basmul „Capra cu iedii“ (ibid. p. 
204): „Ursul şaș îl apucă şi crom- 
poțesce, apoi sare iute şi după cel- 
lalţă... 

V. Așa. — Aşişdere. — “ŞI, 

Aştemăt, adv.; soudain, subitement, 
ă la sourdine, furtivement. Acest cu- 
vînt ne întimpină de trei ori în poe- 
siile poporane culese de d. G. D. Teo. 
dorescu, şi anume : 

Balada „Vălean“ din 'Teleorman (p. 
554): 

Turcii, unde ?1 audia, 
Planul măre că şi schimba: 
Aștemăt. sapropiea, 
Semn lui Nedea că “i fâcea, 
Pungi de bani îi arăta... 

Balada „Stanislav Vitezul“ din Brăila 
(p. 566): 

Grecul, banii când vedea, 
Minţile din cap pierdea, 
Cu ochii la ei era 
Şi măre se "ndupleca, 
Pe Stanislav îl lăsa, 
După c6uş se ducea 
Şi aştemătul călca... 

unde urmeză a se ceti: „şi aștemăt îl 
călca. 

In fine, balada „llincuţa Sandului“ 
tot din Brăila (p. 637): 

Foicică ş'o lalea! 
Când Ilinca ajungea, 
Turci aştemăt se vedea; 

- Sandulssa de'i simţia, 
Nici o clipă nu perdea, 
Pe Ilinca ascundea 
Şi 'nainte-le eşia..,
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In condiţiunile în cari ni se presintă 

acest adverb, fără varianturi fonetice 

şi numai din regiunea, de lingă Dunăre, 

e forte a-nevoe a se rosti cine-va asu- 

pra originii lui. Cuvintele cu finalul ne- 

tonic -ăt, -&, -et (= -itum, -ito) sint 

generalmente de o proveninţă latină: 

" gemăt, suflet, muget, umblet etc., deşi 

acest sufix se pote acăța şi la tulpine 

străine, ca în: trăsnet, pocnet şi al- 

tele. Astfel, din „tem =timeo“ noi am 
format substantivul temăt „crain- 

te, apprâhension“. Noţiunea „cu t6- 

măt“ corespunde destul de bine sen- 

sului lui aștemăt „furtivement=—erain- 
tivement“; dar cum 6re să ne expli- 

câm pe iniţialul aş-? Ni se mai pre 
sintă o altă etimologiă. Iniţialul aşte-, 

- după fonetica, nostră, pote fi în loc de 
aşche-, de Gră-ce în gura poporului 

se aude „aşiiă“ pentru „aşchiăt. In 

acest cas forma corectă a cuvîntului 

ar fi aşchemăt sai mai bine aşchia- 
măt, al căruia -chiamăt ar represinta, 

exact pe latinul clam- „furtivement“, 
întocmai ca în „chiar=clarus“; dar totuşi 
remâne de explicat aş-, peste care nu 
putem trece cu uşurinţă, 

y. -66. — Temăt, — Furiş. 

Aştept (aşteptat, aşteptare), vb.; at: 
tendre, patienter, esperer. A sta pînă 

ce vine cine-va, sai se întâmplă, ce-va, 
privind într'acolo cu ochii saii cu gân- 

dul: latinul adspecto, formă po- 
porană pentru clasicul exspecto. 
Al nostru aștept nu s'a format pe tă- 
rîmul românesc din aşpept, ci deja 
în latinitatea rustică trebuia să fi exi- 
stat o formă assimilativă adstecto 
alături cu adspecto, de vreme ce 
în dialectul sicilian se dice de o po- 
trivă astittar şi aspittar (Tra- 
ina, Vocab. p. 95). ). Şi n dialectul friu- 
lan se aude astitta, ca gin cel ta- 

21,177, 11. 
    

rentin (W. Meyer.Libke, Gramm. d. 

langues romanes, I p. 495). 

Ca verb activ, aştept se construesce 

cu acusativul, prin sai fără pe; ca 
verb reflexiv, m aştept se constru- 
esce cu la, dela, pînă la; în ambele 

casuri, se pâte construi cu subjuncti: 

ul. „Așteptă-mă că vin îndată; aştept 
să "mi respundă la scrisorea ce i-am 

trimis; aştept înviuarea morţilor; aş- 

teptâm Pascile cu bucuriă; ce mai aş- 

tepiaţi? ce bine poţi aştepta dela atari 

Gmeni? la acestea nu m'am aşteptat“ 

(L. M.). | 
Legenda Sf-tului Nicolae, sec. XVII 

(Cod. Mss. miscell. al bis. Sf. Nic. din 

Braşov, p..154): „toată cetat6 plănge 

şi debiia te aștepiâ...“ 
Mitropolitul Varlam, 1643, f. 24a: 

„săl foarte cu dâdinsii așteptâmii şi 

foarte să ne t6memii şi să ne grijimă, 

că fără de greş va veni.. 

Pravila lui Mateiu Pasarab, 1652, 

p. 127: „să nu aşteptăm să ne fie pă- 
catele neertate, că deca vomii muri, 

ru se vor erta cu prescurile...“ 
Nicolae Costin, Letop. Il, p. 77: 

„cum i-ai dat ştire, n'aii mai aşteptat 

Sfânta Liturghie, ce aii mers de grab 
la Curte...* 

Nicolae Muste, Letop. III, p. 35: 

„nime n'aii dosit, ce toţi ai așteptat, 
Iuăndu'i cu bine Bogdan Hatmanul, şi 

ştiind şi pre Antioh Vodă erâşi Domn 

de jeră, toță Laiu aşteptat pănă ai 

venit... 

A. Văcărescu, p, 65: 

Să văd drumul d'a mă duce,S e = 
La iubita mea cea, dulce, za 

Carea tristă şi deşteptă FA Sc Ab 
Cu dor mare mă aşicptă... Z Z 

Tep 

      

Beldiman, Tragod. v. 293: 

Grecii aceşti mult cu minte, aceşti adânci 

şi isteți, 
"Urmări, fapte de aceste, puteai dela el s'a- 

ştepți? 

65
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Costachi Negruzzi, O alergare de cai. 

II : „în vîrstă de trei.deci şi cinci ani, 
aşteptă şi doresce mârtea -ca o feri- 
cire...“ 

Balada „Vulcan“ : 

Mergi acum la tine-acasă 

Şi'ți iea haine de miresă, 

Și m'aşteptă bucurâsă... 

Sensul aştept=e x specto este cel 
mai obicinuit, 

Coresi, 1577, ps. LXVIII: 

Imputare aştep- Opprobrium ex- 

tă sufletulii mieu spectavita- 

şi pănâtate... nima mea, et mi- 
|  seriam... , 

Noul. Testament, 1648, Luca [, 21: 

Şi era oamenii a: | Et erat plebs 

șteptăndui pre Za- exspectans 

charia... | Zachariam... 

Cantemir, Chron. I, p. XĂVIII, 

LVII, seriând în do8 limbi: 

Gratum imo fa- Plăcut şi încă 
vitissimum habe- cu fericire ne-ar 

remus, nos neque îi fost, nică nora- 
fortunam  huius cul acestui câmp 

campi tentasse, să fim .ispilit, 

neque legitimi nică cununa acei 
certaminis coro- după pravilă lup 

nam exspec: 

tasse.. tat... 

Cu acest sens de exspecto, a: 
ștept exprimă în sfera, sa noţiunea, cea 
mai generală : aştept cu frică, aştept 
cu speranță, aștept cu sficlă, aştept cu 
îndrăznlă, aştept mult, aştept puţin 

etc., astfel că, din causa, acestei gene- 

ralități a lui aştept, sinonimul mai 
specialisat a dâst, care însemnâză a. 

nume o aşteptare nerăbdătâre sai de 

scurtă durată, circuleză forte rar, lu 
unii scriitori de loc. Ori-unde e vorba 
de răbdare, adâst nu se pâte între. 
buinţa, ci numai aştept. 

Coresi, Omiliar 1580, quatern. IV, 

-p. 8: „acestii bolnavi n'au făcutii aşa, 

ce şi prein tărgă trecu, şi toate alalte 

  
te să fim aștep. 

  

căte zisemi răbdat-au, Şi aştepta 
pentru credinţa ce ave cătră Hristos...“ 

Mitropolitul Dosofteiu, 1673, f. 40 a.: 

M'oi îmbărbăta-mâ şoi pune răbdare. 
Aşteptind pre Domnul cu inemă tare... 

Costachi Conachi, p. 222 

Atunci înplântându'mi ochii în întuneric, pre 
(Mări, 

Rog pe Dumnedei s "aprind'a sale ceresci câ- 
(mări, 

Ca, să poţi veni degrabă la locui cel îusemnal. 
Unde cu tovărăşiţa n op ţi întregi te-am 

(aşteptat... 

Gr. Alexandrescu, „Cimitirul : 
Vicl6:.ul îşi desbracă aici ipocrisia ; 
Acel căit se'mpacă cu ceru *ntâritat; 
Aici fapta cea bună vis6ză vecinicia 

Ş'aşieptă ne'ncetat. 
Și omul care crede, şi omul ce aştepta, 
Do sfintă mângăere în veci e însoțit; 
Pacea va fi cu dinsul; el va lua r&splată, 

Căci a nădejduit... 

Cu acest sens, aştept devine chiar 
sinonim cu răbd, corespundend li 
tinului „sustineo“, grecului srroutvo. 

Silvestru, 1651, ps. LV: 
„Să ascundă şi a.74 ratare 

păzescii . urmele 
mâle,cănd aştepta 
sufletul mieu... 

nov gvâis ovgi , 

xadizeg vai: 

Hetva tă Wujij 

| How... 

la Coresi, 1577: „răbda, sufletuli 
mieu€, 

Mitropolitul Dosofteiu, 1680, ps. 
XXXIL: 

<  <€ - 

day ua 
< 7 - 
VNOmMEvei 1) 

„imă sufletul 

nostru  așteptă 

pre Domnul... Kugig... 
tot aşa la Silvestru, 1651, iar la Co- 
resi, 1577, fără preposiţiune : „suile- 
tulă nostru aşteptă Domnul“. 

Dosofteiu, 1680, „ps. LĂ VIII: 

Și aşteptat: am ! 

pre care cu mine | 
să ducă tângă, şi | 
nu era... i 

  

Nei vztperwvu 

ou/iviroiuevov, 
+ < îs. zei ou unâgăe...
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la Silvestru : „şi aşteptatu pre cine 7] va 
mai duria“ ; la Coresi: „şi aşteptai cine 

cu mine va scrăbi...% 
De aci legătura lui aştept cu mult 

sait de-mult, cari nu se legă hine cu 
sinonimul adâst. 

Nicolae Muste, Letop. III p. 67: 
„bine aţă venit, că de mult vă a aşiep- 
ta, dragii noştri !...% 

Mitropolitul Varlam, 1643,] f. 19b: 

„cadi cătră mila Lui, că de multi te 

aştaptă...* 

Acelaşi f. 21 b: „ne-au aşteptat în 
multă vreme ca să ne pocăim...“ 

La Varlam, ibid. f. 19 a, a aştepta 
este un semn de lene, de părăsire, 

de lipsa energiei: „ce te pârâseşti, pâ- 

câtoase ? ce te leneşti ? ce aştepţi ?...%, 
unde ar fi peste putinţă a întrebu- 
inţa pe adâst. 

klementul răbdării reese nu mai 
puţin lămurit în următârele pasage: 

Zilot, Cron. p. 115: „Brâncovânul în- 
țelese inşelăciunea Cantacozinului ; dar 
ce să facă atunci la aşa câsuri primej- 

diâse ? fără decât sta încremenit, „de 
teplând ce va. aduce întâmplarea...! 

Ion Neculce, Letop. II p, 199: „ai 

răspuns sehastrul să aştepte Stefan 
Vodă afară pănă şi-a isprăvi ruga...“ 

Nicolae Costin, Letop. II p. 160: „se 
roagă să mal aştepte până le va, veni 
răspuns... 

Ihid. p. 7: „mă rog, Doamne, să să 

pue acesta om la o închisoare, sait să 
"mi plătescă acum, că nu 7] pociu 'aş- 
tepta...“, adecă: am răbdat destul. 

Cantemir, Chron. II p. 361: „ne-au 
căutat a muta vreme şi a aştepta 
pănă când ne va veni la mână...“=,il 
a bien fallu ajourner ct patienter 
jusquă...* 

De aceia, nu e tocmai corect în Psalti- 
reu lui Corbea, 1700 (Mss. în Acad. Rom): 

Şi nu vor ave cum a sta, 

A răbda şa adăsta.. 

  

  

unde după „răbda“ trebuia să fie: „as- 
tepta“. 
Rebdare ca o trăsură caracteri- 

stică a lui aştept se exprimă întrun 
mod aşa, dicând plastic, se personifică, 
de cătră popor în „sfintul Aşteptă“. 

„A plăti la sânt u-Aşteptă=envoyer 
aux calendes greeques“ (Baronzi, Limba 
română p. 47, 85). 

„Sa face tr6ba la sfîntul Așteptă“ 
(Poiş6ra din Sibiu, 1886 p. 9). 

I. Crângă, Povestea lui Harap-alb 
(Conv. lit. 1877 p. 174): „Cum văd eu, 
frate-mei se pote culca pe o ureche 
din partea vâstră ; la sfântul Aşteptă 
sa împlini dorinţa luf...& 

Lungimea, rebdării în aştept se de- 
scrie prin: „din câs în câs%, „din di 
în Qi“, „din an în an“. 

Ion Neculce, Letop. II p. 323: „aii 
mers la lași dărji şi sumeţi, agteptând 
din c6s în câs să le vie cărți dela An- 
tioh Vodă...* 

Acelaşi, Letop. II p. 318: „[Mihai 
Racoviţă] sta, acolo, din câs în ces dș- 
lepta să apuce Domnia...“ 

Nicolae Costin, Letop. II p. 29: „căţi 
şi mai rămăsesă, aştepta din câs în cca 
să ia, care încotro va put6...“ 

Acelaşi, Letop. IL p. 139: „nădăj- 
duind în mila lui Dumnezeii Şi aştep- 
lând din zi în zi să i se scoată Dom- 
nia Moldovil...* 

In proverbi şi 'n idiotismi: 
„Așteplă îmbucătura, să i-o dea mură, 

în gură“ (A. Pann, I, 106). 

„Marfă gata bani aşteptă“ (ibid. II, 87). 
„Lote fonfologele îşi aştept norocele“ 

(ih. II, 117), unde pluralul aştept. în loc 
de aşieptă este o licenţă. 

„Așteptă ca mortul colacul“ (P. Îspi: 
voscu în Tocil. Rev. 1882 ţ. 1 p. 234). 

Aştept în tot vacul 
Ca mortul colacul. 

(Ibid,)
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„Aşteptă ca poreul muchea toporu- 
lui“ (îb.). 

„E re când aştepţi la mâna, altuia“ 
(îb.). 

Ghicit6re ardelenâscă despre „Spin“ 

Ce stă în călecică 

Şi aşteptă cărnecică ? 

(Tribuna din Sibiii, 1885 p. 919), 

Variantul muntenesc : 

Ciuta mare 

S6de ?n cale 

Şi aşteptă 

Caine moale, 

(Bulgirescu, 17). 

Repeţirea lui aştept pentru ai da 

mai multă energiă presintă în graiu di- 

ferite nuanţe forte interesante, despre 

cari se pote judeca după următorii spe- 
cimeni : 

Basmul „Fata săracului“ (Ispirescu, 

Legende p. 180): „Ţăranii aștrplară ce 
mai aşteptară, şi dacă văgură că cu- 

cona nu le face nici o judecată, între- 
bară...“ , 

Balada „Şalga“ 

Iară Şalga "i urmăria 

Şi din gur' aşa răcnta: 

Ian aştept” aştept aşteptă, 

Să luptâm la luptă drâptă... 

Balada „Ioniţă“ din Bucovina: 

Ieşi, Firuţă, la făntână, 

La fântâna din grădină 

ling” o tufă de sulcină, 

Că te-aştepi făr' de hodină 
La fântâna cea de sus, 
Că te-aştept cu dor nespus; 

leşi, Firuţă, la zăplaz, 

Că te-aștept cu dor şi haz... 

(Marian, Buc 1, 45). 

Doina „Bobocel“ : 

— Du-te, puiule, mă lasă, 

Că zorile se revârsă 
ŞI te-așteptă mă-t'a-casă, 

  

  

— Frungdă vede de năut! 

Să nvaştepte. cât de mult, 
D'aicea nu mă mai duc, 

Că e bine ?n aşternut; 

Să m'aştepte cât o vrea, 

Nu plec dela dumntta,., 

(G. D. T. Poes. pop 305). 

Doină din Arde: 

Du'ţi, bade, dorul cu tine, 

Nu”! lăsa de-alâii cu mine, 

Că eti am de secerat — 

Dor aşicptă sărutat, 
Și eu am de făcut fin — 

Dor aşteptă strîns la sin. 

(Familia, 1883, p. 215). 

Cihac (|, 19) aduce locuţiunea : „nu 
mă aşteptam la acesta = ital. questo non 
me laspettava“. In popor se dice o- 
bicinuit : nu mă aşteptam la una ca 
acesta. 

Urechia, Letop. Ip. 154: „mulţi din- 
tre dînşi se ispitia să apuce Domnia, 
ales pribegii carii de mult aştepta una 
ca. acâsta,,. 

Ion Neculce, Letop. II p. 201: „de 
mult aşteptau ei una ca acesta să 
"mi vie, 

O frumos expresiune: „aştept milă 
şi cinste“, la Nicolae Muste, Letop. II] 
p. 31: „aşteptănd [Antioh-vodă] milă 
şi cinste de cătră Impărăţie peniru 
Slujba ce s'aii făcut, Ja deşertarea Ca- 
meniţei, că nu era, puţină Slujbă, în 
loc de milă lat mazilit... 

Ca, particularitate fonetică, este în 
unele texturi forma, aştaptă în loc de 
aşteptă. 

Codicele Voroneţian circa 1530 (ed. 
Sbiera p. 62): „aştaptă îmvieer6 ce ce 
va se fie morţiloru...* 

Ion din St. Petru, 1620, 13 (Mss. în 
Acad. Rom.) : „te întorce inapoi la lume, 
că.te aştaptă înpărăţie... 

Mitropolitul Varlam, 1643, f. 192 a: 
„raiul te aştaplă, hrana căa, dulce te 
tăînpină...&
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Mitropolitul Dosofteiu, Liturgiar 1683 

f. 46 a: „stau naintia fiaţii slăvii-tale 

de '$ aştaptă acia dela tine bogată 
mia... | 

O altă particularitate este aştepta- 
vrem şi aştepta-văm în loc de aștepta- 
vom. 

„Coresi,  Omiliar, 1580, quatern. 
XXXVII p. 8: „loannii auzi în legâ- 
tură, lucrulii lu Hs., tremise doi uce- 

nici ai lui, zise lui: tu eşti cela ce e 

să vie, au altuli agtepta-vrem ii ?...%; 
iar mai jos p. 10: „tu eşti cela ce va 
să vie, au altuli vămi! agteptu 2...% 

V. Acept. — Adâst. — Ingăduesc. — 
Rebd. 

Aşteptă (Sfintul-). —v. Aştept. 

Aşteptăre (pl. aşteptări), s. f.; Pinfin. 
daştept pris comme substantif: -at- 

tente, expectative. Acţiunea, de a aş- 
tepta pe cine-va saii de a se aştepta 

la ce-va. 

Costachi Conachi p. 222. 

M5 lași, crudule, în focul aşteptării în zadar 
Cu năluciri să trec nptea şi ditia cu plâns 

[amar... 

Gr. Alexandrescu, „Umbra lut Mir- 
cea : 

Dar a nopţii nâgră mantă peste dâluri se 

[lăţesce ; 

La apus se adun norii, se întind ca un veş- 

| [mîut; 

Peste unde şin tăriă întunerecul domnesco; 

Tot e grâză şi tăcere... umbra întră în mor- 

[mînt. 
Lumea e în aşteptare... “ 

In aşteptare, ca şin verbul „aştept“, 
predomnesce elementul răbdării. 

A. Pann, Fxotocrit, II, p. 31: 

Cela ce în aşteptar: 
Va av6 multă răbdare, 

El cu vreme dobândesce 

Aceia care doresce... 

  

Silvestru, 1651, ps. LXX: 

Că tu eşti a- Quonium tu 
şieptaria mia, es patientia 
Doamne, Dum.- mea, , Domine : 
nezău nădiajdia Domine,  spes 
mia... mea.. 

unde la Coresi, 1577: „tu eşti râb.- 
dar m6“; la Dosofteiu, 1630, de a- 
semenea; jar în Biblia Şerban-vodă, 
1688 : „tu eşti îngăduinţa ms. 

Omiliarul dela Govora, 1642, p. 455: 
njrătva pehtru păcate nu se mai afl, 
ci o așteptare înfricoşată, a judecâţiei 
lui Dumnezeu...“ 

Mitropolitul Varlaam, 1643, 1, f. 21 
b: „iară noi ne-am răsi şi ne-amă 
bâtut gocă de îngăduinţa lui şi 
de așteptaria...* 

Acelaşi, f. 258: „ne arată să răb- 
dâmi şi noi la rugă mult şi cu a- 
şteptare să ne rugâmi,..* 

Cantemir, Chron. II p. 299: „mână 
de agiutoriu întinzând şi binele, carele 
peste nedejd6 şi aşteptare lor era, 
făcându-le...“ 
„Y. Aştept. — * Aşteptal. 

”Aşteptăt,-ă, adj.; le part. pass 
dWaştept pris comme adjectif: at- 
tendu, expect, desir6. Ce trebui să 
vină, ce se aşteptă, fie cu plăcere 
saii speranţă, fie de nevoe sai cu te- 
mere, dar mai ales cu răbdare. 

Cantemir, Ist. Ierogiif. (Mss. în Acad. 
Rom. p. 57): „De& sosind cia mie pen- 
tru frica, iară lupului pentru foamiu 
mult dorita şi așteptata sară, a- 
mândoi înpreună pureâsăm...% 

Acelaşi, Chron. II. p. 188: „să ve- 
nim la, cel mai de pre urmă şi cetito- 
riului român mai așteptat cuvânt...“ 

I. Văcărescu, p. 320: 

Numai sufletul ce spaima 
N'o cunâsce nici de cum, 
Talaz, tunet, foc, nici trăsneţ
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Nu'l fac s'abată din drum, 

Arătând că așteptate 

Tote dela dînsul sînt,.. 

Costachi Negruzzi, Ati mai păţit'o 
şi alţii: „...scapă în hudiţa unei ma- 
halale, ajunge la o căsuţă cunoscută 
unde era aşteptat, îşi lasă, galoşii la 
scară, întră obosit Şi trudit, şi vede 
că “i aduc dulceţi. O, ce bun obi- 
celu !...« 

V. Aştept. —  Aşteptal. — Așleptate. 

*Aşteptăt, s. n.; le part. pass 4'a.- 
ştept pris comme substantif. Frumos 
sinonim cu aşteptare, cu aştep- 
taciune şicu aşteptătură (Ci- 
hac), dintre cari primul exprimă numai 
acţiunea, al doilea este o formaţiune 
teoretică neîntrebuinţată, iar de cel al 
treilea ne putem servi numai când 
aşteptâm ceva mărunt cu supărare 
sau cu despreţ. 

Mitropolitul Dosofteiu, Liturgiar 1683 

f. 39 b: „adăţii aminte de noi păcă- 
toşii şi netriabnicii şerbii tăi, cândi 
strigămii noi pre svăntul şi închinatulii 
numele tău, şi nu ne ruşina pre noi 
de cătră așteptatulă milii tale...“ 

v. Aşteptare. — + Așteptat. 

Așteptăte (pe-), adv.; en attente. 
Aşteptânăd merei, întPuna, fără 
preget. 

Doina „Dis-aii badea“ : 

Unde eşti, bădiţă frate, 

De mă laşi pe aşteptate? 

— Taci, lelițo, cam venit 

Decum luna s'a ivit... 

(Alex., Poes. pop.*, 6.) 

Se întrebuințeză mai mult negati- 

vul: „pe neaşteptate“. 

v. Aştept. — Aşteptat. — Neaşteptate. 

Aşteptăciune. —v. 2 Aşteptat. 

Așteptător, -6re, adj. et subst.; at: 

  

  

tendant. Care aşteptă. Cuvint a: 
prope neîntrebuinţat. 

Nicolae Costin, Letop. LI, p. 108: 
„vom fi aşteptători de răspuns...“ 

Mitropolitul Dosofteiu, Synaxar 1683, 
Sept. 3 f. 5 b: „şi mărturisiia cu *n- 
drăznire cuvântuli Domnului Hs. și 
încă şi aşteptătoria bucurie a svinţi- 
lorii la împărăţâia, ceriurilor...“ 

V. Aştept, 

Aşteptătură. — v. * Așteptal. 

Aștern (agternul, aşternere), vh.; 6 
tendre, longer, deployer, paver; faire 
le lit, le coucher. „A prepara un aster- 
nut; a aşterne patul =a pune pe pat 
veșmintele necesare spre a put dormi 
pe dînsul; a aşterne mâsa=a adorna 
m6sa cu cele necesare spre a pute 
mânca ; a aşterne vitelor =a face as- 
ternut vitelor; a aşterne pe cine-va la 
pămînt = al arunca la pămînt... (Lau- 
rian-Massim). Din latinul asterno= 
adsterno. 

Intrehuinţarea cea mai obicinuită : 
aștern de culcat, 

Beldiman, Tragod. v. 235: 

Franzelă, pui de găină, ciorbă să'i dea de 

mâncat, 
Și noptea doă saltele să'i aşterni de culcat... 

Aştern drumul =il acopăr cu 
covore, cu flori ete. 

Mitropolitul Varlam, 1643, 1 f. 91p: 
„unii aşterne veşmentele sale de câlea 
prinse asinul lu Hs., alţii tâia frundză 

de punia pre cale pre unde mergia...“ 
Gheorgachi, Letop. III, p. 314: „Și 

tot într'acâstă zi eşind Domnul din bi- 
serică, toate rufeturile aștern pe gios 
dela uşa bisericii şi până lu uşa Spă- 
tăriei năfrămile lor... 

Bolintin6nu, „Mihaiu revenind dela 
Dunăre“ : 

în... lară luna plină 
Le aşterne drumul cu flori de lumină.
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Aştern cu pâtră = pardosesc,. 
Enachi Cogălnicenu, Letop. III, p. 

234: „sai mutat în curtea, Domnâscă, 

căci se isprăvisă tot salamlăcul şi *] 
«şternusă frumos, iar partea haremului 

ai remas nefăcută.,.* 

Aștern pe hărtiă =scriu (L. M). 

in acelaş sens la A. Odobescu, Pseu- 
dokyn. p. 17: „Nam să astern aci tot, 

ue ar trebui să se afle în acea mono- 
srafiă,...* 

Figurat la Cantemir, Ist. leroglif. 

(Mss. în Acad. Rom. p. 24): „In inima 
ta acesta ascuns având, ca cu 0 vo- 

roavă vicl6nă şi cu un obraz ce nu ştie 

a să ruşina, doao vicleşuguri să poţi 
aşterne şi cu doao răutăţi să te poţi 
acoperi...“ 

Reflexivul m 5 aștern = m5 întind, 
mă lungesc. 

A. Pann, Prov. II, 58: 

Un copaciu bătrân căguse 

De un mare grâznic vint, 

Şi precum se așternuse 
Cu "ntregimea'i la pămînt, 

S'afundase într'o baltă... 

Cu un alt înțeles: „mE aștern unde- 

va, adecă m& aşed“ (Lex. Bud.). 

Cu un al treilea înţeles: m & aştern 
de tot=„se prosterner“, în Biblia 
Serban-vodă, 1688, Judith VII, 22: 
„..„ne-au vândut ... vendidit nos 
pre noi Dumne- Deus in manus 

zău în mânile lor, eorum, ut pro- 

ca să ne aşter- sternamur 

nem de tot în- coram €is in si- 
nainte lor cu sâte ii et perditione 
Şi cu peire mare... magna... 

Dar întrebuinţările cele mai frumâse 
ale lui aştern ne întimpină în acele 
metafore poetice poporane, din cari 
Sai inspirat pînă acum numai vr”o 
doi-trei din scriitorii noştri. 

„Calul se așterne drumului“ sai 
„se aşterne iepuresce“, când a-   

lergă în tâtă fuga, astfel că ţi se pare 

că atinge cu pântecele pămîntul, 

Balada „Toma Alimos“ : 

Alelei, murguleţ mic! 

Alei, murgul mei voinic! 

Aşterne-te drumului 

Ca şi iarba câmpului | 

la suflarea vîntului!.. 

Murgul mic se așternea... 

unde Alexandri (p. 76) observă cu drept 

cuvint : „icona vie şi admirabilă de fuga 
calului“, 

O baladă din Ardgl: 

Şaua pe cal o punea 

Şi pe cal turbat săria, 

Şi s'aşiernea drumului 

Ca şi pana vintului. .. 

(Pompilii, Sibiii, 32). 

Doină din Ardâl: 

Calcă, murgule, lupesce 

Şi te-aşterne iepuresce, 
Că, zăresc prin bătătură 

Mândra cu miere pe gură... 

(Familia, 1884, p. 455); 

De la Vrancea, Sultăniea, p, 201: 

„Cât te-ai şterge la oclă, şi csta, care 

aşternuse pântecele cailor la 
pămînt, sosi în faţa mulţimii. ..& 

A aşterne mort pe cine-va=a/] 
omori trântindu'l jos în tot lungul lui. 

Balada, „Corbea“ : 

Roşul nimic nu făcea, 

Făr de numai c'aştepta 

Călărețul când săria, 

Şatunci bine că'i venia, 
Numa ?'n salturi se umfla 

Şi departe 71 asvirlia, 
Pierea 'nt'însul cătrănia, 

Mort pe jos îl aşternea... 

(G. D. T., Poes. pop. 523) 

Aştern 0 plângere drâptă sai ne- 
drâptă = m$ jeluesc, arăt temeiurile 
mele la judecată,
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Balada „Dobrişân“ : 

Măre, trei moşnegi bătrâni 
Cu barbele pin! la brâni, 

Cu căciuli la subţidre, 

Cu vâslele la spinare, 

Unul e din Burduşani, 

Altul e dela, Cegani, 

„Al treilea din Lupşan, 

Şi păv&sc pe Dobrişân 

Naintea lui Mihnea-vodă; 

Şi din gură ce'i spunea ? 

Pâra cum îşi aşternea ?.. 

(G. D. T., Poes. pop. 473) 

Cu un sens apropiat: m & aștern pe 
vorbă = lungesc cu vorba, mă apuc 
a vorbi mult. 

De la Vrancea, Sultănica p. 236: 
„Sub castani 6menii s'aii aşternut pe 
vorbă. Numai moş Doroftei judecă, 
cel din urmă clondir şi1 storce pică- 
tură cu picătură...& 

In frumosa traducere de pe „Bour- 
geois gentilhomme“ publicată de He- 
liade la 1835, p. 75 (act. IV sc. 4): 
„La dracu ! veni şi ea din nenorocire 
aci! M& așternusem să zic 0 mie de 
lucruri frumâse, şi nici o dată nu m'am 
simţit cu mai mult duh...“ 

In poveştile lui I. Creangă se între- 
buințâză cu multa dibăciă : m'aștern 
pe mâncate și pe b&ute, m'a- 
ştern pe somn, m'aştern pe gân- 
duri; bună-ră: 

Capra, cu trei iei (Conv. lit. 1875 
p. 344): „Şi audind caprele din veci- 
nătate de una ca, acâsta, tare le-ai mat 
părut bine! Şi s'aii aruncat cu tâtele 
la priveghiere, şi unde nu s"ait aşter- 
nui pe mâncate şi pe b&ute, 
veselindu-se împreună...“ 

Moş Nichitor Coţearul (0onv. lit. 
1877 p. 882): „Da fii mat cu inimă o 
l6că! Ori dacă ești aşa de fricosă, apoi 
sui în căruţă şi te-aşterne pe somn, 
că noptea'i numa un c6s, acum se face 
diuă,..« 

  

  

Danilă Prepelâc (Conv. lit. 1876 p. 
454): „Apoi cu mare grei hartoesce 
carul într'o parte, îl opresce în loc, se 
pune pe proţap şi se așterne pe gân- 
duri...“ | 

De asemenea se nemeresce bine aș: 
tern la A. Vlahuţă; de exemplu: 

Nuvele p. 9: „Acolo sta [mama 
Ilinca], în picădre, pe prispă, neclintită, 
aşiernenduşi privirea dornică şi 
ner&bdătâre pe dunga vinătă a dru- 
mulni...“ 

Nuvele p. 32: „...dar gândurile i se 
încâlciaii, g'atunci îşi ridica, mânios ca- 
pul şi se așternea mai îndărâtnic pe 
citire, înfing6ndu'şi ochii mart şi ne- 
căjiţi pe slove...“ 

Nuvele p. 91: „Harnic, sar fi aşter- 
nut pe muncă, ar fi tăiat ogorul 
strămoşesc...& . 

Colinda „Plugul“ despre făină : 

Şi cernea, mări, cernea, 

Nins6rea se așternea... 

(Alex., Poes. pop. 2:390) 

Proverb : „cum îţi vei aşterne, aşa 
vei dormi“ (A. Pann, II, 21, 101; II, 
71); mai complet la, Ţichind6l, Fabule 
1814 p. 426: „cum îşi va aşterne cine- 
va, aşa va zăce; cum va sămăna, aşa 
va şi săcera,; şi cum va săra, aşa va, 
mănca“, 

Cantemir, Chron. II p. 389: „Grecii, 
ştiindu'ş puţânătate, cu goana nu'i în- 
tisiia (pre Latin), ca nu cumva nevoia 

“săi intoarcă în vitejie, ce mai vârtos, 
cum să zice cuvântul, pod de ar- 
gint, pentru ca mai pre lesne în co- 
răbii să sae, le agternea...“ 

v. +2 Aşternul. 

Aşternere, s. f.; Lintin. d'asştern: 
action d'âtendre, de deployer, dâvelop- 
pement de quelque chose. Fapta de a 
întinde, a desfăşura. Substantiv 
necesar, de 6ră ce așternut a că.
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petat un alt înţeles. „Aşternerea soco- 

telelor = bilan, balance; aşternerea cu 
năsip = sablage; aşternerea cu 6rba, 
verde=—gazonnage“ (Pontbriant). 

Cantemir, Chron. II p. 68: „cei vechi 

scriitori, carii — lucrurile mai marilor 

săi în minte aducăndu'ş cu slove a le 
însămna, şi celor mai pre urmă viitori, 
că pre o materie gata în palmă-le-puină, 
spre tocmir6, orânduiala şi așternere lor 

a-i îndemna, şi a-i invăţa au inceput...“ 
v. Aştern. — ? Așternut. 

Aşternător,-ore, adj. et substant. ; 
„Stendant etc.“ (Cihac). Care aşter.- 
ne, sau care se pote aşterne. Cu- 

vînt aprâpe ne "ntrebuinţat. 

v. Aştern.—tor. 

Aşternătură, s. f.; „action d'âten- 
dre“ (Cihac). Sinonim cu a şternere. 
Nu se aude mai de loc. 

V. Aștern. — tură. 

„_”Aşternut,-ă, le part. pass6 d'a ş- 
tern pris comme adjectif: recouvert, 
stendu par dessus. Drum aşternut cu 
pâtră, sai pâtră agternută pe drum. 
Odaiă aşternută cu score, sati scorţe 
aşternute în odaiă. 

Noul Testament 1648, Mare. XIV, 15: 
Atunci acela voao Et ipse vobis de- 

va arăta unii cer- monstrabit coe- 
dacii mare agter- naculum grande, 
nul, gătat: acolo stratum; et 
gătiţii noao paş- illie parate no- 
tile... bis... 

Mitropolitul Varlam, 1643, 1 f. 131 

a: „celora, ce să trudesci pentru Dum- 
nedzău, sămt paturi de odihnă, vât- 
nică, cu lumină așternute,..* 

Doină, din Moldova; 

Colo jos pe prundurele 

Este-un pat de scândurele ; 

Da pe pat ce'i așternut? 

Iarbă verde de pe Prut... 

(Sevastos, Cânt. moldov. 133), 

I. Crângă, Povestea. porcului (Scrieri 

I p. 73): „un bordeiu ca, vai de el, nişte 

ț6le rupte, aşternute pe lăiţi, şi atâta, 

era tot...“ 
Ghicit6rea ardelenâscă despre „Holde“: 

De-aici pînă la munte 

Tot paturi aşternule... 
(Tribuna din Sibiiu, 1885 p. 815) 

Cu întrebuinţarea supinală : de aș: 

ternut, pentru aşternui. 
Pravila dela Govora, 1640, p. 75 

a: „se cade totii oreştenului, muerii şi 

bărbatului, 2 paturi să aibâ de aș- 

ternut lori, şi de ei-ş să se culce du- 

mineca, şi într'alte zile sfinte...“ 

A, Pann, Moş-Albu, I p. 67: 

Şi urmă, dicână: covorul e vrednic și de mai 

mult, 

Că nu e, cum ţi se pare, numai pentru aş- 

ternut, 

__Gi este un covor magic sai descântat şi 

vrăjit... 

V. Aştera, — 2 Așternul. 

2-Aşternut (plur. așternuturi), s. n; 

le part. passe d'aştern pris comme 

substantif: couche, litiăre, accessoires 

du lit. Prin dâsa asociaţiune între ag- 
ternut şi pat, ambele noţiuni se con- 
fundă une-0u, jar în graiul vechiu se 

mai amestecă cu ele cuvîntul strat. 

Silvestru, 1651, ps. CXXXI: 

Să voiu întia în Si introiero in 

sălaşul casei m6- 

le, au să voiu sui 

spre agternutului 

patului mieu... 

unde la Coresi, 

tabernaculum do- 

mus meae, şi ag- 

cendero superlec- 

tum strați mei... 

„Să întrare în   _satulii caseei mele, sau suire în pa- 

tuli stratului mieu...“ 
Moxa, 1620, p. 394: „(Foca) purta 

desupra căftani de aurii, iară, pre lăingă 

pilale cămaşe de lână; şi aşternutul 

lui era de olovirne, elu se culca josii 
pre rogojinâ...“ 

Mitropolitul Dosofteiu, Synaxar 1683, 

Dec, 16 (f. 223 b): „nu lipsiia nice dâ-
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năoară cu fața măhnitia în taină şi cu 

lacrămi udându's asteruutul ce era lu- 

minatii cu scumpe straturi şi o- 
dialuri scumpe...“ 

Cu tote astea, e o mare deosebire 

între așternul, pat şi strat: patul 

este o unsltă făcută într'adins pentru 

uodihnire, dintrun material trainic, fie 

lemn, fie metal sait alt ceva; strat, 

născut din participiul latin „stratum“ 
dela „sterno“, iar prin urmare ctimo- 

logicesce înrudit cu aşternut, a căpotat 

totusi în graiu nesce aplicațiuni forte 

departate : strat de oțet, strat de le- 

sume, strat de porci ete., “asupra că- 

rora noi vom reveni explicându-le la 

locul cuvenit; aşternut, în fine, însem- 

neză: 1) cu sensul cel mai restrîns, ca 

termen tecnic, un fel de ţesetură ţeră- 

n6scă pentru pat; 2) cu sens mai pu- 

țin restrins, tot ce se obicinuesce 

pentru a acoperi patul; 3) cu sens mai 

întins, patul cu tot ce”l acopere; 4) cu 
sens şi mai general, tot ce se întinde 
pentru odihna saii dormirea omului. 

„Deosehitele feluri de ţeseturi ţeră- 
nescă sînt: velinta ori scârta este în 

2 ițe și în 2 foi, țesute drept şi des, 
urdela rară de aţă, grâsă; așternutul, 

în 4 iţe, țesut în ochiuri şi în vergi, 
ur(ela de lână văpsită; căpătâiul ori 
perina. mare este ca şi așternutul, însă 
torsă supțire; macatul în 4 ori 5 ițe 

ete.“ (C. Corbânu, Olt, e. Alimănescă; 
I. Ionescu, Teleorman, c. Călmăţuiu ; 
pr. G. Teodorescu, Galaţi, Mavromol). 

Balada „Radu“: 

Blană lungă, mâle, 

Cu samur în pâle, 

Și un aşternut 
Cu aur țesut. 

Balada, „Brumărelul“ : 

Inti”o verde grădiniță 

Ş6de-o' dalbă copiliță 

Pe-aşternut de calonfiri, 

La umbră de trandafiri... 
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Urechia, Letop. 1 p. 167: „Sai vo- 
rovit, o scmă de boieri den curtea lui 
[Ştefan Vv, Lăcustă], anume Gănești 
şi Arbureştii, și la agternutul lui unde 
odihnia Vaii omnorit iu cetatea Sucevii...« 

Moxa, 1620, p. 389: „se rădicară 

intr'acăa noapte de uciserâ pre Mihail, 

că 1 afară, mahmurit de vină la aș- 
ternutiă...* 

Pravila Moldov. 1646, f. 52: „căndu 
să va tămpla, ori bărbatii, ori faămee, 
de '$ vor înpresura cuconuli lingă 
sine într'aşternutii, pentru nesocotința, 

lor, neavăndiă grijă cumu se cade «dle 

pruncul lor, să să certe... 

Miron Costin, Letop. Lp. 227: „dini- 

să-de-noapte într'aşternut încă fiind Mi- 

hai Vodă, ai venit doi Căpitani...* 

Cantemir, Chron. Il p. 215: „După 
trecere acestuia, Zoi, a mulţi Samp- 

soni Dalida, îndată şi la scaunul îm- 

părătesc și la esternutul ci bărbat de 
trebă pe Constantin Mononah alogânid...* 

Ion Neculce, Letop. IL p. 317: „ai 
prins şi pre llie Cantacuzino cel tare. 
și mare, perifan, numai cu cămaşa, 
dosculț şi fără, izmene, că se tămplasă 
de nu ştiea nimică şi dormia în aş- 
ter ut...“ 

Mitropolitul Dosofteiu, 1673, f. 14la: 

Muste câneşti le-au trimis să pişee 

Şintrașternut broaște să le mişce.., 

Beldiman, Tragod.. v. 195: ) > : 

Jacuesc, prada, omoră, mărfurile împărţese, 

Şi cu cât privesc folosul, cu atâta se iuțese. 

Cine să se "'mpotrivâscă? căci, săracii, ameţiti, 

Fiind toţi în aşternuturi şi întru somn adân- 

ciţi... 

Doina „llenuţa dela Petra“: 

De ţi-i bărbatul urit, 

ie ţernă dela mormiînt 
Şi “i presare *n aşternut 

Să se scâle surd şi mut... 

(Alex., Poes. pop. 2. 333)



2029 

Intr'un mod excepţional, aşternul se 

ea cu sens de covor la mitropolitul 

Varlam, 1643, 1 f. 296 a: „voiu pune 

vrăjmaşii tâi aşternulai picoarelor tale...“ 
V. Aştern, — Culeuş. — Pat. — Strat. 

+At s. hat (plur. af, ha), s. m; 
cheval entier, 6talon, coursier, 'Turcul 

at, pe care, afară de Români, Lai îm- 

prumutat şi Slavii -de peste Dunăre 
(Şainenu, Elem. turce p. 11), 

Enachi Cogălnicânu, Letop. III p. 927: 

„ai venit la Iaşi Casim-Aga de sai 
împreunat cu Domnul, căruia mare 

prieteşug i-aii arătat Domnul, şi el a- 

şijderea, trăgând şi un at Domnului 

peşchişi...“, unde editorul pune în pa- 
rentesi: „cal de şea“. 

Acelaşi, p. 218: „şi vrănd [Domnul] 

să se sărute cu Agasi de pe cai, sait 

tulburat afă lor, şi sculăndu-se aţă în 

doă picioare, aii lunecat calul Dom- 

nului...“ 

Balada „Mogoş vornicul“ din Do- 
brogea : 

Vâd pe Stanca 

Mogoşanca 

In carită zugrăvită, 

Cu postav verde ?nvălită. 

Impregiur stăteau legaţi 

Şepto puişori de haţă 

Să “i dea Stanca pe la fraţi 

Şi Mogoş pe la cumnaţi; 

La carită *s înhămaţi 

+ Doi cai vineţi porumbati.., 

(Burada, p. I6D 

Balada „Ghimiş“: 

Că, aci, la Calafat, 
Mai este un puiu de hat 

Tot de dumnsta 'nvăţat... 

(Ţara nouă, 1585 p. 574) 

Balada „Aguş*“ din Vâlcea: 

Aguş nici un lucru nare 
Cu irei hate la, coşare 

Puşi dela Vinerea-mare 

Pe grăunţe şi pe sare... 

(G. D. 7., Poes. pop. 611)   
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unde hate pare a fi o erdre în loc de 

haţă, căci tot acolo mai jos (p. 613): 

— Ta, Aguşe dumnsta, 

Nu ţi-e hataul de vindare 

Să "(i dai galbeni şi parale ? 

— Numni e hatul de vindare 

Să; "mi dai galbeni şi parale, 

Mi-e hatul de dăruglă... 

Balada „Stoian“, aşa cum o cântă 
Românii din Serbia : 

Stoian tot aşa făcea: 

Mult putin ce căpăta, 

Tot pe el şi pe-at punea. 

ȘI la raia da să bea... 

-(Picut, Ro-mains de Serbie, p. 1) 

v. Armasar. — Atvică, — Cal. 

2-at, -ătă; suffixe participial ser- 

vant ă former des adjectifs et quelquc- 

"fois des substantifs. Elementul sufixal 

t este atât de respândit şi atât de di- 
ferențiat, la noi ca şi în tote limbile, 

încât ne vom mărgini aci numai cu 

una din variantele celui participial, sai 

mai bine supinal, pe care graiul româ- 

nesc Pa moştenit d'a-dreptul din latina 

sub patru forme: -t (rup-t=rup-tum), 

ai (cânt-at =cant-atum), -it (audit = 
aud-itum), -ut (băt-ut =batt-utum), fără 

să, mai vorbim despre casuri fârte dese 

când -t trece în s, ca în „uns“ lîngă 
„unt=unctum“ sai în „ales“, macedo- 
românesce „alept=electum“. Pe lîngă 

unele vorbe cu -at remase încă, din la- 

tina, precum : „bărbat =barbatust, pfi- 

cat =ficatum “, „cumnat = cognatus “, 

„păcat =peccatum“, şi pe lingă forma- 

rea, regulată prin -at a tuturor parti 

cipielor sait supinelor de prima conju- 

gațiune: stricat, uitat, lăudat, rugat, 
măsurat, cumpărat şi aşa mai încolo, 

întrebuințate mai obicinuit ca. adjec- 
tivi, iar câte o dată de tot substanti- 

val, bună-6ră : vînat, oftat, vărsat, ju- 
decată ; pe lingă aceste două categorii, 
Românii se servesc de -af, cum făceai
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şi vechii Romani, la plăsmuirea unor 
substantivi sai adjectivi din tulpine 

“curat nominale: bubat, cărnat, fărtat, 
buzat, moţat, surată, din: bubă, carne, 
frate, buză, moţ, soră. 

ATAC 

Ca, sufix primar, -at îşi pote asocia - 
sufixe secundare, şi atunci saii îşi con- 
servă, tonul, ca în -ătec=lat. -ăticus, 
saii îl perde devenind -ât-, une-ori chiar 
-dţ- şi -ăci-: bărb-at— bărb-ăt-ese — băr- 
b-ăţ-iă, stric-at — stric-ăt-or — stric-ăci-os, 
măsur-at —măsur-ăt-6re, cărn-at — cărn- 
ăț-ar — cărn-ăț-ăr-iă — cărn-ăck-or, sur- 
ată —sur-ăţ-ică. Un derivat forte inte- 
resant al sufixului -at este -aţ, despre 
care a se ved6 la locul sei. 
Nam av6 nevoe de a adăuga că în 

vorbele : macat, bogat, epistat;, argat, 
armată etc., nu este sufixul românese 
-ut, ele fiind împrumutate pe de ?ntre- - 
gul din alte limbi. 

-t. — i. — ut. —-atec. — -aţ. — Pre. 

“At, vb; frapper. Scurtare curat po- 
porană din bat, întrebuințată numai 
înjarând, la imperativ. „Poporul bla- 
stămă : bată-te sfinta cruce, bată-te 
Dumnedeii etc. In loc de batii-te adesea, 
se rostesce : ată-te, de ex.: atâte 
Dumnedei, calicule ! 1 (. Popescu, 
Buze 6. Chiojdu- -Bâsca). 

 1:Bat.— 2 Ul. — Aracan. 

"Atăc (plur. atacuri), s. n.; attaque, 
assaut. Năvală. ltalianul attacco. 
francesul attaque, întrodus în litera. 
tura, română în epoca fanariotică, 

Beldiman, Tragod. v. 3021: 

Şi ei aveau a lor verme cei rodea neîncetat; 
Acssta cred că pe dinşii mai mult f-aă îm- 

bărbătat, 
Căci în câte-va atacuri ce afară ai făcut, 
Sînt încredinţat pr6 bine că Turcilor n'a 

plăcut... 

In graiul așa dicend mitocănese sati 
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de mahală, pe care ai început al fo- 
tografiă unii scriitori, atac însemnâză 
„insulte, offense, affronte. Aşa, la Ca- 
ragiale, O n6pte furtun6să, act. ] sc. 1: 
„Vai de mine! jupân Dumitr ache, adică, 
gândesci că am vrut pentru ca să ți 
fac un atac 2...“ 

V. %Atac. — Asalt. — Năvală. 

”Atăc (atacat, atacare), vh.; atta- 
quer. Galicism întrat îu literatură sub 
Panarioţi, 

Costachi Negruzzi, O alergare de cai, 
IL: „Simţirea nenorocirit lui, mustra- 
rea cugetului, pomenirea, păcatului sei, 
fai atacat sănătatea, şi în vîrstă, de 
35 ani aşteptă şi doresce mârtea ca o 
fericire...“ 

v. PAtac. 

“Atăc, s. n.; Ghambre ă coucher, 
Forma mai obicinuită este fetac sai 
iatac = tur. yatak „couchettet. 

Ianache Văcărescu, 1794 (Papii, Mo- 
num. II p. 300): „La Avgust 2 sai 
făcut mare sfat la atacul pre-înaltului 
vezir, la care sfat am fost chemat 
şi ei...“ 

v. Jatac. 

“-Atăc (m&-), vb.; t. de Med. popul.: 
devenir phthisique. M& of ticez. Ca- 
p&t oftică. Se dice tot-d'a-una re-: 
flexiv : nam atacat, s'a atacat, şi mai 
ales adjectival : sînt atacat, e ata- 
cat. Cuvintul nu se aude pe la țeră, 
ci numai în oraşe, fiind — credem noi-— 
o tărgiă formaţiune prin etimologiă po- 
porană din ofticat, sai mai bine 
din eticat=frane. 6tique (gr. txrexds). 
Adjectivul atacat o dată, plăsmuit, 
se va fi născut apoi analogicesce ver- 
bul: mă atac, şi chiar substantivul 
atac „phthisie“, ba încă la Dr. Po- 
lysu: „atac de apoplexi ă=Schlag-
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flussanfall, atac de friguri=Fieber- 
anfall“. 

v. Oftică. 

5Atăc, s. n; t. de Med. popul.: phthi- 
sie. —v. * Atac. 

”Atacăt, -ă, adj.; attaqu6, insulte, 

aftronte. —v. * Atac. 

*”Atacăt, -ă, adj.; phthisique, poitri- 

nâire, — V. *. Atac. 

Atagân.—v. Iatagan. 

Atăe.—v. Hatae. 

Atamân (pl. ataman), s. m.; chef des 
Cosaques. Termen căzăcesc, remas nu- 

mai în cronice. 

Miron Costin, Letop. I p. 296: „câte 

trebuia la o nuntă domnescă, nimică 

mail lipsit, şi după câte-va săptămâni 

ce au şezut Timuş aicea în laşi cu 
asaulii, poleovnicii şi atamaniă săi...“ 

V. Asaul. 

Atăre, pron. indâterm.; quidam, un tel, 

certain. 'Triplet etimologie cu acă- 

tare şi cutare, tote derivate din 

latinul vulgar eccu'talem, de unde 

şi italianul cotale alături cu spaniolul 

atal. In macedo-româna s'a mai pă- 

strat urma guturalei, dicendu-se ahtare. 

La Costachi Stamati, Muza 1 p. 526, 

atare este explicat prin aşa fel. La 

Tichindăl, Fabule 1814 p. 347, ne în-: 

timpină şi pluralul ata: „Nici a oa- 

menilor celor 'ce nu ştiu carte dezvino- 

zăţiia nu are loc, carii fură, şi alte blă- 

stămăţii face zicând: că Dumnezeu le 

va erta, că nu ştiu carte... Dar dacă 

atară zic că din neştiinţă fură, pentru 

ce nu fură zioa, şi înaint6 oamenilor ?..“ 

Acest cuvînt e forte des în Palia din 
1582 (ap. Cipariu, Analecte p. 67—71), 

Exod. XXI, XXII, unde el funcţioneză 
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mai mult ca un articol indefinit, căruia, 

nu'i corespunde nemic în context: 

Să atare băr- 

baţi unulă cu al- 

altii se voriă stăuli, 

şi unulii va. lovi 

pre alaltii... 

Să atare hăr- 

baţi se vori sfă- 

di, şi va vătâma, 

vr'unuli dentreei 

muiare tăroasă... 

Să va înpunge 

boulpreatarebăr- 

bat -au muiare... 

Să neştine atur:e 

groapă  deşchide 
au sapă groapă... 

Să atare bou 

înpunge - va. pre 
boul altui om... 

Să neştine da'g- 
va banii la priiat- 

niculi său a, ţine 

sau alare vase... 

Să neştine va, 
cere dela vecinulii 

său atare dobi- 

tocii, şi acela, se 

va vătâma, sau 

va, muri.... 

Să neştine va 

amăgi atare ver- 

gură, car6 încâ 

w'arâ fi obrocită...   

Și autem jur- 

gati fuerint duo 

viri, et percusse- 
rint Proximum... 

Sin autem ri- 

xentur duo viri,et 
percusserint mu- 

lierem in utero 

habentem... 

Sin autem cornu 

percusserit tau- 
rus virum aut 

mulierem... 

Si quis autem 

aperuerit  lacum 

aut exciderit la- 

Cum... 

Sin autem cor- 

nupercusserit ali- 

cujus taurus tau- 
rum proximi... 

Si quis dederit 

proximo  argen- 

tum aut vasa... 

Si quis vero po- 
tierit a proxzino 

[quodcumque pe- 

cus], et contritum 

vel mortuumn fue- 

Tit... 

Si quis aubtim 

deceperit  virgi - 
nem non despon- 

satam... 

  
E mai cu deosebire interesant urmă- 

torul pasagiu, în care atare figureză 

lingă cutare: „Să neştine pre altuli 
va vădi pentru atare lucru strâmbii, 

săva bou fie, săva asinii, săva oae, 
săva veşmânt. săva. ce acâia ce au pe- 

ritii, şi acesta, va, dzice cum la, cuta- 

rele iaste, amândurorii l6gia înainte
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dzeilorii să mergâ...“, din care resultă 
că atare este mai nedeterminat decât 
cutare. 

v. % Ac, — Acătare. — Atât. -- Culare. 

Atăgârţ s. atăgărțez (alăgărlai , 
«tăgărțare), vb.; suspendre, attacher. 
Sinonim cu atîrn. Acâţ ce-va 
de sus în jos. Spîndur un lu- 
ceru. Cuviînt poporan uitat în vocabu- 
lare. Derivă prin preposiţionalul a (=ad) 
din tăgârţă „traistă în care călă- 
torii pe jos pun merinde sait necesa- 
vele unelte la o meseriă 6re-care“ (Co- 
stinescu). 

P. Ispirescu, Dicători (Locil., Rev. 
1884 t. Ip. 151): 

Totă vara la ogor 

Şi 6mna cu tăgârţa la obor, 

Lăgârţa fiind atîmată la umăr saii 
pe spate, de aci formațiunea unut verb 

cu sensul general de atîrnare. 

v. Alăgărțat. — Atârn.— Tăgârţă. 

Atăgărțăre, s. f.; Vinfin. d'ată- 
săârţ pris comme substantif: action 

„de suspondre. A căţare de sus în jos. 

v. Alăgărţ. — Atăgărțat. 

„Atăgărțăt, -ă, adj.; le part. pass6 
d'atăgârţ pris comme adjectif: sus- 
pendu. Atîrnat. Acăţat de sus 
în jos. 

Jipescu, Opincaru p. 132: „Că Dum- 

nedeii are douo scări cu câte un cap 

vărit în pămînt şi cu altu atâgârțate 
dal şaptilea cer, şi pă una suie pe ru. 

mân, iar palta "i dă drumu dă vale...“ 
v. Aligărţ. 

Atârn 

Atărnaăre 

Atărnat 

Atărnăţi 

Atărnătore 

„—Y. Afrn etc. 
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"Atât, adv. şi adj.; tant, autant, en 
telle quantite. O deosebire rigurosă între 

adverbul atât şi adjectivul atât e şi mai 

anevoi6să românesce de cum era liti- 

nesce aceia dintre adverbul „tantum“ 
şi adjectivul „tantus*, mai ales cânul 

acesta din urmă se punea la neutru. 

De aceia nu este de mirare, dacă Lau- 

rian şi Maxim, a cărora definițiune 0 

reproducem aci întregă, amestecă la un 
loc ambele funcțiuni, făcând pe ată! 

numai adjectiv :,„Adjectivul acesta can- 

titativ admite şi suffxul a tv. 54), 
atât în singular: atâta, cât şi în plu- 
ral : atâția, atălea, atâtora ; şi e de în-. 
semnat că admite acâsta chiar și când 

substantivul urmeză immediat, însă nu- 

mai în nominativ : atâția Gmeni, atălea 

muieri, nu şi în genitiv, unde se dice 

numai: atâtor 6meni, atâtor muieni. 

Vorba acesta r&spunrde la interogativul 
cât şi se construe în acelaşi mod: 

cât pămînt ai? atâta, câtă apă curge 

pe rii? atâta; câţi Gmeni sint în 

casă? atâția; câte vite aveţi? atriteu; 

cător 6meni aţă făcut bine? atâtora ; 

de câte ori aţi jurat? de atâle ori; 

cât de mare e numărul militarilor în- 

armaţi ? atât de mare; cu cât vă în- 

destulați? cu atâta; la câţi aţă putut 
face bine? la atâfia; atât noi cât şi 
voi perdem timpul îndeşert...& Ori-cât 
de grei însă ar fi de a despărţi func- 
țiunea adverbială a lui atât de cea ad- 

jectivală, în unele casuri totuşi cea de 

"ntâiu este prâ-învederată, bună-oră în 
ultimul din exempleie aduse de Laurian 

şi Maxim: „atât noi cât şi voi... 

uade atât, ca și corelativul cât, nu 
pot fi decât adverbi. Din punctul de 
vedere specific românesc, se pote dice 
că atât este mai mult adverb decât 
adjectiv, sai că este chiar un adverb 
care câte o dată se adjectiveză, căci 
cnfaticul -a nu se acaţă la noi nică o 
dată la adjectivii propriă diși, ci nu-
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mai la adverbi şi la elemente prono- 
minale. Acestă lămurire fiind dată din 

capul locului, vom put urmări mai 

jos pe atât în ambele sale funcțiuni 

împreunate; rămâne sub-înțeles, neapt- 

rat, că el este un curat adverb de câte 

ori ne apare ca nedeclinabil. 

" Respundend la întrebarea cât, atăt 
devine une-oră sinonim cu aşa, care 
funcţioneză şi el ca adverb şi ca ad- 
jectiv tot-o-dată. 

Mitropolitul Dosofteiu, Synaxar 1683, 

Sept. 6, f. 9 a: „aşia "1 era portulii, 
atâta “i era sculele, iară mâncaria, sâm- 
băta şi dumeneca nafora numai...“ 

In corelațiunea atât—cât, ambii se 

pot întrebuința singuri, saii îşi asociază 

diferite preposiţiuni: cu, pre, întru. 

Intrebuinţare nepreposițională : 

Proverbi (Ispirescu în 'Tocil. Rev. 

1882, t. I p. 235): 

„Atâta pagubă cât şi dobândă. 

„Atât făina cât şi aluatul, tot cu 
împrumutare.“ 

Alexandri, Rusaliile, se. 11: 

„Răsvrătescu. — Nu ?.. se vede că nu 

scii cine sînt şi ce pot ei? 

„Galuscus. — D-ta?.. eşti domnul Răs- 

vrătescu; atâta tot şi lada *n 
pod...* 

Blăstem poporan: „Câţi peri în podu 

palmei, atâta blagă în casa lui!“ (Pr. 
Ioch. Iliescu, Vâlcea, c. Recea). 

Exclamaţiunea : „atâta e de mine!= 

actum est de me!“ (Lex. Bud.). 

Idiotismul : „atâta îi e după vînat, 
după joc etc. = die Jagd, der 'Tanz ist 

sein Leben“ (Dr. Polysu). 

Descântee „de viermi“ din Ialomiţa : 

Câţi popi în raiu, 

Atâţă viermi în bubă,.. 

(E. Băltenu, Lumina 1886 p. 317) 

Urare cu plugul: 

Câte pae sus pe casă 

Atâţia galbeni pe masă; 

  

  

Câţi cărbuni în cel cuptori, 

Atâţi mândi gonitori ; 

Câte five în manta, 

Atâte vaci a fâta... 

(Alex., Poes. pop. 2. '03). 

Atât fără preposiţiune pote să ro- 

spundă lui căt cu preposiţiune, și 

vice-versa. 

Coresi, Omiliar 1580, quatern. 1V p. 
5: „cu căti omuli deîn nafară bolâşte 

şi e în neputinţe, atâta el deîn lăuntru 

se înnoiaşte şi se vindecă de păcate...“ 
Cantemir, Chron. Ip. XXXVI: „nu 

atâta copilăreşte pre cât blăstămă- 
tâşte. ..“ 

Costachi Negruzzi, Scrisoarea XXVII: 
„Jicniceriul Simeon Durac e un bătrân 

pre atât de vesel cât şi nesupără- 
dios...“ 

Intrebuinţare preposiţională : 

Mitropolitul Varlam, 1643, If. 31: 

„cu cătu”i mai mare şi mai înnaltă 
destoniciia lui Dumnedzău de nepu- 

tința omului, cu atăta faste mai greu 
a plâti...% 

Miron Costin, Letop. 1 p. 296: „mun- 
ţii cei înalți şi malurile cele înalte, 

cănd se năruesc de vr'o parte, pre 

căt sânt mai nalţi, pre atăta şi du- 

răt fac mai mare cănd se pornesc...“ 
Constantin Brâncoven (Cond. Mss. în 

Arch. Stat. p. 231): „si pre cât vor 

jura ei că are boiarinul domnii-mâle 

Radu Golescu vel Comis moşie acolo, 
pre atâta să ție...“ 

Beldiman, Tragod. v. 125; 

Jăcuesc, pradă, omoră, mărfurile împărţose. 

-Şi cu cât privesc folosul, cu atita, se iuţesc... 

Costachi Negruzzi, Poderică.: „Focul 

îndată sa aprins și a împlut de pară 

şi de fum într” atâta cuptorul, încât 

Mortii îi venia să 'şi dee duhul...* 

Alexandri, Istoria unui galben : „Cu 

cât giubâoa e mai ferfelită, cu atăt 
Țiganul e mai fudul...“
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In loc de cât, atât pâte fi pus în 

correlaţiune cu de: „atât—de“, sai 
cu că: „atât—că“, bună-6ră: 

Ureche, Letop. Ip. 106: „atâta ură- 
clune ștătu între amăndoă besericile 

de nu se poti vedere cu dragoste, ce 

una pre alta hulâste şi defaimă, . 
Balada. „Mihu Copilul“ : | 

Un cântec duios, 

Atât de frumos 

Munţii că resun, 

Şoimii se adun, 
Codrii se trezesc, 

Frundele şoptesc... 

Exprimând tot-d'a-una o noţiune can- 

titativă, fie ca adverb, fie ca adjectiv, 
atât însemn6ză, ca latinul „tantus“ saii 

„tantum“, une-ori pr6-mult, alte-ori 
prepuţin. | 

Cu sensul de pre-mult: 

Mitropolitul Varlam, 1643, 1f. 18b: 

„de faste atăta. bucurie numai de un 

pâcâtosii ce să pocâiaşte, dară căndii 

sare pocâi mulţi ce bucurie vă pare 

care face...“ 

Mitropolitul Dosofteiu, 1678, f. 68 b; 

Nii obrazul negru de-atâta ocară 

Co ne bate ?n faţă den dzâ pănă *n sar... 

Zilot, Cron. p. 4: 

Adame, dar nuţi ajunse un rai d'atdta rod 

plin ? 

Nu'ţi ajunse, o făptură, numai. tu ai fi stă- 

pân? 

Gr. Alexandrescu, „Buchetul“ : 

O singură frundă acum mai plutesce; 

Ea plânge atâția tovarăşi de flori; . 

Străină, uitată, de ce mai trăesce 2... 

Cu acest'sens de pr6-mult atâte 
forte des în jurăminte poporane : atâta 

rei, atâta bine etc. 

Jipescu, Opincaru p. 31: „Fă, cu: 
scruleţ, cum te 'ndemnai ci, şi dă ţi-o 

hi răi aşa, atâta răi să'mi cadă pă 

  

  

casa mea, p& mine or pă odrasla, mea, 
na!...* 

„Cu atât mai vîrtos=— d'autani 
plus. 

Mitropolitul Dosofteiu, 1673, f. 9: 
pen cât să mulţiaşte iscuşeniia, cu 

atita mai vărtos să ne nevoim cu 

ruga şi cu bunătăţăle, . .& 

Cu acelaşi sens de pre-mult, figu- 
reză, atât în idiotismul: „atâta amar 
de“ saii „alâta mar do“. 

Vrancea, Sultănica p. 92 : „Eşti prima 

făptură, pe care 'mi mai resuflat chi- 

nul din mine, d'atâta m a” de vreme...“ 
I. Crengă, Povestea porcului (Scrieri 

I p. 94): „Şi în sfîrşit, după atâta 

amar de trudă şi primejăii, cu mare 
ce ai. isbutit să ajungă la gura unei 

peşteri. Aici călătorea s'a suit crăşi pe 
aripile căocărlanului, din care abia mai 

putea, fălfăi, şi el şi-a dat drumul cu 

dînsa pe-o altă lume, unde era un raiu 
şi nu altă ce-va. — Iaca, mănăstirea de 

Tămâe! dise căocărlanul. Acolea, se află 

Făt-frumos, pe care ?] cauţi tu de atât 
amar de vreme...“ 

O altă, construcţiune cu acelaşi în- . 
țeles la Ureche, Letop. Ip. 96: „de 

multe ori omul insuşi câle ce vede cu 
ochii săi nu poate să le pue pe rănă, 
şi multe zmintâşte, şi au spune mai 

multe au mai puţine; dar cele de de- 

mult şi răsuflate de atâta vremi de 
ani !..% 

v. 5 Amar. 

E interesant un alt idiotism: „atâta 
om=forte mulţi 6meni“ la Ion 

Neculce, Letop. II p. 879: „Hatmanul 
văzănd că se apucă de gălcevă, ai şi 

rădicat ţinutul Hotinului şi a Cernău- 
ților şi i-aii strins pe toţi la un loc; 

iar Leşii văzănăd că s'aii strins atătu 
om, căzutai cu rugăminte la Hat- 

manul...& | 
v. Omer. 

Pentru a exprime noţiunea nu de o
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mulţime grămădită la un loc, ci de un 

lung şir urmând unul după altul, se 

întrebuințeză pluralul reduplicat: „atâţă 

şi atâți“ sai: „atâte şi atâte.“ 

Canteinir, Chron. II p. 38: „aşe dela 
sine a atâțe şi a atăte scriitori credinţă, 
lepădând...* 

'Țichindel, Fabule 1814 p. 18: „baba, 
Brânduşe, vrăjitoare c6 bătrână, pre- 

cum și baba Fruga, vestita descântă- 

toare, spun atâte şi atâte moduri de 

spaime, cât cutremur mare te love 

când le ascultai...“ 

Acelaşi, p. 367: „Nu te ţine aşa mă- 
reţă cu cântar6 ta, au zis prăsăroiul 

cătră priveghitore, căci eii pot ţie arăta 
atâţa şi atâţa carii şi pre mine toată 

zioa cu aşa, bucurie mă ascultă ca şi 
pre tine...“ 

Samuil Clain, Invăţături (Blaj, 1784 
p. 13): „Auzimă şi cetimi de Patri- 

farşii cei din l6g6 veche, că au trăit 
atâța şi atâța ani...“ 

Alt ce-va, este repetiţiunea, anaforică: 

atât— atât, care pote să însemneze şi 

mult şi puţin, după împrejurări; 

de exemplu mult la Samuil Clain p. 
7: „atâta s'au ostenitiă, atâta s'au mun- 
citi, atâte nevoi au răbdatii...“, dar 

puţin la Costachi Negruzzi, Seris6- 

rea XIII: „Îl întrebai: de unde este? 
Nu scii, respundea; sciii numai că 

mama când m'a lăut mi-a dis: Niţă, 
dragul mei! să cumperi lumînărele şi 

să le împarii pe la bisericele. Atâta 
sciii, atâta fac...* 

Cu sensul de prâ-puţin:. » 
I. Crângă, Povestea, porcului (Serieri 

1 p. 73): „un bordeiu ca vai de el, 

nişte ţ6le rupte, aşternute pe lăiţi, şi 

atâta era, tot...“ 

Proverb: : 

Atât de trebă este, 

Numai jujeii îi lipsesce. 

(Pocil. Rev. 1882 p. 235) 

21,177. 11. 
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Balada „Codrenul“ : . 

Alelei, tâlhari păgâni ! 
Cum o să vă daui la câni, 

Că de-atâta sînteţi buni!.. 

Cu acest sens însă afât se constru- 

esce mai bine cu elemente cari deter- 
mină puţinătatea: atâta numai, de- 
cât atâta. 

Costachi Negruzzi, Serisrea XXII: 
„Atâta numai că marfa lut e marfă 
ce nu aduce pagubă; ce nu se vinde 
se mănâncă... 

„Costachi Stamati, Muza I p. 103: 

) 

Şi nici ei să spulu nu pot 

Cât de frumâsă era, 

Decât atâta vă gic 

Că ai ei galbeni zulufi 

Pe la. tâmple împletiţi 

In cosițe măruniel 
Cu găitane de fir, 

v. Decât. — Numai. 

In locuţiunea poporană: „a se mul- 

țumi pe atât“, „a se lăsa pe atâl“, 

sait „a se lăsa cu atât“, atât însem- 
neză: mult, dar nu de ajuns. 

Zilot, Cron., p. 118: „priimiţă fiind 

dela Mateiu-Vodă încâce, mai virtos 

n6mul Cantacuzinilor, pentru milosti- 

vire a se chivernisi aici, încă şi ru- 

dindu-se cu Românii, ek nu sat mul- 

tumit cu atâta, ci aii rivnit şi la Scau- 
nul Domniei...“ 

„Pluguşorul“ din Dobrogea: 

Ist domn bun 

Vasile jupân 

Cu atât nu se lăsa, 

Şi degrabă apuca. 

In sat la Cegai 

Şaduse opt cai... 

mai jos: 

C u-atâta nu se lăsa, 

Ci la turmă se ducea, 

No& saci luâ, vărgaţi 

Dela noă turme fapţi... 

(Burada, Căl&t. p. 32), 

66
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Balada, „S6cra şi nora“: 

Bine măre co *ngrijia, 

Bine măre co hrănia: 

Cu cojiţe de mălai 

Uscate de nouă ai, 

Cu apşora ploilor 

Tot din trâca boilor; 

Dar p'atât nu se lăsa, 
Ci din guro tot certa... 

(&. D. T., Poes. pop. 623) 

Balada „Doicilă“ : 

Satul măre i-a tot dat 

De prândit şi de cinat 

Nou& cuptâre de pâini, 

Nouă buţi pline cu vin 

Şi bătlage cu rachiu 

Ca să aibă âl delii, 
Deliul Tătarului 

Din fundul Bucegului. 

Dar p'atât nu se lăsa, 

Ce fâtă pe drum vedea, 
Cu privirea mi-o ochia,.. 

(id. 578 

Balada „Gheorghelaşt : 

Dar p'atât nn te-ai lăsat 

Pînă nu mai însurat 

Cu-o nepâtă ce mi-ai Gat... 

Nici patât nu te-ai lăsat, 
Ci când fuse la'nsurat, 
Atunci tu m'ai cununat... 

Nici p'atât nu te lăsai, 
Bănişorii că 'mi luai, 
Cu mir6sa că 'mi plecai... 

(b. 59%) 
Y. Cu. — Las. — Pe. 

Ca particularitate fonetică, vom men- 

ţiona forma atiția şi atite la mitropolitul 

Varlam, 1643, 1, f. 820 b: „aş și 

pre acestii cucon înaintia a atitia nâ- 

rode învise'lă....“, sai tot acolo f. 25 
a: „atițe ai fu vila aceia nice tâiată, 

nice săpată...“ De asemenea la mitro- 

politul Dosofteiu, Liturgiar 1683 f. 97 

a: „cine m'ar scula, pre un într'atitia 
riale ca aciastia și 'ntr'atiha cădzut, 

  

    

păcate ?.., ; şi maijos, f. 118b: „dară 
NOI, într'atifia ce sântem dărui, ca 
neşte pizmaş ne pusăm. ..* 

Atăt nu vine din latinul ad-tan- 
tum, după cum se crede generalmente, 
ci din rusticul eccu-tantum, de 
unde şi italianul cotanto. E curios 
că şi Miklosich (Lautl. I p. 22) adinite 
derivaţiunea din ad-tantum, deşi 
cun6sce formele guturale macedo-româ- 

ne: ahât, ahâta, ahtântu, ahiânţi, în 

cari ah- se explică numai prin eccu.-. 
In afâţ, eccu- s'a redus la a- întoc- 
mai ca în „aşa=eccu:sic“, în „atare= 
cutare=eccu-talem“, în „aist=acest= 
ecc'istum“ ete. Pe când românul atât 
=ahiânt se trage din eccu-tantum, 
francesul „autant“ vine din „aliud-tan- 
tum“, iar italianul „altrettanto“ din 
„alterum-tantum“, trei formaţiuni de 
0 potrivă latine vulgare. 

V. %Ac,— Acdtare. — Atătând. — Ată. 
tică, — Atătuţ. 

"Atât, s. n.; quantum, somme d6 
termince. Românesce nu se pâte dice 
pun cât“, ci numai „un atât“, când 
e vorba de o câtime hotărită de bani 
saii de alte lucruri. 

Caragea, Legiuire 1818 p. 31: „Do- 
bândă să zice un atât ce după toemâlă 
dă datornicul împrumutătoriului său...* 

Ibid. p. 87: „Tovărăşiia Yaste un 

feliu de obştire şi să zice când doi inşi 
sau mai mulţi, tocmindu-se, vor pune 

toți câte atât, cu care să neguţătoresc 

împreună. ..% 
v. Atât. — Câtime. 

Atâta.—v. Atât. 

Atătică, adv. et adj.; tantet, tan- 

tinet, aussi peu. Deminutiv din atât 

prin sufixul -ic. Îşi âcaţă mat tot-d'a- 
una pe emfaticul -a: atătica. 

Ca. adjectiv: „erai numai atătica, nu
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mai mare, când te-am cunoscut întâta, 
dată, 

Alexandri, Pâtra din casă, sc. 10: 
„Parcă nu'mi vine a crede căi ea, cu- 

cână Zaanfiră. Dintr'atâtica, sa făcut 

coşcogă fătoiu !,.& 

Ca, adverb, la Caragiale, O n6pte fur- 

tunosă, act. II, sc. 1: „cum m'a făcut 

Dumnegeii pe mine, nu i trec muterit 

nici atătica Qin al mei,..* 
V. Atât. — Atătuţ. — ac. 

Atătica.—v. Atătăcă. 

Atătăţ, adv. et adj. ; tantet, tantinet, 
aussi peu. Sinonim cu atătică, De. 

rivă din atât prin sufixul deminitival 
-uţ, fără a ave nici o trebuinţă de un 

. prototip latin tantuceum (Cihac). 
Se întrebuinţeză mai adesea cu emfa- 
ticul -a: atătuța. Lexicon Budan: „a- 

tătuz sai atătuţa, so Klein, so wenig, 
so winzig“. 

v. Atât. — Atătică. — -uf. 

Atătuța.—v. Atătuţ. 

Atătând, adv.; encore autant. Incă 
pe atât. Un arcaisn preţios, care ne 

întimpină în Palia din 1582, Exod. 
XVI, 5 

„.ă şase dzi iară, 
gătâscâ-se cum de 

doa ori atătând să 

aducă lăutru de 
cum într'alte dzile 
adunase... 

„„.erit in die sexto, 

et parabunt quod: 

cumque  intule - 

rint: et erit du- 

plum quod colli- 

gerint per diem 

in die... | 
Canonicul Cipar (Analecte p. 65) ex- 

plică pe acest atătând prin „altero 
tantum“; dar: 1) latinul „alter“ de- 
vine românesce „alt“, fără a perde vre 
o dată pe; 2) latinul „tantum“, chiar 
dacă ar conserva pe n, totuşi n'ar pre- 
face pe t în d. Şapoi de ce re să a 
lergâm la, altero tantum, de tot 
imposibil sub raportul fonetic, pe când   
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latina ne dă cu acelaşi sens adverbui 
tantundem, de unde se nasce ro- 
mânesce da-dreptul tătân d? Simplul 
atât, după cum am vădut la locul 

sei, represintând pe eccu'tantum, 

compusul atătând este eccu'tan- 

tundem. 

V. Atât. — Tând,. 

-ătec, -aătecă, suftfixe servant â for- 
mer des adjectifs, rarement des substan- 
tifs, dont le sens est gânsralement un 

peu pâjoratif. Derivă, din latinul -ăti- 
cus, sufix compus din participialul 
-at- şi deminutivalul -ic-, exprimând 

o noţiune mai mult saii mat puţin pe- 
“jorativă, astfel că „volaticus“ este mai 

re decât „volatilis“ sai „volucer“, 
„Silvaticus“ mai re decât „silvestris“, 
„fanaticus“, „lunaticus“ ete. Româ- 

nesce -atec rare-ori se acaţă la tulpine 

ne-latine, bună-6ră;: prostatec, pos- 

natec, pălăvatec, spănatec. 
Mai totd'auna cuvîntul e luat întreg 

din lătinesce, sait cel puţin sufixul -atec 
se asociază cu elemente latine nomi- 
nale: selbatec, lunatec, um- 
bratec, molatec, vînturatee, 

tomnatec, văratec, iernatec, 

bătrănatec, surdatec, roşia- 
tec, nebunatec, fluturatec 
sai fluşturatec, muieratec, 
îndemănatec ste. Sufix adjecti- 
val, numai prin excepțiune -afec for- 
meză une-ori substantivi, de ex. fer- 
natec, care presupune însă pe lati- 
nul neutru -ăti cum: „hibernaticum 
=—fr. hivernage“ ;. far de aci, prin ana- 

logiă, dintr'o tulpină slavică: jeratec. 

O formaţiune de asemenea, analogică, 

este buratec în loc de „brâtec=bro-. 
-tăcel“, ca, şi când s'ar trage din „bură“ 

? 3 8 ») ? 

pe când în realitate cuvîntul „brotae“ 

„este înrudit cu vechiul grec: fdrgayog. 

Do& vorbe cu sufixul -atec merită 0 

deosebită atenţiune. ”
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Moldovenesce strulubatec sai 
sturlubatec, alături cu formele 
„Strulubat“ sai „sturlubat“, însemnâză, 
pEcervels“. Cihac (1 p. 377) îl trage 
din paleo-slavicul „strâla=săgâtă, fără 
a'şi da ostenâla de a explica sufixul. 
Este învederat că acest sufix s'a acăţat 
la sturlub prin analogiă cu sel- 
batec sai cu nebunatec, cuvinte 
avend un înţeles apropiat de stru- 
lubatec. Dar tulpina vorbei să fie 
Gre „strela=săgetă“ ? Mai întâtu, sub 
raportul sensului, ce are a face stur- 
lubatec cu "noţiunea de „săgâtă? 
Un „săgetatec“ ar însemna pe cine-va 
iute, energie, mergând drept la ţintă, 
iar nici de cum pe un om neastîm- 
p&rat. Apoi, sub raportul morfologic, 
Românul nu putea asocia pe -atec cu 
vorba, slavică „strâla“, de 6ră-ce acestă, 
vorbă n'a trecut de loc în limba, româ- 
n6scă. In fine; sub raportul fonetic, din 
„Strela“ ar trebui să fie „strălatec“; 
ce să facem dară cu elementul consti- 
tutiv -d-, care figur6ză în tote varian- 
tele cuvîntului? Sturlubatec, cu 
metatesa lui 7 ca în „culbec“ din ve- 
chiul „cubelec“, nu este decât tulbu- 
ratec. In latina vulgară aceiaşi no- 
țiune se exprima prin „turbaticus“ (Du 
Cange), acăţându-se sufixul -aticus 
la „turbo“. Din amplificatul „turbulo“, 
de unde al nostru „tulbur“ şi francesul 
„trouble“, trebuia să resulte prin aceiași 
sufixațiune adjectivul „turbulaticus“, 
Lîngă, „turbo“ există o formă mat ener- 
gică „exturbo“; prin urmare, lingă ptur- 
bulo“ — „exturbulo“, far de aci — ex. 
turbulaticus, românesce stulbu- 
ratec. Varianturile strulubat sai 
sturlubat în loc de stulburat 
vin apoi din forma participială extu r- 
bulatug. 

Este şi mai interesantă vorba ză.- 
natec. Cihac (II p. 713) o traduce 
prin „lunatique“ și o trage din grecul 

-ATEC 
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Geâmviauig, de unde ori-cine vede că 
sar fi putut nasce „selenâc“, fie „se- 
nelâc“, fie „seiac“, dar numai zăna- 
tec—nu. În privinţa sensului, ză n a- 
tec nu este tocmai „lunatec“, de 6ră- 
ce chiar în proverbul din Anton Pann 
(1, 142) citat de Cihac: 

E nebună, lunatică, 
Umblă ca o zânatică,. 

se stabilesce o deosebire de nuanţă între 
„Zzănatec“ — „nebun“ — „lunatec“, o 
nuanță pe care Pann o mat lămuresce 
prin următârele do versuri: 

De rea, câmpii nu o ?ncap, 

Îşi iea polele în cap... 

Nuanţa propriă lut zănatec reiese şi 
mai bine din cel-lalt pasagiu din Anton 
Pann (Moş-Albu, II p. 38), citat trun- 
chiat de cătră Cihac, dar care în între- 
gime sună aşa: 

Dacă amîndoi sînt 6răşi zănatec i, năbă- 

dăioşi, 
Se bat apoi ca nebunii şi trăesc tot mânioşi... 

De aci se vede că un zănatec n'are 
consciinţă de ce face, ca şi lunatecul, 
dar pe când acesta din urmă e liniştit, 
cel de 'ntâiu ne apare, din contra, nă- 
bădăios, zurbagiii, bătăuş. Ei bine, acest 
zănatec este pe de 'ntregul, din 
punct în punct, latinul dianaticus, 
nu teoreticesce restabilit, ci existinte 
într'un text, forte preţios, o predică, a 
episcopului italian Maxim din secolul 
V, şi anume: „Cum maturius vigila- 
veris et videris saucium vino rusticum, 
scire debes quoniam, sicut dicunt, aut 
Dianaticus aut aruspex est; insa- 
num enim numen insanum solet habere 
pontificem : talis enim sacerdos parat 
se vino ad plagas Deae suae, ut dum 
est ebrius, poenam suam miser iste 
non sentiat. — Nam ut paulisper descri- 
bamus habitum vatis hujusce, est ei
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adulterinis criniculis hirsutum caput, 

nuda habens pectora, pallio erura, se- 
micineta, et more gladiatorum paratus 

ad pugnam ferrum gestat in manibus, 

nisi quod gladiatore pejor est, quia ille 

adversus alterum dimicare cogitur, iste 
contra se pugnare compellitur“ (Mura- 
tori, Anecd. Lat. IV p. 99—100). Ză- 
natec dară, adecă dianaticus, era 

la vechii Romani un individ care, pre- 

tindând a serba pe deiţa Diana, se 

schimonosia, la faţă, se despoia la, pele 

şi, îmbătându-se, învărtia în mână o 

armă şi se lovia pe sine însuşi. Pă- 

starea, acestui termen mitologic la, Ro- 
mâni, şi pote numai la Români din 
tote popbrele neo-latine, este de o mare 
însemnătate. 

v. -at. —-ic. — Cosângenăi. — Sânziană, 

A-timp, adv.; ă temps, juste ă temps, 

au moment opportun. Tocmai la 
timp, nu înainte şi nu mai tărdii. 

Mitropolitul Dosofteiii, Paremiar 1683, 

î. 23 a (Esai. VIII, 29): 

. Şi nu va răs- „„et non deficiet 

punde cela, ce'i în qui in angustia 

strâmtoare pănâ fuerit usque ad 

atimpă. . . tempus... 

Peste Carpaţi, anume la Moţi, cu- 

vîntul se întrebuinţeză pînă astădi, dar 

cu sensul concretisat; de anul viitor. 

Frâncu-Candrea, Munţii apuseni, p. 

124: „O fată mare din ţinutul Moților, 

dacă voesce să scie că se va, mărita 

în cursul anului sai peste unul ori doi 

ani, merge la coteţul rimătorilor şi dice 

cu glas tare: hui estimp; hui afimp; 

hui dincolo de atimp...“ 
v. 124 (p. 39).— Estimp.— Timp. 

Ating (atins, atingere), vb.; atteindre, 

toucher. Latinul attingo, trecut în 

mai tote limbile romanice (Cihac). A - 

jung pînă la ce-va, astfel că-l pi- 

păesc în trâcă sai îl lovesc în-   

cetişor, îl mişc puţin. Noţiunea fun- 
damentală este acea de ajung, de 
unde se desvoltă apoi celelalte. Pi- 
păesc, lovesc, mişc sînt sino- 
nimi cu ating numai întru cât acţiunea, 
cuprinsă în aceşti verbi este forte uşâră, 
abia simțită, aprope immaterială. Se 
întebuinţeză, sub forma activă şi sub 
cea, reflexivă, une-ori fără deosebire de 
nuanţă logică, ci numai de construc- 
țiune: ating lucrul cutare, mă ating 
de lucrul cutare. Aşa, bună-6ră, pasa- 
giul din Psaltire, CIV: „nolite tangere 
christos meos“ este tradus la: 
Silvestru 1651: Dosofteiu, 1680: 
Nu atingereţi Nu vă afinge- 

pre unşii miei... reț de hristoşii 
miei. ,, 

I. Activul ating. 
«) în sfera materială, 
Gheorgachi Logofătul, Letop. IH, p. 

299: „apoi întinde şi Domnul măna la 
cupă, şi atingănd degetele sale de o 
parte de păne ce este în cupă, le atinge 
de buzele sale. . .* 

Aiing cu vîrful condeiului, 
la Cantemir, Chron. II p. 199: „măcar 
cu vârful condeiului, precum se zice, 
a atinge. . 

Ibid. II, p. 362: „vom adaoge şial- 
tele, carile din câţva scriitori străini 
avem cul6se, carile istoricii noştri cef 
mai vechi nici cu vârful conâeiului nu 
le-au atins şi până astăz a lor noştri 
staii îngropate şi neştiute. ..“ 

A nu atinge pămîntul, când ca- 
lul fuge în g6nă mare. 

]. Văcărescu, p. 336: 

Na bacşiş ! îl bat pe spete; 

Iute! să te văg băete! 

Mânaţi ! s'ajungem ca vîntul! 

Nici să atingeță pămîntul. ... 

Balada „Corbea“ : 

Pinteni roşului că da, 
Sălta roşul şi sbura,



2051 

Mai iute ca pasărea, 

Tot ca vîntul şi ca gândul 

Fără s'atingă pămiîntul, .. 

(G&. D. T, Poes, pop. 531). 

Balada „Toma Alimos“ : 

Pînă Toma se ţinea, 
Murgul măre şi sbura, 
Şi sbura tocmai ca vîntul 

Fără s'atingă pămîntul, .. 

(bid. 583). 

Locuţiunea: „te atinge cu bum- 
bac“ (Pann, III, 63)=,„persifler l&găre- 
ment, taquiner“. 

Jurămînt poporan ironic : 

Să nu ating luna 

Cu măna, 
Nici s6rele 

Cu picidrele ! 

( M.). 

Vrancea, Sultănica p. 289 :. „pe când 
vă născeaţi voi, eii însuram flăcâi, mă- 

ritam fete, beam o butiă, luam o casă 
în spinare, atingeam cerul cu deştul...“ 

B) în sfera morală. 

Cantemir, Chron. |, p. 13: „unit din- 
tre ceşti mai noi scriitori, mint celor 
mai vechi a atinge poate fi neputând, 
într'alt chip ai socotit, ..* 

Acelaşi, Ist. leroglif. (Mss. în Acad. 
Rom. p. 27): „şi fată că dintr'adună- 
rile voastre vrând-nevrând îmi caută a 
lipsi ; însă oare-ce, ce rădăcina, adevă- 
rului atinge, a grăi nu voiu părăsi. ,.« 

]. Văcărescu, p. 15: 

Apoi doru îi venia ?n minte, 

Ea de jale se spărgea; 

Nevorbind spunea cuvinte 

Ce simţirea at/ngea, . . 

Proverb : 

Cu vorbe îmbolditâre 
ÎI atinge unde ?1 dsre. 

(Pann, I, 5).   
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Balada, „Bogatul şi săracul“ : 

Dar săracul nu tăcea, 

Cu cuvîntul îl tăia, 

Cu vorba că'l atingea.. . 

(&. D. T., Poes. pop. 297. 

Balada „Corbea“ : 

Stefan-vodă 'nţelegea 

Unde baba ? atingea, 
Şi 'n gura mare “1 gicea.: 
— Babă slabă şi 'nfocată, 
Dar la minte înţelâptă, .. 

(biă. 519). 

II. Reflexivul m & ating. 
«) în sfera materială. 
Construcţiunea cea obicimnuită, cere 

preposițiunea, d e. 
Predica, circa, 1600 (Cuv. d. bătr. JI, 

p. 228): „acolo vare-ce veri simţi şi 
vare-ce veri auzi, totu ţi-e urâtă şi de 
totu te îngrozeșşti, şi vare-ce veri atinge 
sau se va atinge de tine, de toate te 
vatămi. . .& 

Mitropolitul Varlam, 1643, 1 f. 119a: 
0, vai de mene, dulce Isuse ! cum mă 
voiu atinge de trupul tâu cel nepu- 
trecu !. .« 

Pravila Moldov. 1646, f. 67 a: „Ra- 
nele unele sămtii de moarte, carile şi de 
nevoe sămtii îndemnâtoare spre m oarte, 
mai vrătos acâste rane ce să atingi de 
inimă sau de crierii capului. ..* 

Mitropolitul Dosofteiu, 1673. f. 6 b: 

Vrât'ai pre tot făloşii, 

Şi vei pilarde mincinoşii 
Şi de om ce varsă singe 
Ții grâţă a te atinge... 

Nic. Muste, Letop. III, p. 47: „seria 
Dimitraşco-vodă să nu se atingă nime 
de Nicolai Vodă nică de oamenii luj...« 

Costachi Negruzzi, Scrisârea VIII : 
„Mitropolitul lăsase săi apuce mâna 
mabinalicesce, dar abia rumenele bu- 
zişore a, fetiţei se atinseră de mâna
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astă, veştedă şi shiîrcită, el o trase ca, 

şi când s'ar fi atins de un fer roşu...“ 
A. Pann, Prov. 1, 140: 

Joile pin” la Rusalii ei nu m'am atins de fus, 

„Și la Circovii Marinii mâna pe nimic n'am pus, 

Cum şi alte ca. aceste... 

Ghicitorea despre „Corabia“ : 

Am un lucru mare, 

Suflet mare, 

Suflet duce, 

De pămînt nu s'atinge. . . 

(Bulgărescu, Ghicitori p. 5). 

Rare-ori m & ating se construesce cu 

la şi chiar cu cătră, 

Moxa, 1620, p. 346: „şi se atinse 
ziditoriul că trâ, coastele lui şi luo osii 
de-i fâce soţi...“ 

Mitropolitul Dosofteiu, Synaxar 1683, 
Mart, 7 f. 23 a: „dzâsă părintele cătră, 

Pavel: şedz la masâ, şi fa a-minte să 
nu te atingi la bucate...“ 

Absolut, în locuţiunea poporană ri- : 
mată : „Nu te atinge că, te frige“ (los. 
Lita, Transilv.). 

£) în sfera morală. 

A se atinge de= „ne pas laisser 

quelqu'un ou quelque chose tranquille“, 

„attenter ă“. 

Ion Neculce, Letop. II p. 230: „toate 

crăiile căte sănt creştineşti aii scris 

cărţi la Impăratul Turcesc şi la Ve- 

zirul, să dea, pace Leşilor să nu se mai 

atingă de dânşii, că apoi ei cu totii se 

vor scula asupra lor.. 

Acelaşi, p. 332: „scriea Dimitraşeco 

Vodă la Caimacamz să nu se atingă 

nime de cinstea lui Nicolai-Vodă. ..“ 

Mateiu Basaraba, Pravila 1652, 1, p. 

257 : „tâte felurile de greşale cu căte 

se atinge omul de pesinieă, toate acâl6 
să chiamă ierosylii. . 

Beldiman, Tragod. v. 157: 

După ce averea totă şi armele le-ati luat, 

A S'atinge de viţă, îi crugime, îi păcat... 

ATING 
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A se atinge de = „concerner“. 
Omiliaru! dela Govora, 1642, p. 454: 

„că iute e şi rău păcatul şi foarte cum- 
plit, că vătămar6 lui se atinge şi de 
suflet şi de trup...“ 

Mitropolitul Varlam, 1643, 11. 310: 
„lată apostolii o noapte întrâgâ, vănară 
şi nemicâ nu prinserâ, tară îndată dâca 
ascultarâ, cuvăntuli Domnului aruncară, 
mrejia şi multit peşte prinserâ, ; atinge- 
să acasta ispravă de cuvăntulă Dom- 
nului ce dzice : cercaţi mainte înpârăţiia 
lui Dumnedzău, larâ acâst6 toate să 
vorii da, voaâ, adecâ şi hrana şi ago- 
nisita,. . .“ 

Pravila Moldov. 1646, p. 130: „de'l 
va fi suduitii pre robii pentru vina lui 
şi nu să va, atinge nemică, de stăpân, 
atunce nu să va certa nice unul nice 

altul; după voia giudeţului stă acest 
lucru să legiutască, acia sudalmă a, ro- 
bului: oare atinge-să de stăpănu-său, 
au nu să afinge... 

Donici, Gânscile : 

Dar unde de câştig sai pagubă atinge, 
Nu numai gânscele, şi omenirea plânge... 

A se atinge = 

froiss6“. 
Zilot, Cron. p. 111: „simţise (Cara- 

gea) că Porta, are socotâlă al perde, 
şi pentru căci jefuise ţâra forte, dar 
mai. mult căci după arătarea faptelor 
sale fiind întrebat, silit ai fost de ati 
arătat Rosiei prin socotâlă tâtă luarea, 
din târă, cum şi la darea, la obrazele 
Tarigradului, care dare fiind adevărată 
Şi înţelegendu-se tical6sa târă ca o masă 
de hrăpire a, tuturor, nu puţin sai 
atins acele obraze. ..“ 

Sub raportul fonetice este de observat 

că n în ating se rostia ca o vocală na- 

sală, de ră ce în vechile texturi se 

află une-ori represintat prin 4. 

Legenda, Sti Maria Bgiptenă, sec. 

XVII (Cod. Mss. miscell. al bis. St, 

„se sentir bless6,
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Nic. din Braşov, p. 390): „nu se cu- 
teza apropila să se atingă (anuar) 
de trupului ei...“ , 

Se pare 6răşi că palatalul -ge în a- 
tinge nu se deosebia mult de -ce, căci 
în Cuvintul “St. Ioan Crisostom, text 
din sec. XVII (Cod. Mss. din Braşov, 
p. 478): „acumu “li privâscă ca un 
striinii, şi acela ce” foarte fubiia, acum 
nu mă nice pot atince (amunue) de: 
elu...“, şi tot acolo mai jos, p. 508: 
„eşiți diîn miljoculă loră, şi cătrâ, 
necuratul nu vă atingeţi. . .« 

v. 2 Atins. 

Atingere, s. f.; Vinfn. d'ating 
pris comme substantif : action de tou- 
cher, frolement. „Atingere, fapta da, 
atinge, lovire, isbire = at- 
teinte ; atingere, pipăire = attou- 
chement“ (Costinescu). Sinonim cu sub- 

stantivul atins, care e mai energic, 
şi cu atingătură sai atinse- 
tură sai atinsură, cari exprimă 
o durată mai scurtă. 

v. Ating.— 2 Atins. 

Atingător, -6re, adj.; „touchant, 
concernant, piquant, mordant“ (Cihac). 
Care atinge, adecă: 10 se lovesce 
încet de ce:va saii de cine-va; 20 „mişcă, 

inima, m6e, aplecă, înduplecă  cătră, 
milă; 30 mişcă, înţâpă prin vorbe“ (Co- 

stinescu) ; 4% are ce-va, în vedere, drept 
scop sait obiect. In primul sens şi 'n 

cel al patrulea cuvintul e poporan ; în 

cele-lalte două pare a fi o imitaţiune 
modernă după francesul „touchant“ ; 

în ori-ce cas se aude rar în graiii. 
v. Ating. — -tor. 

Atingetură. —v, Atinsură, 

Atingic (plur. atingicură, s. n.; t. 
de Botan : capucine, Tropaeolum majus. 
Flore de grădină, al cării nume mal co- 
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rect este altângic. Forma, atingic 
ne-o dă d. Datculescu în Tratat qe hor- 
ticultură, Rîmnic-sărat 1882, p. 77. 

v. Altângic. 

“Atins, -ă, adj.; le part. pass6 d'a- 
ting pris comme adjectif; atteint, 
touch. Se întrebuinţeză în tâte sen- 

- vu . a * . Ei t surile verbului ating: „mână atinsă, 
scop atins, lucruri atinse“ (L. M.). 

Doină : 

Ca stejarul înfrundit 

Când de brumă e atins | 

Sau de mare foc cuprins... 

(Alex., Poes. pop.2. 244). 

V. Ating.— * Atins. 

”Atins, s. n.; le part. pass6 da- 
tin g pris comme substantif: contact, 

attouchement. Sinonim cu atingere, 
atinsetură, atinsură. 

Doina „Fratele răsleţ“ : 

De dor mare nesfirşit 

Faţa lor s'a vestejit, 
Ca frunga stejarului 

De-atinsul brumarului. , . 

(Ibid, 379). 

v. Atingere.— Atinsură. 

Atinsură, s. f.; contact, attouche- 
ment. Formă mai archaică decât a ti n - 

g&tură (Dr. Polysu) şi atinse- 
tură (Cihac). Acestă din urmă totuşi 
se găsesce şi *n Dicţionarul Mss. bă- 

năţen circa 1670 (Col. I. Tr. 1883 p. 

425): „Atins&tură. Attactust, 
Mitropolitul Varlam, 1643, f. 320a: 

„pre călătorie “au călâtorit şi pre «- 

tinsură ce sau atinsi de pat, onii 

deplină să arată, iară pre cuvăntii și 

pre tudesă Dumnedzău deplinii să măr- 
turis6şte. . .“ 

v. Ating.--- Atingere. 
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Atîrdisesc. — v, Arlrdisesc. 

Atîrn (atirnat, atirnare), vb.; 10. 

appendre, suspendre ; 20. depenăre, r6- 

sulter ; 30. hesiter. In primul sens, care 

este cel fundamental, atârn e sinonim cu 
acât, dar cu acea deosebire esenţială 
că acăţare pote să fie în liniă orizon- 

tală, pe când atârn însemneză tot-d'a- 

una a face ca ce-va să fie de sus în 

jos; şapoi acâstă sinonimică încape 

numai atunci când atrn funcţioneză ca 

verb activ, bună-6ră: 

P. Ispirescu, Sn6ve, p. 52: „Ceru 
dară, căl&torul o căldare cu apă şi sare, 
şi o atârnă de crăcani. Mai ceru şi o 
tigăiţă, şi o aşedâ şi pe dînsa, pe foc...“ 

O doină haiduceâscă : 

In tine de când intra, 

Numai o crângă tăiai 

Armele de'mi atârna. . . 

(Alex., Poes. pop. 2. 263), 

In aceste exemple, în loc de afîru 

S'ar îi putut dice tot aşa de bine: acâţ, 

ba incă şi anin sai înţin, dacă 

acţiunea e molatecă. Din dată însă ce 
atîrn nu e activ, ci neutru, el nu mai 

este sinonim decât cu neutrul spîn- 
dur. 

I. Văcărescu, p. 882: 

P'obraz lăsate cărunte plete 

Ca şerpi atîrns încovoete, 

Negră la faţă din ochi sclipesce, 
Nu se aude ce mormăesce... 

| 

Costache Negruzzi, Zoe, IV : „Inainte 

mergeau suitariii călări cu 'nalte căciuli 

flocose, la care atârna câte o lungă 

c6dă de vulpe...“ 

Î. Crângă, Moş Nichifor Coţeariul, 

(Conv. lit. 1877 p. 374): „De inima că- 

ruţei atîrnati păcorniţa, cu feleştiocul 

şi posteuca., care se isbiaii una de alta 
când mergea căruţa, ..“ 

Vrancea, Trubadurul, p. 122 : „Capul, 
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greu şi mare, i se clătina pe umeri; 

obrajii scotilciţi atârnat în jos...“ 

Acâstă, sinonimică între atârn și 

spiîndur trece apoi din sfera cea 

curat materială, ca în exemplele de mai 

sus, la acea morală: „dependre“. 

Caragea, Legiuire 1818, p.2 : „chiver- 
nisir6 averii lor şi faptele lor spân- 

zură de putere părinţilor lor, ..“ unde 

în loc de spândur ar fi fost mai 
la locul sei afâîrn : atîrn de, atîrn la, 

atîrn de la, atîrn în, afrn din. 

Tichind6l, Fabule 1814, p. 62: „nu- 
mai din tr'un obicâi atârnă aceia, căci 
barba când o tai nici o durere nu se 

simte, ..* 

Costachi Negruzzi, Scrisdrea VIII: 
„Apropie-te, fiică, dise Sfintul, şi măr- 

turisesce adevărul în cuget curat şi cu 

mâna pe inimă, pentru că de la asta 

atârnă sorta ta de faţă şi viitore...“ 
Beldiman, Tragod. v. 401: 

Să venim la trebuinţa cea de bani care avea, 

In care isprava î6tă atîrna şi priivia,... 

Jipescu, Opinecaru, p. 33: „ştergi-te 
bine la ochiţi împăienjeniţi, cată "n 
juru t5u şi nu mai atârna la mâna şi 
la voia altuia...“ 

Ibid. p. 97: „Nu te uita la faptili 
lumi, la ce atârnă gându omului; tu 

ascultă numai la ce “ţi dice cugetarea 

în or-ce, şi dacă te sfătuie inţelepciunea, 
dreptă la vr'un lucru, fă]... 

Sensul de „afrn=resatr, urmez, 

provenio“, pe care ?] dă Lexiconul Bu- 

dan (p. 40), nu se constată nicăiri în 

texturi, dar se pote explica prin „r6- 

sulter de = dâpendre de“, 
Proverbi : 

„Sita când e nouă, mai unde so 

atîrn“  (Baronzi, Limba română p. 53). 

„N'o să o atârnă cercel la ureche, 
nici n'o să o scoţi în tîrg de vindare, 

ci să iei nevastă de potriva ta“ (Pann, 
II, 151).
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Pune'ţi nădejdea în Domnul 

Decât s'atirni la tot omul... 

(bia. 11, 46). 

Ghicitorea despre „Plosca“: „Am o 
fată mare, şi o atârn de plete în cui“ 
(Bulgărescu, Ghic. p. 9). 

Alta despre „Lacătul“ : „Am o cutiă 
cu un cârlig, şi da-casă când plec, la 
uşă o atirn“ (ibid. p. 11). 

Ca, obiceiu poporan: „Când cine-va 
are vr'un mânz frumos, îi afîrnă de 
gât o lingură, iar de c6dă un fir roşu, 
ca. să nu se dedche“ (Ilfov, Stoicescu, 
în 'Țara-nouă 1887, p. 413). 

Intrebuinţat absolut, afîrn nu mai 
e sinonim nică cu acât, sai anin, 
nică cu spîndur, ci însemnâză „6tre 
en suspension“, a nu sci cine-va ce să 
facă, încotro s'apuce, care drum s 'alegă, 
a fi nehotărit, a sta la îndoslă. Cu acest 
sens limba română nu are nici un alt 
verb mai nemerit, căci mă cletin 
Sai şovăesc cuprinde o nuanţă mult; 
mai materială. Ce-va mai aprope este 
mă nedomeresc, 

Jipescu, Opincaru p. 26: „Dăla Tu- 
dor ne-am dăşteptat, dar tot mat atr- 
nâm, mal moţăim câte odată... 

Ibid. p. 38: „La sculare, nevestili şi 
fetili n'atârnă, sînt mai ghiot ca, flăcai.. 

Tbid. p. 83: „Săteni şi orăşani, nu 
mai horcăiți cu atâta poftă; nu mai 
atîrnaţi să vă dea, tâte mură 'n gură 
stăpânirea, . 

Mai puţin energic, se pote întrebuința 
cu acelaşi sens forma reflexivă : m & 
atârn. 

Zilot, Cron., p. 49: „Vodă vădănd că 
nici Hasan-paşa nu pote isprăvi împă- 
ciuirea cu Pazvantoglu, ci merge lucrul 
tot împerechiat, a socotit—se vede lu- 
crul — mai bine să lipsâscă de Domnie 
şi să scape de aceste învălueli Și îm- 
perecheri, care puteaii să-i aducă vre-un 
reii mare, mai vîrtos că vedea şi chel- 
tuelile Domniei mari şi nu-i mai rămă- 
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sese mijloc de agonisita banilor ; că pote 
de era acesta, tot se mai atirna cevaşi..“ 

Ibid. p. 101: „şi fiind-că se însciinţă 
şi Turcul de acâsta, schimbă socotla 
păcii cu Rusia şi începu a se atârna, 
nădăjduind că Rusia. de temerea r&s- 
bojului Franţei nu numai nu va cere 
dela dinsul Dunărea hotar, ci încă ît 
va, mai da, cevaşi şi să închee pacea. . .& 

Când însă nu este o trăgănslă curat, 
morală, ci mai mult fisică, atunci nu 
se întrebuinţăză absolutul afârn sai 
reflexivul m& atîrn, ci impersonalul 
atîrnă : mă atârnă, îl atîrnă, unde se 
sub-înţelege „greutatea“. 

A. Pann, Prov. 1, 118: 

Culcându-se astfel şi dormind ce-va, 
A doua, di capul grozav îi urla; 

Îi părea mai mare decum era “ntâtu 

ȘI 1 trăgea să'l pute iar pe căpătâiu ; 

î punea, şi g6ba, or-cum nui trecea, 

ÎI atârna, parcă locul nu” plăcea, . 

1 

In Panegiricul lui Ştefan cel Mare, 
sec. XVIII (Cogăln., Arch. Rom. p. 
956), „greutatea“ nu se sub-înţelege, 
ci se exprimă : „puterea mea slăbesce, 
amorţesce cu totul, greutatea mă 
atîrnă. . „& 

Laurian şi Maxim (Gloss. 30) dic: 
„din artan e probabil că vine şi ar- 
tănare saii atârnare, verb care prin 
flexiunea sa simplă : atîrn, şi nu atîr- 
nez, pendere, suspendere, denâtă o 
mare vechime“. Tot dinşii intrun alt 
loc (Dicţ. I p. 98) identifică pe atârn 
cu grecul derăsrv, dorivu „pen- 
dre, lacet“. Cihac (II, 476),.pe de altă 
parte, trage pe atîrn din maghiarul 
âterni „6tendre sur, atteindre, aller 
jusqu'a“. Prima etimologiă e mai bună, 
decât cea a doua, căci ea lasă lui 
atîrn cel puţin sensul sei fundamental 
de „a; fi de sus în jos“, pe când cu- 
vîntul unguresc exprimă 0 posiţiune 
orizontală. Ori-cum însă, afirm nu e 

a
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nică grecesc, nici maghiar, dar nici cu 

latinul attineo (Pontbriant) sati cu 

italianul attorniare (Lex. Bud.) 
n'are a face, ci este o formaţiune curat 
românâscă din elemente latine. După 
cum sinonimul atăgârţ derivă prin 
preposiţionalul a- (=ad) din „tăgârță=— 
traistă, pentru merinde“, întocmai aşa 
atârn, prin acelaşi a-, vine din tîrnă 

„coş pentru merinde“, traistă sai coş 
cari de o potrivă spîndură pe spate 
sail pe umtr, de unde şi transiţiunea, 
sensurilor. 

La Anton Pann, Prov. II, 66: 

Acum vrând să 'şi spele obiala la riă, 
la şi putineiul, îl 16gă cun brâi, 

Îl atîrnă în umăr... 

sau (II, 121): 

Se ducea, şi drumul parcă tot mereă i se 

lungia, 

Ca când cineva de spate îi se atârna şi] 

trăgea, .. 

Nici Lexiconul Budan, nici Laurian 
şi Maxim, nică Cihac, nici d. Pont 
briant maii cunoscut vorba curat ţeră- 
nescă : tîrnă, deşi ea este destul de 
respândită în Moldova ca şi în Muntenia. 

„lîrnă se chiamă un fel de coş 
de forma, ovală“ (D. Negoescu, Dîmbo- 
vița, c. Pietroşiţa). 

„Pentru ducerea bucatelor în câmp 
se întrebuinţeză coşuri, tîrn e, disagi 
şi copâi“ (C. Nicolescu, Muscel, e. Vă- 
leni). ! 

„La coşulețul făcut pentru a căra, 
popuşoii ştuleți i se dice tirnă“ (V. 
Popa, Covurluii, €. Slobodia-Conache). 

Deja un învăţător sătesc a dibuit; în- 
rudirea, lui atîrn cu tîrnă în urmă- 
torea interesantă comunicaţiune : 
„Lirna se mai numesce de popor 

une-ori paner şi alte-ori coş. Ea este 
făcută din nuiele de alun sait de răchită. 
Unele tîrne sînt făcute din aşchii 

  

  

sai şuviţe de lemn de teiu, împletite 

de 6meni cari se ocupă mai numai cu 

asemenea meseriă. Numirea de tîirnă 

pare a fi în legătură. cu vorba atîrnă, 

de 6ră-ce tot ce se pune în acest fel 

de coş stă atirnat, adesea-ori numai 
do singură nuia încovrigată ca un cere 

numită c6dă. Băeţii dela“precupeţi pun 
în tîrnă mere, pere etc., după aceia 

agaţă tirna cu câda de capetele cre- 
state ale cobiliței şi plecă prin oraş. 

La culesul prunelor, merelor, nucilor, 
porumbului etc. se întrebuințeză tîr- 

na, în care se adună şi cu care se 

cară, din grădină a-casă. Fiind uşoră, și 
cuprindând mult, tirna servesce la 

rădicatul porumbului de jos în pod sai 
în pătule dise şi porumbare...* (D. Ba- 

silescu, Prahova, c. Drajina-de-sus). 

Atîru dară sa născut din tîrnă. 

De unde să fie însă acâsta din urmă? 

Cu perderea normală a lui d între 

vocale (hiberna=i6rnă, cubitus= cot, 
caballus = cal, sambucus = soc, tert = 
liberto, tăun = tabanus etc.), românul 

tirnă represintă din punct în punct 

pe latinul tab erna, negreşit nu cu 

sensul de „cabaret“, ci cu acela, de „ce 

qui contient des provisions“, Să se ob- 
serve că, sufixul latin compus -erna 

exprimă în cele mai multe casurt no- 

iunea de „rsceptacle“ ; ast-fel un vas 

se numia „nassiterna“, 'pesceră, — „ca- 

verna“, lampă — „lucerna“ sai „la- 

terna“, basin — „cisterna, apoi romani- 

cul „giberna“ — patrontaş ; să nu uitâm 
de asemenea, pe medio-latinul „zaberna“ 
un sipet sai o raclă, ceia-ce se dicea, 

şi „taberna“, bună-dră întrun text: 

„novo linteolo ea (ossa) involvit, — hos- 

pitium venit, in una suarum taber- 
narum collocavit“ (Du Cange, ed. 

Carpent., v. Zaberna). Tîrnă=ta- 

berna, ca şi „merindă=merenda, 
se pare a fi la Români o moştenire 

anume din graiul particular ostăşese



2063 ATÎRNAȚI 2084, 
  

al legionarilor romani, la cari taber- 
n ă era cortul în care mâncaii, de unde 
apoi petrecerea împreună — „contuber-- 
nium“, tovarăşi — „contubernales“, Pe 
drum taberna =tîrnă înlocuia 
pentru ostaşul roman “pe „taberna = 
cort“. O analogiă logică perfectă ni 
se presintă în graiul Căzacilor Zapo- 
rojeni, la cari cuvintul „koszt (=ro- 
mânul „coş“) însemna nu numai tîr- 
nă, dar şi corturile ostăşesci, adecă 
taberna; în dialectul ruten modern : 
„Fiu = 1% Korb, 20 Feldlager“ (Zele- 
chowski, Wtb. I p. 347). 

V. Atăgărţ. 

Atîrnăre (plur. atirnări), s. f.; Lin- 
fin. datiîrn pris comme substantif: 
1% action de suspendre ; 20 dependance, 
soumission. In primul sens, ca, și si- 
nonimii acăţare, aninare, ată- 
gărţare, gtârnare exprimă mai mult 
acţiunea de a atîrna ce-va; în sen- 
sul al doilea, el se substantivâză pe 
deplin, ca şi negativul mai întrebuințat : 
neatirnare „indâpendancet. 

„Acest, om îşi lasă tâte lucrurile în 
atirnare=cet homme laisse toutes ses 
affaires en suspension“, sati „en souf- 
france“ după cum traduce Pontbriant. 

Costachi Negruzzi, Scrisorea XXY : 
„Dică că vrei pre feciorul cel mare să] 
înveţi mai multe limbi şi să'1 faci lo- 
gofet saii advocat. Seif ce o să 6să din- 
trasta ? Ai să'ţi osândesci copilul la 
0 vecinică afirnare; să şadă într'o 
odae cu pana în mână, unde a să tân- 
jâscă ca o fl6re scosă din locul ce “% 
priia. 

V. Atârn, 

Atîrnăt,-ă, adj,; le part. passe d'a- 
tir n pris comme adjectif: 1% suspendu; 
2% d&pendant. Sinonimica între atârnat 
= „de sus în jos“ şi acăţat—,ori- 
zontal sai de jos în sus“ e forte bine   

nemerită la Alexandri, Boieri şi ciocoi, 
act. 1 sc. 9: „ciocoiu în doi peri, giu- 
mătate acăţat de protipenda prin 
măritişul unei mătuşi a lui cun boier 
mare, și giumătate atirnat în gios de 
rudele lui de starea a doua...“ 

Costachi Negruzzi, Melancolia : 

Lîngă el o mândră salce cu lungi ramuri 

atîrnate 
Isi împlântă 'ntr'a lui ape cosiţele-i resfirate...“ 

Acelaşi, Scrisrea VI : „s6rele sparge 
norii, plea stă atârnată în aer făr' a 
cuteza să cadă...“ 

A. Odobescu, Mihnea-vodă p. 6: „unii 
purtând pe umeri dobitâcele ucise, afr- 
mate pe birne, alţii ducând câinii de 
zgarde. . .“ 

Cântec din Moldova : 

Sub răchita cea plecată 
Preste apă atârnată, 

Pre marginea Prutului 
In drâpta bechetului 

Şede Manea adormit, ..“ 

(Caranfil, Valea Prutului 12), 

Jipescu, Opincaru p. 116: „ie ne- 
merit lucru, hinu miei şi dragu neni, 

a nu socoti sfânt p'ăl dă ţine atârnate 

în casă o sută dă icone şi şapte cru- 
cedie !, 

v. Atirn.— Atârnafi. 

Atîrnăţi, s. m. pl.; t. topique: nom 

propre de plusieurs villages en Rou- 

manie. În Dicţionarul topografic al lui 
Frundescu sint înşirate vr'o 15 locali- 

tăţi cu acest nume, în districtele Te- 

leorman, Brăila, Dimboviţa, Dolj, Bu- 

zeii, Mehedinţi, Ilfov, Ialomiţa, Prahova. 
Neapărat, Atîrnaţi nu pote fi decât 
plurarul dela adjectivul a tîrnat; dar 
ce să însemneze el ca nume topice? 
Să fie 6re că locuitorii din acele sate 
atirnaii Gre-când de o altă locali- 
tate, sat saii tîrg? Să fie re că sa- 
tele aşa numite sînt aşedate pe co-
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stişul unui d6l, ca şi când ar fi atîr- 

nate de sus în jos? Să fie cre opo- 
reclă satirică a locuitorilor cu sensul 
de „leneşi“ sait „nedomeriți“ ?.. Numai 
o cercetare amănunţită va pute da un 

respuns mulţămitor, 

v. Atirn.— Atârnat. 

Atîrnător, -6re, adj. ; pendant, sus- 
pendu. Cine sai ce atîrnă. Cuvînt 

de prisos, de Gră-ce nu pre diferă prin 
sens de atîrnat. 

v. Atârnat. — Atîrndtore. 

Atîrnătâre, s. f.; t. pastor.: endroit; 
o les bergers font s6cher leurs habits. 
„Atîrnătore se chiamă, la ciobani locul 
unde ek îşi atîrnă hainele şi obielele 
ude să se svînte. . .“ (D. Negoescu, Dîm- 
bovița, c. Pietroşiţa). 

„Mânzările ciobanii nu le mîn în 

strungă după ce le mulg, ci le dă pe 

hătaşuri pînă la locul de culcare ce se 

chiamă atârnătore şi care este departe 
de stână mai bine de un kilometru, 
Remân în atîrnătore adecă în locul de 

culcare ca un căas, apoi pl&că cu mân- 

zările în pornâlă, vătaful înainte cân- 
tând din fluer sai din bucium, far cei- 

lalți le mîn după urmă pe pâlele mun- 
telui pînă la strungă. ..“ (Pr. G. Brebu, 
Prahova, €. Brebu). 
„Lăv6dă saii atirnătore, unde a- 

tîrmă ciobanii obielele şi cele-lalte haine 

spre a le svînta“ (G. Secărânu, Dim- 

boviţa, 6. Runcul). ! 

v. Atârn. — Zăvodă. 

Atîrnătură, s. f., quelque chose qui 

est suspendue, qui traîne. Sinonim cu 

atirnare (Dr. Polysu), dar aplicân- 

du-se numai in sfera materială şi cu 

un sens mult mai substantival, Ast- 

feliu lingura pe care, ca un fel de a- 

muletă, o atârnă țeranii de gâtul mân-     

zului nu este atîrnare, ci afy- 
nătură, 

v. Atârn. — Atrnare. 

Atlangic. —v. Altângic. — Atingic. 

Atlăs.— v. Ataz. 

Atlăz (plur. atlazuri Şi atlaze), s. n.; 
t. de Comm.: satin. O stofă de mătasă 
fină şi luciă. La Români cuvîntul nu 
vine din turcul athlas, ci Qin grecul 
bizantin drd, de unde finalul -z, 
nici o dată s, în vechile texturi. 

După un crisov muntenesc din 1572 

(Cond. Mss. a Vieroşului p. 228 b, în 
Arch. Stat.) pentru o moşiă s'a plătit, 
pe lingă bani: „un caftan de atlazu Şi 
un conteş de urşinic încă din zilele ră- 
posatului Basarab voevod cel bătrăn...* 

In Catastihul mănăstirii Galata din 
1588 (Cuv. d. bătr. 1 p. 198 sq.) se 
menţioneză : atlaz muşchi, atlaz 
albastru, atlaz roşu, allaz ne- 

gru... 
Inventariul Cotrocenilor 1681 (Mss. 

în Arch. Stat.) passim., mentioneză o 
mulţime de feluri de alaz întrebuințate 
la „odăjdii“ bisericesci: „atlaz verde“, 
„allaz roşu“, „atlaz durenghi cu flori 
mărunte cu vsrde, cu roşu, cu albu“, 
„atlaz ghiulghiuli cu flori albe Şi verzi“, 
„atlaz albastru taratli“, „atlaz cărmăz“, 
„atlaz nărămzat“, „atlaz mohorăt lu- 
cru de Veneţia“, „atlaz albu“, „atlaz 
cemeni“, etc. 

Gheorgachi Logofătul, Letop. III p. 
315: „Fost'ai obiceiu vechiu mai *na- 

inte, de zioa Paştilor, la toţi boierii 

dela vel-logofăt pănă la, vel-comis, avea 
dar dela Domn căte un postav mahut 
şi căte un ataz florentin...“ 

La 1705, la nunta Despei Căzănâscăi 
(Cond. Ms. a Hurezului No. 1 p. 477, 

în Arch. Stat.) sa plătit 121 taleri
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pentru o „Sucnă de ațlaz galbenă cu 
sponce de argint poleite“. 

La plural se dicea de o potrivă a- 

tlaze şi atlazuri. 

Ion Neculce, Letop. Il p. 219: „s'au 
întins câte-va bucăţi de atlazuri şi de 
tăfţi pre îmbe părţile de uliţă pe 
unde mergea Împăratul... .* 

Axinti Uricarul, Letop II p. 177: 

„dăruindu-le cai, saii postave, atlaze 
şi alte daruri...“ 

In graiul poporan, ca şi 7n vechile 
texturi, se dice atlaz, nu atlas, rimând 

tot-d'a-una cu „necaz. 
Balada „Mogoş vornicul“ din Do- 

brogea.: 

Ia pe Mogoş vornicul 

Călare pe galbenul 

Cu zăbunaş de atlaz, 

Mor boierii de necaz... 

(Burada, Călăt. 157) 

Doina „T6tă lumea“: 

Cu scurteica de cutnie, 

Place multora şi mie, 

Cu scurteica de atlaz, 
Face multora ?n necaz... 

(G. D. T., Pocs. pop. 314). 

O rostire şi mai poporană este aclaz, 
grupul consonantic î fiind antipatie fo- 
neticei române. 

Doină din Moldova: 

De iubit, ea mă iubesce, 
Cu dragoste mă *'nvâlesce 

Cu oghialul de aclaz, 
Mor duşmanii de necaz... 

(Sevastos, Cânt, moldov. 151). 

v. Taftă. 

Atmișce, s. f.; t. de Comm.: sorte . 
de fourrure. Cun6scem cuvintul numai 
dintr'un act muntenese din 1620 (A. 
IL. R. 1, 1p. 139): „i-amu datu un cal 
murgu cu şa turcâscă cu grana şi cu 
frău, şi o dulamă, cabaniță cu guler cu 

  

  

vulpi de atmişcele roşiu. ..* Pare a, fi 
un. termen turcesc. 

v. *'Ture, 

Atoc, n. pr. pers. m. Intmun crisov 

moldovenesc din 1433 (A. L.R.1, 1 

p. 81) se menţioneză boierul „Jurju 

Atoc“. Acest nume pare a fi deminutiv 
dintr'un At. Ori-ce derivaţiune ar fi 
pr6 ipotetică, 

V. -0c, 

A-tocma, udv. et adj.; 1%au juste, 
tout juste, exactement; 20 parfaite- 
ment 6gal. Diferă de tocma numai 

prin preposiţionalul a (= ad). Se între- 
buinţeză în vechile texturi în loc de 

întocma, împreună cu derivatele 
atocmesc sai atocmez, „ajuster, 
accomoder, organiser“, atocmare 
sai atocmire „ajustement, arran- 
gement“, atocmat sai atocmit 
„ajuste, arrangs€. Îşi prepune adesea 
pe de: de-atocma, fără vre-o schim- 
bare de sens. Se construesce obicinuit 
prin cu. 

Miron Costin, Letop. ] p. 311, mi: 
rându-se de victoria lui Mateiu Basa- 
rab asupra Căzacilor lui Timuş, raţio- 
n6ză : „Cine ar put să crâză în soco- 

t6lă să se înfrângă oaste căzăcâscă 

cu tabără de oaste cum este oastea 

Muntenâscă ? Nu să defaim, ce ori 

pedestraşul, ori călărețul vei socoti, 
şi nu vei afla să hie de protiva sine- 

țasului căzăcesc. Ce vei zice: fost'aii 

acolo Sirbi, Unguri şi Leşi, nu numai 

Munteni. Aşa este : Leși ai fost puţini; 
ce are hi făcut ei numai de are hi 

fost tocmală în oastea căzăcâscă pre 
obiceiul lor? Siimenii Sirbi sai Unguri 

nw'i aleg den Munteni, nici sănt Sii- 

menii Sirbi sai Unguri atocma cu fo- 
cul Căzacilor...“ =, parfaitenent 6gauz 
ă Vartillerie des Cosaques“. 

Mitropolitul Dosofteiu, Paremiar
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1683, Na văznesenie canon f. 8l a: 
_„Şedzii de-adirâpta părintelui tău căce 
eşti de - azocma şi de-asiamenia 
şi întrun scaunii cu părintele...“ 

Acelaşi, Synaxar 1683, Oct. 10 f. 
60 b: „Pau aruncat în temniţă, iară 
pre svăntuli Theofaniă, păţânâvlii di- 
«tocma, lau trimis în 'Thesalonic la *n- 
chisoare. ..* 

Ibid. Oct. 22 f. 77a: „părintele no- 
stru şi de-atocma cu apostolii Aver- 
chie, ..& 

Acelaşi, 1673, f. 9a: 

Viata n pâmînt să'm calce atoema cu pravul 
Şi slava să'm defaime precum li năravul... 

Cantemir, Ist. Ieroglif. (Mss. în Acad. 
Rom. p. 24): „gâlciava lungă atocma 
aste cu boala hronică, ..“ 

Ibid. p. 106: „pre din luntru cu var 
şi cu prav de cărămidă şi sfărmături 
de piatră şi de marmore amestecate 
împlut era; şi tot locul în luntru pre 
aţă de-atocma atocmat era...“ | 

Nic. Muste, Letop. III, p. 62: „acest 
Domn Constantin Brăncovanul, săra- 
cul, de-apururea, se silia, să supuie pre 
Domnii din Moldova săi fie supt a. 
scultare, adecă ce ar pofti, ori de bine 
ori de rău, să nu'i €să din cuvânt; ce 
cu greii poate să se facă acesta, avănd 
amăndoi aceşti Domni ţări osăbite şi 
stăpănirea lor de atocma.. * 

V. Aidoma,. — 'Tocma. 

Atocmare 

Atocmaăt ! 
Atocmesc 

Atocmez 

Atocmire 

Atocmit 

v. Atocma. 

Atrăţel (plur. atrățeă), s. m.; t. de 
Botan.: Cynoglossum ofî., Cynoglosse. 
Cihac. (Îl, 477) mai aduce ca popo- 
rane formele arăţel, otrăjel şi otăţel, 

  

    

cărora le mai dă, sensul de »Borago 
off. “, „Anchusa off.*, derivând cuvîntul 
din maghiarul atrac6l cu acelaşi în- 
țeles, iar pe acesta din bohemul ji- 
trocel „Plantago major“. In Dicţio- 
narul Budan sînt formele: arăţel şi 
otrăţel, cu sinonimica: lim ba-câne- 
lui şi boranţă; la Laurian-Maxim: 
arăţel, otăţel şi otrăţel; la Dr. Polysu : 
arăţel şi otrăţel. 

v. Boranţă. 

Atunce s. atunci, adv.; alors, pour 
lors. Se dice mai ades atuncea, cu am- 
plificativul -a (v. &A), macedo-româ. 
nesce atumcia. Este latinul ad-ţunce 
saii mai bine ad-tuncce. Cores- 
pondinţa cu italianul adun que, pro- 
venţalui adonaz, vechiul frances a .- 
du nc (Cihac) e dubi6să din causa lui 
i=d şi a lui „-que“, 

Coresi, 1577, ps. XVIII: 
Să nu mă în- | Si mei non fu- 

văincure, atunce erint dominati , 
nevinovati voiu tunc immacu- 
fi... latus ero... 

Mitropolitul Dosofteiu, 16830, ps. 
XCII: 

Gata'i scaunul Parata sedes 
tău de-atuncia,.. tua ex-tune.., 

Ca adverb de timp, atuncă respunde 
la întrebarea : când? | 

Act moldovenesc din 1650 (A. L.R. 
I, 1 p. 79): „cănd vor goni peşte cu 
nâvodul sau cu mrâja de vre-o trâbă, 
atunce să fie cu ştir6 tuturor... 

Dosofteiu, 1673, f. 3 b: 

Cind urgiia lui c6 mare 
Va arde fără 'ncetare, 
Atunce va, fi ferice 
De ceia ce nu pun price... 

Cântec de nunta: 

Când va da lapte din petră, 
Atunci m'oiu mai face fâtă,.. 

(Marian, Nunta, p. 713).
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Atunci este nu numai adverb de timp, 

dar şi adverb condiţional, corelativ lui 

dacă saii de. 

Mitropolitul Varlam, 16483, 1 f. 97a: 
„căndi să desparte suiletul nostru 

de trupi, atunci moare trupul; aşia 

şi sufletul de să va despârţi de Dum- 

nedzău pentru fapte râle, atunci va 

muri cu moartia cia de veci...“ 

Dosofteiu, 1673, f. 27 b: 

Că de nu mi-ar putia să'mi învince, 

Atunci as fi în bună ferice 

Satuncă aș fi curăţât de toate 

De greșiale cialia ces de moante, 

Ş'ar fi atunci cu bine priimite 

A. rostului miei, Doamne, cuvinte... 

Gr. Alexandrescu, „Inima mea e 

tristă“ : 

Daca din întămplare 

Vei nemeri o floare 

Ce portă un scump nume, ce'i dic: Nu-m&- 

uita, 

Atunci, atunci gândesce 

De mine că'ţi vorbesce... 

Ca adverb de timp, atunci pâte să 
privâscă la trecut sai la viitor, la ce 

a fost atunci sail la ce va fi atună, 

nici o dată însă la presinte, şi ast-fel 
el se află în oposiţiune cu acum. 

Moxa, 1620, p. 856: „puserâ nume 

bes6reciei Capitol, şi de atunce pănă 

acum noi chemâm bessrecile latineşti 

românâște capişte...“ 
Enachi Cogălnicânu, Letop. III, p. 

198: „mai poroncind Domnul (Con- 

stantin Mavrocordat) Mitropolitului şi 
Episcopilor să. facă Tipografie fieşte- 
care la Eparhiea, lui ca să se tipărâscă 

cărţi pințăles, şi aşa sai apucat de 

ai făcut stampă, şi de atună şi păn' 

acum lucreză acea pomenire în pă- 

mîntul Moldovei...“ 

Zilot, Cron. p. 112: 

Cine să latre ? 

Cei ce împarte 

  

  

Cu lupii turma 

Şatunci şacuma.,, 

Asociându'şi diferite preposiţiuni, a- 

tunci formâză locuţiuni adverbiale : 

pînă atunci „jusqu'alors“ ; 
pe atunci „dans ce temps-lă“; 

de atunci „depuis lors*; 
de pe atunci „depuis ce tempsă“. 
Act muntenese din 1683 (A.LR. 

1 p. 62): „i-am pus viile zălog pănă 
atunce la zi... 

Balada „Toma Alimos“: 

Ce-ai vădut, om mai vedea, 
Ce-am făcut, om judeca, 
Pîn?atuncia, mâi fârtate, 

Dă'ţi mânia la o parte 

Şi b6 ici pe jumătate... 
(G. D. T., Poes. pop. 5%). 

Costachi Negruzzi, Scris6rea X : „Pe 
atunce, mitropolitul Antonie întămplân- 

du-se a pribegi în Rusia, Patriarhia, 

făr' a mai aştepta alegerea, numi d'a- 

dreptul la scaun pe archiereul grec 

Nechifor. . .* 

În privinţa locuţiunilor de atunci şi 

de pre atunci cată să observâm că 

ele sint nu numai adverbiale, dar pot 

fi şi adjectivale. 

Adverbial : 

Ion Neculce, Letop. II, p. 213: „ai 
scornit şi el (Dabija-vodă) acest obiceiu 

rău de vii de pogonul de vie căte un 

lei să dee, care de atunce sau tras 

multă vreme la mulţi Domni...“ 
Ibid. p. 259: „scotea (Constantin 

Vv. Cantemir) mulţime de orănduele 

pe ţară, şi pe mazili dăjdi grele, şi pe 

breslași greutate de s'aii stins de a- 
tunce, că era breslaşi mulţi în ţară...“ 

Act moldovenesc din 1656 (A. L.R. 

III, p. 250): „acel sat Mihăltul lau 

fost cumpărat Gavril Moţocel moşul 
vistiiarnicului Pelin şi al' de Gherman 

dela II6 vamăşul, şi zapis “au fost 

de pre atunce au perit...“*
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Dosofteiu, 1673, f. 35 b: 

Că ţii, Doamne, mila de pre - atunce 

Agedzată spre toţ cu gînd dulce... 

Dar de atunci funcţionâză de tot 
adjectival, de exemplu, în cuvintul 

St-lui Ioan Crisostom, text din sec. 
XVII (Cod. Mss. miscell. al bis. &t. 

Nic. din Braşov p. 515): „ce multă, 
depârtare vâzii de cătrâ acei pâstori 

ce-au fostii atunce de ceşt6 ce sănti 

acum, nică sănti aceşt€ deacumi 

ca cela de atunce...“, unde „ceia de 
atunce“ însemnâză „les hommes d'a- 

lors“, nu „depuis lors“. De asemenea 

se pote dice: „cei de pe atunci“ = 
„les hommes de ce temps-lâ“, nu „de- 
puis ce temps-lă“. 

Tot atunci se traduce prin „en 
meme temps, ă la fois“, sai mai bine 
„alors mâmef. 

Nic. Costin, Letop. IL, p. 101: „A- 

şijderea tot atuncea şi dela Crâm 

Sah sculat Devlet Gherei Han...€ 

In loc de tot atunci se pote între- 

buinţa mai energic adverbul compus 
atunceşi. 

Un idiotism forte interesant este: 

„atunci şi nici atunci“, prin care po- 
porul exprimă, o hotărire nestrămutată, 

fatalistă, de a nu se supune chiar unei 
forțe majore. 

Doină din Ardel: 

Spune, bade, maică-ta 

Că noi atunci ne-om lăsa, 

Când ea va sci număra 

Penele de pe doi cuci, 

Iarba de pe noă lunci, 

Pâte-atunci şi nici alună!., 

(Tribuna din Sibiii, 1885 p 189). 

Doină din Bucovina: 

Dor atunci mvoiu lecui, 
Tocratuncă m'oiu doftori, 

Când mi-i-aduce gheţigoră 

n meg de vară; 

Dâr atunci 

Şi nici atunci!., 

(Marian, Buc, 11, 154). 

2117 UL, 

  

Balada „S6rele şi luna“: 

Und” sa audit 

Şi s'a pomenit 

Să iea sor pe frate 

Şi frate pe sor? 

De mii arăta, 
Atunci te-oiu lua, 

Atună, nici atuncă!., 

(G, D. T., Poes. pop. 411). 

Cântecul „Fâtă de birâi“: 

Bico, te-oiu lua 

Eu când oiu vedea 

Lupul cu cimpoi 

Cioban după oi, 

Atunci, nici atunci!,. 
(Ibid. 333). 

urmând aşa înainte ca refren. Noi 

credem însă că în acest cântec, ca Şi 

în balada de mai sus, d. G. D. Teodo- 

rescu a, supres din considerațiuni me- 

trice pe „şi“, căci poporul nu dice: 

patunci nici atunci“, ci tot-dWa-una: 
patuncă şi nici atunci“. 

ÎI. Crângă, Povestea lui Arap-alb 

(Conv. lit. 1877 p. 1883): „remânere-aş 

păgubaş de dinsul să remân, şi să 

văd când mi-oiu ved6 cefa, atunci şi 

nici atunci, că tare: mi'i negru îna- 
intea, ochilor. . .& 

Alexandri, Gură-cască: „Dee Dum- 

nedeii ca să ies mincinos, însă pînă 

atunci şi nici atunci nime nu mi-a 
scâte din minte că orizonul politic e 
posomorîtţ, . .& 

Vrancea, Sultănica p. 177: 
„— Când vei lăsa focului viaţa de 

haiducie, viaţă de adi pînă mâine ? 

„— Când 6taganele ruginite dela că- 

pătâiul tatei s'or schimba din văzduh 

în 6tagane de aur; când din busuiocul 
de pe mormîntul lui vor resări dafini 

şi naramzi; când codrii or înfrundi 

erna ca şi vara, vara ca şi 6rna; a- 

tunci şi nici atunci!..“ 
O particularitate curat fonetică : 

In Legenda S-tei Vineri, circa 1580 

67
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(Cuv. d. bătr. II, 147 sq.), alături cu 
atunci ne întimpină: atuânci (ar&.pun), 
atoânce (ame.pue), atoinci (aro.pun), for- 
me grafice dovedind că n se rostia, 

ca o vocală nasală, din causa căriia 

pe de o parte vocala labială ce'i pre- 

cede şovăia între u şi o, iar pe de alta 

putea să se vocaliseze de tot elemenţul 
nasal, ca în fragmentul argeşen din 
1626 (ibid. p. 243): atoce (4roue). 

v. Acum, — Atunceşi. — Când. 

Atuncea ) 

Atunci 

Atuncia 

v. Atună,. 

Atunceşi, adv., en m6me temps, ă, 

la fois, alors m6me. Adverb compus 

din atunce şi din intensivul şi (= lat. 

sic), ca şi 'n „acelaşi“, „acoloşi“, „acu- 
maşi“ etc. E mai energic decât locu: 
țiunea, sinonimică tot atunce. 

Ureche, Letop. IL. p. 148: „Şi cu: 

rănd atunceși tămplăndu-se moartea, 

lui Craiu Jiemond, nau plinit făgă- 
duinţa...“ 

Ibid. p. 159: „Atunce semn mare 

Sai arătat pe cer şi aii stătut multă 

vreme, şi atunceşi at trecut Leşii Ni- 
strul,..* 

Ibid. p. 191: „[lon Vodă] atunceşi 

în ziua de Paşti aii tăiat pre Ionaşco 

Zbierea, şi multe cazne făcea...“ 
Moxa, 1620, p. 367: „pre bietulii 

Pavlinii i tăe capul atunceşi, larâ, pre 

înpărâtesa o goni...% 

Acelaşi, p. 374: „deca stătu Foca 

înpărată şi dobândi scaunul şi stâguli, 
atunceşi tremâseră de prinserâ pre Ma- 
vrichie...“ 

Pravila Moldov. 1646, f. 53 : „căndu 

să va fura nescui ceva, să strige cu 

glas mare şi să facă, găltavă să să 

cutremure toţii, atunceşă într'acelii 
casii căndă vor fura...“ 

V. Atunce. —-şi, 
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-aţ, suffixe formant certains substan- 
tifs tires des participes en -at. Sufixul 

aj în finaţ, găinaţ, vinaţ, 
cărnaţț, nare a face cu latinul -a- 
ceus, de unde ”] trag Diez, Cihac şi 
alţii (cfr. Stefurea, Conv. lit. 1877 p. 
217). Deja Lexiconul Budan a înţeles 
forte bine. că acest -aţ vine din lat. 
-atus, probabilmente printi”o formă 

adjectivală intermediară -ăteus. Ast- 
fel finaj „prairie“ nu este „fenaceum“, 
ci „fenateum“ dela „fenatum==fenum 
secatum et siccatum“ (Du Cange, v. 
Fenare); găinaț „fiente de poules“ 
nu este „gallinaceum“, ci „gallinateum “ 
dela un verb „gallinare“, „a găină“, 
de unde şi medio-latinul „gallinatus=— 
pullus gallinaceus“ ; vinafz „produit 
de la vigne“, nu este „vinaceum“, ci 

»Yinateum“ dela latinul rustic „vinata 

=vinea“. Cât privesce pe cărnaţ, 
forma primitivă cărnat=carna- 

tum circul6ză în graiu pină astădi, 
av6nd ca plural cărna ți, după ana. 
logia căruia s'a format apoi singularul 
cărnaţ dânduii-se ca plural căr- 

naţuri. Dacă cărnaț ar fi vechiii 
în limbă, el ar av6 un plural „cărnaţei, 
după cum este: „finaţ—finaţe“, „găi- 

naţ—găinaţe“, „vinaţ-— vinaţe“. 
v. cat, — -uţ. — “ej. 

A-ţâmpura (d').—v. Zumpură. 

Aţapoc.—v. Ofapoc. 

Aţă (plur. afe), s. f.; „fil, filet, fila: 

ment, fibre, ligne“ (Cihac). In graiu, 

şi la plural se rostesce aţă. Latinul 
acia, cu acelaşi transiţiune fonetică 
ci = ca în „facies=—faţă“ saii „gla- 
cies=ghiaţă“. Italienesce accia. Si- 

nonim cu fir, une-ori chiar cu sfâră, 

dar cu acea deosebire că sensul fun- 

damental al aţe este de a servi la 
cusut, de unde legătura “i cu ac, deja
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la vechii Romani: „acus acias- 
que“ (Titinius ap. Nonium). 

Costachi Negruzzi, Cum am învăţat 
românesce : „De unde aii luat Adam 
şi Eva ac şi aţă de ai cusut frundele 
de smochin ?..,% 

Balada, „Corbeat : 

Năpârci ca undrelele 

Sati făcut ca grindile, 

Iar şerpii. ca aţele 

Acum sînt ca buţile,.. 

(G, D. ?,, Poes. pop. 533). 

De aimintrea, la ori-ce tort resu:- 
cit se pâte qice aţă, bună-6ră: „l6gă 
cu aţa erele boului, a măsura l0- 
cul cu aţa, adecă cu funea“ (L.M.). 

Ureche, Letop. 1 p. 175: „(boterii) 
ail tăiat aţele cortului asupra lui Ste- 
fan-vodă, şi acolo cu multe rane pă- 
trunzăndu'l Pai omorit, ,.“ 

La ţerani se chiamă afe legăturile 
dela opinci. 

„Locuitorii dela munte pârtă opinci, 
adesea, şi femeile. Opincile se l6gă de 
picior cu nesce aţă făcute de păr din 
c6dă saii comă de cal negru saii păr 
de capră n6gră, pe care resucindu'] țe- 

ranii îl împletesc şi acestea, se chiamă, 
aţă negre la opinci. Părul negru este 

privit în părţile despre munte ca cel 
mai frumos şi la femei, ..“ (I. Solescu, 
Sucâva, c. Lămăşeni). 

„La ciobani aţa cu care 'şi l6gă o- 
pincile se dice tărsănâă“ ([. Rugescu, 
Iaşi, c. Bădeni). 

Balada „Ion“: 

M8 dădui din Q61 în luncă 
Să'mi leg aţa la opincă, 
Să'mi taiu şi de o măciucă,.. 

(Reteganu, Cărţile sătânului 1886 p. 128). 

Doină din Ard: 

Nu mă călca pe picior, 

Că eu sciui de ce ţii dor; 

Nu mă călca pe obiele, 

Că eti sciti de ce ţii jele; 

  
  

Nu mă călca pe opinci, 

Că eu sciii ce vrei să dici; 

Şi nu mă călca pe aţă, 

Că ei te cunosc pe faţă, 

Pe ochi şi pe buzigre, 

La inimă ce te dâre... 

(Tribuna din Sibiă, 1886 p. 173). 

Ața mămăligei: 
„La mâncare mămăliga sai măliguţa, 

se taiă cu o aţă de cânepă“ (1. Ru- 
gescu, laşi, c. Bădeni). 

De aci vine în „Hora vinului“: 

Băgai mâna ?n punga chingei, 

Găsii aţa mămăligei ; 
Băgai mâna ?n buzunare, 

Găsii cremene şgamnare. . . 

(&. D. T., Poes, pop. 333), 

„Ața cuţitului=firul de oțel 
care se desface de pe ascuţitul cuţi- 
tului prin continua ascuţire“ (L. M.). 

In mai multe obiceiuri poporane aţa 
j6că un rol important ; de exemplu: 

„Pentru friguri se descântă şi se 
face 9 noduri pe o aţă, pe care bol- 
navul o pârtă apoi la gât“ (Al. Stoe- 
nescu, Ialomiţa, c. Perieţii). 

„Femeia, care vrea să nu se atingă 
lupul de vitele sale, 16gă un ac cu aţă 
de mănuşa, doniţei şi “i pârtă atirnat 
în doniţă cât; vrea. ..« (Ţara-nouă 1887 
p. 199). 

„Unii dic că Varcolacii se sue la lună 
saii la s6re pe afa ce s'a sucit intr'o 
di de Duminică, far alţii cred că, pe 
aţa ce se târce n6ptea la lună“ (G. 
Siretenu, Botoşani, c. Rănghilesci). | 

„Când cine-va are judecată cu altul, 
îşi face o ați de cânepă de vară şi, 
după ce a, descântat”o, se 'ncinge cu 
ea peste mijloc, la genunche, la glez- 
nele piciGrelor, la mâni, la câte Şi la 
gât, acesta, spre a se put6 uimi jude- 
câtorii de a'l pedepsi şi a se pune lu- 
crul la uitare...“ (pr. 1. Călugărânu, 
Tecuciu, c. Movileni). 

v.: Boboteză,
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In proverbi: 

A sburat puiul cu afa 
Tocmai când era dulcâţa,.. 

cu varianta. : 

A sburat puiul cu teiul 

Tocmai când era temeiul.,. 

(Tocilescu, Rev. 1 p. 233). 

Despre un om flămândit: „Nici aţă 

n'am tras prin gură de a-sâră pin'acum“ 
(Pann, Prov. I, 22). 

Despre îmbrăcăminte sărăcăci6să sa 

jerpelită : „Din călcâe pîn' la cap, haina 

lui mai mult aţă decât faţă“ (ibid. ], 
133). 

Mai mult aţă decât, faţă se vedea în al ei 
port, 

De cânepă, in şi lână şi de tot felul de tort.., 
(bid. 1, 137). 

Despre năcazurile vieţei: „Trăesce 
viaţă cârpită cu aţă“ (ib.1, 155); sai: 

Noroc şi viaţă 

Legată cu aţă... 
(Baican, Vorbe bune, p. 9). 

La Românii de peste Carpaţi: „el 

e cu şerpar de afă=sărac“ (R. Simu, 
Transilv,, e. Orlat). 

„A se ţine întrun fir de aţă sai 
într'o aţă“, o locuţiune proverbială 
despre ceia ce abia se ţine. 

Necăjita lui viaţă 
Se ţine 'ntr'un fir de aţă... 

(Pann, I, 192). 

Dar a omului viaţă, după cum singur spuneai, 

Se ţine ?ntrun fir de aţă, şi se rupe gând 

când mai... 

(bid., 11, 89). 

Vrancea, Sultănica p. 36: „viaţa ce 

abia, se mai ţine într'o aţă...“ 
Ion Crengă, Stan Păţitul (Conv. lit. 

1877 p. 24): „un ciofligar de-al de tine, 
dar acela era o l6că mai chipos şi alt-. 

fel îmbrăcat :   
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Cu antereii de canavaţă 

Ce se ţine numa ?n aţă, 
Şi cu nădragi de Anglie 

Petece pe ei o mie... 

Un fir de aţă însemnâză în genere 
ce-va forte mic saii forte puţin. 

A. Pann, Prov. III, 9%: 

Nu sta să ne dai povaţă, 

Că nici cât un fir de aţă 
Nu'ţi dăm prin gură să tragi... 

Acelaşi, II, 11: 

Când va fi 'mpărat, să scie şi închis6rea 

cum €, 
Iar nu pentrun fir de aţă or d'alt ce-va vi- 

novat, 

Să] ţie pe t6tă viaţa în puşcăriă băgat... 

Idiotismul : din fir pînă ?n aţă=cu 
tâte amănuntele ori-cât de mici. 

Pann, II, 9%: 

In scurt, nu ajunge omului viaţă 

Ca să'i spuie tâte din fir pînă 'n aţă... 

Acelaşi, II, 142: 

Şi îi povestiră din fir pînă ?n aţă 

Pentru ce veniră ei de dimin6ţă,.. 

Vrancea, Sultănica p. 141: „mestecă, 

pesmeți de Braşov, urmărindu'şi fie- 

care gândurile şi planurile, cari ar fi 
putut isbuti, din fir pînă n aţă, 

fără cutare greşâlă, cutare lăcomiă. . .“ 
V. A-fir-a-păr. 

În graiul vechii: „pînă întrun cap 
de aţă, pînă lu un cap de aţă = fără 
a lăsa, nemic“, 

Nic. Costin, Letop. II p. 56: „ai 

încărcat şi bucate şi vinul şi grâul 
pănă într'un cap de aţă, de 
ai lăsat numai pâtră s6că,..“ 

Ion Neculce, ibid. p. 210: „i-ai plătit 

lucrurile toate acele dela senatori ce'i 
luasă pănă la un cap de aţă...“ 

Acelaşi p. 229: „mâncat'aii tot, şi
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păne şi dobitoc, şi ai jăcuit tot pănă 
la un cap de af...“ 

Cu acelaşi sens se dicea altă dată: 
„pînă la un cap de ac“. 

v. Ac (p. 111). 
E forte interesantă locuţiunea po- 

porană: trage afa la...“, prin care 
se exprimă 0 forţă majoră, o necesi- 
tate fatală, 

A. Pann, Prov. 1, 57: 

Pe semne păcatul şi dfa îi trage 

Amîndoi viaţa in nevoi să'şi bage... 

Basmul „Ş6rpele moşului“ (D. Stan- 
cescu, Basme p. 50): „...n'aveaii copii, 

nem. Se tot gandiati e să iea vrunu 

de suflet, dar nui pre trăgea aţa, 
că de! alta € copilul teii alta e ăl 
de suflet. . 

Basmul Poveste ţerănescă “ Uspi: 

rescu, Legende p. 260): „era să uit a 

v& spune că în curtea Smedicei era 
de jur împrejur pari înfipţă în pămînt, 

Şi în fie-care par câte un cap de om 
din cei ce îi trăgea ața la mârte 
şi'i împingeaii păcatele săi calce ho- 

tarele. . .& 

Basmul „Cei trei fraţi“ (ibid. p. 280): 
„Gazda se sili în tâte chipurile săl 

oprâscă dela acestă otărire a sa, Fu 

peste putinţă. Îl trăgea afa la 
rele... 

Scapin de Moliăre, trad. de C. Rasti 
(1836 p. 76): „Când este să'i vie omu- 

lui la cap, parcă 1] trage aţa...“ 

Ghicitârea despre „Pepenele“ : | 

Aţe 'ntinse, 
Gheme strînse. 

(Ispirescu, Ghicitori p. 25). 

„Ca pe aţă=drept, fără cotitură. 
Cantemir, Ist. leroglif. (Mss. în Acad. 

Rom. p. 105): „pre malurile gârlei, 

tot f6liul de pomăt roditoriu şi tot co- 

paciul frunzos şi umbros, di-a-rândul, 

ca cum pre afă di-a-dreptul, şi unul   

de altul di-a-departe ca cum cu pir- 
ghâlul ar fi fost puşi, frumos odrăsliia,..« 

De aci aţă se întrebuinţâză adver- 
bial, fără nici o preposiţiune, cu sensul 

de „en ligne droite“, 

Basmul „Tămâia dracului“ -(Rete- 
ganu, Poveşti ardelenesci, II, p. 65): 
„Şi merge dracul cel mai isteţ aţă la 

mănăstirea sfîntului părinte, ş'acolo 
se dă peste cap şi se face o fată fru- 

m6să. ..“ 

Basmul „Arvinte“ (ibid. V p. 88): 

„buna mea muiere prinde a plânge şi 
merge aţă la curte. . 

In fine, ca termen topic, aţe se dicea 
la păraie mici, „un fil Weau“. 

Crisov moldovenesc dela Alexandru- 
vodă, din 16830 (Doc. Rom. II No.1 

p. 1, 3, în Arch. Stat): „părăul Bica. 

zului în sus pănă în gura Jidanului, 
de ci Jidanul în sus pănă în gura Bi- 

strii, şi iară Bicazul în sus pănă în 
obărşiile Afilor, şi toate Aţdle, şi de 

acolo pănă la muntele lungu...“ Apoi 
în crisovul dela Moise Movilă din 1631 

se repetă: „pînă la obărşiiale Afelor 

Şi Aţele toate...“ 
v. Bumbăcel. — Fir. — Sforă. — No- 

jiță. — Tărsînă,.. 

2Aţă, adv.; directement, tout droit. 

—vV, PAŢă, 

“Aţă, s. f.; fil Veau.—v. Aţă. 

Aţegân, s. m.; t. de Mâtâor. popul.: 

vent du nord-est, bise. Apr6pe sinonim 

cu crivăţ. Termen proprii Româ- 

nilor de peste Olt pînă 'n Banat, fie 

sub forma afegan, fie aspirat: hă- 

țăgan. | 
„Hăţăganul= vintul dela nord“ 

(M. Dragalina, Banat, e. Borlova). 

„Vintul mare = cel dela apus; afe- 

gan = cel dela resărit“ (pr. R. Popescu, 

Mehedinţ, c. Isverna).
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Este învederat că afegan însemnză, 
„vînt care vine din Haţeg“, adecă 
din partea Transilvaniei spre nord- 
resărit, de Oltenia şi de Banat, 6r nu- 
mele topic Ha ţe g, la rindul sei, este 
un cuvint întrebuințat pînă astădi în 
munţii 'erei-Românesci cu sens de 
„pădurice“ : 

„Cuvinte pentru locuri acoperite de 
arbori selbateci: codru, pădure, ha- 
țe g, rediu, zăvolu. H ăţeg vrea să 
dică pădure măruntă, tînără, tufiş, lă- 
star des“ (N. Panaitescu, Muscel, c, 
Băjesci). 

Prin urmare, hăţeg diferă numai 
prin sufix de h & ţi ş „buisson, taillist, 
despre a cărora, derivaţiune din tulpina 
ha a se vedâ la locul seii. 

V. Orivăj. — Haţeg. — Hăţiş. 

Aţegană. —-y. Hăţăgană. 

"Aţică, s. f.; fil fin. Deminutiv din 
aţă şi sinonim cu aţigşâră, 

v. Afișoră. — Tiriplic. 

* Aţică, s. fi; t. de Comm.: sorte 
de toile. Un fel de pândă subţire, fă- 
cută numai din aţă ca urdâlă Şi ca 
bătătură. 

V. Y'Aţică. 
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Q *Aţică, s. f.; t. de Chorâogr. popul.: 
une sorte de .danse villageoise. Acest 
joc ţerănesc e propriii judeţelor Pra- 
hova şi Buzeii. Noi îl cunâscem din 
satele Cislâu, Pătărlagi, Mărunţiş, Ben- 
ga, Brebu, Mălăesci, Proviţa, Pietr6sa, 
Nehoiu, Viperesci, Cândesci, Gherghița, 
Udresci, etc. 

Jipescu, Opincaru, p. 51, înşirând 
danţurile ţerănesci : „ca-la-Br6da, doi- 
dă&-mână, sultănica, aţica, ardilinâsca...« 

„Ațica se jocă în chipul următor: 
Plăcâul iea de mână o îâtă, se opresc 
faţă, n faţă, fac trei mişcări din mâni: 
una la drâpta, una la stânga, şi alta 
iar la drâpta, apoi pornesc înainte fă- 
cend trei paşi spre drâpta, se întorc la 
locul de unde aii plecat, fac alţi trei 
paşi spre stânga, se întore Jarăşi etc, 
Părechi pot fi una sai mai multe. 
Când j6că numai flăcâi, mai rar, atunci 
ei se prind de mâini sai şi cu mâinile 
pe umeri, ori-cât de mulţi, ca şi la 
Sirba sai Brâul, făcând apoi aceleaşi 
mişcări. Sătenii ţin forte mult la Aficat, 
Acâstă, notiţă o datorim d-lui pro- 
sor *B. Iorgulescu din Buzei, împreună 
cu notaţiunea de mai jos după jocul 
lăutarilor, cari cântă intocmai aşa, cu 
lipsa de patru tacte în partea III: 
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Ca termen choreografic, Aţica să fie 6re 

un deminutiv din aţă? Ar fi a-nevoe 

a găsi vre-o analogiă între o aţă şi 
între mişcările acestui joc. Să fie 6re un 
nume personal, bună-6ră ca la danțul 

„Sultănica“ ? E mai probabil; însă ce 
fel de nume? La Serbi A ţa e demi- 

nutiv din „Alexie“ (Karadzic, v. Aua), 
de unde ar fi Aţică, ca „Costică“ 

din „Costa“, „Petrică“ din „Petru“ 

etc,, saii ca la femei „Miţică“ din „Miţă“. 
Ori-cum, ar remân6 totuşi a se cerceta 
originea logică, a acestei denumiri. 

v. Brâul. — Sultănică. 

Aţigân.—v. Țigan. 

"Aţin (afinut, aținere), vb.; guetter, 

6tre aux aguets. Din latinul attineo 
cu sensul de a ţine strîns sai de aprâpe, 

ca la Plaut: „ante oculos attines= 
aţii de 'naintea ochilor“. Locuţiunea 
tipică, din care derivă cele-lalte accep- 

țiuni, este: ațin calea cui-va, de 
unde apoi refleziv: m & aţin în cale. 
In balada, „Miul Cobiul“ se întrebuin- 
țeză chiar „ţin calea“ ca sinonim cu 
„m& afin“: 

Şi p'aici Saţin, 
Calea că mi'ţi ţin 

Patru-deci şi cinci, 

Cinci-deci fără cinci 

De voinici levinţi. .. 

(G&. D. T., Poes. pop. 49:). 

Doină din Moldova: 

Calea măndrei aţinaui 
O florică de îi cerui: 

Cerui flrea sînului, 
Ea *mi dă florea crinului ; 

Cerui fl6rea din guriţă, 

Ea *mi dă fl6rea garofiţă, .. 

(Alex., Poes. pop. 2. 237). 

Alta: 

Aş veni şi n'am cu cine, 

Duşmanul cale a'mi aţine, ' 

Şi ?ntre noi un d6] so vale 
Strică dragostile tale... 

(Conv. Lit. 1886 p. 619).   
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Alexanâri, „Surugiul“ : 

Iar când un duşman calea "mi aţine, 

li desmierd fața, cu şfichiu de foc... 

Acelaşi, Boieri şi ciocoi, act. 1 sc. 

10: „Domnule Radu, trezesce-te că 

vine duşmanul... săi aținem calea...“ 
A. Vlăhuţă, Nuvele p. 129: „Tu, om 

să sfărimi petele *n palmă, în loc să 

te-apuci de-o tr6bă, ații calea, celei 
fete şi "ţi prăpădesci diua pe flâcuri...“ 

In loc de „aţin calea“ se dice mai 
puţin energic: m& ațin -la drumuri, 
la potici; sai numai: m& aţin. 

Alexandri, „Concertul în luncă“ : 

Frăţiori şi româniţe, care se aţin la drumuri, 

Clopoţei şi măzerele îmbătate de parfumuri... 

Doina „Lubirile“ : 

Tubirile care *s mari 
Stati la drumuri ea țâlhari, 

Yubirile care *s mici 
Se aţin pe la potici... 

(Alex., Poes. pop. 2. 304). 

Balada „Mihu Copilul“ : 

Dar ce mă apasă 

Şi ?n drum nu mă lasă, 

Că s'aţin pe-aici 

Patru-geci şi cinci 

Cinci-deci fără cinci 

De haiduci levinţi... 

„ţinte! unul din strigătele vinăto- 

rescă“ (pr. P. Dobrea, Prahova, c. Dir- 
mănesci). 

„Termeni vînătoresci: se duce la 

pândă, se aţine, face pătul...“ (Gr. 

Bantaş, Iaşi, c. Stânca). 

I. Crengă, Danilă Prepeleac (Conv.. 

lit. 1876 p. 457): „Acela'i copilul mei 

cel mai mic. Afinete! Şi când Poiu 
trezi din somn, să te iei după el...“ 

Alexandri, Cetatea Nemţului, act. II 

sc. 4: „Aţineţi-vă, fraților, că acu “i
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greul! Sobiețki însuşi o rădicat stâgul 
crăesc. , .* 

Figurat, se pâte dice: mă afin la 
fol6se, la căştig, la petreceri etc. 

Jipescu, Opincaru p. 103: „Streinu 
va “ntâi să hiie “mpămintenit cu disa 
aleşilor țări, şi pă urmă să Sațiie la 
drepturi...“ 

v. Tin, 

2 Aţin (aţinat, aținare), vb.; suspen- 
dre, attacher. Diferă numai prin pre- 
posiționalul a (=ad) de pin ţi n=ali- 
Quid leviter adfigo, etwas dicht anfin- 
gen“, pe care Lexiconul Budan îl trage 
din latinul in—teneo, de unde însă 
el nu pâte veni, căci ar da în flexiune 
pe „înţinut, înţinere“, iar nu pe ,în- 
ținat, înţinare“. Afin, ca, şi sinonimul 
înţin, derivă din prototipuri ad-te- 
nare, inttenare, dela latinul te- 
nus „corde, cordage“, de unde şi me. 
dio-laiinul tena „vittarum extremitas 
dependen s“ (Du Cange), însemnând, 
prin urmare, a anina ce-va de o cor- 
deluţă sai sforicică. Sava Barcianu 
aduce numai participiul trecut aținat 
„hângend“, pe care "1 găsim şi 'n doina 
din Ardsl: 

Trandafir verde-aţinai, 
A-sară te-am aşteptat 

Tot cu foc şi cu lumină 

Şi cu dor dela inimă,., 

(R. Simu, c. Orlat), 

Laurian şi Maxim (Gloss. 31) ai con- 
fundat pe ațin cu hâţîn „secouer“. 

v. Inţin, 

Aţinăre | > 
Aţinat |V. “-Afin. 

Aţinere, s. f.; Linfin. dWaţin pris 
comme substantif:; 10 action d'âtre auz 
aguets; 20 vigilance, persistance. In 
prima accepţiune, reproduce sensul fun- 
damental al verbului : aținerea. dru- 

  

  

mului ; accepțiunea a doua, fârte ne- 
merită, ne întimpină la Nic. Costin, 
Letop. II p. 107: „noi, cineşi din par 
tea sa, cu sfântă azinere făgăduim, . .« 

V, L.Aţin, 

Aţintesc (azintit, ațintire), vb. ; fixer, 
pointer, viser. Sinonim cu ţintesc, 
din care derivă, prin preposiţionalul a 
(=ad), 

Basmul „Cei trei fraţi“ (Ispirescu, 
Legende p. 283): „Apoi ochii tuturor 
se ațintiră la măiastra, şi mărturisiră 
că aşa frumuseţe de muiere nici c'aii 
mai v&qut,..“ 

Jipescu, Opincaru p. 92:. „Sădend 
lungit, întrun r&sărit dă sre, pă iarba 
muntelui Gămăliea— mai iera trei dile, 

pare-mi-să, pîn' la sân-Pietru — audii 

buciumu păstoresc. Sunetu lui mi-azin- 
Hră şi urechia şi inima...“ 

v. Aţintez. — Ațintil. — Ţintă. — Ţintesc, 

Aţintez (afintat, ațintare), vb. ; fixer, 
pointer, viser. O variantă alui aţin- 
tesc. 

Gr. Alexandrescu, „La Drăgăşani“ : 

Şi ochi'mi S'aţintară pe semnul mântuintei 
Ce singur se înalţă în locul de suspin... 

Acelaşi, „Barca“ : 

Din rătăcita'mi barcă, ce-o las la întâmplare, 
Ochii mei cătră ceruri uimit îi ațintez, .. 

I. Văcărescu, p. 105: 

Ochilor, atintaţă 
In cer icâna sfintă!.. 

V. Aţintesc. — Aţintat. 

Aţintăre.—v. Aţintez. 

Aţintăt, -ă, adj.; le part. pass6 d-a- 
ţintez pris comme adjectif: fixe. 
Indreptat spre o țintă.
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Balada, „Pintea vitezul“ : 

Din mine puteți afla, 
Că mârtea mea că va sta 
Din trei fire de grâu sfint, 
Dintrun plumb micu argint, 
Bine ?n armă îndesat 
Şi la peptu'mi aţintat. . 

(Reteganu, Trandafiri, p. 81). 

V. Afintez, — Ațintil. 

Aţintire. — v, Aţintesc. 

Aţintit, -ă, adj.; le part. pass6 d'a,- 
ţintesc pris comme adjectif: fixe. 
O variantă a lui aţintat. 

Filimon, Ciocoii vechi p. 14 : „Junele, 
a cărui atenţiune era afintită la, cea 
mai mică mişcare ce se petrecea, audi 
şi el acest sgomot.. 

A. Odobescu, Pseudokyn. p. 7: „Șieu 
am vădut cârdurile de dropii, cutrierând, 
cu pas măsurat şi cu capul afintit la 

pază, acele şesuri fără margine. , .“ 

I. Slavici, Novele p. 182: „O clipită 
privirea lui remase ațintită asupra I- 
lene...“ 

v. Aţintesc. — Afintat. 

Aţipesc (ațipit, ațipire), vb.; s'assou- 

pir. Sinonim cu adorm şi moţă.- 

esc, dar exprimând o fasă interme- 
diară : când cine-va ațipeste, nu mai 
moţăesce, dar pâte să ațipescă fără 

a fi încă adormit. Este un început 
de adormire, caracterisat mai ales 

prin nemişcare, şi un sfirşit de mo- 
ţăire, în care omul se mai l6gănă 

sai dă din cap. Cihac (II, 8) trage 
pe ațipesc din slavicul săpati, za: 

sypati, zasipiti „dormir, sen- 
dormir“; o etimologiă în care sensurile 
se *mpacă, însă numai sensurile. Sub 
raportul fonetic, slavicul zasipi- e 
peste putinţă să devină la Români 
ațipi-, căci pe de o parte noi conser- 
vâm tot-d'a-una în cuvintele împru- 
mutate dela Siavi pe preposiţionalul 

„za“ : zăbavă, zălog, zămislesc, zavi- 

  

stie, zăvod ete., iar pe de alta, fie im- 

prumutul de ori-ce natură, un s între 

vocale nu se preface în 7, cel puţin 

când nu se învecineză cu 0 consână 
dentală pentru ca transiţiunea să fie 

justificată printr”o acomodaţiune. Mai 

întâlu, a- în ațipesc este preposiţionalul 

a=ad, ca şi ?n „adorm“ sai în „aro- 

mesc“ ; restul -fipesc este latinul stu - 
pesco, inchoativ dela stupeo. Stu- 

peo, stupesco exprimă tocmai no- 

ţiunea de a căd6 în nemişeare ca în 

ațipesc, de unde la Cicerone (Acc. V, 
36): „cum hic semisomnus stu- 
peret“, iar întrun text medio-latin 
(Du Canse, ed. Carpent. VI, 398): „sus 
pensis sensuum exteriorum actibus ac 

stupito corpore quasi lapis red- 
debatur immobilis“. Vocala în latinul 
stup(eo) = gr. oruigy(w) era acea vo- 
cală nehotărită între i şi 4 pentru care 
împăratul Claudiii voiă să născocâscă, 

o literă specială ; de aceia în „stupeo“ 
şi „stipo“ radicala este acelaşi (cfr. Cors- 
sen, Ausspr. ? I, 505), iar în latina 

vulgară circulai de o potrivă „stippa 

şi „Stuppa“, „stipare“ şi „stupare“ 

(Du Cange). In scurt, românul aţipesc 

este latinul ad-stipesco sah a- 
stipesco. 

Mitropolitul Dosofteiu, Synaxar 
1681, Noevr. 4 (f. 106 a): „am 
ațăpiti puţânelii de-am dormit suptii 
umbră de um pomi...“ 

Vrancea, Sultănica p. 128: „Şeful 
de masă tresări ca un om care ațipind 

pe scaun moţăe şi se isbesce cu 

barba de pept...“, unde ațipire nu este 
încă deplină, de 6ră-ce mai urmâză m o - 

ţăire. 

Același raport ne întimpină mai jos 

între aţipesc şi clipesc sai clipo- 

cesc, adecă mai mişe din ochi. 

Balada „Drăguţa înşelată“ : 

Maica tot lucra, 

Mesei se 'nvărtia,



2091, AŢIŞORELE 2092 

Tote le făcea, 
iar fiica şedea, 
Cu ochii clipină, 
In somn aţipind... 

(G. D. T., Poes. pop. 661). 

Basmul „Fata Ciudei“ (Sbiera, Po- 
veşti p. 60): „Tot nu se da somnului, 

tot se 'mbărbăta; dară mai pe urmă 

aii fost biruit de fire şi aii aţipit puţin. 
Cum ai clipocit, at slăbit căp&- 
strul din mână...“ 

In Banat, îmi scrie d. S$. Liuba din 

Maidan că pe lîngă aţipesc se între- 

buințeză în loc de moţăesc verbul 

cucăesc, neapărat dela „cuc=ame- 
ţit“ (Marian, Ornit. Ip. 47). 

După fie-care deşteptare din somn, 

urmză o nouă aţipire înainte de a. 
dormire. 

I. Crângă, Ivan Turbincă (Scrieri 1 

p. 302): „Ce-ar mai fi şi cutremurile 

ieste, dise Ivan, mai făcând câte-va 
cruci pînă la pămînt, şi apoi 6ră se 
culcă. Dară când să aţipescă, de o dată 
se aud prin casă o mulţime de gla- 
sur, ..& 

Doină din Ardsl: 

— Trandafir de pe ferâstă, 
Nevastă, dragă nevastă, 
Sedlă, mulge vacile, 

. Că răsare sârele! 
— Foie verde de dudâi, 
Măi bărbate, dragul met, 
Lasă să mai aţipesc, 
Că minteni le tircotese ! 

(. B., Trans. 456). 

Basmul „Pici ramură“ (Stancescu, 

Basme p. 15): „Nâptea nu afipi nici 

cât dai întrun amnar. . .“ 
„O formă gerundială curat poporană 
ațipindă în loc de aţipind, la Jipescu, 
Opincaru p. 38: „Colindători 48 trimişi 
plscă la alţi săteni, îi scâlă şi pd «i, 
ş'apăi se 'ntorc iară la, hăi dVântâi care 

li să par mai codelnică şi "i dăşteptă 
d'or hi afipindă. . 

V. Adorm. — 4romesc. — Cucăesc — 
Moţăesc. — Somn... 

  

  

Aţipelă (plur. afipel), s. f.; assou- 
pissement. Inţepenire după m o țăs6lă 

Şi înainte de adormire. Sinonim cu 
ațipire, dar cu o nuanţă mai sub- 
stantivală. 

Jipescu, Opincaru p. 103: „când te 
trezesci că ai drepturi, scolă din aţi: 
pelă,. 

V. Ațipesc. — -dlă. 

Aţipire 
Aţipit, -ă | V. Aţipesc. — Aţipelă. 

Aţişoră (plur. aţişore), s. f.; petit 
fil, filet. Deminutiv din aţă. Sinonim 
cu aţică, 

Ţichind6l, Fabule 1814 p. 156: „Co- 

pil! iată ceuca câia ce gândea fi mai 

mare decât un vultur. — Aceşt6 legân- 
du-o cu afișore de picior, o hrăn€ şi 
se juca cu ia... 

Acelaşi p. 261: „capul mieu numai 
cât, într'o aţișdră atârnă. ..“ 

V. Aţă. — Aţişorele. — -iş — -0ră, 

Aţișorele, s. f. pl. artic.; sorte de 
jeu enfantin. Copiii ieaii câte doi o aţă 

lungă şi, întindend'o legată la capete 

printre degetele amînduror mânilor, îi 

dau diferite figure geometrice, numite : 
oglindă, m6să, cruce etc.; bună: 
Gră: oglinda sai apa: 

  

  

      
  

crucea: 

  

  
  

mesa:



2093 

  

Di 

KU 
scrîinciobul: 

    
  

  

      

V. Afişoră.— Copil, 

Aţiţ (aţițat, afițare), vb. ; attiser, ex- 
citer, stimuler, susciter. „A aţița, a a- 
prindefocul; a întărita,are- 
scula,a inteţi, a îmboldi,a 
sumuţa“ (Costinescu). „Aţiţare=a, 
aprinde focul, de aci în genere 
a aprinde, a deştepta, a înflăcăra“ (L. 
M.). In privinţa focului, aţiţ este aceia 
ce “i scornesc în privinţa vîntului, 
de unde şi apropiarea între ambele cu- 
vinte. 

Dionisie Eclesiarcul, Chron. (Papiii, 
Monum. II p. 168): „răsmiriţa acâsta 
a doua într'acestaşi chip sai scornit 
Şi Sail afițat. ..“ 

A face foc materialmente, a sufla 
pentru ca să se aprindă mai bine, este 
sensul fundamental al lui ațiţ. 

Moza, 1620, p. 8354: „veni uni lupă 
deîn pădure şi purta gâtejii de bâga 
în foci, iarâ unii vulturii bât6 cu are- 
pile şi aducia văntii de "li afrţa...“ 

O maximă d'ale vornicului Iordachi 
Golescu (Conv. lit. 1874 p. 74): „Cum     
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vintul ajiţă focul, aşa vorba aţiţă 
vrajbat, 

Basmul „Poveste țerănâscă“ (Ispi- 
rescu, Legende p. 254): „De mai ţinea 
lupta numai cât ai afița un foc, Sar 
fi muiat şi cine scie ce se întămpla, ..« 

I. Crângă, Capra cu trei jedi (Conv. 
lit. 1875 p. 349): „ŞI aşa dicând, pune 
polele ?n brâă, își suflecă mânicele, 
ațiță tocul şi sapucă de făcut bu- 
cate... 

A. Pann, Prov. II, 153: 

Cu o mână îi dă ţiţă, 
Cu alta focul aţiă,..“ 

Proverb: „Dintr'o scântee se afiţă 
focul“ (Pann, II, 93). 

Locuţiunea proverbială : „îmi aţi 
paiă în cap=îmi fac nevoe“ (Lex. 
Bud.); mai obicinuit: „îmi aprind 
paiă în cap“. 

Dela foc, aţiț se îndrumâză spre 
alte accepţiuni trecând mai întâiu prin 
asociaţiunea de idei cu ferbinte, 
aprins, înflăcărat etc. 

Cantemir, Chron. I p. 241: „care 
lucru pre cât inima lui Traian au în- 

puns, pre atâta, înfierbântând'o, 
spre izbândire şi răscumpărare ai aq- 
Hițat'o. ..* 

A. Pann, Moş-Albu, I p. 39: 

Căci, dacă se stinge dorul cel aprins din 

căpătâiu, 
Nici o dată nu se pote se s'aţiţe ca întâiu... 

Acelaşi, Prov. III, 85: „Plosca 7] 
aţiță mai tare de se făcu numai foc...“ 

Aliţ vrajbă: 
Nic, Muste, Letop. III, p. 41: piară 

Ilie Cantacuzino acolo aii rămas, aţi- 
Zându-se vrajbă între Domnul Munte- 
nesc şi intre Mihai Vodă...“ 

Beldiman, Tragod. v. 1493: 

Vrajbă între ei saţiţă, cad întru nemulţumire, 
Care de care să iee a ţărei ocârmuire...
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Ațiţ zarvă sai zorbalic: 
Cantemir, Chron. I p. 61: „mare 

pârjol de zarvă şi nepotolită gâlcâvă 
s'aii aţițat între Greci. . .“ 

Acelaşi, II p. 38: „pricinele zarvelor, 

carele spre apus ca un pojar nestâns 

şi nepotolit să ațiţa şi să, lăţiia...“ 
Nic. Muste, Letop. III p. 64: „mare 

zarvă s'au aţiţat în țară, îmmulţindu-se 
tălharii...“; şi mai jos p. 70: „de 

câte ori zarve ca aceste sai afițat 
asupra vre-unui Domn, tot de risipa 

țerei aii fost... 

Nic. Costin, Letop. II p. 57: „când 

ai sosit Costantin Vodă la Udriiu, 

stă că s'au afițat şi zorbalâc întru îm- 
părăţia Turcâscă, . .“ 

Acelaşi, p.. 76: „dentraceea sai 

„ațițat şi alte răutăţi de s'a stricat şi 
pacea, între Turci şi între Moscali...“ 

Ați nevoi, amestecătutri, 
pizme: 

Ureche, Letop. I p. 161: „unul cu 

altul cerca sfat ce vor pută face, ca 
să poată hălădui de atăte nevoi ce 
Sai ațițat în ţeră...“ 

Acelaşi, p. 106: „atăta zavistie at 

ațițat, că în loc de înpreunare nici să 
auză de numele Papii...“ 

Ațiț b6lă: 

Enachi Cogălnicânu, Letop, III p. 

192 : „începu a se auzi pe unile locuri 

de ciumă, care nu dă puţină spaimă 
la tot norodul, nefiind deprinşi acei 
lăcuitori cu de aceste feliuri de boale, 

care boală aii întrat şi în 6rnă pi'ncet, 

jar de primăvară sai aţifat foarte 
tare...“ 

„1. Văcărescu, p. 71: 

Fiori grele 'nspăimîntate 

Dai din buze când zimbeşti, 

Ațiți junghiuri necurmate, 

Robeşti, fermeci, minţi uimeşti... 

Ațiţ spre-: 

Axinte Uricarul, Letop. II p. 171:   

“ „(Carol XII) 6răşi făcănd amestecături, 

aii aţițat pre Impăratul Turcesc spre 

oştire împotriva Moscalilor. ..“ 

Forte rar se întrebuințeză aţiţ când 

e vorba de ce-va bun sai plăcut; 

bună-6ră: | 

A. Pann, Prov. II, 136: 

Mergând ea, găsesce în plâns pe copila, 

Şi privind la dinsa, i saţită mila... 

Alexandri, Românii şi poesia lor: 

„Ele (horele) afită veselia giocului 

şi adese-ori, desvălind tainele inimelor, 

slujesc de misteri6să coînţelegere între 
acei ce se jubesc...“ 

Gr. Alexandrescu, „Viaţa căimpe- 
n6scă : 

Ca cercul acel supţire 

Ce-aţiţă din întămplare 

Pe-o undă nemişcătâre 

Un vînt cu lină suflare... 

Cuvintul aţit e învederat latin, dar 

nu se găsesce în latinitatea, clasică. 

Grâber (Arch. f. lat. Lexikogr. t.1,p. 

244) construesce o formă latină vul- 

gară attitiare, de unde span. at- 

tizar, vechiu-franc. atisier, noi-frances 

atiiser, prov. atisar, catal. atiar, por- 

tug. atisar, reto-rom. s-tizzar, ital. at- 

tizzare şi al nostru aţiț. 

V. Aprind. — Foc. 

Aţițăre (plur. afițărd), s. f.; Pinfin. 

daţi ţ pris comme substantif: action 

d'attiser, d'exoiter. Suflare în foc ca 

să se aprindă mai tare, iar figurat: 

îndemnare la o faptă, mai ales rea: 

la duşmăniă, la r&sboiu etc. Cu un 

sens mai substantival se dice aţiţă.- 
tură, 

V. Afiţ. 

Aţițăt, -ă, adj.; le part. pass6 da. 
ţi ţ pris comme adjectif: attise, excite. 

Foc aţițai de copii. Flacără aţițată de
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vînţ. Figurat: om afiat de alţii la o 
faptă rea. Resboiu afițat. Vrajbă aţi- 
fată. 

Nic. Costin, Letop. 1p. 88: „văzănd 

acei doi fraţi oştiri afițate între nemul 
lor, vorovindu-se amândoi sau clătit 

den Îliric...“ 
v. Aţiţ. 

"Aţiţător, -ore, adj. et subst.; at- 

tisant, excitant, instigateur. Cine-va 

saii ce-va care aţiţ,ă, fie foc, fie vre-o 
faptă rea, 

Ureche, Letop. i p. 132: „ai prins 
Stefan Vodă pre Radul Vodă, carele 

aii fost aţițător de păgâni asupra cre- 
ştinilor. . .“ 

Cantemir, Ist. Leroglif. (Mss. în Acad. 

Rom. p. 67): „mâniei ațițitoriu să să, 
arate...“ 

V. Ați. 

Aţiţătură (pl. afiţăture), s.£.; patti- 
__sement, excitation, instigation“ (Cihac). 

v. Aţiţare. 

I- Au s.au, conj.; 10 ou; 20est-ce 

que? Ambele sensuri sînt bine deose: 

bite de Laurian şi Maxim: „Ad, con- 
juncţiune în locul căriia acum e mai 

mult în us compusul sai: aă noi aj 
voi=s a i noi, sai voi; interogativul 

ati, care se pune la începutul între- 

bării spre a-i da mai multă putere: 

Au nu sciți că trăim într'un stat con- 

stituţional? Aă doră tu eşti Domn în 
țâră ? Ai d6ră aţi uitat ce vam spus 

atât de clar şi limpede?...“ In ambele 

sensuri, ati este latinul aut, care de 

asemenea se întrebuința forte des în 

proposiţiuni interogative; în limba, va. 

lonă au, francesul şi portugesul ou, 

italianul o şi od, span. o, u, provenţ. 

0, 0z. Numai la Români acâștă con- 

juncţiune a desvoltat pe deplin sen. 

sul interogativ, ast-fel că s'a speciali- 

  

  

sat prin el faţă cu sinonimii sai şi 
or i=—vechiul veri, şi s'a apropiat de 

6re=vechiul vare. Intre interoga- 
tivul ai şi intre interogativul 6re 

există totuşi o nuanţă de sens, cel 

de'ntâiu întrebuinţându-se numai atunci 

când întrebătorul scie bine ceia, ce în- 
trebă şi se miră 6re-cum că nu o scie 

cel întrebat. | 
Conjuneţiunea alternativă a: 
Ion din St. Petru, 1620, 15 (Mss. 

în Acad. Rom.) : „să luaţi totii ce veţi 

găsi în peştere : au lemne, au ose, au 

pilatră, au ceţi va păre, toti să 

luaţi...“ 

Pravila Moldov. 1646, f. 112: „ata- 

sta stă pre giudeţii să r&spundză ce 
să dzice numărulu şi căt va fi dz6 
stria, multi au puţini...“ 

Ibid. f. 52 : „or-care fetori sau slugă, 

sau fie cine va fi, de va şti şi va 
cunoaşte că, vorii să ucigă, pre cine-va, 

au cu otravă, au cu armă, au fie cu 
ce fial de moarte...“, unde ai alter- 

n6ză cu sai. | 

Act muntenesc din 1679 (A.L.R,. 
III, p. 253): „să aibă a'ş strânge pre 

ai lui oameni cari sintu rumăni den 
Moldova ver-unde i-ar afla în țâra dom- 

nii-mâle, au în sat domnescu, veri 

boerescu au călugărescu v e] (sic) prin 

slobozii au la oraş au veri-unde l-ar 

afla...“, unde azi alternâză cu veri. 

Nic. Costin. Letop. II, p. 11: „După 

cum sănt faptele oamenilor într'acestă, 
lume, a, bune, ati rele...“ 

Inventariul Cotrocenilor 1681 (Mss. 

Arch. Stat), f. 28: „să hie svintii 
mănăstiri den toată vama oraşului dă- 

„la Floci, însă a treia parte den ce sarii 

aduna, au den vama pâştelui, au den 

vama altor bucate ce se vor vende, 

au den judecăţi, au den prăzi, au veri 

den ce...“ 

Fragment omiletie din sec. XVII 

(Cod, Mss. misceli. al bis. sf. Nic. din
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Braşov, p. 271): „diin ce vom av6, 
să dâm şi să'i ajutam, au bânişori, 
au pâine, au hăinişoare, au încălţi- 
mintu, macară uni pâharii de apă... 

Alt text (ibid. p. 687): „Cine iaste 
acela de acolo? înpâratii a săracii, 
bogat, au mâserii, dereptii au păcâtos, 
du cine iaste?.. 

Compusul ai-unde în loc de or[- 
unde în Noul Testament din Belgrad, 
1648, Mare. XIV, 14: 
Şi au-unde va, Et quo cun- 

întra, ziceţii stă- que introierit, 
pănului casei... dicite domino do- 

mus... 
In loc de negativul „sati ba“ ve- 

chiul graiu obicinuesce mai mult : „ai 
bat, 

Şlapte taine, 1644, p. 15: „va fi 
lucrulii cu prepusii, oare botedzaţi 
sămtă, au ba. 

Pravila Moldov. 1646, f. 87: „stă 
pre sama giudețului să giudece acel 
lucru şi acia vină de caria să tâme 
muiaria, poate să fie de chizeşie, au 
ba... 

Cantemir, Divanul lumii, 169, f. 
38 b: „Acmu dară să, socotim, oare 
aceşti 40 de ani viețuitu-i-am deplin, 
du ba? 

Prin aă-ba noi trecem deja la fune- 
țiunea cea curat interogativă a lui 
ai, o funcţiune în care el corespunde 
latinului nonne sai numquid, 
construindu-se mai ades cu nu sati 
d6ră: ai nu, ai dâră. 

Silvestru, 1651, ps. LIII : 
a. NU e a „.NOonne ecce 

scunsu  Davidă David abscongi- 
la noi?.. tus est apud 

  

n0s...? 
Mitropolitul Dosofteiu, 1680, ps. LXI: 
De au nu lui Nonne Deo 

Dumnedzău su- subjecta, erit a- 
pleca -să-va, su- nima mea?... 
fletulii mieu?.. | 
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Biblia Şerban-vodă, 1688, Paul. ad 
Hebr. |, 14: 

Au nu toţi 

sânti slujitoare 
duhure...? 

Nonne om- 

nes sunt admini- 

stratorii spiri - 
tus... ? 

Silvestru, 1651, ps. LXXVI: 
Au pănă în 

vât mă va lepăda 

Dumnedzău? şi 

nu va mai vria, 

să'm fie cu bine? 

Au doarâ sau: 

sfărșit pănă în 

veci mila lui? 

du  sfârşitu-s'au 

cuvăntuli lui den 

n6mi în n6mu ? 

Au uitatu-s'au 

Dumnezău  di-a- 

miluiria? au în- 

chis'au întru mă- 

nia sa milele 

sale ?,.. 

Dosofteiu, 1680, 

Au doară 

mănâme carne de 

taur, şi au doa- 
ră sânge de ţapii 
biau ?... 

  

  

Numquid in 
saecula projiciet 

Dominus, et non 

apponet ut bene: 

placeat ei adhuc? 

Aut in finem 

abscidet  miseri- 

cordiam a gene- 

ratione et gene- 

ratione? Aut 

obliviscetur mi- 

sereri Deus, aut 
continebit in ira 

miserationes 

suas...? 

ps. XLIX: 

Numquid 
manducabo car- 

„ nes taurorum, 

aut sanguinem 

hircorum  po- 

tabo...? 

  
unde la Silvestru, 1651: „au doară 
voii mânca carnia taurilori? au voiu 
b6 săngele țapilor?* iar la Coresi, 
1577: „au doarâ mănâncă carne de 
juncii, sau sănge de țapi beu 2% 

Pravila Moldov. 1646, f. 19: „le-au 
făcut toti întrun loci supti oblastiia 
unui domni şi gudeţi, au doară și 
aluri într'alti loci? sau fost'au cer: 
tatii pentru acâstia, au doara r'au 
fostii certati ?,..% 

Ioan din Vinţi, 1689, f. 70 a: „A4u 
toţi's Apostoli? au toți's prooroci? au 
toți's învățători? au toți's puternici ? 
au doară au toţi darure de vinde-
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care? au doară toţi grăescii în limbi? 

au doară toţi răspundi ?...* 

Corbea, Psaltire circa 1700 (Mss. în 

Acad. Rom.), ps. LIX: 

Ai. nu tu, Doamne, carele pre noi 

Ne-ai lepădat dela tine în nevoi?,. 

Anton Pann, Prov. Î, 101: 

Ce mă porţi din pom în pom, 

Ca căscat din om în om? 

— Dar ce? o întrebă el, 

Câscatul umblă asfel? 

Dise ea : dar au nu scii? 

Giaba dar eşti între vii... 

Doina „Aolică : 

Aolică, Dodo, fa! 

Aii tu mi-ai făcut ce-va 

De nu te mai pot uita?... 

Doină din Ardâl: 

Cucule, pasăre sură! 

Ce tot cânţi la noi pe şură? 

Ai ti-l tome, ai ţi-l sete, 

AU ţii dor de codrul verde?.. 

(. B., Trans, 122). 

Printr'o obicinuită contracţiune, po- 

porul rostesce une-ori, mai ales peste 

Carpaţi, o în loc de az; bună 6ră în- 

tun cântec din Transilvania : 

Cu cheile s'or jucat 

Mulţi pruncuţi 

Nepricepuţi : 

Nu sciii în foc le-ai ţipat, 
On. apă le-ai aruncat... 

(Pompiliă, Sibiu, 54). 

ij 

Spune'mi ce mârte doresci ? 

Cum vrei să te chinuesci ? 

Te-oiu tăia, te-oiu împuşca, 

On sabie te-oiu lua ?... 

(bid. 66) 

v, Ore.— Ori. — Sad, 

*Au s. au, interj.; bah! Interjec- 
țiune de mirare unită cu nepăsare,   
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când se întâmplă adică ce-va neobici- 
nuit, dar care nu ne prâ tulbură. La 

Plaut şi la Terenţiii e dâsă acestă in- 
terjecţiune sub forma au şi hau, 

Ion Ghica, Scris6rea XXIII : „în 
loc de Timotei cu trăsura vine Vintilă, 
sărind întrun picior, qicendu'i rîidând: 

Au! Dumneata să trăesci, că pe Ti- 
motei la mâncaaa...t Moş-Mautin, şi 
nu mai striga de geba,...* 

Basmul „Găitan de aur“ din Banat 
(Picot, Dialectes roumains p. 84): 

Au! dar tătle Ah! je tai 

prinsei odată, !.. pourtant prisune 

fois!... 

v. 2AiI— Ul 

*Au s. au, adv.; oui-da, certaine- 
ment. Cuvînt forte remarcabil, pe care 

noi îl cun6scem de o cam dată numai 

din Dobrogea: „Ţăranii de aici între. . 

buinţeză cuvîntul au în loc de da; 

buni-6ră îl întrebi: ai făcut cutare lu- 

cru? el răspunde av...“ (|. Alexandre: 

scu, Constanţa, c. Aliman). 

Latinesce a u- sai aut. are acelaşi 
înţeles afirmativ în verbul autumo 
„ic da“, opus verbului negumo 

„die nu“. Românul țărănesc au să fie 

re o rămăşiţă din acel autumo, 

după cum tot la ţărani se qice au în 
loc de au d=audio ? 

V. & Au, — 5459 

“AU, interj.; h6! O scurtare din 

aud şi din audi, forte răspânâită la 

țărani. Une-ori se aude aspirat: hau. 

„Clobanii de aice die: hau mu, în 

loc de: aud mă...“ (pr. 1. Manoilescu, 

Vasluiu, c. Ber6sa). 

La Românii din Biharia : „ad, aa, 

=au di, audi!“ (Conv. lit. 1887 p. 
1004). 

„Aăl=abrev. din audi! Apr6pe 

exclusiv pentru au qi“ (V. Vaida, Dia-
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lect  sălăgian, în Tribuna âin Sibii, 
1890 No. 85). 

V. Aud. 

1 Auă s. ăuă, s. f.; î. de Botan.: 

10. raisin en gânâral, Uva; 20. vari- 

6t6 de raisin. Strugur, moldovene: 

sce pâmă, fructul viței de-vie, cior- 

chinul cu b6bele lui. 

'Pext macedo-român (Dr. Obedenaru, 

Texte ed. Bianu p. 143): 

Frungă-le vergi lea 'şi le avea, 
Aua laie “şi o făcea; 

Di aua vhin-lu qi s' fâcea, 

Amar ca piloni-lu “şi era... 

(Elle avait des feuilles vertes, elle 

produisait du raisin noir; le vin 

qu'on faisait avec ce raisin 6tait 
amer comme Pabsinthe). 

La Macedo-românii adă, tot-d'a-una 

cu tonul pe «; la Daco-români -tonul 

pe iniţialul a preface pe u în o deja, 

în Palia din Orăştia dela 1581, Genes. 

XLIX. II: 
La-va în vin 

veşmăntul său şi 
în săngele aoiei sanguine uvae 

tămbariulu său... amictum suum... 

Forma nearticulată auo în loc de 

auă ne întimpină în Psaltirea $che- 

iană circa 1550 (ed. Bianu, 492), ca şi 

la Coresi, 1577 (ed. Hasdeu, 412): „și 
sănge de quo b6 vină...“ 

Noul Testament din Belgrad, 1648, 

Apocal. XIV, 18: 

Slobozi sâcer6 
ta, ce ascuţită, şi 

culege strugurii 

viei pământului, 
căs'aucopt aua... 

Lavabit in vino 

stolam suam etin 

Mitte falcem 

tuam acutam, et 

vindemia, botros 

vineae terrae, 

quoniam matu - 

rae sunt uvae 

ejus... 

unde la margine, ca scoliă, cuvîntul ne 

maj fiind pe atunci prâ-obicinuit, se 
pune lîngă aua—poama. Este fârte   

remarcabil că *n acest pasagiu se face 

o deosebire între strugur şi aud: 
strugur corespunde latinului „bo- 
trus“, în contextul grecesc furevc, iar 
auă lui „uva“, grecesce oraguii. 

In glosarul slavo-românesc circa 1600 
(Cuv. d. bâtr. 1. p. 268) cuvîntul se 

găsesce de do8 ori: 

„poza, aua, strugurul; 
„[pesnosenie, strugurii, aua..“ 
Dispăr6nd din graiu ca, termen general 

pentru tâte varietățile de strugur, aud 

s'a păstrat totuşi în unele regiuni ale 
României, anume pe lingă Olt, cu sen- 
sul specialisat de o singură varietate, 

un fel de strugur alb mărunțel, care 

se apropiă de varietatea numită ber- 
becel şi pe alocuri se identifică cu ea. 

„Numiri de struguri: corb, gou- 
gan, cârnă albă Şi n6gră, raza 
chie, berbecel, vulpe, vînătă, 
săină, câinâscă, braghină, 

auă...“ (0. Bărbulescu, Dolj, c. Ca- 
lopăr). | 

„ua, sai cum îi mai dice şi ber- 

becei, este un strugure cu bâbele 
mărunte şi dese, deosebit de c6rnă, 
de tămâidsă, de corbu, de cră- 
cănată, de roşidră..“ (C. Pope- 
seu, Teleorman, c. Ci6ra). 

„Strugurele numit aua se as&m&nă 

cu cel alb, cu deosebire că b6bele 

sint mai mici şi mult mai des aşedate 

pe căorchin...“ (IL. Comănescu, Teleor- 
man, €. Voivoda). 

Românul auă este învederat latinul 
uva, conservat de asemenea ia Ita- 

lieni, la Spaniolă etc. In forma macedo- 

română auă, iniţialul a- ar pute să fie 

protetic întocmai ca în „aumbră“ în loc 
de „umbră“; acâstă explicaţiune însă 
nu ajunge față cu forma daco-română 
duă, pentru care noi am propus deja în 
Cuv. d. bătr. 1, 268, următârea desfă- 
şurare fonetică : 10 din uva—oaă, cu 
oa=uv ca în ploae=pluvia; 20. din
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Odă — oauă, cu epenteticul u ca în rouă, 
diuă etc.; 80. din oauă—aud cu afe- 
resă ca în strachină din ostrachină 
(=00roxwwa). 

V. 2 Berbecel. — Strugur. 

* Auă.—v. Aumegă. 

—ăuă au 
—aucăj Vi 

Aubă, s. f.; enelos, clos, cour. Cu- 
vînt țărănesc din Moldova, cules de G. 
Seulescu : „aubă=o gradă“ (Archiva 
Albinei, 1847, Suplem. No. 41). Este o 
r&măşiţă din epoca năvălirii Mongoli- 

lor, sait pâte dela Cumani, căci în dia- 
lectul turc-oriental oba, vechiu auba, 
însemnâză „tente, foyer domestique“ 
(Vâmbery, Cagat. Spachstua. p. 215). 

v. Cociobă. 

Aud s. aud (audi, augdire), vb.; 
entendre, ouir. A simţi sonurile, a primi 
întipăriri prin organul urechilor: aud 
bine, aud reii, aud de aproape, aud 
de departe, nu aud, abia aud, aş vr6 
să aud. In flexiune, se rostesce de o 
potrivă aud şi aud, să audă şi să 
audă, ca şi „văd“ şi „văd“, „să vâdă 
Şi „să vedă“; dar nici o dată noi n'am 
întimpinat în graiu sai în texturi for- 
mele audere, audem, audeţi, după cum 
pretinde Costinescu, ci numai: audire, 
audim, audiți. Lătinesce audio, au: 
dire, ital. udire, provenţ, auzir, 
franc. ouir etc. (Cihac), 

Construcţiunea regulată a lui aud 
este cu acusativul: aud pe cine-va, 
dud ce-va; în vechile texturi ne întim- 
pină însă întrun mod de tot excepţio- 
nal aud cu dativul, ca latinesce în 
„audio dicto“. 

Gr. Alexandrescu, „Drăgăşani“: 

Din vreme ?n vreme numai de dincolo de 

dsluri 
Părea Caud un sunet, un uet depărtat, 
Ca glasul unei ape co 'nâcă-ale ei valuri... 

21177. Îl, 
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Balada „Mihu Copilul“ : 

Ian staţi s'ascultaţi 

Ş'armele apucaţi, 

Că eii cam auz 

Un glas de cobuz... 

Balada „Mioriţa“: 

Ca să mă îngrâpe 

Aice pe-aprâpe 

In strunga de oi, 

Să fiu tot cu voi, 

In dosul stânii 

Să'mi aud cânii.., 

Doina „Femeia temută“: 

Frungă verde de agude! 

Strig la puica, nu m'aude, 

Şi de-aude, ea s'ascunde, 

Ea s'ascunde, nu'mi răspunde... 

(Alez., Poes. pop.2', 243) 

Doină din Banat: 

Auţă tu, mândro, n'audi? 

Ori n'ai gură să 'mi r&spundi 
Cum ie strigă neica ?n frungi?.,. 

(Vulpian, Texturi p. 49) 

Zilot, Cron,., p. 33: „şi fiinâ-că ora- 
şul Craiovei cade cam pe costă, de 
unde se vede pe lunca Jiilui în partea 
despre care venia Pazvangiii, audin- 
du-se din Craiova un chiloman de 
pusci şi de strigări, sai uitat 
din orăşeni...“ 

Silvestru, 1651, ps. XXVI: „auzi, 
Doamne, glasul mieu ce strig! 
milujaşte-mă, și auzi-mă pre mine!..“ 

C. Negruzzi, Scris6rea XIII: „Fi! 
nu “i frumos, domnule; şi ca să te pe- 
depsesc, n'o să te sărut trei dile. 4u- 
ditu-m'ai?...« _ 

Impersonal: „se aude =le bruit 
court“ (Cihae), 

Deşi ori-ce audire presupune urechi, 
totuşi pentru mai multă energii, se 
pote dice pleonastic: „aud cu urechile 
mele“, ca şi: „văd cu ochii mei.“ 

68



2107 AUD 9108 
  

lon Neculce, Letop. II p. 239: pu: 
ritu-Vai toți pe Duca Vodă şi se ruga 
toță lui Dumnezeii să'i mântuâscă din 
mănele lui, şi *1 blăstăma dela mic 
pănă la mare de auzia slugile lui cu 
urechile...“ | 

Ca funcțiuni ale organelor celor mai 
insemnate, cari sint aşa dicând câ doă 
porţi ale înţelegerii, aud şi văd se 
însoțesc fârte des în graiu, fie afir- 
mativ: „am vedut şam audit“, fie 
negativ: „n'am. vedut, n'am augil“, 
aretându-se prin acestă, însoţire o cer- 
titudine mai deplină că noi scim ce-va 
bine saii că nu scim de loc. 

Balada „Oprişanul“ : 

Dar unde s'aii pomenit, 

Sai vădut şi audit 
Doă săbii într”o tâcă, 

Doi Domni în ţară săracă, .. 

Aud se referă cătră ascult intoc- 
mai ca „v&d“ cătră „privesc“ sai „mă 
uit“; adecă aud este o facultate orga- 
nică, a cării întrebuințare voită devine 

ascult, astfel că se pâte dice: „te 

aud, dar nu vrei să te ascult“, căci 
urechile cele sănătâse primesc sonul 
vr6nd-nevrând; însă prin voință ei 
pot să mi le astup saii să *'mi îndrep- 
tez luarea a-minte într'o altă parte. 
Ascultare implică augire, nu vice: 
versa, 

Mitropolitul Dosofteiu, 1680, ps. 
LIII : 

Dumnedzău , 

auda  făgada 

mia, ascultă 
graiurile rostului cipe 'verba oris 

mieu... mei... 
grecesce: slodxovoov, 2vdriou; la Sil- 
vestru, 1651: „auzi, ia a-minte...“ 

Acelaşi, 1673, f. 8 b: 

Deus, exaudi 
orationem meam 

auribus per: 

Că mi-au audzăt Domnul glasul de plinsoare 
Şi mi-au ascultat Domnul ruga la strîn- 

soare... 

  

  

Prin augdire, ca şi prin vedere, 
omul află, de unde aud udesea se Şi 
întrebuinţeză în loc de aflu. 

Călătoria Maicei Domnului la iad, 
circa 1550 (Cuv. 4. bățr. II, 820): 
„aţi audzitu că printru numele meu 
munci-se-va totu cela ce nu va crede...“ 

Doină din Dobrogea: 

De când mama m'a făcut, 

Ibovnică n'am avut, 
Dar a-ssră într'o ciudă, 

Fetele să m8 audă, 

Numai trei am căpătat, 

Numai trei am sărutat... 

(Burada, Călăt. 254). 

In proverbi şi locuţiuni proverbiale: 
Despre ingratitudine: „Fă bine să 

“i audi re“ (Pann, II, 86). 
Despre experienţă: „Mult trăesci, 

multe audi; mult umbli, multe veqi“ 
(ibid. II, 4). 

Despre indiscreţiune: 

Găina când va ouă, 
Aude o mahala... 

(bid. 1, 162). 

Caracteristica surdului : 

Când este luna veche, 

Nu aud d'o ureche; 

Când este luna nouă, 

Nu aud d'amîndouă... 

(ibid. II, 146), 

Cu acelaşi sens: „Strigă dela munte 
ca să "l audă, şi dela Dunăre ca să 
i respundă“ (ib. 1, 94). 

Despre bătae: 
Basmul „Aleodor împărat“ (Ispirescu, 

Legende p. 47): „...ea nu se putu opri, 
ci îl sărută. Aleodor, cum se deşteptă, 
îi trase o palmă, de audi câinii în Giur- 
giu. Ea plânse...“ 

Basmul „Poveste ţerănescă“ (ibid. 
p. 262): „Smeul trase fetei şi de astă 
dată o calcavură de audi câinii în 
Giurgiu...“
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In loc de „câinii în Giurgiu“ se dice 
une-ori „cocoşii“: 

„Când ţi-oiu trage o palmă, audi 
ocoşii în Giurgiu“ (7. Pop- 

„pescu, Buzei, c, Chiojdu-Bâsca). 
Cu acelaşi sens: ă 
„Te bat de audi t6ca în cer“ (R, 

Simu, Trans,, c. Orlat). 
“Acelaşi locuţiune proverbială ampli- 

ficată: 
Jipescu, Opincaru p. 30: „Bei uni- 

ori pînă “ţi trăsnesc urechili, pînă ţi 
laşi zălog căciula Şi zechia, pîn” audi 
şi câini”n cer şi tâca la sfăntu 
Ilie...“ , 
v. Giurgiu. — Ilie. 

»Aude în gură, ca cucul“ (Tocil,, 
Rev. 1, 235), sait: „Aug tot în gură, 
—despre cel ce nu te *nțelege“ (R. 
Simu, Trans., c. Orlat). 

In ghicitori: 
-Despre „Tunet“ : 

Ce sună dintre hotară 
Şi s'aude-a noua ţâră ? 

(Tribuna din Sibiii, 1885 p. 930). 

Despre „Ciopot : 

Bate toba 'ntre hotară 
Şi s'aude 'ntr'altă târă... 

(Tara nouă, 1687 p. 159) 

Variantă : 

Rage Buga "ntre hotară 
Do s'aude ?n a noua tară, 

(Sbiera, Poveşti, 320). 

) 

Sunai fiiul în curte 
Ş'augi murgul din munte. 

(Ispirescu, Ghicitori p. 25). 

Aud în urări Şi blăsteme poporane: 
„S'augim de bine!“ (Baican, Vorbe 

bune p. 1). 
„Să v'augă D-qeii!— Să v'audă sfîn- 

tul! — Să v'audă cel de sus! (ibia. p. 6). 
Jipescu, Opincaru p. 144: 
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» — Opincili să se rupă, stăpânu să 
trăâscă,! 

»—Să te-audă sfântu Ilie, logofete!..& 
Ton Crângă, Moş Nichifor Coţeariul 

(Conv. lit. 1877 p. 8378): : 
„— Să te-audă Dumnedei, să am 

băeți, moş Nichifor! 
»— Asemene şi ei gonitori, giupă- 

neşică, că de băeți nu mai trag nă- 
dejde...* 

Intre blăstemuri poporane: „nai mai 
augi cucul cântând!“ (R. Simu, 'Trans., 
c. Orlat). 

Aud se întrebuinţâză, fârte des în 
interjeciuni de mirare sai de necaz, 
mai obicinuit reduplicat: 

pia audi colo !==aa sie einmal her!“ 
(Dr. Polysu). 

Pann, Prov. III, 114:- 

Auţi ! augi? vicleşuguri ! 
Să nu sei et ce lucrez! 
a vedi cu ce meşteşuguri 
Va să mă facă să crez!,.. 

Acelaşi, III, 107: 
— Să mă bată Dumnedei 
D'oiu fi furat calul ei, 
Calul găi e vinovat, 
EI pe mine ma furat... 
— Aug, audă cal mişel !.. 

Ibid. 1, 26: 
Ea cum îl aude, luând furca sare 
Şi "1 încarcă bine cu ea pe spinare, 
Strigând : augi vorbă! audă fl6c o dată! 
Poema un ca tine de min” joc să'şi bată ?.. 

C. Negruzzi, Cârlanii, sc. 6: n AU, 
nătărâii! pentru că mi-e drag să Ş8d 
la vorbă, hop! li se nazare nu sciit ce...“ 

Ibid. sc. 17: „A, ţolina, audi ce 
'mi face! Las c'oiu dobzăla-o eă...« 

Alexandri, Rămăşagul, sc. 4: 
„Tinca. — Pare-mi-se, dragă Smărăn- 

diţă, că ţi-am înțeles planul. 
„Smărăndiţa. — Dacă, Pai înțeles, cu 

atât mai bine, pentru că n'oiu fi si- 
lită să ţi'l tălmăcesc.
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„Tinca. — Aud, şirata, cum s'ascunde 
de mine !..* 

Alţi idiotismi: 

Vrancea, Sultănica p. 6: »APOL, când 

se mai muia jocul, numai ce'i au- 

iai pe toţi, care mai de care: — Hai 
să ne fie de bine!..“ 

Ibid. p. 1: „Unii mai împeliţaţi 

numai ce'i aug: sări, cutăriță!..“ 
O formulă în descăntece: 

Nime nu l'a vădut, 

Nime nu Pa aug... 

A audi de nume: 

Doină din Ardl: 

Prăpădi-te-ai, badeo, 'n lume, 

Să nwţi mai aud de nume... 

(R. Simu, c. Orlat). 

Alta: 

Cam şi ei o fică n lume 

Şi nu'i mai aud de nume... 

- (JI. B., Trans. 171), 

O orațiă de nuntă: 

Audind de numele dumitale, 
Că eşti negustoriţă mare, 

Sa bucurat forte tare.. 

(5. F. Marian, Nunta p. 333). 

Nic. Muste, Letop. III p. 56: „nuera 

bucuros nici de nume să'i augă...“ 

A audi din bătrâni=prin tra- 
diţiune strămoşâscă. 

Doină din Moldova: 

Audise din bătrâni 
Că'! rea pânea prin străini, 
Audi, dar n'a credut, 

Pin'ce singur a văqut... 

(Conv. lit. 1896 p. 444). 

Doină din Bucovina: 

Frungă verde trei măslini, 

Am audit din bătrâni 
Că'i răi, frate, prin străini; 
Am audit, n'am credut, 
M'am dus singur am vădut,.. 

(Marian, II 89).   
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Ion Neculae, Letop. II p. 197: „Ste- 

fan Vodă cel Bun multe războae ai 

bătut; şi aşa se aude din oameni 
vechi şi bătrăni că căte războae 
aii bătut, atăte mănăstiri cu biserică 
ai făcut...“ 

Cantemir, Chron. 1, 382: „din po- 
menir6 moşilor strămoşilor 
audim, precum unde acum este Oblu- 
cița, căriia, Turcii îi zic Isacc6, să fie 
chemat vadul Dunării...“ 

Poporul credând că lupul nu aude 
bine, îi dă epitetul de „N'aude“, bună. 
Gră în basmul „Copiii văduvului“ (Is- 
pirescu, Legende p. 338): 

Uuu! N'aude, 

N'avede, 

Nagreul pămîntului 

Şi uşorul vîntului, 

Căţeluşii mei, 

Că, vă piere stăpânul... 

cântecul prin care băiatul vînător îşi 
chiamă fiarele ce "i slujia: lupul, vul- 
pea, ursul şi iepurele. 

La Bolintinânu: 

O! N'aude 7 o N'a-vede, 

Na grâul pămintului!.. 

Hiarele prin crânguri verde 

Vin eu sborul vîntului,,. 

In oposiţiune cu lupul, vulpea aude" 

forme bine, de unde locuţiunea, pro: 

verbială: „aude ca o vulpe“ (R. Simu, 
Trans., c. Orlat). 

v. Căjeluş. — Lup. — Na!— Vulpe. 
Forme archaice: 
Legenda Duminicei, 1600 (Cuv. d. 

bătr. II, 49): „şi 'm voiu întoarce faţa 
de cătră voi să nu audzu plăîngerile 
voastre... 

Dosofteiu, 1680, ps. XXV: „s'audzu 

glasul laudii sale...“, unde disilabic la 

Coresi, 1577: „să auză glasul“, dar 
Sraşi trisilabic în Psaltirea Şchelană 

circa 1550 (ed. Bianu): „se audzu“.
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Doină din Ardăl: 

Es afară, vădu-o, 

intru ?n cas, audu-o... 

(. B., Trans. 9), 

Trisilabicul audi alături cu disilabi- 
cul audi, în care finalul i ajunge chiar * 
a dispare. 

Mitropolitul Dosofteiu, 1680, ps. XLIV: 

Audză, fiică, şi Audi, filia, et 
vezi... vide... 
la Silvestru, 1651: „auzi, fie...* 

Intregul u final la gerundii în ac- 
“tul muntenesc din 1622 (A. L.R. 1. 
p. 31): „dumnâlor auzindu aşa, au 

venitu la noi şi ne-au întrebatu: mo- 
şilor, a dumnâvostră este moşiia pe 

acel vărfu la Vălcani? noi amu spusu 

că este a nostră; dumnelor au zisu: 

nu ne veţi vinde noo acel vărfu ca să, 
facemu o sfăntă mănăstire? dar noi, 

auzindu că va să facă mănăstire, ne 
amu adunatu...“ 

Formele subjunctivale aude şi audă: 
Mitropolitul Dosofteiu, 1680, f. 191 

a: „la a-minte, ceriule, şi voiu grăi, 
şi audze pământul graiurile rostului 

mieu...“; dar la acelaşi, 1678, f. 26 b: 

Să 
Să 

S'audză la toţ preste tară, 

'ntăl6gâ marginia de-afarâ. .. 

Psaltirea $cheiană, ps. XXXIII: „se 

audză blăndzii şi se vesel6scă...“ 

Imperfectul augiam, augiiai : 
Posofteiu, 1680, ps. XXXVII:. „eu 

ca surdul n'audzâiam...“ 
Ibid. ps. XOVIII: 
Doamne Dum- 

nedzăul nostru,tu noster, tu exau: 
le audzăaă lor... diebas eos... 

unde la Silvestru, 1651: „tui ascul- 

tai pre ei...“ 
Prima pers6nă plurală a perfectului 

organic audim=audivimus în loc 
de analogicul augdirăm : 

Domine Deus 

AUD 
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Coresi, Omiliar 1580, quatern. VI 
p. 16: „După acâia amu acâst6 toate 
le auzimiă şi le văzumi...“ 

Silvestru, 1651, ps. LXXVII: 

Carele auzim şi Quanta au di- 
le cunoscum, şi |: vimus et cog- 

părinţii noştri le novimus ea, et 

spuserâ noao.., patres nostri nar- : 

raverunt nobis... 
la Dosofteiu, 1680: „Câte audzâm şi 
le cunoscum pre iale...“ 

Dar alături cu audim ne întimpină, 

tot acolo şi forma audisem, ps. XLVII: 
Precum audzâ- Sicut audivi- 

sm, asia şi vă. mus, ita et vi- 
dzum... dimus... 

la Silvestru, 1651: „cum ami auziti, 
aşa ami şi văzutii...“ 

Forma organică audit în loc de ana- 
logicul augirăţi : 

Coresi, Omiliar 1580, quatermn. XII 
p. 5: „Spuşu voao şi nu auzită...“ = 

„Spusei voă şi nu augirăţi.“ 

Ibid. quatern. XXII p. 4: „să so- 

cotimii cine-şi de noi-şi înfrămsețare 
sufletului-şii său, că auziti amu, băr- 
Dbaţilor şi muerilor, şi tinerii şi bă- 
trânii, că nu iaste de trebuinţă noao 
veşmintele trupului în multe chipure 
şi de multii preţă...“ 

Condiţionalul vrea augi=ar fi augii: 
Silvestru, 1651, ps. LĂV: 
Spre strâmbă. Iniquitatem si 

tate sam vrut aspexi in corde 

căuta întru ini: meo, non exau- 

ma mia, nu m'au diat Dominus... 

vrut auzi pre 

mine Domnul... 

Dosofteiu, Synaxzar 1683, Ghen. 19: 

" „acesta fericitii de vria audzâ când: 

va pre cine-va făcut vrun lucru de 

nevoinţă postnitascâ, răvniia de făcia 

şi elu...“ 

v. 2 Void, 

Construcţiunea reduplicată la Do- 

softeiu, 1680, p. 155 a: „Căile miale
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spusu-le-ami şi mi-ai audzitu m Îi 
unde să se observe tot-o-dată, ca, şi 
întrun alt pasagii de mai Sus, con- 
strucțiunea lui aud cu dativul în loc 
de obicinuitul acusativ. 

Infinitivul nescurtat, ibid. ps. CII: 
„de-a audzirita „ad audien- 
glasului cuvinte- dam vocem ser- 
lor lui... monum ejus,..* 
la Silvestru, 1651: „ascultănă gla- 
sul... 
Voiuavs a augi la Coresi, Omi: 

liar 1580, quatern. XVIII p. 3: „de 
vămi fi rădicaţi cu pocaanie Şi cu is- 
povâdanie şi ne vămi aduce cătra 
Hristos, atunce avâ-vămi a auzi gla- 
suli cela dulcele...* 

Acusativul personal fără pre: 
Psaltirea Scheiană, XX XIII: „adecă 

m6serul chiemă şi Domnul auda elu...« 
Porma poetică daud ne întimpină 

forte des în doinele din Arde: 

Dăuaitam o minciună, 
Că Mureşu-i apă bună: 
Câţi bsi, toţi se împreună. .. 

0. B., 62), 

Dauzi, mândră, ori n'augi, 
Ori n'ai gură să răspundi?.. 

(bi. 75). 

Dauzit'am şi scii bine 
Că n'otu muri pe perine, 
Ci-oiu muri în ţări străine... 

(Ib:d. 194). 

Dauziţi, feciori cu tunâră, 
Mândră-i lumea cu ce-i mânâră, 
Mândră-i lumea cu feciori 
Ca grădina cu bujori. .. 

(Ibid. 400). 

Daţi din gură, măi feciori, 
Nu şedeţi ca ?n şedători! 

Daudi, măi! 

(bia.). 

Alelei, măi părinţele, 
Daugi cuvintele mele. ,. 

(bi, 457). 
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Despre forma aspirată haud V, t Au. 

"AUd.—v. Aud. 

"Aud (plur. augduri), s. n.; audition, 
ouie. O scurtare curat românâscă din 
substantivul audit =lat. auditus, 
după care prin analogiă s'a format Şi 
substantivul v5d, care — ori-ce ar 

"dice Cihac — n'are a face cu latinul 
„Visus“, de unde vine numai al nostru 
„vis“, 

Format din audit, care ca sub- 
stantiv aprâpe a dispărut din graiu, 
după cum vom arăta la locul seii, aud 
represintă ambele sensuri ale latinului 
auditus, adecă pe deo parte însuşi 
simţul al căruia organ e urechea: „au: 
res acerrimi auditus“ (Plin), pe de 
alta — metonimic— resultatul sati efec- 
tul acelui sim: „dignior auditu“ (Lu. 
can.). In sensul al qoilea aud devine 
sinonim cu audire. 

C. Negruzzi, Scris6rea XII: „încă 
tot nu sîntem lipsiţă de simţul audu- 
luă, şi prin urmare ne place a asculta 
poveşti frumâse din vremile trecute,..& 

Coresi, Omiliar 1580, gquatern. XXIV 
p. Il: „de-arâ fi toti trupul ochiu, 
unde arâ fi auzului, iară, de-ară fi toti 
auzi, unde i-ară fi apuţituli. , .« 

Cantemir, Chron. I p. 175: „Nică mai 
mult ar fi trebuit cu une cuvinte fără 
temeiu ca, acâste auzul cetitoriului să 
supărăm. . .“ 

Locuţiune proverbială: „Are vEd de 
lup şi aud de vulpe“. (Tocil., Rev. 
I, 233). 

Mitropolitul Dosofteiu, 1680, p. CXI: 
„..de audeul cel „ab auditione 
rău nu să va, tia- mala non time: 
me... bit... 
unde la Silvestru, 1651: „de vâstia 
rria nu să va tâme,...“ 

Biblia Şerban-Vodă, 1688, Paul. ad. 
Rom. X, 17:
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„..fides ex au- 

ditu, auditus 

... Credinţa e 

den auz, iară au- 

zul pren graiul lui autem per ver- 

Dumnezeu. .. bum Christi... 

Mitropolitul Antim, Predice p. 3: 

„ca pre nişte peşti, cu mrâja Dumne- 
de6scă aii prins mulţimea, şi ai vînati 
audurile norâdelor, şi ai înduplecat 
inimele tiranilor. . .* 

Idiotismul: iea îi augdul = asurdesc, 

fac să ameţâscă de sgomot. | 

Ion Ghica, Scrisârea XXVI: „clo- 

- potele mari şi mici sunau la o sută, 
de biserici de luaii augdul, urla oraşul 
de vuet,...« 

Ion Crângă, Moş Nichifor Coţeariul 
(Conv. lit. 1877 p. 375): „avea o bi: 

ciuşcă de cele de cânepă, împletită de 

mâna lui şi cu şfichiul de mătasă, cu 
care pocnia deţă lua audul. ..“ 

Acelaşi, Amintiri din copilăriă (Conv. 
lit. 1881 p. 3): „stropşitul de Ion, cu 
talanca dela oi, cu cleştele şi cu vă. 

traiul, face o hodorogâlă şi un taraboiu 
de "ţă ia augdul...“ 

Aud se construesce cu la şi cu în 

sau întru. Următârele exemple vor 

lămuri deosebirea între cele do& con- 
strucțiuni. 

Balada „Mihu Copilul“ : 

Un mânăru cântic, 

Cântic de voinic, 

„ Şun glas de cobuz 

Dulce la auz... 

A. Odobescu, Dâmna Chiajna p. [11: 

„Un nencetat susur de îainică tră- 

dare îi şoptia la aud...“ 
Enachi Cogălnicânu, Letop. III. p. 

215: „Şi aducăndu'l, ait început Domnul 

a se giudeca cu el la Cadii, în auzul 
tuturor... 

Dionisie Eelesiarcul, Chron. (Papii, 

Tesaur II p. 203): „şi fiind împăratul 

de faţă, ai poruncit să se citâscă jalba, 

Valahiei în audul tuturor, şi după ce   

au citit'o ai întrebat împăratul pe 
soli... % 

Alexandri, Cetatea Nemţului, act. II 

sc. 8: „Nu mă sfiesc acu, în agiunul 

morţii, s'o mărturisesc în augdul 6me- 
nilor...€ 

Logofătul Gheorgachi, Letop. III p. 

320; „o ceteşte într'auzul tuturor...“ 
C. Negruzzi, Cum am învățat româ- 

nesce: „Ba nu ne înţelegem nici decum, 
am strigat eşind din ameţâla ce mă 
cuprinsese în tru augul barbarelor nu- 
miră a buchilor luj, nu ne înţelegem...“ 

v. Aud. — 2% Veg, 

Audire (plur. audi), s. f.; Pinfin. 

d'aud: action d'ouir, d'entendre, ouie 

en gânâral. Sinonim cu subetantivul 
au d, cătră care se rapârtă ca „vedere“ 

cătră „văd“, 

Mitropolitul Varlam, Omiliar 1643, 
f. 231 b: „dracii diîn oameni gonâşte, 

bolnavii tămâduiaşte, surdzilori au- 
daire le dă, muţilor grâire...“ 

Cantemir, Ist. leroglif. (Mss. în Acad. 
Rom.) p. 36: „vântul vivorit sau ae- 

rul tare clătit, tocmit şi frumos vier- 

sul muzicăi alcătuit, dela cât de as- 

cuţitele la auzire urechi abătându!l, : 
neauzit; âl face...“ 

Samuil Clain, Invăţături (Blaj, 1784) 
p. 84: „O, părintele mieu iubite, îmi 

opriră limba, îmi legară picioarele, îmi 
ținură mânile, îmi împedecară vedârs 

şi mă făcură fără de auzire...“ 
Caragia, Legiuire 1818 p. 98: „Mar: 

torii martorilor nu să socotesc de mar- 

tori, iară la prigonirile de stăpânire 

sau de hotară priimim şi mărturiia, 
după auzire.. 

Zilot, Cron. p. 4: 

Care dup! a mea sciinţă le voii arăta curat, 

Din vedere şaudire, precum m'am îndatorat... 

Acelaşi, p. 101: „audirea numelui 

lui Cutuzof în urechile Tureilor era fârte



2119 AUDITOR 2120 

înfricoşată, şi pentru acela, nici nădăj- 
duia cu înlesnire i mai put aduna 
oştiri. . .& 

1. Văcărescu p. 527: 

Ce augdiri Wodată! 
Ce tainic glas ascult! 

Simţ câsul c'0 să bată 
Ce '1 aşteptam de mult... 

Costachi Conachi p. 220: 

Departe cu augirea de jelnic suspinul mei, 
Nu cregi inimei ce arde de para dorului teii... 

Donici, „Bărbatul cu trei femei“ ; 

Dar n'ai trecut nici patru ile, 
Şi s'au împrăştiet pin ţară audire 
Că cel cu trei femei bărbat 
De râu lor sai spăngurat.., 

V. Aud. — * Aug. 

"-Audit,-ă; le part. pass d'aud 
pris comme adjectif : entendu, oui, ap- 
pris. Ajuns la scire prin organul ure- 
chilor; aflat prin simţul audului, 

Ion Neculce, Letop. Il p. 197: „O 
samă de cuvinte ce sănt auzite din om 
în om, de oameni vechi şi bătrăni...« 

Corbea, Psaltire circa 1700 (Mss. în 
Acad. Rom), ps. CXLIL: 

Deminsţa, mila'ţi fă cuzită mie, 
Că spre tine nădâjdia mi-am pus din 

pruncie... 

Negativul comparativ n e-m a i-au- 
dit însemneză ce-va cu totul afară din 
cale, „monstrueux, excessif, exorbi- 
tant“, deex.: „asemenea, crudimi sint un 
lucru ne mai augit în țera n6stră“. 

V. ?Augit. — Văzut. 

2 Audit, (plur. audite), s. n.; ouie, 
audition. Sinonim cu aud şi cu au- 
dire. Se întrebuinteză rar. Nu vine 
din participiul trecut românesc au- 
dit, ci d'a-dreptul din substantivul 
latin auditus. 

  

  

Coresi, 1577, ps. XVII: 
întru auzituli u- | in auditu au- 
rechiei  auzirâ. ris obedivit mihi.. 
MĂ... , 

Ion Neculce, Letop. II p. 195: „am 
scris de pe nişte isvoade ce am aflat la 
unii la alţii şi din auditele celor bă- 
trăni boieri,..* 

Ca locuţiune adverbială: din audite, 
pe augite, „par oui-dire“, „auditu ac- 
cipere“. 

Alexandri, Neculae Bălcescu : „Ro: 
mânii se cunosceaii împreună mai mult 
din audite, sub nume de Moldoveni şi 
Munteni...& 

C. Negruzzi, Scris6rea XII: „FA cu- 
noscinţă cu fata, n'o lua numai pe 
audite, pentru că nu se mănâncă tot 
ce sbâră, şi se 'ntâmplă de departe 
trandafir şi de aprâpe borş cu ştir...« 

Ca supin : de audit. 
Mitropolitul Varlam, Omiliar 1643, 

f. 298 b: „cine are urechi de audzittă 
ca să audză...“ 

V. Aud. 

Audite (pe-, din-), adv.— v. * Augit. 

Auditor,-6re, s. et adj.; auditeur, 
auditrice, celui ou celle qui entend, 
qui obit. Cel ce aude. Auditor pote 
fi cine-va, şi fără vo€ în trâcăt, ascul- 
tător numai atunci când stăruesce 
a audi : aceiaşi deosebire ca între „vă- 
dător“ și „privitor“. 

Caragia, Legiuire 1818 p. 95: „Toate 
dieţile, de nu vor fi scrise de tot de 
însuşi cei ce le fac, să să iscălâscă de 
cel ce le fac şi să să adevereze cu trei 
martori singuri văzători sau singui 
auzitori. 

Cantemir, Chron. I p. 121: „(ei] au 
scris tot pre o vr6me cu lucrurile ce 
să făc6 şi singuri marturi privitori, 
iar nu auzitoră aii fost...“
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Biblia Şerban-vodă, 1688, Paralip. 
II, VI, 40: 

„fie ochii tăi 

deşchiş şi urechi- 
le tale auzitoare 

la, umilinţa locu- 

lui acestuia... 

„Sint, quaeso, 

oculi tui aperti, 

et aures tuae 

exaudientes 

ad orationem loci 

hujus... 

I. Văcărescu p. 354: 

Tot audiam.c'aci Nichifor cuvîntâză, 
P'aleşii dregători grozav anatemâză: 
Aşa '] vădui! ca Lei trăsnina fără blândeţe, 
Oase-azvirlind de morţi Pauditoră în feţe... 

v. Aud.—-or.— Vădător. 

Auesc (auil, auire), vb.; bourdon- 
ner, retentir. Resun. Sinonim cu 
ue sc, din care s'a şi format prin pre- 
posiţionalul a (=a d) pentru a da no- 
ţiuniă fundamentale un sens mai in- 
tensiv: auesc = uesc prelungit. 

Vrancea, Sultanica p. 267: „Şi acea, 
linişte adâncă, întinsă peste tâtă ma- 
halaua, aui de țipetele copiilor când 
zăriră primul liliac care gonia, cotiş, 
da lungul uliţelor...“ 

V. Aulă. — Huesc.— Vesc. — Vuesc, — 
YU! i 

Auelă (pl. aueă), s. f.; bourdonne- 
ment, retentissement. Resunet. Si- 
nonim cu uet, când este vorba însă 
de un sgomot mai prelungit. 

Vrancea, Trubadurul p. 261: „După 
ce m'am odihnit pe treptele 'privdo- 
ului, cu capul in mâini, cu ochii în- 
chişi şi surd la auda întinsă a satu- 
lui, m'am sculat...“ 

V. Auesc.— -dlă. 

August. —vY, Gustar. — Măselar. 

Augustin, n. pr. m.; Augustin. 
Augustinus. E curios de a găsi 
acest nume de sfânt din calendarul 

AUMEDĂ 
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catolic în descântecul „de Măiestre“ 
din Bucovina, care se începe cu: 

Sfinte Augustine 

Şi tu, sfinte Trifoane... 

(Mar'an, Descânt 327. 

Se scie că ?n biserica grcă marele 
Augustin, una din luminele cele mai 
strălucit6re ale creştinismului, este pri- 
vit numai ca „fericit“, nu ca „sfânt“, 

Auire 
Auit p— V. Auesc, 

Auleo. — v. Aoleo, 

Aulerom. — y. Aler. — Ler, 

Auim s, Aulmez (aulmat, aulmare), 
vb.; flairer, d6pister. Acelaşi cuvîut, 
cu adulmec sai adurmec, de 
care se deosebesce numai prin lipsa 
sufixului verbal deminutival -e c, căci 
iniţialul a- sai ad- este în ambele 
forme aceiaşi preposiţiune latină ad. 

Mitropolitul Dosofteiu, Synaxar, 
1683, 23 Oct.: „Şi venindi svăntulă 
spre noi ne aulmă de departe Şi cădzu 
la pământ,..& 

V. Adulmec. — 0lm. — *Ubn. 

Aulmec 
Aulmezj 7 V. Aulin. 

Aumedă, vb. impers.; poinâre (du 
jour). Crapă de di. Mijesce. 

Cunscem acest cuvînt numai din 
G. Seulescu ap. Marian, Descântece p. 
298 : „îndatineză Românii din Moldova 
a împărţi n6ptea, şi anume : a) de-cu- 
sară, b) ciniori, c) cântători, d) dalbe- 
dori, care se chiamă şi auă. Iacă de 
unde este cuvîntul aumegesce= începe 
a se arăta pe jumătate aua.“ Apoi 
întrun farmec de dragoste, tot după
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G. Seulescu reprodus de d. G. D. Teo- 
dorescu, Poes. pop. 376: 

Duminecă diminâţa 

Când diua se aumeză 

M'am sculat 
Şam plecat... 

Aumedesce diferă numai prin prepo- 
siţionalul a (=a d) de forma moldove- 
n6scă cea obicinuită umidesce sati 
omidesce, bună-6ră: „Când se umi- 
dia de diuă“ la Costachi Negruzzi 
(Păcatele tinereţelor p. 277)==,quad le 

jour commengait ă poinâre“. Umi- 
desc, pe dealtă parte, este strîns în- 
rudit cu mijesc: „mijesce de di.“ 

Prin urmare, aumegdesce sai aumădă 
mare a face cu auă „aurore“. Dar 

acestă vorbă auă „aurore“ există, ea, 

6re adevărat în graiul poporan? Iată 

o întrebare, la care nu cutedâm a răs- 

punde. Este grei a bănui că Seulescu 
a născocit'o pe dentregul. Urmâză a, 
se cerceta, 

v. Mijesc. — Omidesc. 

Aumegesc.—v. Aumegă. 

A-umer (d'), adv.; sur Vâpaule, ă 
Vepaule. Pe umăr sai în lungul 
um&rului. Literal: ad humerum. 

Basmul „Trifon hăbăucul“ (Rete- 
ganu, Poveşti ardelenesci, 1 p. 5): 

„Mergând mai departe, se “ntălnesce 
cu alt om, care avea nn bă mare 

d e-a-umăr şi o cârjă mică în mână...“ 
Fără preposiţiunea de : 

Coresi, Omiliar 1580, quatern. V p. 

12: „să mârgemi după Hristos dom- 
nuli nostru şi crucâ lui aumâră, să 
luom...& 

Se pote dice şi îmmulţit : d'a-umere. 
Alexandri, O primblare la munţ: 

„cum îi ridea, ochii când mă zăria pe 
del, întorcându-mă a-casă cu vînatul 
d e- q-umere,...* 

v. 12-A. — Uimăr, 
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A-una (d), adv.; 10. pour un cha:- 
cun, pour chaque partie d'un tout; 
20. soudain, immâdiatement. In ambele 
sensuri represintă un prototip latin 
ad-unam, din care se trage atât 
spaniolul auna „ensemble“, precum 
şi al nostru compus tot-d'a-una 
„toujours“. Variaţiunile logice se ex: 
pică lesne prin cele doă aspecturi ale 
noțiunii una, care pe deo parte în- 
semn6ză o separaţiune din mai multe, 
iar pe de alta — cu totul din contra— 
o întrunire a mai multora. 

În primul. sens, perdut din graiu, 
cuvîntul ne întimpină în Pravila Mol: 
dov. 1646, f. 25: „să dia drep-ce au 
luatii acia, vamă de-a-una patru la vi- 
sterie...“ 

In sensul al doilea, cuvîntul se aude 
mai ales in Bucovina. 

S. PF. Marian, Descântece p. 66: 
„Cum aii început, vitele a se bolnăvi, 
de-auna trebue a le descânta...“ şi 
mai jos p. 86: „cel perit (scrofule în- 
vechite) cum începe a se ivi şi a se 
desvolta, de-auna şi nasul începe a 
se buboti, a se cățăli şi a putredi...“ 

v. Tot-d'a-una. — Una, 

A-une-ori. -— v. Une-ori. 

Aur, s. n.; or. Latinul aurun, 
trecut în tâte dialectele romanice. 
„Metal nobil, solid, forte maleabil, de 
coldre galbină, de unde şi monetele de 
aur Sai numit galbini; aurul este de 

19:/s ori mai grei decât apa sub ace- 
laşi volum, prin urmare cel mai greii 

dintre tote metalele (afară, de platina 
care e de 20 4; mai grea decât ape, 
şi de 2 ori mai grea decât argintul 
a cărui greutate specifică e numai de 
10%;5). Aurul se află în până, în pă- 

mînt şi în apă, in stare nativă. In 

Dacia superi6ră se află mult car din 

timpurile cele mai antice. In timpurile
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moderne s'a, descoperit forte mult aur 
în America şi în Australia. Acum au- 
rul în comertiii e de 15 ori mai scump 
decât argintul, însă cu îmmulţirea ac- 
tuală pote să scadă la acelaşi preţ. 
De aur se fac monete şi diverse obi- - 
ecte : corâne de aur, vase de aur, 
statue de aur, etc.“ (L. M.) 

Mitropolitul Varlam, Omiliar 1643, 
I fî. 226 a: „în lâcomiia avuţiei au- 
rului şi argintului, satelor şi a veci- 
nilor...* 

In minele din Transilvania: „aur 
slobod — masiv“. (Prâncu-Candrea, 
Munţii apuseni p. 41). 

Aurul pote să fie curat sai a. 
mestecat. Un fel de amestec se 
numesce „aur leşescii“ în Catasti: 
hul mânăstirii Galata din 1588 (Cuv. 
d. bătr. 1, 204). 

Praviia Moldov. 1646, f. 41: „macar 
di-are face neştine bani cât; de buni, 
galbeni prisne de aură curati, 
sau taleri, saii altii fiali de bani... 

Ghicit6rea despre „S6rele“ : 

Bumb de aur 

Pe o pele de taur. 

(Retegann, Cărţile sătenului 1882 p. 82) 

Baladă din Ardsl: 

Şi vînt cald ai legănat 

Pomul cu flori încărcat, 

Ş'au cădut un şerpe reă, 
Şau intrat în sînul meu: - 
Cu c6rnele de_aur... 

„ Pompiliii, Sibiu, 44), 

Vot de acolo: 

In grădină 

La stupină 
O fântână se găsesce, 

Îar pe fundul el trăesce 
- Şerpe laur, bălaur, 

Cu solzuţii de aur 

Şi din gură 

Parăii cură... 

(bid. 59   
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Basmul „Impăratul îm petrit“ (Sbiera, 
Poveşti p. 152): „Intun timp de nSpte 
6tă că aii sosit o mulţime de draci — 
cruce de aur în casă! — cu dicători 
feliu de feliu, şi ai început împreju- 
rul lui a dice şi a cânta...“ 

„Cruce de aur în casă!“ este 
0 exclamaţiune poporană stereotipă de 
câte-ori se pomenesce numele „Necu- 
ratului“, pe care 1 împedecă de a se 
apropiă. 

Basmul „Cele trei rodii“ (Ispirescu, 
Legende p. 361): „fata se făcu o pă- 
sărică cu totul şi cu totul de 
aur şi începu a sbura...& 

„Poporul dice că aurul este ochiul 
dracului, pe care i Va scos sf, [lie 
plesnind cu biciul, şi de atunci a r&- 
mas pe pămînt“ (pr. A. Bădescu, Pra: 
hova, c. Mărgineni). 

C. Negruzzi. Ai mai păţit'o şi alţii: 
„In acest al nostru vâc de aur, aurul 
e boier mare, frumos şi învăţat...“ 

Aur ca monetă şi ca sinonim cu 
avuţiă: 

Coresi, Omiliar 1580, quatern. XXXI 
p. 8: „cine e ţinutii şi legatii aarudui 
şi robeşte lui şi e prinsi de bogâ- 
ţie, nu se va spăsi...* 

O predică a lui Ioan Crisostom, text; 
din sec. XVII (Cod. Mss. miscell, al 
bis. Sf. Nic. din Braşov. p. 565): „ca 
unii mârgâritari în tinâ îngrupată, ca 
un dur în balegi aruncatii, ca o floare 
a credințeei de mârâcini înpresuratâ....4 

„ Moxa, 1620, p. 369: „fu mai tare 
şi nai putârnicii aurul decătii mulţim6 
oştilorii, că poate sparge cetăți şi a 
răsipi ziduri, aurul poate birui războiul, 
poate piiarde toate bărbâţiile, că e se- 

-giată lucie şi se înfige lesne la inimă 
de omiu,..* 

Acelaşi, p. 382: „boeriile nu le da 
voinicilorii pentru slujbe, ce le vinâ6 
pre aură.
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Ibidem: „cu năravii rău, iubitoriu 

la aură, închisii la cuvinte...“ 
Metaforic, în aplicaţiune mai ales la, 

grâi: 

„Grâi frumos ca aurul, om tare ca 
ferul, vas curat ca argintul“ (P. Ol- 
t6nu, Haţeg); sai: „grâul curat ca 
aurul şi roşu ca jarul“ (N. Sânzian, Ha: 
țeg; D. Păscuşiu, Făget); pe aiuri: 

„fete mândre ca aurul“ (P. Pintea, 

Banat, c. Nevrincea). 

„Frumos ca qarul, curat ca aurul, 

galben ca aurul“ (D. Negoescu, Dim- 
boviţa, c. Pietroşița). 

„După o secetă mare, dacă plouă, 
se dice : a dat Dumnedei aur şi ar- 
gint pe pămînt“ (C. Rosescu, Nemţ, 
c. Bistrici6ra). | 

Ioan Crisostom se traduce ro- 

mânesce prin : „loan cela cu rostul 
de aur“ (Cod. Mss. miscell. al bis. sf. 

Nic. din Braşov p. 436; Ioan din 
Vinţi, 1689, f. 86a). 

Cantemir, Ist. Ieroglif. (Mss. în Acad. 

Rom. p. 92): „cu bună samă, qilele 

de fier în vâcul de aur vor să să 

priminâscă, și toată calia grunzăroasă 

şi căulinoasă în nâtedă şi bătută să 
să istovască,..* 

„Când cine-va are un copil ce'l iu- 

besce mai mult ca alţii, dice: are mama 

un boţ de aur“ (N. Habar, Vasluiu, 
Negrescii). 

A auri un lucru se dice: a în- 

trauri, a polei cu aurul), a sufla 

cu aurul, a vărsa, â îmbrăca, 
a ţese, a trage, a fereca... 

Ion Neculce, Letop. II p. 197: „aşa 

ai fost făcut mănăstirea de frumoasă, 

tot cu aur poliită, zugravala mai 
mult aur decăt zugrăvală,..* 

Ion din St. Petru, 1620 (Mss. în 

Acad. rom. p. 14): „Alexanâru stătu 

cu oștile acolo şi zidi stălpii de pila- 
tră şi] polei cu aură...“ 

AUR 
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Balada „Mihul Copilul“ : 

La masă de pâtră 

In patru crăpată, 

Cu sirmă legată, 

Cu slove săpată, 

Cu slove de carte 

Cu aur suflate. 

Tot acolo: 

Nici unul nu pste 

Să rădice 'n spate 

Armele culcate 

Cu-aur îmbrăcate, 

Cu fer ferecate... 

Alt ce-va, este locuţiunea, adverbială : 

îmbrăcat aur sai îmbrăcat 

numai aur, bună-6ră în doina „Dina 

şi boierul“ : 

La coşarul dărîmat 

Stă boierul răd&mat, 

Numai aur îmbrăcat... 

(G. D. T., Poes. pop. 326). 

A. Odobescu, Mihnea-vodă, p. 13: 

„încălecă pe un armăsar cu harşa de 

fir şi cu zăbale suflate cu aur...“ 

Balada, „Smeul şi fata“ : 

Şi cindeci 

De berbeci 

Cu codile pe teleg!, 

Cu unghile cârligate, 

Cu cârnele belciugate, 

Tâte cu aur vărsate, 

Cu lânele slobozite 

Cu aur întraurite.. 

(Marian, Bucov. I, 114). 

Balada, „Rada“ : 

Blană lungă, mâle, 

Cu samur în pâle, 

Şi un aşternut 

Cu aur ţesut... 

Balada, „Inelul şi năframa“ : 

Na'ţi naframa de mătasă, 
Pe margini cu aur trasă; 

Aurul când sa topi, 

Să scii, frate, colu muri...
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Inventariul Cotrocenilor 1681 (Mss. 

Areh. Stat.) f. 36 : „cruce ferecată 

cu auru, cu zmalţu, cu robinuri f6- 

țele...“ 

Forma poetică daur nu e rară în 

colinde, inai ales în Ardsl, de pildă: 

Tot săpân şi îngropân, 

Gâsi viţă de daur 

Şi se 'nvăţâ bun faur 

De mi'ş lucra la daur; 

Şi do el mi'ş mai fâcea 

La cel frate plugărel 

Tot un pluguţ de daur, 

Incătro cu plug pornia 

'Tâte câstele r&sturna... 

(Frâncu-Candrea, Munţii apuseni p. 188). 

v. Aurar. — Aurel. — Auresc. — Au- 

vit. — Aurii. — Aramă. — Argint. -— 
Anticrist.— Cosingdena.— FEt-frumos. — 
PSuflt. 

iAurăr, (pl. aurar), s. m.; 10 or- 

făvre; 2% orpailleur. In primul sens 

aurar e sinonim cu argintar, far în 

graiul vechii zlătar; în sensul al 
doilea, se zicea altă dată şi rudar: 

Ţisani rudari saii Tigani aurari, 

„qui ont seuls le droit de chercher Vor 

dans les rivieres et dans le sable des 

montagnes, et en paient chacun ă la 

princesse pour ses 6pingles trois ou 

quatre drames, c'est-ă-dire 3100 ou /100 
d'une oca qui vaut tantât deux livres 

et demi, tantât trois livres...“ (Cogăl- 

nicenu, Esquisse sur les Cigairds p. 12). 

Aceşti Ţigani scoteaii aur mai ales din 

Olt, Motru, Lotru, Argeş, Dâmboviţa 

etc. „A4urar, lucrător de obiecte de aur, 

faur de aur; cel ce seste aur din mine, 
cel ce culege aur din rîuri“ (1. M.). In 

Ard6l, acei ce scot aur din munţi nu 

se chiamă aurari, ci băiaşi; ei sînt 

Români, ba încă cei mai frumoşi şi 

mai voinici dintre Moţi. Cuvîntul, ne- 
greşit, este latinul aurarius, dar sa   

putut form d'a-dreptul de cătră Ro- 
mâni din aur prin sufixul -ar. 

V. Auraş. — Argintar.— ? Băiaş. — Ru: 
dar.— Digan. — *Zlătar...  * 

2Aurăr (pl. aurare), s. n.; voile en 

lames d'or port par la, fiancâe le jour 

de noces. Cuvînt forte frumos în loc 
de petâlă, care însă ne întimpină 

numai la Arsenie din Bisericani circa 
1650 (Mss. în Acad. Rom. p. 157). 

V. Aur.—-ar. 

Aurăş, terme enfantin dune signi- 
fication ind6cise. Intr'un cântec copi- 
lăresc : 

Auraş, 

P&curaş, 

Sete apă din urechi 

Că ţi-oiu da parale vechi, 
Şi ţi-oiu spăla cofele 

Şi ți-oiu bate dobelel!.. 

(Conv. lit. 1881 p, 12). 

Auraş „care scâte apă din urechi“ 
este din partea copiilor o parodiă din 

aurar „care scâte aur din riuri“, după, 
cum în același cântec „păcuraş“ figu- 
reză în loc de „pă&curar“. 

v. lAurar.— Copil. 

Aurătă, s. f.; t. de Botan.: Leu- 
canthemum Tournef. Nume dat de Dr. 

Brândză (Prodrom p. 284) ca, sinonim 
cu romoniţă-mare, roman, 0- 

chiul-boului, mărgărită. Să 

fie 6re poporan? 

v. Romoniţă. 

Aură (pl. aure), s.£.; z&phyr, brise. 

„Aurd, vînt lin, suflare lină, aer, vîntk 
(L. M.). Nu e cuvînt poporan, şi prin 

urmare nu vine din latinul aura== 

v. gr. avea, ci este italianul aura, 
întrodus în poesia română literară pe 

la, finea secolului trecut,
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I. Văcărescu, p. 116: 

Plâng Nimfe, Junii, plâng grațioare, 
Plâng aure, ze firi, şi ori ce floare... 

Tbid., p, 512; 

Tu cânţi şi ca lumina, 
Ca fulgerul, ca tunet, 
Cânţi Waure, zefiri lina 
Suflare şi resunet,.. 

La Bolintin6nu sub forma, de auea, 
bună-6ră în „Timpul“ : 

Cosiţa lor saltă sub aurea dulce 
Şi flacăra lunei pe brâul lor luce... 

Sinonim curat poporan cu br e, 
dar mai eufonic, aură ar trebui să r&- 
mână ca termen poetic. 

v. Bore, 

Aurăriă, s. f.; „objets, marchandi- 
ses en or“ (Cihac). „Aurărid=ar gi n- 
tării, tot felul de scule de aur saiă 
de argint“ (Costinescu). 

Vrancea, Sultănica p. 246: „Peste 
porţi, mai dincolo de ele, stă palatul 
Vinerei, numai în aurăriă şi diaman- 
ticale...& 

V. Aur.— Aurar. 

“Aurel, s. m.; ţ. postique : or. De- 
minutiv din aur, care—ca, Şi argin- 
tel—ne întîmpină numai în poesia 
poporană. 

Colindă, muntenescă : 

Pe-un cal galben grâăngorel 
Ş6ua'i luce n aura, 
Scărileii în argi nţel.. 

(G. D. 7., Poes. pop. 20) 

Alta : 

La un cap de mâsă 

Mi-este-un joțurel 

Dres de aura... 

(biă. %), 

  

  

Alta : 

Porumb alb cu gușa verde, 
Cu peniţe zugrăvite, 
Cochi în cap de petre scumpe: 
Capu'i bate'n aurel, 
Ciocu'i bate'n arginţel... 

(Ibid. 39). 

Alta : 

Nalt e mărul pîn la cer, 
Cu c6ja de arginţel, 
Cu mere de aurel 

(id. 85). 

Doină din Moldova. : 

Este-un mândru stejărel 
Cu frunda de aurd, 

Cu câja de arginţel 

(Elena Sevastos, Cânt. p. 166). 

Colindă de peste Nistru : 

Sus mai sus la capul meser 
Stă un scaun d'aurd, 

Dar pe scaun d'aurel 
Şede Dumnedei cel sfint, 
Sfânt în cer şi pe pămînt. 

(Conv. Lit. 1883 p. 289). 

V. Arginţel. — Aur. — Aurel. — Au- 
rii. —-el, 

Aurel, adj. m.; t, postique : d'or, 
en or, dor6. Ca şi substantivul aurel, 
de aceiaşi formaţiune, se află numai în 
cântecele poporane, mai ales în co- 
linde. 

Colindă din Dobrogea : 

Fir de măr aurel, 
Mânâru şi frumuşel, 
Face merele 

'n tâte verele,.. | 

(Burada, Călăt, 89), 

Să nu uitâm însă că în privinţa 
plantelor cuvîntul aurel, fie ca adjec- 
tiv, fie ca Substantiv, pote să fie nu- 
mai 0 etimologiă poporană din aur, 
derivând în realitate din laurus: 
„frundă de laurel“, „mă lau- 
rel“ etc. 
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S. F. Marian, Chromatica, p. 50, pune 
ca sinonimi între numiri poporane de 
culori : . 

aurel=aurellus, 
aurie = auricus, 
aurii = aurivus. 

v. 1Aurel. — 5 4urel, 

sAurel, (plur. aie), s. m.; t. de 
Vitic.: 10 sorte de raisin; 20 sorte de 
Vin. Pare a fi sinonim cu auă, din 
care pâte şi derivă, fie printr'o forma. 
țiune analogică, după rourică, rouros etc. 
din rouă, fie prin etimologiă poporană 
din aur, culdrea strugurului aurel fiină 
puţin gălbue. 

„Aurei se gice la struguri cei albt- 
galbeni cu bobele puţin eliptice“ (P. 
Ciocâlteii, Dolj, e. Galickuica). 

„Aurei sînt strugurii cei albi cu bâbe 
mărunţele“ (N. Michăiescu, Dolj, e. 
Dobridor). 

„Aurel este un strugure alb şi cu 
b6bele mărunte; vinul scos din acest 
strugure iea numele de vin aura“ (|. 
Negreţ, Dolj, c. Risipiţi). 

Jipescu, Opincaru p. 53, înşirânăd fe- 
lurile de struguri : »Voicul6să, sască, 
romostin, olog, aurel, berbecel vânăt,..& 

V. 2A4uă. — Strugur. | 

Auresc (auril, aurire), vb.; dorer. 
pĂ duri=a, polei cu aur, a sufla, a, a- 
coperi cu aur“ (Costinescu). 

v. Aur.— Poleesc. 

Auric.—v. 2 Aurel, — Aurică. 

"Aurică, s. et adj. f.; t. postique: 
charmante, gentille. Alexandri, Românii 
Şi poesia, lor : „la răspunsul copilei, voi- 
nicelul, cetind în inima, ei, se înduio- 
Ş6ză, şi, în exaltarea dragostei lui, îi 
dă numirile cele mai desmierdătore : 

Aurică, drăgulică, 

Nici nai grijă, nică n'ai fiică... 

  

  

Cuvîntul aurică cuprinde ideea, de fru- 
museţe, de preţ mare, de raritate, 
de lucire şi de tâte calităţile auru- 
lui. Voinicelul nostru, căruia negreşit: 
aurul i se părea un metal forte rar, 
nu putea dar găsi un termen mai bo- 
gat, mai original şi mai potrivit cu 
lubita, lui, ce avea cosiţa gălbioră...“ 

V. 2Aurel. 

“Aurică, s. f.; î. de Botan.: Pri- 
mula, Auricula, auricule. „Awrică=o- 
reille d'ours“ (Baronzi, Limba română 
p. 128). N'are a face cu aur, ci este 
un neologism de grădinăriă. In Tran- 
silvania se dice şi auriculă ([. B.) 

Aurire.—v. Aurese, 

Aurit,-ă, ad)j.; le part. pass6 dau: 
resc pris comme adjectif: dorâ. Po- 
leit cu aur. Suflat cu aur. 

C. Negruzzi, Serisrea VI: „slujba- 
şii mănăstirii, îmbrăcaţi în aurite veş- 
minte, cu cântări, tămâeri şi făclii, 
plecară ca să însoţâscă rămăşiţele sfîn- 
tului bărbat,.,* 

Basmul „Brâsca ţestosă“ (Ispirescu, 
Legende p. 38): „Apa ciuruta din eve | 
aurite şi o lua cu năstrape şi cu căuşe 
de aur. 

Doină din Moldova : 

Bate vîntul, viscolesce, 
Dorul teii mă prăpădesce: 

Casa ta'i descoperită, 

Mie 'mi pare aurită... 

(Elena Sevastos, Cântece p. 48) 

Balada „Oprişanul“ : 

Mihnea-vodă adormit 

Dormia pe-un pat aurit 

In cămară 'ntunecată 

Tot cu şaluri îmbrăcată... 

Aurii să tea şi 'n loc de aurii, 
adecă având culGrea aurului.
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Balada „Erculen“ : 

O dalbă de fată 

Albă, golă tâtă, 

Vie şi frumosă, 

Dulce, recorâsă, 

Cu păr aurit 

Pe umeri leit... 

1. Văcărescu, p. 255: 

Să răzbese spre auritul 
Mult ferice răsăritul, 
Prin cerâsca acea pârtă 
La lumi! mai bună sârtă,,. 

Intr'un sens ironic „între ocări: fi- 
tă-ar gura aurită ca cuibul de pupăză“ 
(T. Poppescu, Buzeii, c. Chiojdu-Basca). 

Aurit cu înțeles de dorit, ales 
peXquis“ : 

Donici, „Lupul şi Cucul“: 

) 

In Arcadia ferice 

Este codru de trăit, 
Unde aurita vreine 

Impărăţesce deplin... 

Alexandri, „Serile la Mircesci“ : 

Afară plouă, ninge! afară'i vijelie, 
Şi crivățul alârgă pe câmpul înnegrit ; 
Iar eti, retras în pace, aştept din cer să vie 
O gină drăgălaşă cu glasul aurit... 

A. Pann, Prov. II, 130: 

Fie măcar aurit, 
Nu'l voiii, nu 'mi este dorit... 

Se gice şi înaurit sai întra- 
urit, 

Doina „Puiul posomoritt : 

Am avut un puiu iubit, 
Ca trandafiru 'nflorit, 
Ca un măr înnurit.., 

(Marian, Buc. II, 21) 

Balada, „Smeul şi fata, : 

Cu iânele slobogite 
Cu aur întraurite... 

Ubid. 1, 114). 

V. Aur.— Aurese, 

AUROS 
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iAuriă, s, f.; t. de Vitic.: sorte de 
raisin. Intre numiri de struguri la Ba- 
ronzi, Limba română p. 94: „Gimză. 
Braghină.  Auriă - Mohamet, Ţiţa,- ca- 
prei...& 

V. SAurel, — Aurii, 

*Auriă.—vy. Aurii. 

Auriu,-ă, adj.; dor€, blond. Nu ae 
aur, ci semănând cu aurul, având 
cul6rea, galbenă şi lucitore a aurului. 

A. Odobescu, Pseudo-kyn. 145: „Un 
fior iţi trece prin vine când vedi în- 
trun tabel al lui Rubens pe un cava- 
ler numid sfăşiat de crescet; şi de umeri 
de cătră un leii puternic care t-a sărit 
în cârcă şi s'a stârcit pe şoldul armă- 
sarului negru ce se: rădică, îngrozit pe 
picidrele'i de dindărit. Fera auriă mu- 
Şcă din umerii călăreţului...« 

Doină Gin Moldova: 

Vin la neica la isvâre 
Să culegem lăcrimidre: 
Tu să'mi pul în pălăriă, 
EU în giţă auriă,. 

(Elena Sevastos, Cântece, p. 51). 

Cu poeticul d în doină „Fetiţele“ : 

Şi paralele-am b&ut 

Cu fetele după gât, 

Gălbinaşii daură 
Cu fetiţele din Jii... 

(G. D. T., Poes. pop. 307). 

v. Aur.— Aurel. 

Auros,-ă, adj.; aurifere, contenant 
de lor. 

Bolintinenu, „Cozia“ : 

N6ptea trece lină. Stelele. voi6se 
Scutură în aer câmole-aurâse,.. 

V. Aur. — -08.



2137 AUSTRU 2138. 

Auscuns.—v. 24scuns, 

Austru, s. n.; vent du midi, vent 
du sud-vest. Latinesce auster, ita- 
lienesce şi spaniolesce austro. Fran- 

cesul auster este un neologism. 

Ausiru se rostesce trisilabic, une-ori 
chiar aostru. Cuvintul ne întimpină des 

în vechile texturi şi este vii în graiul 

poporului, dar nu tot-d'a-una. cu sensul 
primitiv de vînt de medi-gi, ci mai mult 
cu acela de vint de apus. 

Codicele Voroneţian circa 1350 (ed. 

Sbiera), At. Ap. XXVII, 13: 

Suflă austrul,.. Adspirante au- 

tem austro... 

în Noul Testament din 1648: „suflând 
daustru“, în Biblia Şerban-vodă din 
1688: „bătând austrul“. 

Ibid. AXVIII, 13: 

„după o dzi suflă | „post unum diem 

ausitru... flante austro... 
în Noul Testament: „suflând aostru“, 
cu o; dar tot acolo, Luc. XII, 55: 

Şi când suflă, Et quum au- 
austru , Zice ; strum flantem, 
zăduh va fi... dicitis: guia aes- 

tus erit.., 
Silvestru, 1651, ps. LXXVII: 

Scorni austru Transtulit a u- 
den ceriu şi aduse strum (vd7ov) 

cu puteria, sa, au- de coelo, et indu- 
stru... xit in virtute sua 

africum (4i8o). 

iar la margine, ca scoliă: „văntul 
de la răsărit“; la Dosoftetu, 1680: 
„Tădică austrul de pre ceriu şi adusă 

cu putâr6 sa vântul live“; Ia 
Coresi, 1577: „rădicâ, austru deîn ceriu 
şi aduse cu vrătute sa crivăţii,,, 
Acelaşi pasagiu în Psaltirea cea, versi- 
ficată, 1673: 

Rădicatau despre-austru vinturi 

De le-au adus crăsteii cu crăduri, 
Că slobodzâ&n putiar sa li vâ, 
Vint ce nui stâ nemicân protivâ. .. 

21.177, II. 

  

  

Mitropolitul Dosoftelu, Paremiar 1683, 
f. 73 b, Zachar. XIV, 10: 
„Şi pustiia dela „et desertum 

Gavaa pănă la a Gabee usque 
Remvonii şi spre Remmon ad au: 
austru de lerusa.- strum Jerusa- 
lim... lem... 

de asemenea în Biblia Şerban-vodă, 

1688: „despre austrul Ierusalimului. 
0. Negruzzi, „Princesei Vogoride“ : 

Afară este vicol, austrul vijiesce 

Şi sgudue coliba sărmanului lipsit, 

El tremură şi geme, suspină şi hulesce 

Palatul de alături ce'l vede strălucit... 

Bolintin6nu, „Cea de pe urmă n6pte“: 

Luna varsă rage dulci şi argintâse, 

Austrul le suflă câmele pletâse... 

„Vîntul de medi-gi se numesce şi 
austru, iar cel de msgi-nâpte crivăţ“ 

(|. Crişianu, Transilv., c. Ohaba). 

„Vîntul dela resărit se numesce Se- 

cuiul saii crivățul, cel dela mâdidi au- 

stru, cel dela apus murăşan“ (Gr. Păl- 
tin€nu, Trans, c. Ţinţari). 

„Vînturilor li's date numirile după, 

oraşul dinspre care vine, de ex. Bra- 

şov6nul, Sibi6nul; iar cel dela, sud se 

numesce austru“ (A. Crişianu, Trans, 
c. Mărgineni). 

„Vîntul ce bate dela, mâdi-di se nu- 
mesce austrul, care este cald; târna, 

bătend acest vînt, se topesce zăpada“ 

(G. Popu, Trans., c. Lisa ; C. On, Rim- 
nic-Sărat, c. Corbu; P. Anghelescu, R.- 
Sărat, ce. dirlâi; C. Corbânu, Olt, e. 

Alimănesci ; M. Rădulescu, Ialomiţa, e 
Gârbovii). 

„Deosebitele vinturi cunoscute de po- 

por : munt6nu=norâ, crivăţu=—nord 

est, austru=—nord-vest... Când bate au- 

strul vâra, usucă tot, iar când bate 

isrna este ger tare“ (0. Theodorescu, 
Ialomiţa, c. Dudescii). 

69
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„Vîntul dela apus se dice austru saii 
traistă-g6lă“ (N. Vasilescu, Muscel, 
e. Glâmbocel). 

v. Trăistar. 

Toi ca vint de apus se tea austrul 

n Prahova (D. Mihăilescu, c. Scăeni) 

în Dimboviţa (St. Negoescu, c. Raciu), 

în Putna (A. Minculescu, c. Iresci), în 
Olt (N. Constantin, c. Vaţa) ete. 

De asemenea în Dobrogea: „vîntul 
“alb sai de mâdi-di, austrul sati de 
apus“ (N. Ludovic, e. Niculiţel). 

v. Băltăgan. — Băltăreţ. — Crivăţ. — 
> Munten. — Istria. 

Auș (pl. aug), s. m.; aieul, grand- 
pere,vieillard. Laurian-Massim, Glosarku: 
„Auş şi aluş, vorbă cunoscută sub 
cea de'ntâiu formă la Macedo-români, 
iară sub cea de a doua şi la Olteni, 
însemnă : 10. bătrân, moş în genere; 
20, tatăl tatălui“. In judeţul Olt se 
aude nu atu ş,ci chiar aug întocmai ca 
la Macedo-români, dar numai cu sensul 
de „moşnsg“, Vine din aii=lat.avus 
prin sufixul deminutival -u ş, adecă 
întocmai acelaşi sufix ca în „mătuşă“. 
Latina, avea şi o formă aus în loc de 
avus (Fabretti, Gloss, 228). 

V. % Aia. — Augel. —-uş. 

Auşel, s. m.; t. de Zool.: regulus 
cristatus, charleton. Marian, Ornit. 1, 

326: „Cea mai mică dintre tâte păse- 

relele, câte provin în Europa, şi tot- 

odată una, dintre cele mai frumuşele 
este aușelul, numit în Bucovina tar- 
talac. Auşelul e de nou&-deci şi şese 
milimetri în lungime, de o sută cinci- 

deci şi patru în lăţime, de patru-deci 
şi opt în lungimea, aripelor şi de trei- 

deci şi opt în lungimea codii. El e pe 

de asupra măsliniii, pe timple şi laturile 
grumazului castanii ; marginile frunţii 
şi o trăsătură de-asupra ochilor sint 

deschise, zăbelele şi cercul ochilor albii ; 
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virful capului galben, părţile inferidre 
ale corpului galben-aprinse şi pe de 

lături ruginii-castanii. Penele aripelor 

şi a codii castanil-închise şi pe margini 

măslinii-deschise. Ochii castanii-întune- 

cați; rostul negru, piciorele castanii. 

Auşelul e respândit mai preste totă 
Europa. El petrece vara prin păduri, 

6ră primăvera şi tâmna se arată şi 

prin grădini. Nutreţul augeluluă sînt 

diferiţi cărăbuşi, musce şi alte insecte 
mică,..« 

Etimologicesce, auşel este deminutiv 
din au ş „moşneg“, şi prin urmare în- 
semnză, „moşneguţ“. Cele-lalte graturi 

neo-latine ai preierit sensul nu tocmai 

depărtat de „împărătuţ“ : regulus, roi- 

telet, petit empereur, realino ; grecesce 

Baotiioxos (Rolland, Faune, II, 301). . 
V. Auș. — -el.— Tartalac. 

Auz.—v. Aud.— Aug. 

Audire etc.—v. Augire... 

Avâd. —v. Apat. 

Avact (plur. avaeturi), s. n.; rede- 

vance, taxe. Cuvînt turcesc, din arabul 

aw aid „revenus“ (Şainânu), întrodus 

la noi în epoca Fanarioţilor. „Avaet, 
taxă pusă pe un lucru ori parte din- 

tr'un lucru, taxă la o pădure, taxă la 
un pod etc.“ (Costinescu). Dare sai 

dajdiă înti”un sens mai restrins. 

E. Cogălnicânu, Letop. III, p. 250: 

„iară peste trei zile luăndu'şi gelatul 

avaeiul lui după obicei, aii dat trupul 

de Vaii îngropat la Hasikioi..“, unde 

se înţelege anume taxa, pe care în Tur- 

cia rudele unui descapitat o plătiaii 

calâului pentru a puts lua cadavrul, 

Aşedămintul lui Grigorie Ghica din 

1776 (ed. Răşcanu p. 12): „Araetul 

caftanelor ce îmbracă Domnul pe bo- 

ieri: dela vel log. pănă la vel post. 

Î
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câte 100 lei, dela, vel spat, Dână la, vel 
stol.'câte 80 lei... 

Ibid. p. 28: „Venitul lui vel câhve- 
git: de toată cahfenâoa, şi de tot tah- 
misul, ce s'ar afla atât în oraşul Ia- 
şului „cât. şi la cele-lalte tărguri de pe 
la ţinuturi, să iea avaehul sei, după 
tocmela, ce se. va, put6 așeza...“ 
„Beldiman, Tragod. v. 3351, 

Beşlegii pe la tinuturi, vai mie, ce nu lucrati 

După ce beşlegăritul de aice 7] cumpăra !,. 
Dar avaeturi şi gl6te cât în fine nu sat dat! 
Acest; fel ie -osîndire, Moldova mau mai răb. 

[dat |... 

x. Dajdiă.— 2Dare.—t Ture. 

| Avaleă. — v. Havalea. 

Avalim, interj.; bravo! O curi6să 

transformaţiune poporană din turcul 

aferim, în următorul cântec din Co- 

vuriuiti (Iconom G. Theodorescu, Galaţi, 
Mavromol) : 

Frundă verde dalior, . 

Oliolio vit6z Tudor 
“Că mulţi îţi mâi mor de dor! 

Avalim Tudor vitsz, 

Mulţi îţi mai mor de -năcaz!.. 

| y. Aferim. | 

Avâlma-(d'a-) adv.; en bloc, tout 

ensemble, tout ă la fois, par indivis, 
pâle-mâle. “Din preposiţionalul a (=—lat. 

ăd) şi valmă.'La Românii de peste 
Carpaţi funcţionâză şi simplul valma, 

atât ca, adverb : „cu gl6ta, acervatim, 

haufenweise“, precum și ca substantiv : 
„valma, acervus, cumulus, caterva, 

globus, der Haufe, Schwall, die Menge“ 
(Lex. Budan). .: 

Nic. Costin, Letop. II p. 26: „Aşij- 
derea, (Duca Vodă) şi pe preoţi încă * 
închidea de-avalma cu mireniă la. gro- 

suri.. 

  

  

Ion Neculce, Letop. II p. 299: „pe 
Tătari aii început a'i călca și a pune 
de a lucra, la cetate d e-avalma cu cre- 
Ştiniă...“ 

Caragea, Legiuire 1818, p. 9 ete.: 
„pentru cheltuiala ce vor face de-a- 
calma şi pentru stăpâniră c6 de-a- 
vana...“ „Cel dintre vecini zid când 
să va întemeia, pe locul şi al unuia şi 
al altuia vecin, e de-avalma...“; „când 
să dă în chirie sau în arendă lucrul lor 
cel de- aalma...“ 

Alexandri, „Statu-palmă“ : 

Unde vede-o stâncă 'naltă, el 6 macină cu 

palma, 
Bolovanii sub picidre'i dai d'a-dura, dati 'a- 

! valma, 
Şi cu pâtra măcinată şi cu petrele-aruneate 
EI iezesce, 'bate, umflă vîurile tulburate... 

C. Negruzzi, „Aprodul Purice“ : 

In zădar şi ofiţerii, şi Hroiot oştân vestit, 
Ca să'i mai îmbărbăteze, d'avalma pintre 

soldaţi 
Se luptă; nu văd, ascultă husarii înspăl- 

mîntaţă,.. 

unde e de observat construcţiunea „da- 
calma pintre“ în loe de obicinuitul 
„Wavalma cut. 

Ion Crengă, Moş Nichifor Coţearul 
(Conv. lit. 1877 p. 375): „la d6l moş 
Nichifor se da pe jos şi trăgea de-a- 
valma cu iepele...“ 

De la Vrancea, Sultănica, p. 219: „Iu 

diua, de aqi bătrânii sai dus dupe tă- 

rimul ăsta; casele vechi, nespoite, dă- 

rimate, fără garduri, mărturisesc că 

sărăcia s'a încuibat în locul bilşugului 
Wodini6ră. Adi tot e d'avalma, căcă 
tote. sînt Gavalma când bietul creştin 
nu mai are ce ocroti...“ 

„Hai d'avaima, adecă toță cu grămada 
din tote părţile“ (S. Liuba, Banat, c. 
Maidan).
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Se aude în popor şi fără preposiţio- 
nalul d e. 

I. Slavici, Novele p. 194: „lacă să 
spuie Mitrea, el scie mai bine, cine este 
Bujor. Vr'o şase ani de dile el singur 
a, purtat gospodăria n6stră, şi aşa, go- 
spodărie nu era în sat. Acuma, de când 
s'a dus el dela, noi, tâte merg valma...“ 

Forma arhaică necontrasă avaloma 
ne întimpină tot-d'a-una la, mitropolitul 
Dosofteiu ; bună-6ră,: 

Paremiar 1688, f. 133a;: „mare stri- 
gare, suspini, boacete nestâmpărate de- 
la toţ oamenii de-avaloma...* 

Synaxar. 1683, Oct, 22, f. 77 b: „şi 
să flace obeştnic praznici cu de-a- 
valoma, mulţămindiă lui Dumnedzău şi 
proslăvindi...« 

Ibid. Fevr. 25, f. 87 b.: „lăcuitorii 
oraşului Gangreloriă să strânsărâ, acolo, 
plângând de - avaloma...« 

Ibid. Nov. 23, f. 145 a: jtoţ în 
tr'o voe şi cu de-azaloma gtudeţ, al 
suirâ, în scaun ca un destoinic,..“ 

Aceiaşi formă o vedem în verbul 
derivat avălomesc la Cantemir, 
Chron II. p. 185: „unii cu alţii de- 
avălomindu- se...“ 

De asemenea, la Sava Barcianu, 
Gramm. 1858, p. 234: de avaloma. 

Cihac (II, 446) propune o etimologiă 
slavică, cu care se unesce şi d. Şăin6nu 
(Dict. rom.-germ. 29), dar care, deşi 
forte ingeni6să, totuşi se risipesce prin 
cercetare critică. El crede că a-valma 
vine din locuţiunea rusâscă „v a10 m îi 
valiti, en foule, en masse (de vală va- 
gue, valiti rouler)“, identică cu bohe- 
mul walem „en foule, en masse, im- 
pâtueusement“. Mai întâiu, rusesce un 
adverb separat valomi nu există, 
ci numai substantivul „val“, al căruia 
ablativ singular vald m i (cu accentul 
pe o, nu pe a caîn românul avdloma) 
nu funcţioneză adverbial decât în acea 
locuţiune „valomii valiti“, de care 

      

  

se acaţă Cihac şi care nu este alt-ceva, 
decât o aşa numită „figura, etymolo- 
gica“, forte d6să în grâca, în latina, în 

“ebraica, în araba, în mai i6te graiurile, 
întocmai ca şi când am dice bună-oră 
latinesce „unda undare“, „terra, tremet 
tremitii“ etc. A despărţi dintr'o ase- 
menea, excepţională locuţiune pe abla- 
tivul cel neseparabil de acolo, împru- 
mutându'l apoi unei limbi străine ca, 
un adverb forte respândit, este o pro- 
cedere cât se pote de ciudată. Bohemul 
walem, pe de altă parte, e acelaşi 
ablativ, a, căruia întrebuințare adver- 
bială, este însă mai dâsă decât a ru- 
sului valom i şi care nu s'a aglutinat 
într'o singură frasă, ci se pâte construi 
cu diferiţi verbi. Dar chiar dacă Bo- 
hemii ar fi învecinaţi cu Românii, tot 
încă al nostru avaloma nu s'ar fi putut, 
nasce din al lor walem, care ca ad- 
verb exprimă tot-d'a-una o noţiune de 
violenţă, o noţiune cuprinsă şi la Ruşi 
în valomii, pe când nuanţa de vio- 
lenţă e cu desăvirşire străină românu- 
lui avaloma, In fine, pentru ca să fie 
cu putinţă a se trage al nostru avaloma 
dela Slavi, ar trebui neapărat să se 
tragă tot de acolo cei-lalţi doi adverbi 
de o formaţiune pe deplin identică: 
aidoma şi hojoma contras în hoj- 
ma. În câte-trele, după cum noi am 
vădut deja mai sus (p. 554), figureză 
acelaşi sufix superlativ -omă, înrudit 
cu arhaicul latin -umus în „minu- 
mus“, „infumus“, „decumus“ etc., ast- 
fel că însemnarea, câtor-trele este : 

aidoma = d'une ressemblarice par- 
faite, 

hojoma = tr&s freguemment,; 
avaloma = tout-ă-fait ensemble. 
Departe de a fi luat pe a-valoma de- 

la Slavi, Români Pai împrumutat ei 
unui dialect slavic învecinat, şi Vai 
împrumutat anume cu preposiţionalul 
a- (=lat. ad), al căruia românism nu
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pâte fi tăgăduit nică chiar de cătră CQi- 

hac. Cercetările lui Miklosich şi ale pro- 
fesorului Kaluzniacki (MikI., Wande- 

rungen d. Rumunen p. 11 sqqg.) aă do- 
vedit de de-mult însemnatul număr de 

elemente românescă la Rutenii din Ga- 

liţia, şi din Ucraina. Le-a scăpat însă 

din vedere adverbul a-valoma, pe care 
—sub forma avuldm şi cu acelaşi 

înţeles de „en bloc, tout ensemble, tout 

ă la fois, par indivis, p6le-mâle“ — Pa, 
găsit la Ruteni Piskunov (Slovnik, 
ap. Zelechowski, Rutheniseh-deutsches 
Wtb. 1, 2). 

Al nostru avalma a mai fost împru- 

mutat de cătră Slavi sub o altă formă, 

asupra, căriia ne vom opri o clipă, ca- 

sul fiind fârte interesant. 

In glosarul român de pe la 1600 se 

află cuvintul duvalmă cu sensul 
de „6talon“ (Cuv. d. bătr. 1, 279). Pînă 
astădi la Ocnele din Muntenia, anume 
la Telega, duvalm însemusză „pale- 
frenier“, „argat însărcinat cu îngrijirea 
cailor“ (Aurelian, Ţâra n6stră p. 155). 
Sensul fundamental este acela, de „tur- 
maş“ sai „hergheliaş“, „celui qui mar- 
che au-devant du troupeau, qui est en 

tâte du haras“. De aceea şi polonesce 
un singur cuvînt „stadnik“, dela „stado“ 

=turmă, însemnâză de o potrivă „6ta- 

lon“ şi „conducteur de chevaux“. In 
acest chip duvalmă se descompune 
în de-valmă, adecă „de turmă“, 

„gregarius“, cu trecerea fonetică a, ini- 

țialului de- în du- de 'naintea labia- 
lei, întocmai ca în „dumic= demic“ sai 
„dupre=depre“. Miklosich (Lex. palaeosl. 
154), găsind în doă texturi paleo-slavice 
cuvintul dvalma, ABaama, 0 dată cu 
sensul de „dresseur de chevaux“ şi 
cea-laltă, cu acela de „palefrenier“, ob- 
servă că vorba e obscură, „vox ob- 
scura“, căci în adevăr nemic într'insa 
nu e slavic, şi nici într'un dialect sla- 
von, nici într'unul, ea nu ne întimpină,   

ast-fel că slavisarea'i de cătră, Cihac (II, 
122) contra lui Miklosich este o curată, 
glumă. Se scie că 'n vâcul de mijloe 
comerciul european al cailor din. Ro- 
mânia era atât de respânâit, încât la 
toţi Slavii şi chiar la Germanit pîni?n 
Scandinavia, cait scopiţi se chiamă pînă 

astădi „români“: „Wallach“, „volochii“, 
după cum franţuzesce ei se chiamă 

„unguri“: „hongre“, fiind-că acolo se 
aduceaii din Ungaria, sai prin Ungaria. 

Asupra, acestui fapt istorico-linguistie 

forte preţios ei atrăsei atenţiunea Con- 
gresului Orientaliştilor din Viena în 

şedinţa din 28 Septembre 1886 (Be- 

richte, Wien 1889 p. 70—7]). Aşa 

dară, afară de analisa linguistică, şi 

pe calea istorică se explică dela sine 

străbaterea pe atuncă la Slavi a cuvin- 

tului românesc duvalmă, pâte şia 

altor termeni privitori la crescerea, cai- 

lor. Acest du-valmă, adecă de-val- 

mă, este important încă dintrun alt 

punct de vedere: el confirmă că deja 
în evul-mediii adverbul nostru avalma 

„ensemble“, „gregatim“, sub forma ne- 

preposiţională valmă însemna sub- 
stantival „troupeau“, „un ensemble de 

bâtes“, „grex“, după cum însemnâză 
pînă astă-di peste Carpaţi valmă 
„caterva, Haufe“ (Lex. Bud.). 

Sensul cel fundamental al lui ava- 

loma, este acela, de grămadă, de mulţime 

unită, fără nici o nuanţă de violenţă, 

Partea radicală a cuvîntului nu e de 

loc înrudită cu slavicul vali „undă, 

ci cu latinul vallus, vallum, care 
însemna nu numai un şir de pari gră- 

mădiţi unul lîngă altul, dar încă o 

grămadă de alte lucruri înşirate strins 

la-o-laltă, de exemplu : valli pectinis 

(Ovid.), vallu m aristarum (Cic.), val: 

lu m pilorum (id.) ete, Avaloma sar fi 

putut dice latinesce forte bine valla.- 

tim: „comme une palissade, comme 

une haie, comme une rangâe de...“
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Intru cât elementul sufixal -oma 
este înrudit cu latinul -u m o-, dar to- 
tuşi elementul radical „hoj-“ în „ho- 
joma“ e peste putinţă de a fi lâtin, şi 
nici formațiunea, totală a, celor trei ad- 
verbi românesci cu -oma nu presintă 
vre-o analogiă latină, este învederat, că, 
originea vorbelor nâstre avaloma, ai.- 
doma şi hojoma trebui căutată nu 
în latina, ci întm'o altă limbă ario-eu- 
ropeă, o limbă fârte apropiată de grupul 
italic şi cu care de aprâpe să fi avut 
a face Românii, prin urmare în limba 
tracică, cea dispărută a Dacilor. 

Fosta, 6re avaloma, adecă neprepo- 
siţionalul valoma sai valma, şi la 
Traci! de peste Dunăre? Astădi Maceqo- 
românii şi Albanesii nwl ai. Există 
însă o urmă, forte preţi6să, asupra că- 
ria ne vom opri o clipă. Intr'un glo- 
sar bizantin din secolul XV, scris de 
George Hermonymos, d. Decharme (An- 
nuaire de l'Assoc, des âtudes grecques, 
t. 7, 1873 p. 100 sqq.) a găsit mai multe 
vorbe provinciale şi câte-va pe cari Bi- 
zantinii le luaseră din alte limbi, bună- 
Oră: xaovapoița (:=ital. cornemusa), 
iouucixa (==ital. lumaca), 7rgo fiţco (—]at. 
provisio) etc. Intre acestea, este Şi : 
pBoiuds — imroxonoi. Agaso.i 

D. Decharme adaugă : „Mot dont je ne 
trouve pas d'explication satisfaisante.“ 
Şi “i era cam greii să găsâscă 0 ase- 
menea explicaţiune, de vreme ce acest 
Bainuds „palefrenier“ este fără cea 
mai mică îndoâlă al nostru duvalmă 
„palefrenier“ de mai sus, dar desbră- 
cat de preposiţionalul românesc du -. 

v. Valmă. — Deavălmaş. — Deavălmă- 
şid. — Vălmăşag. — Vălmăşelă ... 

Avăloma. — v. Azalma. 

”Avân s. havăn (pl. avanuri, ha- 
canuri), s. n-; 0 t. milit.: mortier, 
piece d'artillerie pour lancer des bom- 

  

  

bes; 20. mortier comme ustensile do- 
mestique. În ambele sensuri, cuvintul 
este turcul havan „mortier“; cu 
sensul de tun, a despărut din graii; 
cu sensul de piuliţă, se aude în 
părţile de jos ale Moldovei. 

Istoria ogtirel, 1715 (Cogaln., Arch. 
“IL p. 63): „s'a dat; poroncă la 'Topei- 
başa, ca să sue balghemezurile şi ha- 
vamurile de combarale, ca, să împroasce 
cetatea de noapte...“ — Ibid, p. 83: 
„locul pe unde să poate sui tunurile 
şi havanurile . . (cfr. Şainânu,. Elem. 
ture. 53). 

„Avam este un vas de alamă saii 
Chiar şi de spijă sai de tucii, cu care 
se servesc bucătarii la pisarea semin- 
țelor ce dai gust bun la bucate, a: 
vend avanul un mic pilug sai bătoiii 
cu care pis6ză. Mai este avan şi de 
marmură grosă saii chiar de pâtră, 
avend pilugul de lemn, cu care piseză 
carnea tocănată pe fund, ca să potă, 
trece printrun ciur de sirmă spre a 
fi carnea uş6ră, la mistuit, peliţele şi 
vinele cele mici din carne remânând 
prin pisare în strecurătâre. Se mai 
chiamă şi piuliţă“ (Gr. Peri6n, 
Tutova, c. Bogesci). 

v. Piuliţă. — Tun. — * Ture, 

”Avân, -ă, adj.; mâchant, arrogant, 
crue), terrible, impitoyable. „Avan, 
aprig, amarnic, reii, straşnic; măreț, 
orgolios, mândru“ (Costinescu). Cuvint 
vechii şi forte poporan,. 

Mitropolitul Dosofteiii, Synaxar 1683, 
Apr. 27, f. 100 a: „Pan probrăzâtii 
pre acel tirani, făcânduli bez- 
bojnici şi avană şi alte multe 
mustrări . . .& 

Ca poreclă, aran figureză întrun 
act dela Constantin Brâncovenu, 1697 
(Cond. Brâncovenâscă Mss. în Arch. 
Stat. din Buc. p. 224): „pentru că 
acestă moşie din Jugureni fost'au a
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lui Matei biv vel Vist, fetorul lu Pătru 
Slujer Avanul — pân” în zilele răposa- 

tului unchiului domnii-msle Serban voe- 

vod...“ 

Corbea, Psaltire circa, 1700 (Mss. în 
Acad. Rom. ps. LI): 

Pre limba cea nespus viclenă, 

Pângărită şi atană... 

Costachi Stamati, Muza, | p. 116, il: 

Tar ca să poţi omori, 

Tot drept în popt să isbesci, 

Unde avanul de Han 

Pârtă baer fărmecat ... 

şi mai jos: 

Şi iată că "'ntimpină 

Pe avanul Han viind 

Singur între doi mirzaci... 

Alexandri, Chiriţa în Iaşi, act. INI 

sc. 9: „Mai stăi, că dor" nu dai Tă- 

tarii... sămi iei măcar diua bună 
dela. prietini ... măi!... că avan mai 
eşti...“ 

Acelaşi, Creditorii, se. 2: „Scapă-mă 
că mor!... Sufletul mei arde... arde 
mai avan decât focul cel mare din 

Sărăriă ...“, unde avan este întrebuin- 
țat ca adverb: „cruellement, terrible- 
ment“. 

Acelaşi, „Sentinela, română“ : 

lată 6rdele avane, 

Iată limbile duşmane... 

I. Crângă, Ivan Turbinca (Scrieri | 

p. 315): „Domne, Mortea întrâbă, ce 

mai poronsiţi ? Și să nu vă supăraţi, 

dar tarei neastimpărată şi a- 
vand, drept să vă spun; şede ca pe 

spini şi vrea numai decât săi dată 
respuns ...“ 

In glosarul lui Stamati, p. 530, avan 

reii se tălmăcesce prin „scumpul, 

sgârcit“, confundându-se cu neologis-   

mul „avar“.  Aceiaşi confusiune ne 
întimpină la Cihac (II, 687), care o 

susține prin citaţiunea din Alexandri: 

„stă Leiba cel asan“, unde însă — 
în canţoneta „Surugiul“ nu e de 
loc vorbă despre avariţia lui Leiba, 

ci se lea în bătae de joc străşni- 
cia Evreului, după cum se vede din 
pasagiul luat în totalitate, iar nu 

bucăţit : . 

Iată Leiba cel avan 

Care poriă harţagan! 

Iată Leiba cel din cuşcă 

Care pârtă la drum puşcă, 

Şi când vede un Român 

Armele 'şi ascunde în sîn ... 

Nici o dată, cu desăvirşire nici o 

dată, avan nu însemneză românesce 

avar; dar nici calomniator, ba 
nici asupritor în înțeles fiscal, ci 
numai d6ră în privinţa crugimii, a bru- 

talității, a aroganţei, a barbariei. Eti- 

mologia din latinul avarus e peste 

putinţă, atât prin deosebirea sensu- 

rilor, precum şi sub raportul fonetic, 

căci latinul e între doi a trebuia să 

dispară, iar latinul -ar- se păstreză la 
Români tot-d'a-una intact şi nu pâte 

să trecă în -an-. De asemenea e peste 
putinţă, din mai multe puncturi de 

vedere, etimologia cea susţinută de 

mai toţi (Cihac, Laurian-Maxim, Sal. 

n6nu etc.) din neo-grecul cfdvns 

„calomniateur“, care el-însuşi nu e de- 
cât arabul hawwân „traire“, 

Chiar dacă s'ar potrivi sensurile am- 

belor cuvinte, ceea ce nu este, totuşi 

înrudirea, lor nu s'ar put6 admite. Din 
texturile de mai sus: Dosofteiii, Brân- 

covânu, Corbea, noi am vădut; că avan 

e nu numai anterior la noi epocei fa- 
nariotice, dar încă s'a întrebuințat de 

o potrivă în Moldova, Muntenia şi 

Transilvania. Dacă acâstă vorbă ar 

fi dară de origine grâcă, după cum
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este „drum“, „argat“, „condeiu“ etc., 
adecă, dintre cele puţine grecesci cari 
sint respândite în întrega Daciă 'Tra- 
iană, atunci Românii caţă so fi îm- 
prumutat în epoca bizantină ; ei bine! 
în epoca bizantină Grecii nu aveai 
încă el-inşii pe fus, şi prin urmare 
nu puteaii sl dea Românilor. 

De unde dară vine al nostru avan? 
Singurul sens al acesţei vorbe fiina 

peruel, impitoyable, terrible“, o vom 
alătura cu serbul Ga v an , cu bohemul 
hawan și cu albanesul gavn, fie- 
care rămas pînă acum o enigmă, 

Serbesce Gavan este o personifi- 
„caţiune legendară a unui om fârte bo- 

gat, dar crud şi nemilos: „pored svega 
prevelikoga bogastva bio vrlo tvrd i 
nemilostiv“ (Karadzi6, ad voc.). La 
Serbi dară s'a, păstrat din cuvîntul co- 

„mun numai o aşchiă mitică, pe care 
Slaviştii nică nu s'aii încercat măcar 
s'o explice. | 

Bohemesce hawan sai haban 
(ambele forme circuleză de o potriyă): 
însemnâză: 10 eretic, adecă om fără 
Dumnedeii, „bezbojnie“ după expresiu- 
nea mitropolitului Dosofteiu ; "20 om 
nalt şi puternic, un fel de uriaş, „we- 
liky a silny tlow&k& (Jungmann); tar 
„hawanskj noz 4, cuţit avănesc“, 
vrea, să dică „satir“, „hachoir, couteau 
de boucher“. Etimologiele propuse de 
cătră slavişti pentru acestă vorbă : unii 
dela, germanul „Hafen=—614“, alţii dela 
numele sectei Anabaptiştilor, alţii dela, 
cuvintul ţigănesc „habanos=o minge“ 
(ap. Jungmann, Slownjk, I p. 643), sînt 
câte-trele pr6 copilăresci pentru a pute 
fi discutate, 

In fine, la Albanesi gavnă r, adecă 
Savin cu sufixul secundar -ar, însem- 
n6ză „stolz, hochmiitig, orgueilleux“, 
iar gavni „orgueil, Hochmutt. Gu- 
stav Meyer (Vergl. Wtb. 122) îl trage 
din neo-grecul jaivos, care însă ex-   

primă tocmai noţiunea diametral opusă 
de „molâii“ sai „leneş“. 

Prin sens, românul avan corespunde 
pe deplin serbului Gavan, albane- 
sului gavn şi bohemului hawan, 
şi. le corespunde nu mai puţiu sub ra- 
portul fonetic, de vreme ce perderea 
inițialului / de 'naintea, vocalei este la 
noi un fenomen forte obicinuit, precum 
este și vice-versa adaosul lui 7 de'n- 
naintea, unei vocale iniţiale, aşa, că avan 
nu se deosebesce de Hasan. 

Inrudirea celor patru cuvinte, adecă 
urcarea lor la un prototip comun, se 
pare a fi sigură; dar se nasce acum 
întrebarea: cine dela, cine ? şi anume: 
care este rolul formei celei românesci 
între cele-lalte ? 

Finalul -an în avan n'a trecut în 
-ân ca în „păgân=paganus“, „bătrân 
= veteranus“, „jupân = zupan“ „etc., 
fiind-că, prin asimilaţiune regresivă, la 
apărat contra scăderii silaba, precedinte, 
al cării iniţial a nu putea să scadă. 
Mai este ce-va; sensul lui avan expri- 
mând aceiași noţiune augmentativă sai 
intensivă, ca, în „năsdrăvan“, „Şoiman“, 
„Srosolan“ etc., finalul -a n s'a, păstrat, 
în el prin protecţiunea, sufixului -a n= 
-ann din acestea din urmă (v. %-a7), 

Mai remâue de lamurit încă o par- 
ticularitate fonetică, 

In cuvințe vechi şi poporane, primi- 
tivul 2 între doă vocale în silaba, to- 
nică tingd6nd neapărat la Români să 
dispară saii să se vocaliseze, ca în „cal 
=caval (caballus)“, „soc=savuc (sam- 
bucus)“, „tăun = tavan (tabanus)“ etc, 
avan trebuia să, devină, „an“ sai „aun“. 
Urmeză dară că v în avan nu este pri- 
mitiv, ci derivat. Intre altele, el pote să 
derive dintr'o guturală, ca în „movilăz= 
paleo-s]. mornza“. In acest cas proto- 
tipul lui avan=hazan va fi hagan. 
Şi aşa, şi este. 
Hagan, la Bizantini xeycvog, în
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în cronicele medievale latine chaganus, 
cappanus, caganus, în limbile turanice 
khakan (cfr. Zeuss, Deutschen y. Nach- 
barstâmme p. 729), era titlul acelor 
grOznici năvălitori de viţă tătărâscă, 
cari în vâcul de mijloc, începând dela, 
epoca hunică şi pînă la, cea, mongolică, 
înspălmiîntaseră în curs de secoli Eu. 
ropa, şi mai ales întrega regiune orien- 
tală a continentului nostru. La Români 
în specie, după cum mai târgiu „han- 
tătar“, adecă „le khan des Tartarest, 
a devenit pină şi 'n fundul Ard6lului 
sinonim cu „dracul“, astfel că „du-te 
la han-tătar“ însemnsză „du-te la, ara. 
cul“ şi „omul lui hantătar=omul nai- 
bei“ (Lex. Budan. p. 254), tot aşa dintro 
epocă muli mai veche avan =havan = 
hagan căpătase înţelesul de jtyrant. 

De aci resultă că la Serbi Gavan, 
la Albanesi gavn_şi la Bohemi ha - 
van sint de provebinţă, românâscă, 

v. Căpcdun. — Hantătar. 

“Avân, adv.; cruellement, terrible- 
ment.—v. *Avan. 

Avăt, s. m; î. de Zool.: Pleuro- 
nectes Rhombus, carrelet. Un fel de 
pesce de Mare, care se pescuesce şi 
la gura unor rîuri mari. Din acelaşi 
gen este aşa numitul pesce-ţigă- 
nesc. Despre acest pesce în părțile 
Moldovei a scris colonelul rus Meier, 
Ouncanie  Owanogeria aeman, Peters). 
1794, p. 161, 199. In Dobrogea se 
dice avaț sai avad; de asemenea în 
Covurluiu, în 'Tecucii, în Braila; în 
Ialomiţa „arat sai stoiceţi (. 
Theodorescu, ce, Dudesci), pe lingă 
care se aude şi augmentativul a vă- 
toiu (6. Pioa-Petrii); în Tutova, (e. 
Epurenii, c. Irescif, e. Blagescii), în 
Fălciă (e. Dodesci!), în laşi (e. Prise- 
cani, c. Buciumi, e, Bosia), în Nâmţ 
(c. Negresci, c. Dobresci) predomnesce 

  
  

  

forma haut saii haot, care este cea 
originală, adecă numele turcesc al 
acestui pesce: hau, 

„Avat se asâmănă cu mrâna, cresce 
pînă la greutatea de 2 chilograme, 

are multe 6se, pînă şi pe *n carne, 
mici ca nesce ace. Dacă] scâte din 
apă, îndată şi mâre şi "n câte-va c6- 

suri se şi strică din causa grăsimi, 
Sărat nu se face. - Pescarii, dacă! 
prind, îl l6gă de urechi cu sfori şi'l 
anină de luntre ca: să se tirăe pe n 

apă şi să trăscă pînă la finea pescui- 
tului. Se găsesce rar. Gura îi este 

mică, înarmată cu dinţi mici, şi se 

hrănesce cu pescişori. Primăvara, când 

vin apele mari şi se revârsă din Prut 
pe gârle, el se găsesce la gura, gârlei: 
şede la-pândă cu capul la suprafaţa, 
apei şi vineză, pescişorii ce trec din 

Prut pe gârle“ (D. Albotânu, Covurluiu, 
c. Mastacani). 

„Haut. este un pesce ce s6mănă cu 

mrena. Coldrea albici6să argintiă, mă- 

rimea pînă la 8 ocă, mai lat decât 
mr6na, soldii mici şi gura mai mare 
şi mai puţin cărn6să decât a mrenei. 
Se găsesce rar pe 'n Prut“ (P. Hu- 
şianu, Sculeni). 

v. 1. Ture, 

AÂvă (pl. ave), s. f.; î. de pâcherie: 
rets, filet, panneau. Cuvint turcesc, 
întrebuințat, în Dobrogea. „Pescele se 
prinde cu undiţa, cu coteţe de stuf, 
ostreţe, plase, aze. Avele aii şi ma. 
rafet cu nesce plumburi de se lasă 
la fund...“ (St. Voinea, Dobrogea, 
c. Somova). | 

V. Pescăriă. — * Turc, 

Avălmăş. —v, Deavălmag. 

Avălmăşiă.—v. Deavălmăşiă. 

Avăţoiu. —v. Avat.
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Avecerne s. avecerniă, s. f; t. 

ecel6s,: vâpres. Sinonim cu chindit, 

Obicinuit se dice vecernie, din 

paleoslavicul veterinja „officium ve- 
spertinum“, cuvînt trecut şi la Unguri: 

vecsernye (Cihac). Forma avecerne, cu. 

preposiționalul a (lat. ad), se aude 
în Transilvania, după cum şi la not 

se gice „achindie“ în loc de „chindie * 

„Timpul înainte de asfinţitul srelut 
se chiamă: la, avecermiă“ (G. Dobrin, 
Trans., Făgăraş). 

„Avecerne este timpul între rele 
4—5 postmeridiane“ (A. Bunea, Trans., 
Făgăraş). 

v. Vecerniă. — Achindie.. 

A-vedere, adv. ; en face, ouverte- 
ment, franchement. Pe faţă saii 

fă ţi ş, fără a se ascunde. Un adverb 
forte frumos, pe care'l găsim la mi- 

tropolitul Dosofteii, Synaxar 1688, 
f. 185 a (Mai 18): „Amfianii mărturi- 
sind avediare şi cu îndrăznire pe Dom- 
nulă nostru Is, Hs. Dumnedzău, bătut 
fu ..,% 

v. Vedere. — Făţiş. 

Avel, n. pr. îm.; 10 Abel, personnage 
bibliqgue; 20 homme de la lune, per. | 
sonnage mythique. După Bibliă, Ave 
a fost al doilea fiii al lut Adam, ucis 
din invidiă de cătră fratele seu Cain. 

Intre cărţile forte gustate la noi pe 
la începutul secolului, era, şi „Mortea 
lui Avel“, faimosa, poemă de Gessner 
(C. Negruzzi, Cum am învăţat roma- 
nesce). | 

Mitologia, poporană română a făcut 
„din Avel şi din Cain doă figure, pe 
cari le vede în lună. Acâstă legendă, 
există de o potrivă în Moldova, în 
Muntenia și 'n Ard$!, pe când o altă 
legendă, mai puţin respândită crede că 
cele dot figure sint apostolii Petru 
şi Pavel.   
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v. 1 Apostol. 

D. Gaster (Lit. populară p. 299) ne 

spune că poporul român „vede în lună 

sau un cioban cu oile, saii după o 
altă, credinţă, omul din lună este Sf. 

Gheorghe cu balaurul“, — dar nu ne 
arată de unde anume, dela cine sai 

măcar din ce parte a României a audit 
aceste legende, cart, prin urmare, re- 

mân de o-cam-dată îndoi6se. 
v. Câne. 

„In lună sînt doi fraţi. Cel mic a 

omorit pe cel mare şi acuma îl pârtă, 
în spinare, ţin6ndui o căldăruşă la 
nas, în care curge sânge“ (N. Căli- 
nescu, Brăila). 

„In lună şăde Avel cu capul spart 
de Cain, care'l ţine plecat peste un 
ciubăr ca, să i se scurgă, sângele“ (. 
Bondescu, Sucâva, c. Giugescii; 1. 
Dumbravă, Nemţ, c. Resboenii). 

„In lună e Cain şi Aoel. Cain a tăiat 
capul lui Avel şi din grumazii acestuia 
picură sânge într'o căldare. Când căl- 
darea, va fi plină, atunci vor pica din 
ea trei picure pe pămînt, pămîntul se 
va aprinde şi va arde cu tot de pe 
el: vremea de apoi“ (A. Deganu, 
Trans, c. Veţel). 

» Vircolacii se dice că sînt câinii lui 

Dumnedeii, cari vor să mănânce luna, 

unde se află Cain şi Avel.“ (C. Melinte, 
Covurluiu, c. Gănescă). 

Legenda despre Avel şi Cain în lună 

se află şi la Ruteni, vecini cu Moldovenii 

(Dragomanovii, Mazopyceria upeania, 

Kiev 1876 p. 94), dar schimbată: Cain 

ține pe Azel înfipt în furcă. Există, 
ea 6re şi la alţi Slavi? 

O legendă forte apropiată e respân- 
dită în Italia întregă pînă la capttul 

Siciliei (Archivio per le tradizioni po- 

polari, 1, 296), şi ne întimpină deja 

la Dante, Parad. II v. 17—19 (cfr. 
Inf. XX, v. 42-44):
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„ che sono i: segni bui 

di questo corpo, che laggiuso in terra 

„tan di Cain favoleggiare altrui . 

unde comentatorul Landino observă: 
„cio& la: luna, nella quale i volgari 
vedendo una certa ombra, credono 
che sia, Caino, chabbia in spalla una, 
forcata di pruni“, după alţii: „una 
forcata di spine“. După o veche le- 
gendă scandinavă, conservată pină 
astădi în Svedia şi care se apropiă 
6răşi forte mult de cea românâscă, 

anume prin aceea că sint doă figure 
şi un ciubăr, pe lună sînt doi fraţi 
Bil şi Hiuki purtând pe umerii lor un 

ciub&r cu apă (Grimm, Deutsche Myth., 

ȘI, 679). In Anglia, din timpif lui 

Chaucer şi ai lui Shakspeare circula, 

legenda despre omul din lună, urmat 
de un câne şi — ca la Italieni — 
purtând o povară cu spini : 

„Stephano: 1 was the man in the moon, 

when ţime was. 
„Caliban: IL have seen the in her, and | do 

"adore these; 
My mistress showed me thee, thy dog, and 

bush...“ 

(Tempest, II sc. 2.) 

Provenţalii cred că acel om din lună cară 
nu spini, ci lemne, şi că e anume S-tul 
Bernard, pedepsit de Dumnedeii pentru 
că lucrase într'o qi de Duminică (Re- 
vue des traditions, III, 512). In Pi- 

cardia: „lorsque la lune est pleine et 

que le temps est clair, on peut voir 

la t6te de Judas Iscariote, pendu lă 

en punition de sa perfidie“ (Romania, 
VIII, 254). La Unguri se află în lună 
doi copii de 'Țigani, după âlţit un frate 
şi 0 soră, după alţii David şi sfinta 
Cecilia, după alţii Adam (Ethnolog. Mit- 
theilungen aus Ungarn, 1). 

Legenda românescă ni se presintă 
ca ce-va, intermediar între cea italiană 
şi între cea scandinavă, ambele astădi   

cele mai vechi în Europa; dar cât; se 
atinge de filiaţiunea între câte-trele, 
noi ne vom încerca a o stabili întrun 
alt loc. De o-cam-dată amintim numai 
că pe cel doi Gmeni în lună îi CON- 
stată deja în mitologia elenică, Ahrens, 
Gotternamen, în Benfey's Orient u. 
Occident, II, 43. 

v. Cain.— Lună. — Vîrcolac. 

Avela, s. f. art; type de femme 
acariâtre, mâgăre. Cuvint care se aude 
numai în Moldova. „Avela este nu- 
mirea ce se dă femeilor răutăcisse, 
cârtitore, şi mat ales bune de gură: 
tu eşti Avela care a înnălbit; pe dra- 
cul! e liştav Avela? sai: e curat Avela! 
sau : Avela în picidre! Audit prin 
judeţul Iaşi şi Boţoşani, în 'Tirgul 
Hirlâu, satul Deleni, 'Tirgul-Frumos. 
Avela are ca sinonim: Scorpiă, cu 

deosebire că Scorpiă se pâte dice 
şi unei fete şi chiar unei fetişore, pe 
când numele Avela ai dreptul săl 

porte numai femeile măritate, şi mai 
ales cele cari ai fost măritate“ (Th. 

Speranţia). 

Cuvintul e luat dela Ruteni, cari 
sînt nu numai învecinaţă cu Moldova, 
dar şi forte respândiţi în partea cea 
apropiată de Bucovina.  Rutenesce 
Laveda, sinonim cu „Yidmina“, vrea, 
să dică un monstru, o fiinţă infernală 
(Zelechowski, Wtb. ad voc.). Sub ra- 

portul fonetic trecerea, iniţialului slavic 

id în a- nu înfăţişeză nici o greutate, 
de 6ră-ce acel îa- la însişi Slavii se 
confundă cu a-: adi = adi, avori = 
iavori, agni — iagni etc., românesce 
pagud = slav. iagodă“. De ce însă d 
din laveda = Aveda a trecut ro- 
mânesce la / în Avela? Inlocuirea, den- 
talei prin liquidă în: căşlig = căştig, 
coraslă — corastă, brâslă. — brestă 

(slav. bratstvo) ete., presintă o analo- 
giă fonetică prâ-depărtată. E cu putinţă
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ca, etimologia poporană să fi prefăcut 
pe A veda în Avela anume ca o formă, 
feminină la A vel. Fără a cunâsce i- 
storia lui Socrat şi a Xantippei, popo- 
rului îi placea da, sfinţilor neveste forte 
rele (V. Arhanghel, p. 1628). Astfel 
bietului A vel, după ce avusese pe 
un Cain de frate, legenda românescă 
îi va mai fi pus in spinare şi pe infer- 
nala Avelă, 

V. Scorpiă, 

“ver s. Avăr, n. pr. pers. m. 
Acest nume sa păstrat în patroni- 
micul topic Averesci, “plural din 

patronimicul personal A verescu= 
fiul lut A văr. Frundescu, Dict. top. 
13, arată tret sate numite Averesci, 
unul în Fălciiu, altul în N6mţ, cel al 
treilea în Roman, tote în Moldova, Dar 
ce fel de nume să fie avăr sai avăr? 
Din latinul „stabilis“ Românii formară 
vechiul adjectiv „stavăr“ sai „stavărt, 
pe care 1 mai întrebuințeză încă mi- 
tropolitul Dosofteiu. O analogiă per- 
fectă : 

stabilis : stavăr:: habilis: av 

pe lingă care se mai pâte aduce şi 
pâger-=agilis“, ne urcă dară pentru 
avăr, un adjectiv românesc dispărut din 
graiu, la prototipul latin habilis cu 
sensul de „isteţ, îndemânatec“. 

v. Stavăr. 

2 Aver,-ă, adj.; habile. — v. 1: Aver. 

Avere (plur. averi), s. £.; Pinfin. 
dam pris comme substantif: avoir, 
tout ce qu'on posstde. Mult-puţin cât 
are cine-va, Avere se deosebesce de 
avuţiă, care însemneză numai avere 
multă, nu şi puţină. Un cort rupt 
şi câte-va, unelte sint; averea Ţiganului, 
nu avuţia Ţiganului, decât numai   

doră inti'un sens ironic. Dar se pote 
dice de o potrivă bine: averea Ţiga- 
nului şi averea împăratului, una forte 
mică, cea-laltă forte mare. Francesul 
avoir, italianul avere, spaniolul 
haber etc., aii acelaşi înţeles de tot 
general. 

Când nu e fârte mică, ci îndestulă- 
târe, avere se pâte lua, ca sinonim cu 
stare. La Românii de peste Carpaţi 
se întrebuinţeză cu acelaşi sens io - 
sag=ung. joszâg. 

Doină diu Ardel: 

Toţi voinicii trag a-casă 

La copii şi la borâsă, 
La copii şi la iosag, 

La neveste mai cu drag,. 

La copii şi la avere, 
Tot mai cu drag la muiere... 

(Reteganu, Trandafiri p. 40). 

Beldiman, Tragod. v. 1239: 

Îi ruşine, le dic Nemţii, cu tălhari a fi uniţi, 

Omeni ce-i socotăa ţâra credincioşi şi ispitiţi. 
Starea lor, averea ttă, era de pe la bâieri, 
Cu 16fă şi daruri multe, ce aă luat pînă ieri... 

Doină din Moldova: 

Ins6ră-te, ie”ţi muiere, 

Fără stare, făr” de-atere, 
Că acerca "i trecătore, 
Dar uriîta nu mai mâre.,. 

(Elena Sevastos, Cântece 165). 

Mitropolitul Dosofteiu întrebuinţeză 

sinonimic atere şi fiinţă în Synaxar 
1683, f. 75 b. (Oct. 20): „au înpărţât 

toată fiinţa lor la săratu...“, iar la, 

margine ca scoliă : „avariat. 

Moxa, 1620, p. 872 : „i-au luatii toată 
averia pentru nice o vină...“ 

Nic. Costin, Letop. 1 p. 69: „Averea 
craiului Dekeval încă ai aflat'o Traian 
împărat aproape de apa ce se chiamă 
Sargheţia. ..& 

Caragea, Legiuire 1818 p. 48: „Toată
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avere mişcătoare şi nemişcătoare. câte 

are muere afară din zestre ei, exoprică 

să zice.. 

Cu sens de averenemişcătoare, 
la A. Pann, Prov. 1, 49: 

„ întămplarea, ne-a făcut bogaţi: 

Cu bani, cu avere şi destui argaţi... 

Cu sens de bani, la A. Odobescu, 
Mihnea-vodă 1860, p. 20: „Averea adi- 

menesce pe om şapoi îl scârbesce,,.“ 
De asemenea, într'o domă din Bu- 

covina: 

Nu vă uitaţi la avere, 

Căn ea, n'aflaţi mângăere, 

Că averea trece d6lul 

Şi tu remâi cu amarul!., 

(Marian, Buc., 11. 71), 

A se umple de avere=a se îmbo- 
găţi, a se înavuţi. 

Ion Neculce, Letop. II p. 231: „ai 
spart săcriile şi lăzile unora şi altora, 

carii ai. fost pus acolo, şi multe lu: 
cruri scumpe şi odoare aii luat de sai 
umplut de avere... 

Cu preposiţiunea la: lacom la avere, 
a se bucura la avere. 

Nic. Costin, Letop. II p. 39: „[Can- 
temir bătrânul] ertător şi nelacom la 
avere şi îndurător. . .“ 

Doină din Arde] :- 

M& 'nsurai să iai muiere, 
M8 bucurai la avere, ! 

Lăcomit'am, lăcomit. . . 

U. B., Trans., 181): 

In cântecele haiducesci, se preferă 
pluralul averi, 

Balada, „Jianul“ : 

Şi pândesce la strimtori 
De despâe negustori, 
Şi tot prinde la boeri | 
De-i curăţă de averi...   

Balada „Codr6nul“ : 

Vrun creştin de'l întilniam, 

Averile *i împărţiam : 

Cu doi cal del apucam, 

Unu i dam, unu "i luam... 

In aceleaşi cântece, pluralul averi se 
lea figurat în înţeles de „force, vi- 
gueurt. | 

Balada „Vidra“ : 

Vin” demi strînge brâul meti, 

Apăra-te-ar Dumnegei, 

Că'mi slăbesc puterile, 

Mi se duc averile]... 

Balada „Păunaşul Codrilor“ : 

Că'mi slăbesc puterile, 
Mi se duc averile... 

unde Alexandri observă într'o notă: 
„pentru sufletele viteze puterea e 
cea mai scumpă avere, .. 

V. "Am. — Avuţiă. — Stare. 

Averesci, n. pr. top. pl.—v. 1 Aver. 

Avestiţă, s. f.; î. de Myth. popul:: 
Med6e, dâmon femelle qui 6trangle les 
petits enfants. Un fel de strig6e, 

de care aii grâză mai cu s6mă femeile 

însărcinate. 

G. D. Teodorescu, Poes. pop. 292: 

„In Muntenia, Avestiţa saii Arip a-Sa- 
tanei e un spirit reii, care omâră 
pruncii în pântecele mamelor sai în- 
dată după nascere, 

»'Ţeranii pun sub căpătâiul copilului, 
dela nascerea lui şi pînă la şâse sep- 
temâni împlinite, o carte care se nu- 
mesce Avestiţa, ca să nu s6 apropie 
dracul de el să; apuce, căci epilepsia, 
ei o numesc apucat saii reul copiilor“, 
(Th. Theodorescu, Ialomiţa, c. Lup- 
şenu).
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Acea „carte“ nu este alt ce-va, decât 
următorul descântec : 

„EA sfîntul Iosif pogorîndu-mă din 
muntele Sionului, întimpinai pe A4e- 
stița aripa-Satanei, care avea părul 

capului ei pînă în călcâie şi ochii ca 

de foc, şi din gura et eşia, pară de foc, 
şi unghiiie ei era ca secerile şi forte 
grozavă, la chip, şi depărtându-mă dela, 
dinsa v&dui unde o întilni Arhanghelul 
Mihail, dicându'i: stâi, Diavole ! şi în- 
dată stătu; şi farâşi îi dise acela: de 

unde vii, necurato? şi unde mergi? 

şi cum îţi este numele teii? iar ea 

respunse dicând: eii sint, Avestiţa aripa 

Satanei, am audit de pr6-curata, Fecidră, 

care e fata lui Achim şi Anei, cumcă, 

nasce pe Hristos Mesia, şi merg cu 

ale mele meşteşuguri mari ca, să smin- 
tesc nascerea ei; iar Arhanghelul au- 
dind, o apucă, de părul capului şi o. bătu 
peste tot trupul ei cu bătae de foc, şi 

o împunse cu paloşul în costă, şi iară, 

îi dise: Spune, Diavole, cum te faci tu 
Şi întri în casele Gmenilor de le smin- 

tescă femeile şi le omori copiii ? iar ea, 

respunse cu glas mare" ca să mai în- 

ceteze d'a o mai bate, că le va spune 

tte anume, şi începu să dică: Ei mă 

fac pitună, muscă, pisică, ogar, găină, 

capră, femee, grăunte de meii, şi întru 

în casele Gmenilor de le smintesc fe- 

meile şi le omor copiii; şi mai tare 

m& apropii de care este fată de căpe- 

teniă din cele-lalte femei, — şi am nou&- 

spre-dece numi: cel dîntâiii Avestia, 

al 2-lea Avaruda, al 8-16 Brano, al 4-16 

Pabirano, al 5-16 Zaea, al 6-16 Liba, al 

7-16 Muza, al 8-16 Dezano, al 9-16 Na- 
zarana, al 10-16 Petia, al 11-16 Grobina, 

a] 12-16 Frango, al 18-16 Labra, al 14-l6 

Cadachia, al 15-16 Năfruţa, al 16-16 Ne- 
corinda, al 17-16 Grăbina, al 18-16 Zuza, 

al 19-16 Zira de Zano; şi iată “ţt dai 
acest zapis, muncitorule, carele mun- 
cesci numele meii, ca să fii lepădată 

  

  

de trei mile de loc şi să nu mă pocit 

apropia de: puterea acestui zapis. ŞI! 

dete în mâna marelui Arhanghel Mi- 

hail. Arhanghelul gise: îțk poruncesc 
ca de acum înainte. să nu te mai a- 
propii de robul lui Dumnedeii în vâcul 
V6cului, ci să te duci în ghena focului 
nestins, că acolo e locul teii în veci, 
Amin“. 

Despre paralelurile slavice, grecesci 
şi altele ale acestui descântec, în care 

e forte caracteristică  pestriţa nomen- 
clatură a Avestiţei, am scris pe larg ei: 
(Cuv. d. bătr. II, 277, 717) şi profesorul 

A. Wesselofsky (Pasrrerania 1883, VI, 

p. 50 sqq.). In ciclul acestor descântece 

se amestecă la un loc mai multe ele- 

mente mitice eterogene, dintre cari pe 

noi ne interesâză aci numai unul: Aae- 

stița aripa-Satanei. El nu pote fi 
înţeles, dacă nu'l vom cerceta deosebit, 
în sine, căutând a lămuri ceea-ce con- 
stituă propria lui individualitate. 

Avestiţa, care în Moldova se dice şi 
Vestiţa, este din punct în punct 
slavicul Bwnua, vieştiţa „magi- 
cienne“, dela paleo-slavicul vieşti 
„experiments, instruit“ (Miklosich). Nu- 
mai la Serbi şi la Bohemi, mai ales 

la „Valachi“ sai Românii cei slavisaţi 

din Moravia, Vieştiţa ne apare cu 

sensul pe care '] are la of Acestiţa, 

deşi amalgamat şi acolo cu unele mo- 
tive din alte mituri. 

Despre Vie ştiţa la Serbi ne spune 

Karadzic (Lex. ad voc.): „După credința, 

poporului, vieştiţă se chiamă o fe- 

mee înzestrată cu un spirit diabolic, 

care în somn ese din ea, se preface în 
fluture, în găină, saă în curcă, şi abâră 
pe la, case, măncând 6meni şi mai ales 
pe prunci: când găsesce: un om dor- 
mind, îl lovesce cu o vărguţă în ţiţa 
stâugă, îi scote inima şi o mănâncă, 

apoi pelea se închide iar la loc. Unii 
din cei mâncaţi ast-fel mor pe dati,
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alții mai trăesc atâta cât timp le ur- 

sise dînsa când mânca inima, şi'n urmă 

mor de asemenea, prin felul de mârte 

ursit de diînsa. Vieştiţele mănâncă 
„pe Omeni mai ales în posturi şi nu 
mănâncă, usturoiu, de aceia mulţi la 
ile mari de post se ung cu usturoiu 

pe pept, pe tălpi şi sub-suont,..“ 

La Românii din Moravia, Vieştiţa 
fură, copiil noi-născuți şi 'n locul lor 
pune nesce pociture. Ea are puterea, 

ca, şi la noi şi la Serbi, dea se meta. 
morfosă, în ori-ce animal (Kulda, Mo- 
rawsk6 povesti, Praha, 1874, t. 2, 
p. 268). 

Ceea ce este dară esenţial la, Avestiţa, 

nu e nică mulţimea numilor ei, nici 
lupta contra lui arhanghel Mihail sai 

contra sfântului cutare şi cutare, ci 

este întrunirea următorelor elemente 
constitutive : 

19. Sciința magică, de unde însuşi 
numele vieştița; 

2%, Sborul, de unde epitetul „A ripa- 
Satanei“ ; 

3% Patima, de a omori sai a pră- 
pădi pe prunci. 

A susţine, ca d. Gaster (Literatura 
populară p. 396; Anuar pentru Israe- 
lită, an. IV p. 73—79), că prototipul 

Avestiţei se află în mitul evreesc tal- 
mudic despre acea „Lilith“ care omâră, 
pe copii, care are multe numi şi pe care 

o bate prorocul Ilie, este a, întemeia 

o încheiare totală pe o comparaţiune 

forte necompletă. Pentru Avestiţa mul- 
ţimea numilor şi lupta sînt nesce in- 

grediente secundare. Cât se atinge de 

caracterul de „omoritâre de prunci“, 
apoi printr'însul, luat singur, atât A- 

vestiţa precum şi Lilith fac parte din- 

tr'o categoriă forte respândită de cre- 

dințe poporane, despre care se pâte 

veds la, dr. Ploss (Das Kind, Leipzig, 
1884, t. 1 p. 111 sqq.): Perşii aveait 

pe dîna Aal, Litvanii pe Laume, Sco- 

  

  

țianii pe „Queen Mab“ etc. Ore tâte 
aceste „omorîtâre de prunci“ se dato- 

reză neapărat unui singur prototip, fie 

el evreesc sai altul? 

Prin cele trei elemente constitutive 
de căpeteniă, mitul despre Avestiţa saii 
Vieştiţa slavo-română se apropiă 
mai mult de figura mitică elenică a' 

fiicei infernalei Hecate, acea Medeia, 
Midea, care : 

10. era, femeea, cea, mai sciutâre în 
magiă, „gaouomoraru yuvauvt (Sui- 
das) ; 

20, sbura prin aer dusă de smei, o 
adevărată „Aripă a Satanei“; 

3%, omori nu numai pe fratele seii 
şi pe rivalele sale, dar mai ales pe 
propriii sei copii. 

Asemănarea între ambele mituri e 

atât de mare, încât deja un vechiu 
seriitor boherm, citat de Jungmann(Slow- 

nik cesko-nămecky, I, 80), traduce pe 

Medeia prin Avestiţă, „W &5Sticet. 
Noi ne mărginim a da o indicaţiune, 

pe care o lăsâm s'o urmărâscă alţii. 

V. Avezulă, — Strigoiu. — Samcă. 

Avezuhă, s. f.; t. de Myth. popul.: 
sorte de d&mon femelle. Este unul din 

numile pe cari şi-le dă Avestiţa în 
descântecele române, unde acelaşi nume 
ne mai întîmpină sub formele Aveziha, 
şi Avizoia (Cuv. d. bătr. II, 281). In- 

tr'un descântec neo-grec corespundător, 
publicat de Allatius (ap. Wesselofsky, 
Pasnekania 1883, VI p. 94), acest nume 
are forma: Buţoî. De unde să fie? 

V. Avestiţă. 

Avgiu (pl. dogă), s. m.; t. miiit,: 
chasseur. Turcul aw&y „chasseur“ 

(Şăinânu, El. turce, 69), întrebuințat la 

Români pe la finea secolului XVII. 

Nic. Costin, Letop. II p. 38: „odăile 

Siimenilor şi a:e Avgilor, neşte sluji- 

tori de a lui (Dumitraşeo-vodă Canta
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cuzino), ce le pusesă el acest nume, 
țiindu'i mai de credinţă,..“ 

v. t Turc. 

Avidoma. — v. Aidoma. — Avalma. 

„  Aviliţă, s. f.; t. de Botan.: nom 

dune plante. Nu scim, ce fel de plantă 
să fie, dacă nu cum-va însuşi cuvîntul 

va, fi reprodus greșit. 

Balada, „Macovei“ din Prahova;: 

Foe verde dW'avikiţă, 
Cine urcă la Istriţă ? 

Sevai căpitan Ghiorghiţă... 

(Vulpian, Texturi p. 80). 

A-vînăt, adv.; ă la chasse. Adverb 

format din a (=lat.a d) şi v în at, după 

analogia lui a-casă etc., ne întimpină 

nu odată la mitropolitul Dosofteii, de 

exemplu în Synaxar 1683, f. 22 b (Sept. 

20): „dânăoară eşindi avânatiă, vădză 
un cerbii şi începu al lua în goanâ...“ ; 

ibid. f. 90 a (Oct. 27): „eşi 'mpăratulii 

avdnati,, şi a6ca 'ncepură a vâna, alalţii 

toţi alerga, fară pre 'mpăratuli Pau 
loviti nevediare. . .“ 

V. 12% 4.— Vânat. 

Avînătură, s. f.; aventure. Să fie 

6re un vechiu cuvînt adevărat poporan 

din a(=ad) şi vînătură=lat. „ve- 
natura“ la Plaut ? saii nu cum-va este 

numai o dibace plăsmuire poporană mo- 
dernă din aventură? 

Balada „Stanciu“ din Moldova : 

Dragu-mi'i la bButură 

Cu voinici de-avînătură, 
Und! nu fulgeră, nici tună, 

Colo ?n vale la strimtâre 

Unde trec munteni cu sare... 

(Elena Sevastos, Cântece 298)... 

"Avînt (pl. azântură), s. n.; 6lan. 
Cuvint forte frumos, dar noii, format 

  

  

din verbul avînt, care numai el esto 
poporan. 

Alexandri, „Legenda, Ciocărliei“ : 

M'oiu duce mult departe cun repede avint, | 

Departe unde ceru] se lasă pe pămînt... 

Y.. 2 Avâni., 

2 Avînt (avîntat, avîntare), vb.; lan- 

cer. A da vînt, a asvirli ce-va saii 

pe cine-va iute şi departe. Corespunde 

unui prototip latin ad-ventare, pa- 

ralel cu „svînt“ din „ex-ventare,,. Cihac 
(|, 316) îl alătură numai în spaniolul 

şi portugesul reflexiv aventarse; 

dar de ce nu mai bine d'a-dreptul cu 

activul aventar „pousser, emporter 

(en parlant du vent)“? A avînta este 

a împinge cu putere sai cu furia 

vintului. Din elementele latine con- 

stitutive ad şi ventum Românii şi 
Spaniolii ai putut să formeze cei doi | 

verbi în deosebi prin aceiaşi asociaţiune 
de idei. 

„A avînta, a înainta, a împinge în- 

nainte, a întinde înainte; a spori, a 

folosi ; a merge, a trece înainte“, dice 

Costinescu, care se gândesce mereă la 

francesul „avancer“, de unde şi dă ca 

exemple: „acâsta nu'mi avîntă nemic= 
cela ne m'avance gubdre“ sai „tim- 
pul, diua se arântă=le temps, le jour, 

la saison s'avancet, locuţiuni închi- 
puite, cari nu se află nicăiri în gratu saii 
în texturi. 

Basmul „Mintă-creţă“ din Bucovina, 
(Sbiera, Poveşti p. 103): „Sucnă-murgă 
6răşi se opintesce, se smulge repede 
şi mânios înhaţă pe Smeii, îl azintă în 
sus, ş'apoi îl isbesce în pămînt...“ 

„Cântecul lui Ştefan-vodă“ : 

Iar pe Leşi cu chica tare 

Îi avîntă ?n spînqurare 
Şi'i înglugă ca să are!.. 

(Alex., Poes. pop. 2. 173). 

m
a
.
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A. Odobescu, Dâmna Chiajna, 1860, 
p. 82: „Câte-va voinicesci lovituri de 

lopată azîntară micul vas departe de 

costă. ,.& 

Sub forma reflexivă, m 8 avânt „s'6- 
lancer?, 

Balada, „Gheorghieș“ din Bucovina: 

Ghiorghe ?n faţă se roşesce 

Ş'apoi mi se 'ngălbinesce 

Şi pe murgu'i se avîntă.., 

(Marian, Buc. 1, 19). 

Tot de acolo, balada „Voinicul bol- : 
navă: 

Şi copila mi S'avântă 

Şil cuprinde şi mii cântă... 

(ibid. 1, 29), . 

Cântecul „Ţeranul şi ciocolul“ iarăşi 
din Bucovina (Col. [. Tr. 1882 p. 153): 

Iar ciocoiul satului 

Cu năravul dracului, 
Sciind rîndul calului 

Nu-şi iasă năravul lui, 

Pune-o mână pe oblânc, 

Alt” o bagă 'n sîn adânc 

Şi sedte-un biciu plumbuit, 
Plumbuit, resplumbuit, 
Ş'avîntându-l într'o parte 
Trage la ţăran pe spate, 

Trage una, trage dos, 

Trage mereii pîn: la noă, 

Ia” ţăranul satului, 

Sciind rîndul carului 

Bagă mâna pe sub scorţă 

Şi scâte-o măciucă grosă, 
Grâsă, gr6să, ciotorâsă, 

Şavintând'o întro parte 

Trage la ciocolu pe spate... 

v. Vânt. — Svânt, 

Avliă (pl. ao), s. £.; cour, enclos. 
Din turcul awly=gr. c144j (Şăin6nu). 
Cuvint care se aude numai în părţile 
Banatului. 

21.177. 1. 

  

„In Banat avhe=curte, ogradăi 
(G. Trailă, Timişora; M. Juică, e, Sre- 
diştea-mică). 

„Avliă sai obor“ ($. Liuba, e. 
Maidan). 

„Avliăd=v oreţ>=curte, se dice şi 
ocol“ (Liviii Iancu, Banat, c. Visag). 

Balada „Nunta lui Negu-vodi“ din 
Banat: 

Porţile le deschidea, 

Nunta 'n avhe tună, 

In biserică întră 

Şi frumos se cunună... 

(Vulpian, Texturi p. 84). 

v. Curte. — Turc. 

Avrăd, interj.; espăce de juron. O 
înjurătură scurtată din aoradina şi 
care, în epoca fanariotică, se între- 
buinţa, obicinuit în însoţire cu o altă 
înjurătură: anasîna. Avradina este 
acusativul turc avretîni „uxorem 
tuam“, „uxorem suam“, iar anasîna e 
turcul anasîni „matrem tuam“, „ma- 
trem suam“. Intrebuinţate numai în 
oraşe, aceste înjurături n'a străbătut 
în graiui poporului, şi nici la Românii 
din Ara6l. 

Pitarul Hristache, Istoria, lut Mavro- 
ghene, 1817 (Buciumul 1863 p. 36): 

M& cutremur când gândesc 

La, acel fursalt turcesc 

Şi la acel căpătâiu- 

Ce'l avea 'Turcii întâiu; 

Atât-avea semeţie 

De nimeni nu vrea să scie: 

De arad şi d'anasîna 
Pe-atunci se 'ngroşase gluma, .. : 

v. turc. — Anasîni 

Avradina.—v. Avrad. 

"Avrâm, n. pr. m.; 10 personnage 
biblique, Abraham ; 2 nom de baptâme 

70
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et nom de famille; 80 nom donn6 aux 
chiens et aux boucs. 

1%. Personagiu biblie. 

Numele vestitului Abraham, '4- 
Boacau din Biblii, în vechia limbă li- 
terară, se scriea, obicinuit Avraam. 

Nic. Costin, Letop. Lp. 52: „Avraam, 

tatăl şi începătura a, toţi Jidovii...* 
Mitropolitul Dosofteiu, Synaxar 1683, 

î. 58 a (Oct. 9): 

Lui Aoraamă i-ai datu-i Dumnedzău pre lume 
Şi n ceriu de să slăviaşte cinstitul lui nume... 

In secolul XVI circula pintre Ro- 
mâni un apocrif de origine bizantină 
despre mârtea, lui Avram (Cuv. d. bătr. 
II, 181 sqq.). 

In graiul poporan, Avram. figurâză 
adesea, în cântecele şi “n obiceele de o 
natură, religi6să, câte o dată în. legă- 
tură cu Adam. 

Descântec de deochiul vitelor: 

Vacile le du pe cărarea lui Adam 

La păşunea lui Avram 

Şi la apa lui lordan... 

(Iancu Nour, Bărlad). 

Balada „S6rele şi luna“ din Dobrogea: 

; apoi se urca 

- Şi se înălța 
Pin? la moş Adam 

Străbun lui Avram, . 

(Burada, Căiăt. 169), 

„Moş Avram“ însemnâză „un bon 
vieillard“. 

Basmul „Busioc şi Măgheran, (Fa- 

milia, 1883 p. 170): „dacă nimeriaii ei 

pe la Gmeni de-alde moş Avramn, mai 

fâceai şi câte un pic de chef...“ 
„Pomana se dice şi cumând, şi se 

minesce : partea, cea mai mare mortului, 
cu vorbele: să fie de pomană lui N. 

(ca mortul să aibă de mâncare şi "n 
lumea, cealaltă); apoi o părticică lui 

  

  

Avram; alta la, doi îngeri, cari portă, 
sufletul mortului ; alta la, 4 stâlpi, cari 
țin cerul şi pămîntul; alta la a 9-a di 
de când a, murit mortul, a 9-a di care 
va fi; alta la ? Mărţişcre; alta la 7 
Sâmbeci6re; apoi la a 3-a (i, o parte 
lui D-deii şi Sf. Aranghel etc.“ (Ş. Liuba, 
Banat, e. Maidan), 

Expresiunea, biblică „sînul lut 4- 
oram“, „Sinus Abrahae“, „xvânog 'A4- 
foadu“ (Luc. XVI, 22), a devenit, şi 
la Români poporană, ca, şi la, cele-lalte 
popore creştine, în înţeles de paradis 
sau fericire după mârte. 

„Când m6re vre-un om, se dice: 
Vaii luat D-deii, Vaii iertat D-dei, Pai 
strîns Maica Domnului, ai mers în 
sînul lui Avram...“ (|. Poppa, Iaşi, 
ec, Românesci), 

Mai originală este locuţiunea popo- 
rană: „i-a luat Avram sporiult, 
care însemneză: „a, perit, s'a prăpădit, 
a rămas ca şi mort“, 

Basmul „Baba, şi Ţiganul“ (Contim- 
poranul, II p. 848): „Când s'a vădut 
atară, gândia că a, scăpat din iad. Mai 
nică a vorbi nu putea: îi luase Avram 
sporiul, ,.& 

Calendarul basmelor 1883, p. 17: 
„Să-i sbori capul numai c”o lovitură, 
că de unde nu, ţi-a luat Avram sporul...“ 

Ispirescu, Uncheşul sfătos, p. 53: 
„Nică una din muierile, ce cădură în 
mâinile voinicilor, nu mai scăpa cu 
viaţa. Unii le tiraii de coade ca pe 
niște otrepe. Alţii le snopeai şi mi ţi 
le striviaii sub genunchi ca, pe nişte 
alte alea; iară pe altele, pe unde mi le 
ajungea, p'acolo le lua Avram sporul...“ 

II. Nume personal. 
Nu era altă dată rar la Români, fie 

ca nume de botez, fie ca nume de fa. 
miliă.. 

Inventariul Cotrocenilor 1681 (Mss, 
Arch. Stat. f. 11: „şi rumănii încă să 
se tie pre nume: Avram cu 2 fetori...«
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Act moldovenesc din 1580 (A. [.R. 
III p. 198): „Gavril sin Avram ot 
Străoani“. 
„Pintre 'Ţigani, într'un act moldove- 

nesc din 1572 (A. 1. R. 1, 133): „Avram 
şi femeia A vramila. 

Act moldovenesc din 1610 (A. L.R. 
I, I p. 28): „lonaşco Avram %au fost 
staroste“, 

Intrun altul din 1683 (A. 1. R, III, 
p. 257): „eu Ion Auvram...t 

Totuşi, numele ' Avram caracterisă 
mai cu deosebire pe Evrei, 

In Condica Vistieriei din 1693 (ea. 
Aricescu p. 632) ne întimpină la -un 
loc doi Avrami cămătari de-al lui Brân- 
covânu: 

„13831 tal. sai dat lui Avram Ia- 
cov în datoria lui, însă din capete tal. 
1000 şi dobânda tal. 383 1. 

»7871Ja tal. sai dat lui Avram Al- 
farin în datoria lui..,& 

Ca, nume evreesc, Avram a devenit 
apoi la Români: 

II. Nume de dobitoc, 
„Intre numiri de capre: Solomon, 

Ițic, Avram, Irmoghin; între numiri 
de câni: Griveiu, Ursu, Lupu, Roman, 
Căuş, Tulpan, Avram...“ (P. Căderea, 
N6mţ, c. Gura-Bistricidrei). 

V. Adam. — Jidov, 

”Avrăm, s. m.; t. de Botan.: sorte: 
de prunier. Se aude mai ales. în Mol- 
dova. „Prunul se mai dice şi perj, şi 
e de mai multe feluri : perj adevărat, 
perj alb, perj avram, goldan, curcuduş 
şi porumbrel“ (IL. Vasili, Vasluiu, c. 
Ţibănescă; cfr. G. Nicolai, Nâmţ, c. 
Cracadni; pr. N. Sandovici, Dorohoiu, 
e. 'Tirnava). | 
"Fructul se chiamă a vramă,. 
„Avrame sînt un soiu de perje, 

cari se fac de mărimea unui măr-viesc 
şi sint rătunde, la culâre unele sînt 
roşii şi remân aşa pînă ce se trec, iar 

  

  

altele sînt albe“ (V. Hornescu, Iaşi, 
c. Băiceni). 
„Avramele sînt mari şi gustâset. 

(V. Lohan, Iaşi, ec. Buciumi). 
De unde să fie cuvîntul ? | 
Negreşit, nemţesce un fel de mere - 

se chiamă „ale lui Avram“, „Abra- 
hamsapfel“ (Nemnich), și tot aa pentru 
prune s'ar îi putut nasce la Moldoveni 
numele Avram 6răși după Avram; 
împregiurarea însă că : | 

a) o altă varietate de pruni, fârte 
apropiată de avrami, se numesce gol- 
dani, ceea ce se pare că se trage d'a- 
dreptul din germanul „Gold=aur“; 

b) grădinani Nemţi cată să se fi în- 
trodus cam de multişor în România; 

c) finalul -an, mai ales în cuvinte 
străine, pâte să trecă la Români în 
-am (Cuv. d. bătr.l p. 188, 219); 

noi credem că avram nu este aci 
decât auran: un termen destul de 
modern, format de cătră horticultorii 
moldoveni prin analogiă cu goldan, 

v. Goldan. — * Șoldan. — Avrămesă. 

Avrâmă (plur. avrame), s. î.;.t. de 
Botan.: prune de Chypre. — v. 24vram. 

Avrămesă s. avrămescă, s. f.; 
1%. t. de Botan.: gratiole, Gratiola 
offic.; 20. . de Mythol. popul.: une 
espece de Fe. Afară, de poesia popo- 

"rană, rare-ori se dice în graiu numai 
avrămesă saii avrdmâscă, ci mai tot- 
da-una printr'un nume Compus: avră- 
mEsă (avrămescă)-c ir stin6să (eri- 
stin6scă) sau dorămesă-şi-c & rsti- 
n6să, 

„Buru6na avrdmescă - gi-cristi- 
n6scă, cu o singură rădăcină, avră- 
măsca face flGre albă pe *mprejur şi 
în mijloc galbenă, iar cristin6sca 
nu înfloresce de fel“ (N. Ludovic, Do- 
brogea, 'Tulcea, c. Niculiţel). 

Este dară greşită despărţirea ambilor
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termini aordmesă şi cârstinesă la 

Jipescu, Opincaru p. 74, prin alte bu- 

vueni de Ic: „avrămesă, tă tin6să, 
vetricea, cârstin6să.,.“ 

5. Mangiucă, în studiu! sei despre 

„ nsemnătatea botanicei românesci “ 

(Pamilia 1874, No. 44 p. 524—525), 
povestesce : 

„Vrând-nevrând caută să incepem cu 

Avrămesca -crestenssa şi flore-alba- 

stră, apoi cu odolân, leuştân şi vitri- 
nic, —căci tâte aceste plante formâză, 

la olaltă o categoriă. Cele trei de'ntâiu 

sint tot-odată şi dine (eroine de s6re), 

6ră cele trei din urmă sînt tot-odată, 

şi dei (eroi de s6re), despre cari ni-a 

păstrat poporul nostru următârele mân- 

dre şi clasice credințe : 

„Avrămesa -şi-crestenesa (gra- 
tiola offic. lat., gebrăuchliches Gnaden- 

kraut germ.) cresc la olaliă, d68 saii 

mai multe ramuri din aceiaşi rădăcină 
(a un loc sai una-d65 palme îndepăr- 

tate), unele ramuri înfloresc şi altele 
nu, adecă sint sterpe. Ramurile sterpe 

se numesc cresten6să, cele înflori- 
târe avrămesă. 

„Elena Dălbocânu, muiere sciutâre 
din Oraviţa-montană, împreună cu tâte 

muierile sciutâre din Oraviţa şi pregiur, 

Spun: cum-câ după credinţa poporului 

român qvrămesa, crestănâsa, şi odolân 

formeză o treime, şi sint picate din 

Ele, din dinele milostive (milnite, în- 

durate, cari sint identice cu „eumeni- 
dele“ grece şi „graţiele“ vechilor Ro: 

mani) şi pentru aceia sînt erburi tare 
lecuitâre şi ajutătâre. Odolân este băr- 

bat între aurămesă şi crestănesă şi el 
le ţine ia olaltă. 

„Tot Elena Dălbocânu şi alte muieri 

sciut6re spun, cum-că şi pînă astă-di 

se vaită şi plâng dinele milostive pre- 
ste avrămesă şi crestănâsă, că li-aii răpit 
împărăţia din lume. 

„Am reuşit a descoperi dela Stana 

  

  

Dobrescu şi Iovana Milutin, muieri bă- 

trâne şi sciutâre din Sasca, cum-că 

Zaria Milutin, nepotul cestei din urmă, 

mort deja înainte de vre-o 15 ani, fiină 

încă sub cameră, dar şi sub societatea 
c. r. de drum de fer de stat, codren, 
spre a pădi livedile din d6lurile Sa- 
schei de cătră Cărbunariu (Kohldorf), 

într'o n6âpte ducându-se la acele livedi 
spre a le pădi, a vădut cum ai venit 

dinele cete şi 6ră cete de Ele, tote albe 
luciii îmbrăcate, sburând în aer, şi in- 
volbându-se ca nourii în trâcăt peste 

el (carele, vădând acest miracul, a că- 

dut cu faţa la pămint), ai cântat ur- 

mătdrele versuri : 

De n'ar fi avrămâsa 

Cresten6sa 

Şi flore-albastră, 

N'ar îi în lume cruce de nevâstă, 

Şi atunci tâtă lumea ar fi a nâstră, 

Şi de n'ar fi odolân, 

Leuşten 

Şi vitrinie, 

Nar mai fi în lume cruce de voinic. 

„Respectivele muieri sciutâre spun 
cum-că fie-iertatul Zaria Milutin şi mai 
multe a spus cea audit cântând dela 

dive, dar dinsele le-au uitat. 

„Se vede cum-că avrămesa, creste- 
n6sa, şi flOrea-albastră (iris germanica, 
die blane Schwertlilie, numită româ- 
nesce şi stângeniţa vînătă) sînt 3 eroine 
ceresci de lumină parte femei6scă, apoi 
odol6n (valeriana officinalis, der ge- 
brăuchliche Baldrian), leuşt6n (Levisti- 
cum officinale, ligusticum, gebrăuchli- 
cher Liebstockel) şi vitrinic (Doronicum, 
Gemswurz) sînt trei eroi de sâre (de 
lumină, Lichthelden) parte bărbătescă, 

„Din cele de pină aci se vede apriat, 
cum-că, aurdmesa și crestensa nu sînt, 
numai erburi, ci sînt nesce dine în 
felul lor, şi acâsta se dovedesce şi din 
aceea, cum-că, muierile descântătâre din
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Ciclova: Balaione Covrig şi altele, cână 
pun cinstele (sacrificiele) pe lângă cele- 

lalte 7 dine, chiamă întru ajutor şi pe 
avrămesa, crestenâsa, şi pe Ilie Coci6- 
şul. Apoi când se descântă, de bubele 
duici (Vierzicher), atunci se dice 6ră : 

Avrămesa, crestănâsa, 

Frumâsă mâsă pune-se 

Şi la ospăț tâte. bubele chiamă-se, 

Numai pe bubele dulci nu le chiămase, 

Aceste tare se mâniase, 

Şi de necas de tot se uscase. 

„Apoi descântătârea cu degetul cel 

mare trage cruce peste bubele dulci 

din cap, dicând: să se usce bubele! şi 
ducându-se la coşul (hornul) casei ase- 

menea, trage cruce dicând tot acele cu- 

vinte. 

„Drept aceste este documentat, cum- 

că avrămesa şi crestensa sînt dine, şi 

ca tote dinele, ca şi mama-pădurii 

etc., aii erburi consacrate, menite lor, 

cari pârtă numele lor şi cari erburi 

sînt forte lecuitâre şi scutitâre de rele. 

„Avrămesa, şi crestin6sa, ferte se bsi 

pentru durere de inimă (stomac stricat) 
şi pentru tuse etc. Apoi când se în- 

tâmplă multe morţi şi nenorociri în 

casă, când copiii se speriă din somn 

etc. atunci se afumă casa cu ele întru 

aşa mare credinţă : cum-că ajută mai 
mult decât rugăciunile (moliftele) po- 

pei. Aceste plante după credinţa popo= 

rului constrîng spre dragoste, şi sint 

puternice desvoltătâre de dragoste pen. 

tru Gmenii căror se descântă şi cari 
le pârtă în sin la sine. Ele creso la 

Sfiniţa numai pe o costă în apropierea, 

drumului de lingă, Dunăre, faţă de satul 

Milanovaţ, părăsit pe insula Dunării, 

unde se vede încă biserica. Țigâncele 

dela. Ciclova montană, călătorind cu mă- 

gari la sate îndepărtate pentru câştigul 

lor, cumpără aceste plante uscate (se 

culeg de muierile dela Sfiniţa în Sâm.-   

băta Rusalelor, căci după, credinţa, po- 

porului atunci culese sînt cu l6c) şi 

le vînd pentru grâi, cucuruz şi lână 

etc. peste sute de sate, pînă cătră 

Lugoş, căci aceste plante sînt forte 

căutate, pentru credinţa, cea tare a po- 

porului în ele, socotindu-le de eburi 

sânte. (Autorul acesţui tratat călăto- 

rind, însoţit de d. Mihaiu Fometescu, 

chiar pentru aceste plante dela Ora- 

vița pină la Sfiniţa în 8 Iuliu 1874, 

cu mâna sa propriă le-a cules şi a, 

adus plantate în doă 6le spre crescere 

şi studiare). 

„In urmă, din tâte aceste deducem, 

cum-că avrămesa represintă : religiunea, 

lui Avram (Moise, testamentul ve- 

chiu), crestenâsa religiunea lui Chri- 

stos (Crest al autorilor vechi romani), 

şi odol6n represintă pe însuşi Chri- 
stos (valorianus), şi tote trei formând 

la olaltă o treime, odelen eşte bărbat 

între cele d6ă şi. le ţine la olaltă,..“ 
Lăsând la o parte teoria mitologică, 

cea, forte îndoi6să a lui Mangiucă, atra- 

gem atenţiunea numai asupra credin- 

țelor poporane culese de folkloristul 
bănăţen. 

Avrămesa ne întimpină'des în capul 
cântecelor. 

Doina „Femeia cu minte“: 

Frundulţă, avrămesă, 
Am muiere scurtă, grâsă, 

Aolso ce păcătâsă!.. 

(G. D. T., Poes. pop. 272). 

Doina „Ducă“: 

Fe verde avrămisă, 
Inimidra nu m& lasă 

Să'ți gic „r&mâi sănătâsă!“... 

(bid. 279). 

Doina „Dragostele“ : 

Foicică, aprdanâsă,
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Dumnedei să te ferâscă 

De dragoste muierâscă!., 

(Ibid. 802). 

unde rima ne spune că trebui pusă 
forma avrămescă. 

Doină oltenâscă : 

Poe verde avrămâsă, 

Au plecat Olteni la c6să, 
Ş'aii r&mas Oltencele 

Să'şi păzâscă casele... 

(Vulpian, 'Texturi p. 11). 

Doină din Bucovina: 

Prungă verde avrămâsă, 

M'a cătat mortea pe-acasă, 

Eu la crâşmă după masă... 

(Contimporanul, 1884 p, 588). 

Alta tot de acolo: 

P6e verde avrămisă, 
Pentru dragostile nâstre 

A crescut un pom pe câstă,.. 

(ibid.) 

Doină din Moldova: 

Frungă. verde avrămasca, 

Ce mi'i drag pe lumea asta ? 
Numai calul şi nevasta... 

(Elena Sevastos, Cântece 150). 

Alta : 

Frungă verde avrămască, 

Cui îl dor să 'mbătrânâscă, 

Mârgă "n străini să trăâscă,., 

(Ibid. 216), 

In descântecul de „Lipitura şi sbu- 
rătorul“, adecă de succub şi de in- 
cub, scăldându-se cu următârele 9 bu- 
ruleni: 

Avrămetsă, 

cristin6să, 

drăgan,   

leuşt6n 

şi odolân, 

mătrăgună, , 

sânge-de-nouă-fraţi, 
i6rba ciutei 

şi muma pădurii. 

Cum se sparge târgul 

aşa, să se spargă faptul, 

şi lipitura, 

şi sburătorul... 

(G. D. T., Poes. pop. 379). 

Apoi în descântecul de „Muşcătură 
de şârpe“ se mențiânsză „l6c din avră- 
mesă“ (ibid. 398). 

pAorămesa, tătăn6sa şi sbură.- 
tOrea se întrebuinţeză, pentru om saii 
vita pocită din Lele saii Dinsele“ (. Al- 
doiu, Muscel, c, Voinesci). 
„tătăn6sa, avrămesa şi căr stă. 

n6sa, numite şi ierburi din Iele, 
plante cu cart vrăjit6rele scaldă pe cei 
ce cred că sînt pociţi din Sfintele ce 
umblă prin aer cu ciumpoiu, tca şi 
clopote înainte de cântatul cocoşului“ 
(R. Michailânu, Mehedinţi, c. Vînju- 
mare). 

„Când e bolnav cine-va, de sperietură, 
se afumă cu avramască şi critie- 
n6scă“ (C. Decusară, Tecuciu, e. ŢI. 
gănesci). 

„L&rba avrămăscă se întrebuinţeză 
pentru vătămătură“ (|. Petrescu, Bo- 
togani, e. Brătenii). 

»Avrămesă, buruână ce cresce în li- 
"vede, ca de 2 centimetri, cu foi împre- 
giurul trunchiului, bună pentru afumat 
la tote bolele“ (M. Ciocâltei, Dolj, e. 
Pleniţa). | 

»Avrămesa-că rstin6sa, acestă se 
culege înaintea Rusaliilor de afumă fe- 
meile copiii cu ele când sînt bolnavi“ 
(&. Poppescu, Olt, ce. Viişora-Mărunţei). 

La monahul Porfirie, 1839 (ap. To- 
cilescu, Rev. an II, vol. 3, p. 387): 
„Babele şi bobarii învață p& 6meni să 
pârte usturoiu trei câței în pungă, 
curea, brâi, ca să nu” bântuâscă Elele.
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O buruână rădăcină de odolân, rădăcină 
aorămesă -cărstin6să, asemenea 

să porte, că nu pot a se apropiea de 
ei Măestrele, pe care dic minciundsele 
vrăjitore că le-ai audit cântând în răs- 

pântii aceste vorbe: De mar fi avră- 
mesă-cărstin6si, ar fi t6tă lu- 
mea a nâstră!..* 

Din cele de mai sus resultă cu de- 

plină siguranţă că: 

10. Termenul botanic avrămesă sai 
avrămăscă, ba şi cel compus cu căr- 

stinsă, este deo potrivă respândit 

la toţi Românii, în Moldova, în Mun- 

tenia şi peste Carpaţi; - 

2%. Pretutindenea, la Români acestă 
plantă e privită nu numai ca o bu- 

ru6nă de i6c, dar ca sfintă şi chiar 

ca un fel de dină, ca o ființă mito- 
logică, 

In unele părţi din *Moldova, alături 

cu avrămască -cristinescă. se mai 

menţioneză şi o plantă Gre-care ada. 

mască (V. Ionescu, Vasluiu, c. Dâ- 

nesci). De aci însă nu urmâză, după 
cum crede d. Mangiucă, că aceşti ter- 

meni se trag G'a-dreptul din numile: 

Avram, Crist, Adam, ci se pote 

ca ej să se fi născut din alţi termeni 
eterogeni prin aşa disa etimologiă po- 

porană (Volksetymologie), după cum, 

bună-6ră, din „manâragora“ Francesii 

aii făcut „main-de-gloire“ şi pe dina 
„Maglore“, cari totuşi n'aii a face gene- 

ticesce nici cu „main, nici cu “gloire“, 

Cum.-că avrămesa este „Gratiola, off., 

nu pâte fi nici o îndodlă, deşi unii mă 

asigură că e „Ajuga Laxmanni“, adecă 

„barba-boerului“. Aorămesa se mai dice 

în popor veninariţă şi milostivă, 

numele cest din urmă, fiind o învede- 

rată traducere din „gratiola“, ca şi ger- 

manul „Gnadenkraut“. Dar după cum 
Românii lîngă „milostiva“ ai pe avră- 

mesa, tot aşa Germanii lîngă, „Gnaden-   

kraut“ au pe Aurin şi Aurian 

(Grimm), iar bulgăresce aceiași plantă, 

se numesce „div-avran“, adecă „a- 
vran selbatec“ (Bogorov). Aurin, 
Aurian, avran şi avram în 
avrămesă, este unul şi acelaşi termen 
botanic, care n'are nemic a împărţi cu 
biblicul patriare Avram, ci ne duce 
drept la latinul aurum, de unde 
trebuia să fi fost în latinitatea rustică 
adjectivul aurina prin analogiă cu 
argentina şi cuprina. In a- 
devăr, în provenţala ne întimpină au. 
rin „qui est d'or, dorâ“, bună- 
Gră într'un vechiu text la Raynouard 
(Lex. II, 144): „aurin, que es en 
achi com a fuoc or=—qui est ainsi que 

Vor au feu“. Frundele graţiolei — ne 
spune Cazin — sînt verdi gălbui 
(vert; jaunâtre), iar florile albe gălbui 

(blanc jaunâtre), ast-fel că epitetul a u- 
rina se potrivesce cu acâstă plantă. 

Dintr'o causă anal6gă, planta „poten- 

tilla anserina“ sa numit franțuzesce 

„argentine“ şi spaniolesce „arjentina“. 
Din latina rustică, termenul botanice 

aurina a trecut pe de o parte prin 

împrumut la Germani, ca şi numirile 

rai multor altor plante, în cari de 

asemenea femininul a devenit masculin, 

de exemplu „valeriana = Baldrian“, 

„gentiana=—Enzian“ etc., iar pe de altă 

parte, prin moştenire, el a rămas la 

Români, dela cari Pai împrumutat apoi 
Bulgarii. Din prototipul aurina sa 

născut la noi de 'ntâiu o formă arb- 

plificaţă aurănssă, după cum din 

numele plantei „tatină“ s'a făcut, „tă- 
tăn6șă“, lar pe urmă, avrămâsă şi avră- 
mescă prin etimologiă poporană dela 

Avram. Este de observat că Bulgarii 

împrumutară pe aurina dela Ro- 
mâni într'o epocă anteridră prefacerii 
în avrdmesă. 

„ Latinesce sufixul -i n o putea să fie 

tonic şi netonic. Deşi în latina clasică
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el este netonic în „căprinus“, totuşi în 

cea rustică putea să fi fost şi tonic, 
căci altfel nu sar explica proven- 

ţalul „aurin“ şi fiancesul „argentin“. 

Sint dară de o potrivă cu putință am- 

bele prototipuri latine : aurina şi 

ăurina. La Români cată să fi fost 

cel mai corect: ăurina, adecă au- 

renă sai chiar aurănă, întocmai 

ca, „gâlbenă“ şi „gălbănă“ din lati- 

nul „gâlbina“, fiind-că numai din acest 

prototip se desfăşură, fără nici o pe- 

decă, atât avrămesa precum şi bulgarul 
avran. Vom ved însă mai jos că în 
Italia, ai foșt ambele prototipuri latine: 

durina şi aurina. 

Cel-lalt termen latin botanic: „Gra- 
tiola“, de asemenea rustic, căci în la- 
tinitatea clasică el nu ne întimpină de 
loc, este un deminutiv din „Gratiat, 
care însemna „1 Xdgrs“, „dinăt, „Fâet, 
ast-fel că sar put traduce românesce 

prin „dîniş6ră“ şi ne arată că rolul 

cel feeric al avrămesei îşi are începutul 
deja în legendele mitologice ale vechilor 

Romani. 

Latinul rustic aurina, adecă ău- 
rina şi aurina, afară de Români 
sa mai păstrat şi în limba sardă, pre- 

ţiosul dialect intermediar între italiana 
„Şi între spani6la; dar acolo numai cu 
sensul cel mitologic, nu şi :cu cel bo- 
tanic. În sarda disău ra, corespunde 
italianului „dis-grazia“, adecă âura= 
„gratia“. Acest ura, remas deosebit 
ca substantiv feminin şi care este o 
scurtare din durina, a trecut la 
înțelesul de „spirito maligno“, dră- 
cocă, dină rea, şi alăturea cu el, având 
același sens, există la Sari av rîina= 
aurina, de unde apoi verbul avrinare 
„cogliere cattivo spirito“, a, se îndrăci, 
a fi pocit de Iele. Nesciind ce să facă, 
cu aceste dura, avrina, avrinare, 
filologul sard Spano (Vocab. sardo p. 
100, 102) le identifică cu italianul „pa. | 
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ura (=—lat. pavorem)“, dar tot-o-dată 

dice că sînt „voce greca“, fără a ne 

spune totuşi care anume. Sardii ai şi 
pe „paura“, însă numai cu sensul cel 

obicinuit de „frică“, şi la însuşi Spano, 

în partea cea italiano-sardă a vocabu- 

larului sei: (p. 8311), „paura“ se traduce 

în tote dialectele sarde — cel logodo- 

res, cel meridional şi cel nordic —prin 

„paura“ şi prin metateticul „parua“, 
nici-decum prin aura sai avrina, 

ceea, ce dovedesce că acestora din urmă 

Spano le-a adaos într'un mod arbitrar 

sensul de „paura“ pentru hatârul eti- 
mologiei. 

v. 'Cărstănesă. — 2 Milostivă. — 'Tă- 
tănesă. 

A-vremi, adv.; de temps en temps, 
par intervalles. Frumos adverb, care 

ne întimpină la Coresi, Omiliar 1580, 
quatern. II p. 2: „multă trudă şi us- 
tenelă, au, iară dulceţa puţină şi a- 
vremi. „„€ | 

v. A.— Vreme, 

Avrenţie. — y, Arvinte. 

Avric s. Avrig, n. pr. m. top.; 

nom d'une terre en Transylvanie. Acest 

mare sat curat românesc din regiunea 

Sibilului se chiamă săsesce Frek, 
unguresce Pellek, şi se bănuia altă 

dată, fără nici o umbră de probă, cum- 

că Goţii ar fi avut aci un templu în 

ondrea deițoi germane Freya (Win- 

disch, Geogr. d. Siebenb. 1790 p. 234). 
Intru cât din slavicul „Lavrentie (= 
Laurentius)“ Românii ai făcut „A- 
vrente“, Aovric ni se pare a nu fi alt 
ce-va, decât o românisare a formei sla- 
vice deminutivale a aceluiaşi nume : 
Lavrik (Moroskin, CnaBancekiii umeno- 

cao8t p. 109). La Ruteni lavrik se 
chiamă şi „melcul“ (Zelechowski, Wtb. 
[, 395). Importanţa istorică a, acestei
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localităţi este numai dâră că acolo s'a, 
născut vestitul Lazăr, dascălul lui He- 

liade şi căruia—cu drept sal cu ne- 
drept—i se atribue întemeiarea, şodlei 

românesci în Muntenia după epoca, fa. 

nariotică,, 

Const. Golescu, Insemnare a căl&to- 

riei, 1826 p. 16: „Avrie. Acâsta este 

moşiia a baronului Brukental, carele 
are o grădină din câle dintâi ce am 

văzut, întru care are seturi forte fru- 

moase, scări de piatră mari pe acele 

seturi, havuzuri cu şadrivanuri, apă 

curgătoare care curge prin multe lo- 

curi ale grădini, din care fac şi un 
frumos cataract ete.“ 

v. Arvinte, 

Avrig. — v. Avric, 

Avril, —y. Prier. 

-Avut, -ă, adj.; le part. pass6d'am 
pris comme adjectif: 1% riche, opulent; 
2% copieux, abondant. Acela care are 
mult. Bogat. Cihac (|, 11) aduce cu 
același sens pe compusul înavut şi 
pe avutor, doă cuvinte necunoscute 
nouă. 

Balada „Constantin Brâncovanul“: 

Că de mult ce eşti avut, 

Bani de aur ai bătut... 

Proverb la Jipescu, Opincarup. 141: 
ptot grasu e frumos şi tot avulu — 
cinstit. 

Cu sensul de „copieux“, la A. Pann, 
Erotocrit p. 50: 

Fiul mei! din ce pricină eşti atât de întristat? 
Ce ai? ce te chinuesce într'atât de te al uscat? 
V&g că te-ai lăsat cu totul de avutele plimbări, 
AY părăsit vinătoarea, nu mai mergi la, adu- 

nări, , 

V. 2 Avul.   
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2 Avut (plur. avuturi), s. n.; le part. 
pass6 d'am pris comme substaniif: 
avoir, bien, fortune. Sinonim cu sub- 
stantivul avere, nu cu avuţiă. 

Biblia Şerban-vodă, 1688 (Genes. 
XIII, 6): 

„.. ŞI nu-i încă- | „et non capie- 
p6 pre dânşii pă- | bat eos terra, ut 

mântuli a lăcui habitarent simul, 
într'un loci, pen- quoniam erat 

tru că era avutu- substantia eo- 
rile loră multe... | rum multa... * 

Caragea, Legiuire 1818 p. 44: „Mu- 
rind tatăl şi rămâind fată neînzestrată, 

şi avut părintese, datoriu iaste fratele 
să o înzestreze din acest avuf... Incă 

şi când nu va rămân6 nici un avut, 

datoriu aste şi atunci fratele să o în- 
zestreze dintr'ale sale“. | 

Zilot, Cron. p. 80: „încâţ temându-se 
să nu paţă cum aii păţit Tirgul-Jiului, 

aii început atât boerii cât şi din ne- 

guţători a se răspândi cu familiile şi 
avutul lor...“ 

Ibid. p. 71: . 

Acum că mai întâiu să facem, ticăloşii, 

La re ce n'a păţit nici moşii, nici strămoşii? 

De mărfuri, de copii, W'avuturi, de viaţă, 
De ori-care gândim, inima ne înghâţă... 

I. Văcărescu, p. 833: 

Să'ţi fe milă! să'ţi faci pomană! 

Cu o săracă, cu o sîrmană, 

Cării nădejdea şi tot avutul 

E ajutorul ce'i dă cerşutul.,. 

Doină, oltenâscă : 

Tot avutul din bordeiu 

Mi-e pe vatră un cotelu 

Ş'un tăciune stins de teiu 

Şi cenuşă 'ntw'un oleiu... 

(Alex., Poes. pop. 2: 285). 

V. t"Avut. — Avere. 

Avutor,-6re.—y. 14vut,
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Avuţesc (avuţit, avuţire), v.; en- 
richir. Formă poporană, care circuleză 

alături cn compusul înavu țesc. 

Jipescu, Opincaru p. 82; „Jidovu, 
care, în adevăru lucrului, în nici o ţară 
nare mai nici o îndatorire, dar drep- 
turi câte vrei pâste tot, e "nţeles că 
se pote lesne avuţi...“ 

Participiul avuţit ne întimpină 
în loc de înavuţit cu sensul de 
ptiche“ la Costache Stamati, Muza 1, 
p. 8344: 

Pe acele măni6se 

Şi ton6se, 
Fie cât de avuţite şi frumâse, 

„Care pe a lor bărbaţi după ce'i înnebunese 
Şi de tot îi terfelesc, 
Apoi îi pun în cotruţă, 
Dându-le şi o vărguţă. .. 

V, Avut. — Avuţiă. 

Avuţiă (plur. avuţie s. avuţă), s. î.; 
richesse. Bogăţiă. In graiul vechiu 
se dicea cu acelaşi sens bunătate. 

Moxa, 1620, p. 358: „numat ce bs 
şi mânca cu alăute şi cu măscornicii, 
şi mulţi cu avuție ucise fărâ, de vină 
de le lua bunătatia,..« 

Avuţiă însemnâză în genere o avere 
mare. 

Ureche, Letop. 1 p. 192: „(Ion-vodă) 
băgat'aii în foc de vii pre Vlădica 
Gheorghie de ai ars, dăndu'i vină de 
sodomie, auzind că are avuţie...* 

Şiapte taine, 1644 p. 78: „dup ac6 
să sculă acestii boiarini şi'șii înpărți 
toată avuţiia preoţilor...“ 

Pravila Moldov. 1646 f. 28 b.: „De 
vr6me ce Petrii, ce să dzice, ş'au lăsată 
avuţiăa lui Paveli să să, hrănâscă, cătă- 
va vr6me şi atuncia să o moşnenscâ, 
Ioan, oare acesti Ioanii numai singuri 
cu voia sa şi fără voia giudeţului va. 

- scoate afară pre Pavel dentr'ac6 a- 
viare?,,, 

Mitropolitul Dosofteiu, Synaxar 1683, 
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Dec. 4,f. 192 b: „în ce chipii dorescii 
bogătaşii să aibă cuconi pre urmă la 
avuzăia lori, aşia, şi filosofii la dăscă- 
lia lori dorescii să lase ucenici pre 
urmâ,..€ 

Nic. Costin, Letop. II p. 29: „ai 
început a omori Paşii şi a le lua a. 
vuția..“ 

Acelaşi p. 77: „Avuţia lui ai rămas 
la măna cui n'aii găndit...« 

Nic. Muste, Letop. III p. 13: „ai 

dat ce ai avut pănă cănd nai găsit 
ce mai lua dela dânsul din avufia cea, 
multă... & 

A. Odobescu, Mihnea-vodă 1860, p. 

20: „Ei! spuneţă acuma, boiari d-vâstră, 
nu'i aşa, că avuțule 's amăgitâre?...« 

Construcţiuni preposiţionale cu de, 
la şi pre: 

Nic. Costin, Letop. II p. 120: „Ai 

întrat Moscalii în cetate de sai îm .- 
plut de aouţie..“ | 

Ibid. p. 21: „(Duea-vodă) lacom la 
avuţie şi el şi Doamna sa...“ 

Moxa, 1620, p. 372: „aşa faste cine 
are minte slobodâă şi nu e iubitori la 
avuţie...“; şi tot acolo: „inimă lacomă 
şi iubitoare la avuție..“ 

Îbia. p. 385: „nuavâ lăcomie pre 
avuţie...« 

v. Am. — 2 Avut. —-iă, 

Avuţit, -ă. — v. Avufesc. 

"Az, t. W'ancienne chancellerie: moi, 

je. Paleo-slavicul aa „ego“, pe care 
unii, în vechile zapise, chiar fără a sei 

o vorbă slavonesce, îl întrebuinţaii în 
loc de ei. Aga într'un act moldove- 
nesc din 1677 (A. I. R. III, 251) se 

citesc următorele iscălituri: 

„42 Ştefan Vulpe armaş m'am tăm- 
plat. 

„42 Costin Zota iscal. 

„Ae lon V(ătav) iscal. 

„42 Ursul Dotul m'am tămplat, iscal.
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„ȘI am scris eu Radul Logofetul...* 
v. Fă, 

2Az.—v. Haz, 

Azăc s. Azăp, î. de G6ogr.: Azov. 

Oraş pe rîul Don, în apropiare de Ma- 

rea-de-Azov, care aparținuse Tătarilor, 
apoi Turcilor, trecând în sfîrşit la, Ruşi 
în 1774. Turcesce Azak. Se menţio- 
n6ză nu o dată în cronicele românesci. 

Sub raportul fonetic e forte intere- 
santă forma Azap în loc de Azac. 

Ion Neculce, Letop. Il p. 250: „Mo: 
scalii încă băţuse ia acea vreme cetatea 

Azacul şi era să mârgă şi la Crăm...* 
Nic. Costin, Letop. II p. 119: „să 

dea, (Turcii Muscalilor) şi cetatea Aza- 
pul, şi să surpe şi cetatea cea nouă, 
ce'i la hotar despre Crâm...* 

O coloniă din Azap întemeiase într'o 

epocă destul de depărtată un sat în 

Basarabia, în regiunea Lăpuşnei, numit 

Azăpeni, despre care vorbesce un 

crisov din 1552 (Melchisedec, Chr. Ro- 
manului, 1 p. 187). 

v, C. 

Azăş.—v. Hazag. 

Azbuche, s. f.; alphabet, abâcâdaire. 
Azui-buki, numile primelor âoă li- 
tere din alfabetul paleo-slavic. Cu sens 

de alfabet, ca şi forma azbucâvnă 

(Cihac), acest cuvint s'a întrebuințat 

la noi pînă la înlocuirea prâspătă încă 
a scrierii cirilice prin cea latină. 

Mitropolitul Dosofteiu, Synaxar 1683, 
f. 123 b (Mai 11): „(Meftodii) deprinsâ, 
limba, slovenâscâ şi slovele azbulilorii 
fiace cu fratele său cu svăntulă Kiril. 

Cantemir, Ist. leroglif. (Mss. în Acad. 
Rom.) p. 6: „Deci fiete-care cuvânt 
străin şi neînțeles, or-unde înainte tar 
eşi după rîndul azbulelor, şi după nu- 
mărul fâţelor, la scară îl ciarcă,..« 

Alexandri, Iorgu dela Sadagura, act 

I sc. 7: „lan mai spune-ne ce-va de 
Iorgu... ce-o mai făcut el pe-acolo pin 

ţara N6mţului ?.. ce-o mai învăţat?, . 

trebuie să fie acu plin de azbuchi ca 
un stup...“ 

V. Az.— Alfavităi. — Buche. 

Azbucâvnă.—v. Azbuche, 

A-zece.—v. A-dece. 

Azim. — v. Azimă. 

Azimă, s, f.; 10 î. eccl6s.: pain a- 
zyme, hostie; 2% pain non fermentă, 
fouace; 30% douz, non fermentâ (en par: 
lant du chou). Grecul &îvnos, trecut 
mai în t6te limbile europeene. In sensul 
al doilea, care e cel mai poporan, este 
sinonim cu turtă, şi cu posace. 

Deşi 2 în azimă nu derivă din d, 
totuşi Moldovenii şi Bănăţenii rostesc 
adimă=adaimă. 
«Palia din 1582 (ap. Cipariu, Anal. 

13), Exod. XXIII, 15: 

Sărbâtâria adzi- 

melori, să o ți- 

neţi. În şapte 

dzile să măncaţi 

păine adzimâ... 

Festum azym o- 
rum servate fa. 

cere. Septem die- 

bus edetis azy- 
ma... 

Mitropolitul Dosofteiu, Paremiar 1683, 
lulie 20, f. 21 b (Regn. 1.111, XIX, 6): 
„Şi adecă la că: 

pățâiul său a- 

daâmă de alac şi 

urtoră cu apă...   
„„.et ecee ad ca- 

put ejus subcei- 

neritius siligi- 

neus et lecythus 
aquae...   în contextul grec: 2yxgugias (&oroc). 

Nic. Muste, Letop. III p. 134: „ai 
spus (Evreii) de ce trâbă le este săn- 
gele, zicând că la naşterea copiilor lor 
le ung ochii copiilor eu de acel sânge, 
şi mai ung şi pragurile uşilor şi pun 
în azimele lor ce fac la sărbătorile Pa- 
ştilor...*
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Vrancea, Sultănica p. 222: „mănâncă 
din acelaşi castron, sorb cu aceiaşi lin- 
gură, rup din aceiaşi azimă, din aceiaşi 
turtă caldă... 

In graiul poporan azimă se scurtâză 
adesea în azmă, sait chiar se aude asmă. 
„Aemă poporul din localitate dice la, 

pâinea, nedospită, turtă câptă în spudă, 
Şi în genere la ori-ce mâncare neacrită, 
dar mat cu s6mă la varqă crudă, nea- 
crită, cum se iea din grădină, gătită 
cu carne sai altfel, de ex. țerancele 
dic: astădi am gătit vardă a2mă cu 
carne, sau vardă azmă cu oţet (salată), 
adecă : vardă neacrită. Varză azmd mai 
dice şi la varqă acră, însă negătită, 
adecă cum o seâte din putină, o tâcă 
mărunt şi o mănâncă astfel cu zâma 
ei“ (1. Poppescu, Dolj, e. Băilesci). 

In dicţionare şi la Cihac ne întim- 

pină adjectivul masculin azim, pe 

pe care noi nu l'am găsit nici în graiu, 

nici în texturi, ci numai forma femi- 

nină. Une-ori se dice azimă şi la plural, 

ca şi când ar fi un adjectiv nedeclinia- 

bil, bună-6ră: „scoverdi dospite, sco- 

verdi azmâă“ (R. Simu, Trans,, c. Orlat). 

Despre azima dela, nunțile poporane 

vorbesce $. F. Marian, Nunta p. 431: 

„Mir6sa, după ce se sue în car să 

plece la biserică ca să se cunune, se 

uită spre răsărit şi dice: „un porum. 

bel şi o porumbiță“, adică ca să facă, 

numai un băiet şi o fată; apoi începe 

a plânge, ca să aibă, noroc la, semînat 

de cânepă; €r nuna îi pune pe cap o 
azimă şi pe azimă sare şi un pahar 
cu vin, rupe după aceea din azimă şi 

dă puţină, miresei să mănânce, restul 

din azimă îl rupe în mai multe bucătă 

şi le aruncă în cele patru părți, vinul 
rămas de asemenea. Când aruncă pre 
cest din urmă dice: n'arune azimă şi 

vin, ci sărăcia, Din azima aruncată 

este bine să mănânce fetele mari, căci 

se vor mărita curând...“   

2192 

Azimă umblătâre este subiectul, 

saii mai bine finalul unui admirabil 

basm românesc din Banat (Familia, 1883 
p. 97—100), în care ne apar trei fraţi, 

primii doi rei, cel mai mic bun; când 

cei de'ntâiu doi sărăcesc, pedepsiţi de 

Dumnedeii pentru reutatea lor, cel mai 

mic se 'ncârcă a'i ajuta pe rind pe 

amîndoi şi nu pâte, căci azima um- 
blătâre şe 'ntârce la omul cel bun: 

„— Tu nevâstă, fă o azimă de făină 
de cea mai albă, cernută prin sita cea 

desă, pune în mijlocul ei toţi galbenii 

din punga ceia, şi de socoţă mai pune 

vr'o doi, să o dâm de merinde la bietul 

frate-mio, îi va, prinde bine pe cale şi 
a-casă, 

„Muierea se *nvoiesce pr6 bucurâsă; 
da nu mai face o azimă de grâi curat 

cernută prin sita cea dâsă, da nu o 

umple cu galbini, da nu o câce chiar 

după cum se înţelesese cu bărbatu-so, 

de gândiai ca să o mănânci cu ochii. 

„O pun în traistă la fratele ce era 

gata de cale; dar ce să vedi? a doua 
di azima fn i6răşi la luntraşul pe mâsă, 

care sc6se galbinii din ea precum i-ai 

Şi băgat. I6tă însă cum îi veni irăşi 
în mână: 

„Frate-so cel mijlocii o dete la un 
plugar pe o bucată de mălaiu, că i se 

părea, pr6 grea în traistă, şi vădând'o 

atât de grea cugeta că nu-i coptă bine. 

Plugarul, având şi el frică că n'o fi 

coptă, de aceea-i aşa grea, o dase la 
Ţiganul să-i ascuţă fierele plugului pen- 

tru ea, dicând că bani n'are de unde-i 

da. Tiganul avea de trecut Dunărea 

să-şi aducă cărbuni, şi neavând nici el 

bani, apoi sciind că luntraşul e om de 

omeniă, nu face mult din bani, îi duse 

luntraşului azina, care numai cu o di 

mai "nainte fu câptă în cuptorul lui. 
„P'atunci se vede că rămânea binele 

numai la cei vrednici de el; 6re şi adi 
e tot aga?“
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v. 12: Azimidră. — Turtă.— 2 Burcă, 

-Azimidră, s. f.; petite fouace. De. 

minutiv din azi mă, Se contrage une- 

ori în azmidră. Turtişoră. Sub a- 
cestă formă, cuvîntul a perdut, ori-ce 

sens bisericesc şi e forte des în poesia 
poporană. 

Ispirescu, basmul „Câtea'n vardă“ 
(Col. |. Tr. 1882 p, 129): 

„»— Babol babuşcă! Sc6l' âe'mi dă 

ce-va, de mâncare, că mă sfirşesc de tot. 

p— Ce să'ţi dau, omule? ce săți 
dai acum la miedul nopţii? 

»— Se! şi fă barim o azimidră, că 
6tă sînt pocâltit de tot...“ 

A. Pann, Mog-Albu, 1 p. 14: 

Mai dibuind pe alături, dai şi peste un vas 

i plin 

De o azimidră caldă şi de o ploscă cu vin... 

Doină muntenâscă: 

A plecat neica la ţeră 

Şi nu mi-a spus de a-s6ră 

Ca să'i fac o azimidră, 

So dospesc la ţiţisâră, 

- Şi so coc ia inimicră,... 

(G. D. T., Poes. pop. 317). 

Balada „Tudorel: : 

Şi coşare mătura, 

Făidră c'aduna, 

Do azmădră 

Căi făcea, .. 

(ibid. 670). 
) 

Balada „Cucul şi turturiea“: 

Dă'mi tu bună pace, 

Că, dei, m'oiu preface 

Azimidră 'n vatră 

Cu lacrimi udată 

Şi de foc uscată...   

Doină din Bucovina: 

Tornă grâu, târnă săcară, 

Ca să facă azimădră. .. 

(Marian, Buc. II, 129). 

V. Azbmă. 

“Azimidră, s. f.; t. de Botan.: sorte 
de champignon ou agaric comestible. 

»Azimioră este un fel de burete sai 
ciupercă, deosebită de bureţii numiţi: 
hribi, chitărei, bureţi iuți, pânişore, 
ghebe, călugăraşi, zbârciogi ete. (3. 
Constantinii, Nemţ, c. Dâmna). 

v. % Burete — 1 Azimidră. 

Azi.—v. Ad. 

Azlu.—v. Mazii. 

Azmân.—v. Asman. 

Azmă. — v. Azimă. 

Azmidră. — v. 1, Azimidră. 

Azuga, n. pr. top. f.; un village en 
Valachie. La 1862 Frungescu, Diet. top. 
14, dicea: „Azuga, munte în judeţul 
Prahova plaiul Prahova; fineţele sale 
produc caşcaval fârte bun“. Astădi, pe 
lîngă brânzeturi, în Azuga este o fa- 
brică de sticlării şi o fabrică de posta- 
vuri, în giurul cărora, pe lîngă ciobanii 
de mai "nainte, şe 'nd6să o mulţime 
de meșteşugari. Azuga, aspirat Hazuga, 
este un nume curat unguresc. Deja în 
secolii XIII—XV exista în părțile ne- 
românesci ale Ungariei localităţi nu- 
mite Hazuga şi Hozuga (Fejer, 
Cod. diplom. IV, 3, 454; VII, 3, 146; 
X, 6, 271). 

Y tUngur.
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Ă, Â, lettre et voyelle. Ca litere, 
aceste do& vocale eraii represintate în 
grafica română cirilică prin m=4 Şi ă 
=. Ca sonuri, ele sînt vocale obscure, 
a cărora deosebire e cu atât mai a-ne- 
voe de limpedit, cu cât în vechile tex- 
turi, în cărţi gin zapise din tâte pro- 
vinciele daco-române, ambele mere se 
confundă, şi forte adesea, se întrebuin- 
ț6ză unu în loc de alta. 

> 

10 A, â, ca litere. 

Cel de 'ntâiu Român, carele s'a în- 
cercat înti”un mod conscient a aplica 
limbei românesci grafica, latină, marele 
logofăt moldovenesc Luca Stroici (ap. 
Sarnicki, Statuta y Metrica, Krak6w, 

: 1594, p. 1924), scriea: 
parintele==nrnpnreat, 
swinqaske=ecanuykekă, 
ke=kmw, 

inperegia=—.pnnpăuiA, 
pemintu=namănr, 
penia=nnnnk sai nanu'k, 
lesem==a"ne Mn. 

Contextul cirilic Pam pus după Omi-   

Â 

liarul Coresian din 1580, contimpurân 
cu lucrarea lui Stroici. Prin urmare, 
atât pentru x precum şi pentru x ne 
întimpină de o potrivă, transcripţiunea 
latină cu e; pentru x însă vedem o- 
dată î, iar pentru m 6răşi odată a, 
ceea ce dovedesce că Stroici simția deo- 
sebirea între ambele sonuri, dar nu 
putea să nimerâscă o literă latină po- 
trivită pentru fie-care din ele. 

Anonimul Lugoşân circa 1670 (Col. 
|. Tr. 1883 p. 419 sqq.) transcrie pre- 
tutindenea pe « și x prin e, fie simplu, 
fie cu o virgulă d'asupra: măr văratec, 
mer kenyăsk, măr de sfânţ Pietru, măr 
vârgat, prândzesk, papă ete, 

Cam tot aşa scriea cei-lalţi doi Bă. 
năţeni, Stefan Fogarasi din 1647 şi 
Haliciu din 1674 (Cuv. d. băta. II, 726; 
Col, 1. Tr. 1883 p. 413), transcriina pe 
% Și pe x, ba pină şi pe iniţialul , 
prin acelaşi e: kent szenetate, astep- 
tem, rugem, en 'Tatel, szvent ete. 

In acelaşi mod scriea la 1697 'Tran- 
silvănânul Ion Viski (P6ia Transilvania, 
1875 p. 143 sqq.): leudă, redikă, kentă, 
kend, ket, pekure, va remene, gendeszk, 
ameresk. etc.
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Domnița Ilinca, nepâta lui Mihaiu- 

Vitâzul, al cării autograf a se vede * 
mai sus (p. 3), scriea la 1660: „Pâtrasko 
Vodă“, întrebuinţând cea de'ntâiu, întru 

cât scim noi, pentru vocala obscură 

pe a cu accentul circumflex. 

Nu mai vorbim despre transcrierea 

grafică latino-română din secolul XVIII 

şi mai încâce, constatând numai că pe 

toţi transcriitorii îi încurca quasi-iden- 

titatea ambelor sonuri. 

Intru cât se atinge de dialectul ma- 

cedo-român, apoi transcripţiunea lui cea, 

cu litere grecesci de cătră Kavalliotis, 
(1770) şi de cătră Daniel (1802) nu ne 

dă pentru vocala obscură, decât semnul 

e; ugwg =— mână, fqorooou = vărtos, 

Yxogvou= grăi, pottgee=madăre ete. 

II. A, 6, ca sonuri. 

10. Pisiologia vocalei ob- 
scure, 

Totalitatea materialului fonetic al 
limbei omenesci se grupâză în trei 
treunghiuri: vocalic, consonantic şi con- 

sono-vocalic. Treunghiul vocalic cu- 
prinde trei vocale fundamentale, din 

cari se desfăşură apoi tote cele-lalte 
secundare : 

î u 

Treunghiul consonantic cuprinde ti- 
pul gutural, tipul dental şi tipul labial : 

Lp 

1: (3) td) 

In fine, treunghiul consono-vocalie 

  

    

  

cuprinde tipul labial, tipul liquid şi ti- 
pul lingval: 

N 

£00) s (2) 

Afară din fie-care din aceste treun- 
ghiari remâne câte un son. obscur, con- 

fus, rei determinat, şi anume: peste 
treunghiul vocalic ă, peste treunghiul 

consonantic A şi peste treunghiul con- 

sono-vocalic n, cari astfel formâză. la 

un loc al patrulea treunghiu suple- 

L

i

 

—

—

—

—

 

Este interesant, că aceste trei sonuri 
confuse se află împreunate într'o in- 

terjecțţiune comună aprâpe tuturor po- 
porelor: hân sai hăm, la Francesi heim 
saii hein, la Germani hm, la Bohemi 
şi la Poloni hum, la vechii Romani 

hem, în sanscrita hum etc.; o interjec- 
țiune pe care Tylor o găsesce în Ame- 
rica la Caraibi ca hun, şi 'n Africa la 
Yorubi ca huyy. 

Plecând dela acestă, sistemă, generală 
antropologică a materialului fonetie 
(cir. studiul mei „Clasificaţiunea so- 
nurilor“ în Col. 1. Tr. 1882 p. 198sqq)), 
ni se lămuresce dela sineşi fisiologia 
vocalei obscure în limba română. Cele 
trei sonuri obscure din al patrulea 
treunghiu putând lesne să se amestece 
unul cu altul, de vreme ce câte-trele 
sînt de o potrivă confuse, vocala cea, 
obscură ni se presintă sub trei forme : 

10%. neamestecată, adecă numai vo- 

calică: m în „păcat“ ; | 
20. guturalisată prin amestec cu pi: 

m în „dla=hăla“ saii ă lingă un rr: 
„râmă“, „cârd“ etc., acest r (6) cu- 
prind6nd în sine un element gutural;
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3%. nasalisată, prin amestec cu n: 
“X în „câne“ saii în „gânâ“, + în „înger“. 

În grafica românescă vocala obscură 
cea neamestecată se represintă tot-d'a- 
una prin semnul d (m); cea nasalisată, 

"prin semnele â (x) saii î (+0); cea gu- 
turalisată, prin unul din cele do& semne 
ă şi d, 

Fisiologicesce dară nu sînt la noi 
numai do vocale obscure, ci trei: sim- 
plă, guturală şi nasală; ba sar mai 
put deosebi o nuanţă nasalo-guturală, 

„atunci când d e pus între r şi n ca 
în „curând. 

Guturalul â este în limba română, 
un fenomen numai fisiologic. Nasalul 
â şi simplul d mai aii încă, pe G'asu- 
pra, o mare însemnătate istorică. 

20. Istoria sonului x. 

Molnar (Walach. Sprachl. 1788) scrie: 

endemăenatek, &ndărăpnik, &nkaztinel, 
săptemaenă etc., adecă pentru m şi 
pentru iniţialul 4 pune de o potrivă 
pe e cu virgula dasupra, iar pentru 
x pe ae cu o lungă trăsură d'asupra; 
el observă totuşi (pag. 4—5) că x şi 
„A sînt vocale nasale: „ganz durch die 
Nase, stark durch die Nase ausgespro- 
chen“, pe când m nu e decât un fel de 
e neisprăvit sai neîntărit prin accent, 

ca în germanul „ Wucherer, Wucherei“, 
astfel că ar fi fost logic ca Molnar să 
scrie numai pe m prin e, iar pe 4 şi 
pe 4 prin dz. 

Despre iniţialul 4=î noi vom ave 

a vorbi pe larg la locul sei. El este 

o vocală nasală atât de scurtă sai 

atât de slabă, încât la Macedo-români 
se suprimă cu desăvirşire în graiu: 

ngropu = îngrop, nveţu = învăţ, nchia- 
dicu=împedec etc., tar la Daco-români 
se elide după o altă vocală: m&ngrop, 

  

  

te 'nvăţ, vă "*mpedec. Vocala cea me- 
dială x=—â, care e şi finală după cum 
vom vede îndată, este din contra mai 
lungă saii mai tare decât m=ă. Dar 
să fie ea 6re în adevăr 'nasală ? iată ce- 
stiunea, cea importantă ; şi mai ales: 
să, fie ea 6re în adevăr nasală acolo 
unde nu se aude de loc, ca în „cât= 
Quantum“ şi „atât=tantum“ ? 

Inlăturâm din discuţiune Codicele 
Voroneţian şi Psaltirea Şcheiană, doă 
texturi de pe la, 1550, pâte şi mai vechi, 
scrise cam in aceiaşi epocă şi”'n aceiaşi 
regiune daco-română, probabil în partea 
apusenă a Transilvaniei. Ambele aceste 
monumente linguistice cunosc litera x, 
negreşit din manuscrise românescă an- 
terire, dar o întrebuinţâză abia de 
doă-trei ori prin scăpare din vedere, 
astfel că se pote dice că ele n'o între- 
buinţeză de loc, adecă nu cunosc în- 
suşi sonul: se vede că în graiul din 
acea regiune x ajunsese deja a se con- 
topi cu "n. Codicele Voroneţian şi Psal- 
tirea. $cheiană aii pentru vocala ob- 
scură peste tot, afară de cele doă-trei 
excepţiuni, numai litera m: BAmHAs, 
EhHAS, KBTS, MRARNTE, CRHUE, KSEuHTS, 

MbHw etc. Lipsa lui 4 în aceste dog 
texturi este, neapărat, o particularitate 
dialectală interesantă, dar nu a- 
tinge întru nemic nici vechimea, nici 
respândirea, nici natura acestui son în 
aprâpe totalitatea limbei române. 

Inlăturând dară Codicele Voroneţian 
şi Psaltirea Şcheiană, noi găsim pe a 
întrebuințat întrun mod mai mult sai 
mai puţin sistematic in tote texturile 
românesci — moldovene, muntene, ar- 
delene şi bănăţene -- din cari sau re- 
produs extracte în Crestomatia lui Ci- 
pariu. Dar ceea ce mai cu samă ne uime- 
sce în tote aceste texturi, este că intre- 
buinţarea cea, mai tipică a lui x e toc- 
mai la sfîrşitul unui cuvint, adecă acolo 
unde noi, după rostirea cea obicinuită de
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astădi, nu ne putem închipui o vocală 
nasală. Aşa la Coresi din 1570 — 80, în 
Palia. din 1582, în Noul Testament din 
1648, în Psaltirea din 1651, apoi la 
mitropoliţii Varlam şi Dosofteiu, la lo- 
gof&tul Eustratie etc. ne întimpină: 
4) la numi: anmex, CEWNTĂ, Brckpekă, 
TOATĂ, ES, AFMRH'EUX, I4pEX, cu 
MAHUR, MARE, uni... d) la verbi: 
Ch CTpHNTĂ, Ch BASĂ, Ch Bak, KIa- 
MĂ, 3B04pă, cSbaă, MBHĂNKĂ, AACĂ, 
pSunHapă ,  KSHocRSpa > BhsSpx ... 
Post'a, Gre vre-un timp, când se va fi 
rostit cu o vocală nasală finalul din 
„limbă“ saii din »V&dură“ ? 

In vscul de mijloc, când Românii 
au primit alfabetul cirilic, în paleo- 
Slavica 4 se rostia ca o vocală curat 
nasală, anume ca on în francesul „bon“, 
Despre acestă nasalitate a lui x la 
vechii Slavi nu pâte fi nici o umbră 
de îndoială: vedi grămada de probe la 
Miklosich, Vergl. Laut]. 1, 42—56. Una 
din acele numerâse probe este că în- 
sişi Românii în tote cuvintele paleo- 
slavice cele cu x, pe câte le-ati împru- 
mutat, păstrâză sonul nasal, de exem.- 
plu: respântie=paenăruie, tângui=ră- 
ră, tâmp=—TAnb, LUNCĂ AKA, Muncă, = 
MăKA, POToncĂ==nopăka, Oblânec=—0B4x- 
Kb, Crâng=—kpărm etc. Este învederat 
dară că *n texturile române din epoca, 
întroducerii alfabetului cirilice semnul 
ă nu putea să represinte alt ce-va de- 
cât o vocală nasală. Dar atunci cum 
să ne explicâm anmex =— limbon 'saiă 
EnsSpă—văduron ? 

Se scie că în dialectele neo-latine 
forma nominală singulară derivă aprope 
tot-d'a-una din acuşativul latin, forte 
rar din nominativ. Astfel al nostru 
plimba“, „casx“, „i6rbx“, „buna“ se 
trag din latinul „linguame, „casamt, 
„herbam“, „bonam“, nu din „lingua“. 
Deja lătinesce finalul n al acusativului 
încetase în gura poporului de a fi o 
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cons6nă, devenind o simplă, resonanță 
nasală a vocalei ce'i precede; dar la 
prima declinaţiune acestă resonanţă 
trebuia să se mânţină mai cu deose- 
bire f6rte mult timp, căci în cele-lalte 
declinațiuni acusativul fără m nu putea 
să se confunde cu nominativul, pe 
când între „lingua“ şi „linguamt, „ca- 
sa“ şi „casam“ etc. diferinţa, materială 
între cele do& casuri consistă numai 
în nasală. Românii dară apucaseră de- 
la Romani pe „bunu=bonum“ sati pe 
pdinte=dentem“ fără nici o vocală na. 
sală, însă pe „limbx (limbon) =linguam“ 
sai pe „bună (bunon)=bonam“ cu 9 
resonanţă nasală destul de simțită încă 
în graiu în epoca, primirii de cătră stră- 
bunii noştri a, alfabetului cirilic, adecă 
în secolit X —XI, şi care resonanţă s'a 
conservat multe vâcuri în urmă pînă 
să înc6pă x ase confunda cu m. 

La verbi, pe de altă parte, formele 
ca „portă = pârton“, „purtarx == pur- 
taron€, „umblax=umblon?, „umblara 
= umblaron“ etc., adecă nu numai 
tot-d'a-una a treia persână plurală. din 
trecut, ci adesea şi a, treia persână, plu- 
rală din presinte, se explică prin na» 
sala din latinul: portant, portaverunt, 
ambulant, ambulaverunt, 

Mulțimea, formelor nominale cu x= 
am şi desa circulaţiune în graiu a for. 
melor verbale cu -x=—ant (unt) a, exer- 
citat apoi o acţiune analogică prapa- 
ginativă asupra limbei românesci în- 
tregi, năsalisând Şi acolo unde fenomenul 
n'are nici o rațiune etimologică: „chia- 
ma—clamat“ lingă „chiama=clamant“, 
„făra =foras“, i6ra=vero etc. In unele 
texturi din secolii XVI şi XVII, prin 
lucrarea, acestei analogie, o lucrare de 
'ntâiu cu totul fonetică, în urmă însă 
pote numai grafică, nu se află apr6pe 
nici o vorbă cu finalul -x (â), ci numai 
cu ă (â). 

Aşa dară sonul nasal este la noi 
71
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de origine latină nu numai în vorbe 
ca „blână“, „când“, „lăudână“, „câne“, 
„pâne“ etc., dar şi acolo unde astădi 
el nu se mai aude la Români aprâpe 
nicăirea, deşi 1 constată vechile tex- 
turi, adecă la finea numilor, a verbilor 
și a celorlalte categorii gramaticale. 

Este ce-va asemănat cu păstrarea la 
vechii Greci a finalului « în cuvintele 
saii formele în cari după acest a urmă 
într'o epocă preistorică o nasală, de 
exemplu: îxrd=lat. septem, ndda= 
lat. pedem, dar mâvre=lat. quinque. 
Acolo, ca şi la noi, nasala primitivă 
a despărut, dar a despărut lăsând o 
adâncă urmă asupra vocalismului. 

În cele qise mai sus noi presupunem 
că finalul x a perit cu desăvîrşire din 
limba, românâscă, A perit, da; cu de- 
săvirgire, nu. În graiul țerănesc din Mol- 
dova, el mai trăesce întro mulţime de 
localități, 

„La tâte cuvintele de genul femeiesc 

d dela, fine se aude ca â: pă, fată, 

masd, casâ etc., întocmai cu acelaşi 

son ca în: mâncare sai sânge“ (Iaşi, 
„c. Voinesci, c. 'romesck), 

„Poporul pe aci rostesce â final în 
loc de ă din limba literară; el pro- 
nunță: masă, ladă, casâ, greblă, sapă, 
sară, ară, samână, rabda, rablâ etc. în 
loc de: masă, casă...“ (3. Teodorescu, 

Iaşi, €. Miroslava). 

„De multe ori se aude: tatâ, mamă, 
fată, 6pă, 6dâ, lână, în loc de: tată, 
mamă...“ (B. Brăilă, Iaşi, c. Galata), 

„Lă noi nu se rostesce d la finea 

cuvintelor, ci â: masă, cobzâ, casă, 

fatd...“ (V. Florescu, Sucâva, c. Ru: 
gin6sa). 

pln vorbe ca: mâţă, lânâ, gâscă, 
rândunică, vână etc. este întocmai a- 
celaşi fel de â“ (I. Constantiniă, Nâmţ, 
€. D6mna). 

„Se dice tot-d'a-una: sar, fatâ, masi, 

  

  

pană, lână, iar nu: fată ete...“ (Gr. 
Stupca, Nâmţ, c. Taslâi). 

Un ţăran din munţii Neâmţului sai 

saii ai Sucevei nu se va împedeca dară 

şi nu se va mira câtuşi de puţin de a 
citi pe finalul nasal â de 9 ori în ui- 

mătorul pasagiu de 27 cuvinte din Ca- 

zania mitropolitului Varlam (f. 139): 

e e RSAMTRpR NHSĂ LU ASK 'TpSNSan 

AE IDE KpSue IHHA „ABZAH KS MRHSA NINA 

ISCĂ | PpOană NE EDA "TAIATA A NIarpă 

AH patrSuă W Map Mape AccSnipa... 

30, Istoria sonului n. 

Trăsura cea caracteristică a sonului 
w=d în fonetica românâscă nu este 
de a fi o vocală obscură, ci anume 
aceia de a înlocui pe vocala clară a 
de câte ori acâstă din urmă perde ac- 
centul. Fisiologicesce acest ă nu se 
deosebesce de acelaşi son la fel de fel 
de n6muri, dar se deosebesce pe de- 
plin prin rolul seii morfologic. Din bdrbă 
—bărbât, din bârbât—bărbăţiă, ce-va 
analog nu se află nici la Ruşi, nică la 
Tătari sai cine mai scie la cine, pe 
unde va fi lesne ori-şi-cui de a găsi a- 
celaşi son ca produs brut al vocalisa- 
țiunii. 

Fisiologicesce acest d se referă la, 
noi cătră a întocmai ca i (englesul ş) 
cătră î, şi 24 (englesul 0) cătră u. De 
aceea şi transcripţiunea latină a lui a 

prin & este tot ce pâte fi mai potrivit. 
“Dar pe când i întunecat din ș Şi % în- 
tunecat din u devin adevărate consâne, 
având trebuinţă în rostire de rademul 
unui alt son: ed, tes, boi, d cel întu- 

necat din a remâne totuşi vocală, deşi 
o vocală aprâpe nearticulată, o jumă- 

tate-vocală, un rudiment de silabă. 

Natura, fisiologică a lui ne explică
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pentru ce Românii Vaii represintat a- 
nume prin cirilicul m,. vocala, slavică 
cea mai slabă, care tocmai de .aceea 
nică odată nu s'a întrebuințat la, înce- 
putul cuvîntului, la mijloe servia mai 
mult pentru a înlesni rostirea unui 
grup de consâne puţin asociabile, des- 
pârţindu-le una de alta, ce-va ca „Şva“ 
în grafica evreâscă, far la Sfirgitul vor- 
belor a despărut de de-mult din tâte 
dialectele neo-slavice, astfel că Ruşii 
numai o scriă prin tradiţiune, dar n'o 
rostesc de loc, şi chiar se "ncâreă, deja 
a n'o maj scrie degiaba. La Proto-slavi 
w era o slăbire din ,. paralelă cu n 
cel slăbit din ș, căci fonetica lor spe- 
cifică nu cunoscea nică o slăbire din a, 
aşa că, fisiologicesce slavicul m core- 
spunde românului ă numai întrun mod 
aproximativ. Treunghiul nostru vocalic 
se deosebesce de cel slavic prin aceea că 
noi avem căte o întunecare pentru îie- 
care din cele trei vocale fundamentale. 
O particularitate caracteristică a acestui 
treunghiu este apoi că numai întuneca- 
rea din a remâne vocală, şi deci: din 
dată ce o altă vocală, fie fundamen- 
tală, fie secundară, se întunecă, fără a 
trece în cons6nă, în acest cas, de alt- 
mintrelea rar, ea trebue să devină, 
tot ă. 

In sistema n6stră, vocalică, ort-ce în- 
tunecare scade la d, iar ork-ce întărire se 
urcă la a, şi anume: o devine oa, e de- 
vine ea. Despre oa şi ea noi vom av6 
a vorbi la locul lor; aci observâm nu- 
mai că, precum întărirea se datoresce 
la noi pe prima, liniă accentării: dor- 
mire — doarmă, perire— peară, tot aşa pe 
prima liniă întunecarea, adecă trecerea, 
la d, se datoresce perderii accentului, 
Numai a cel iniţial se păstreză Şi când 
este neaccentat: amar — amărit —amă- 
răcăune. 

Întunecarea, lui a la d prin perderea, 
accentului este un fenomen organic pri- 

e
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mordial în limba. românsscă după tâte 
dialectele şi sub-dialectele ef. Ort-ce ex- 
cepţiune se explică prin cause subsi- 
diare. Aşa, bună-6ră, dacă Moldovânul 
dice „barbăt“ în loc de „bărbat“, este 
lucrarea, de asimilaţiune regresivă din 
partea, lui a din silaba învecinată: din 
latinul „barbatus“ se face românesce 
dentâiu d'a-dreptul „bărbat“, şi nu- 
mai în urmă, excepţional, întunecatul 
redevine a, întocmatprecum din latinul 
„Sena“ se face românesce de'ntâtu d'a- 
dreptul „geană“, şi numai în urmă ex- 
cepțional ea din pluralul „geane re- 
devine e: „gene“ prin asimilaţiune re- 2 

gresivă, cu e din silaba învecinată. Întu- 
necarea lui a în d, ca, şi întărirea, lut o 
în oa şi a, lui e în ea, sînt tref feno-. 
mene aședate în însăşi temelia voca- 
lismului românesc. Intru cât dară a. 

„ceste trei fenomene organice primor- 
diale nu ne întimpină nicăiri în limba 
latină, şi totuşi câte-trele trebui nea. 
părat să fi existat la noi în însăşi 
epoca, de formaţiune a, graiului, ele 
sint şi nu pot a .nu fi decât o MOŞ- 
tenire din substratul cel dacic al na- 
tionalităţit traco-latine. | 

In acest mod noi nu ne sfiim a afirma, 
„Că: în fonetica, românescă nasalul â = 

e latin, far mobilul d=m este dacie, 

40 x saii m prin acomoda. 
țiune. 

In „părţi“ sai „pârţi“ din „parte“, 
„căldări“ sai „căldâri“ din „căldare“ „ju- 
decâţi“ din „judecată“, „bătăi“ din „bă- 
tae“ etc., există o vocală obscură, accen- 
iată, pe care vechile texturi și viul 
graău îl exprimă când prin ă, cânâ prin 
â, dar care istoricesce mare a face nici 
cu organicul x, nict cu organicul m, ci 
este un simplu resultat de acomoda-
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țiune, şi anume: $ în „căldări“ saii în 

„părți“ fiind un son întunecat din î, prin 

acestă însuşire de a fi întunecat, el nu se 

împacă cu vecinătatea lui a, ci tinde 

al întuneca la ă, ambele sonuri devenind 
ast-fel acomodate prin o de opotrivă în-. 

tunecare. Intru cât i nu se întunecă la ă, 

nică a nu se întunecă la d. In acest chip 
se explică în vechile texturi formele 

cele culese de Cipariu (Principia p. 363): 

Kâpunae, KâpuH, Napunas, năpuH prin aceea, 

că „carți“ şi „parți“ se rostiaii dissi- 

labic cu finalul s întreg: car-ţi, parți. 

Cât, privesce cele-lalte exemple citate 
de Cipariu: aMepihuapeni, KSAvnBAAapH, 

MăHkapH etc., ele sint fie-care câte un 

âra3 eyopuevov, ce-va, atât de sporadic 

încât trebuesc mai bine lăsate de o- 

cam-dată la o parte. Legea acomoda- 
țiunii 

aid: 

este un fenomen forte asemănat cu 

aşa numitul „Ablaut“ la Germani: 

„Mănner“ din „Mann“, şi 'm principii 

se înrudesce chiar cu ceea, ce se chiamă, 

" „armoniă vocalică“ la, Celţi şi ?n lim- 
bile turanice. O asemenea acomoda- 

țiune pâte să atingă întrun mod ex- 

cepţional pînă și pe iniţialul a, care 

de altmintrelea tot-d'a-una se conservă: 

poporul, de exemplu, rostesce adesea 

„ăripi“. sati „dripi“ în loc de „aripi“ 

prin acţiunea finalului & peste silabă. 

Un alt-fel de fenomen, numai pro- 

vincial, este trecerea lui s în € după s, 

gi şi £. In vechile texturi moldovenesc, 
mai ales la mitropolitul Dosofteiu, ne 

întimpină mereii cănursp=singur, Sac 
=—qule, sue = dice, war =ţie, pnnpă- 

nxe=împărăţiă etc., şi tot aşa rostesc 

Moldovenii pînă astădi: sângur, dzâle, 

dzâce, împărăţăe. Se scie că fonogra- 
ful, când se întârce invers, descompune 

pe 7 în te şi pe d în d-+s. Intune- 
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carea lui î la d în exemplele de mat 
sus se datoreză dară elementului fo- 

nic s. Despre acest fenomen v. D. 

Ca sonuri iniţiale, d şi â sînt la noi 

de o raritate extremă şi se confundă 

mai tot-d'a-una între ele; este însă forte 

des sonul î=—,p, despre care vom vorbi 
la locul seii. 

v. Î.H NR 

2Â, sorte de pause quand on cher- 

che en esprit le mot qwon veut dire. 

Acest â, generalmente reduplicat sai 

triplicat, se aude une-ori chiar din gura 

oratorilor, când caută un cuvînt şi nul 

găsesc iute. El însemneză acea cău- 

tare şi, prin urmare, este un element 

lexic. Există foneticesce în tote lim- 

bile, deşi nu tâte ai un semn deose- 
bit pentru vocala obscură, 

Ţichind6l, Fabule 1814, p. 212: „Doi 
oameni călător6 în soţie, şi unul din- 

tr'ânşii au aflat un topor şi au început 

a se lăuda pre sine zicând: am aflat 
o săcure saii topor. Celalalt au zis: 

dar, frate, de vreme ce călătorim a- 

mândoi înpreună, trăbue se zici afla- 

răm, iară nu aflai.—â, d, â, ba, acela 
nu va să ştie de acâia,..“ 

Ăă! interj.; exclamation d'appel. Când 
țeranii chiamă pe mai mulţi, iar nu 

pe unul, strigarea dă! înlocuesce pe 
„MB! - 

Jipescu, Opincari p. 43: „Âă! tea 
viniţă, viniţă încoa! dise Costandin...“ 

v. Me! 

-ăesc (-ăit, -dire), suffixe servant ă 
former des verbes pour exprimer une 

action diminutive et frequentative î 

la fois. După cum sufixul -uesc în 

vorbe ca, „legiuesc“ se deosebesce nu- 
mai prin elementul -4- de verbii obici- 

nuiţi în -esc, şi totuşi capătă prin
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acest -u- o funcţiune specială de a formă, 
verbi denominativi, în acelaşi moa su- 
fixul -ăesc, deosebindu-se 6răşi de sim- 
plul -esc numai prin elementul -ă-, 
are restrinsa specialitate de a formă 
verbi cu un sens deminutivo-frequen- 
tativ, mai ales dela nesce tulpine cu- 
rat onomatopoetice. Ambele aceste su- 
fixe verbale: -uesc şi -ăesc, sînt de 
o fârte mare însemnătate în morfolo- 
gia specifică românâscă, 

V. -Uesc. 

Vom înşira aci numai o mică parte 
din verbii în -desc, anume din cel mai 

siguri şi cei mai respândiţi tot-o-dată : 
bălăldesc sai bănăndesc, „ba- 

lancer, brimbaler“, 
behdesc „bâler“, 
bălbdesc „balbuiiert, 
băzdăesc „bourdonner“. 
blehdesc „japper, clabauder“. 
bombdesc saii bombănese 

„bourdonner, grogner“. 

boncăesc „beugleri, 
borfdesc „d&valiser, filoutert. 
cărdesc, cărcăesc, chiorăesc, 

ghiordesc, tâte însemnând „grouil 
ler, gronder“. 

chelăldăesc sai schilălăese 
„Slapir“. 

cârțdesc saii scârţăesc „grin- 

cer, crisser, craqueter€, 
chiţăesc „crier comme une souris.“ 
covițdesc „crier comme un pour- 

ceau“, | 

ciofăesc şi clefdesc „faire du 
bruit avec la bouche en mangeant. 
clorovăesc „disputer pour des 

riens.“ 

cloncăesc saii cloncănese „glous- 
ser“, 

cotrobdăesc „fureter“, 
dănănăesc „trainer en chantant“, 
dărddesc „tremblottere. 
fălfăesc „voltiger, flcttere.   
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fiţăesc „remuer la queue, dan- 
diner“. 
făsdesc „ronfler“, 
fleorcăesc saii fleoncănese 

„habler, jaser“, 
fordesc saii sfordesc „ronfler, 

haleter“. 
Săgdesc „caqueter, crier comme 

une oie“. 

mă căesc „erier comme un canard“. 
măcăcăesc „crier comme une 

ch&vre, chevroter“, | 

gălgăesc „glougotter“. 
găsdesc „siffler comme une oie“. 
găfdesc „haleter, panteler“: 
grohdesc saii grohănesc „gro- 

gnert, 

hămăesc „japper, clabauder“. 
horcăesc „râler, ronfler“. 
hupăesce „sautiller“. 
lehdesc „jaser, jaboter“. 
leopdesc „patauger, laper“. 

leorbăesc „bavarder, cagueter“. 
mormâăesc „marmotter, marmon- 

ner“, 

miorlăesc „miauler“, 
miorcedesc „geindre, coasser“. 
moţdesc „tomber de sommeil“. 
ocăcăesc „coasseri, 
pălpăesc „flamber, crâpiter“, 
pipăesc „tâtonner*, 
plescdăesc „gargouiller, claquer 

des mains“. 

pospăesc „replâtreri, 
răsgdesc „mignarder, dorloter“, 
ricdesc „gratter la terre (en par- 

lant des animaux)“. 

rigdesc „roter, avoir des renvois“. 
rontdesc „gruger, croquer“, 

sbărndesc ptinter, r6sonner“. 
sgâltdesc „branler, secouer, re- 

muer“. 

sîcdăesc „taquiner“. 

țocăesc „faire du bruit, avec la 
bouche en baisant“.
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ţirdesc „ruisseler“, 
tropăesc „trâpigner“. 
troncăesc sai troncănesc, „ra: 

doter, bavarder mal ă, propost. 

visgdăesc „fretiller“, 
vîjăesc „tinter, bruire, siffler (en 

parlant du vent)“. 

zorndesc ptinter (du tambourn)y. 
zuzăesc „bourdonner, gazouillert... 

Majoritatea acestor verbi şi a altora, 
de aceiaşi formaţiune sînt de tot; ono- 
matopoetice. Numai Cihac a putut 
să susţină că pe bălbăesc, pe chi- 
tdesc, pe cloncăesc, pe măcăesc, pe găl- 
găesc, pe găfăesc, pe hupăesc, pe mor- 
mdesc, pe ţocdesc, pe zuzăesc etc. etc. 
Românii aii luat dela Slavi saii dela, 
Unguri, deşi rădătinele cele onomate- 

"poetice ale unor asemenea se găsesc 
împrăștiate pe întrâga suprafaţă a pă- 
mintului pînă la Irochesi şi pînă la 
Hotentoţi. Broscele lui Aristofan ocă- 
căiaii întocmai aşa ca, şi brâscele din 
Dîmboviţa. Luat'aii 6re şi Elenii pe 
al lor xoa&-xodE tot din rusescul 
kvakati? Varrone, când dicea că 
oiţele sale behăesc: „vox earum 
bee sonare videtur“, va, fi având în 
vedere, după Cihac, pe polonul be- 
czed! 

Deja între exemplele de mai sus not 
am v&gdut că, se dice de o potrivă: bom- 
băesc şi bombănese, grohdesc şi gro- 
hănesc, troncăesc şi troncănesc, 
fleorcăesc şi fleoncănesc, cloncăesc 
şi clonc& ne sc. Sufixul -ănesc func- 
țion6ză apoi întocmai ca, -ăesc în: 

bodog ânese „grommeler“; 
ciondănesc „se disputer pour des 

riens“ ; 

dăndă nesc „brandiller, balancer“ ; 
torocănesc „jaser, babiller“: 
țăc â&ne sc „craquer, cliqueter“ ; 
zing ă ne sc „tinter, râsonner“; 
etc. 
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Intru cât m între vocale sa perdut 
în „fiii=frenum“, în „grâi=granume, 

n „brâi“ la, plural „brâne“ şi „brae“ 
etc., se pote conchide că sufixul no- 
stru verbal -desc s'a .desvoltat dintr”o 
formă mai veche -ănesc, care toc- 
mai de aceea s'a rărit apoi în graiu, 
astfel că astăgi un verb cu -ănese 
ne maj întimpină abia o dată la dece 
Verbi cu -desc. 

Pe de altă parte, cu acelaşi sens de- 
minutivo-frequentativ, dar fără element 
onomatopoetic, ne întimpină mat mulţi 
verbi cu sufixul -lesc, precum: 
ciugulesc „becqueter“; 
cocolesc „mignoter, mignarder“; 
gugulesc „idem“; 
jum ule sc „plumer, peler“ ; 
mânzelesc „barbouiller, mâchurer“; 
măzg ăle sc „idem“; 
mozolesc „mâchonner, travailler 

lentement ; 
scorbele sc „fouiller, farfouillert ; 
scorm ole sc „idem“; 
sgribule sc „trembloter de froid“; 
svircole sc „tortiller“; 
ete, 

Căutând acum pentru -desc=-ănesc 
şi pentru -ă, e, o, u) lesc paraleluri 
romanice, noi constatâm că: 

a) lui tropăesc ît corespunde fran- 
cesul „tr6pigner“ —vechiu „tr&piner“, 
lui fiţăesc francesul „dandiner“, luf 
grohăesc „grogner“ — vechiu groi- 
gner“ —ital. „grugnire“, lui pipdesc 
ptâtonner“, luf sicăesc „taguinert — 
ital. „taccognare“, lui băzdesc şi 
lui zuzăesc „bourdonner“, adecă în- 
trevedem la Neo-latinii din Occident 
existința unui sufix verbal cu -un- co- 
-respundător românului -ăesc=-ănes c, 
dar remas acolo fără desvoltare. 

b) cât se atinge de sufixul verbal 
deminutivo-frequentativ cu -1-, apoi el 
se află deja în latinitatea clasică : „can- 
tillare“, „sorbillare“, „vacillare“ etc,
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propaginându-se apoi cu belşug în gra- 

“urile neo-latine : fr. „sautiller“ — vechiu 
„sauteler“ — ital. „saltellare“, „grom- 
meler“, „harceler“, „chanceler“, „babil- 
ler“, „tortiller“, „brandiller“, „ruisse- 
ler“, „gazouiller“ etc. 

Nu aducem exemple din italiana, 
provenţala, spanidla, şi celelalte dialecte 
romanice occidentale, căci ele se apro- 
piă de graiul nostru mai mult decât 
francesa, şi prin urmare cuprind ă-for- 
tiori elementele linguistice cele comune 
nduă şi Francesilor. 

Cuvintul românesc cel mat remar- 
cabil cu sufixul -desc este molfăesc, 
nu numai pentru că ni se presintă tot- 

o-dată sub forma morfolesc, a- 

decă cu sufixul colateral -lesc, dar 
pentru că pote fi urmărit pînă şin 
latinitatea, rustică, 

Forma morfolesc, uitată în dic- 
ționare, este tot atât de poporană ca 

şi forma molfăesc. Vlăhuţă o în- 
trebuințâză, figurat: 

Nevoiaşii noştri critică, spadasinii damblagii, 
Carii neputând să musce, morfolesc arta 

"n gingii... 

Morfolesc şi molfdesc se trag 
d'o potrivă, prin cele două sufixuri si- 

nonimice, dintr'un prototip morf, în 
molfăesc trecând r denaintea la- 

bialei în / întocmai ca în „tulpină = 

trupină“. Laurian și Massim (Gloss. 

383) ne asigură că: „se aude fârte des 
cu 7 în loc de /, morfăire, mor.- 

făesc, morfăitor ete., având 
sensul de morfăire cu adaos dea 
strica, neteditatea veșmintelor, şedând, 
călcând pe ele şi strîngându-le în tot 
modul...“ Acest „adaos de sens“ este 
închipuit. Negreşit, sar put6 dice „a 
morfoli sai a molfâi haine“, 
atuncă când le cocoloşim fără a le rumpe, 
după analogia aceluia care morfo- 

  

  

lesce sai molfăesce bucate. Dar 
în privinţa hainelor cuvîntul românesc 
cel obicinuit este mototolesc. Dacă 
Laurian și Massim ţineaii atâta, la pre- 
tinsul „adaos de sens“, acâsta a fost 
numai şi numai pentru ca prin Noţiu- 
nea de „diformare“ să pâtă ajunge la, 
etimologia dela, grecul uoogi „formă. 
E nu sai sfiit, cu acest scop, chiar 
de a plăsmui substantivii morfu şi 
smorfu, aducând drept specimene de 
întrebuinţarea, lor nesce frase ca: „mor- 
ful fustelor nostre e de plâns“, „smor- 
ful pruncului face să crape ţiţele ma- 
mei“ etc. Laurian şi Massim ati ame- 
stecat aci pe grecul uoogij „formă“ cu 
italianul smorfia „urimasă“, cart am- 
bele aii putut să se furişeze la noi în 
limba cărturarilor din epoca fanario- 
tică şi din acea a, Văcărescilor, dar po- 
porane n'au fost câtu-i lumea. Cihac, 
ca şi cei-lalță lexiografi ai noştri, cu- 
nosce numai variantul molfdesc, 
pe care'l traduce (Dicţ. [1 p. 202) prin: 
„murmurer, mâchonner, grignoter, pi- 
gnocher“. Sensul „murmurer“ figurâză 
pe prima liniă. Dar molfăesc nu în- 
semneză nică o dată „murmurer“. Ne.-. 
apărat, prin analogiă cu molfătirea 
bucatelor, se pâte dice metaforice: a 
molfăi cuvinte, franţusesce „mâchon- 
ner ses paroles“; însă Românul are 
pentru acestă figură 'o mulţime de ter- 
meni proprii: a mormăi, a buigui, 
a bombăni, a bălbăi, a bolbo- 
rosi, a găngăni etc. După cum 
Laurian şi Massim ai născocit -un „a- 
daos de sens“ pentru ca să dea cuvîn- 
tului o paternitate grâcă, tot asa  Ci- 
hac a închipuit şi el un alt „adaos de 
sens“, cu ajutorul căruia sil potă sla- 
visă. Inţelesul de „murmurer“ îi tre- 
buia cu or-ce preţ, căcă rusesce mol- 
viti însemnâză „parler“. Printr'un 
adaos la ureche, din cal se face mă- 
gar; printr'un mititel „chiffonner “sait
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»murmurer “, acățat la înțelesurile 
cele adevărate ale cuvîntului morfo- 
lesc saii molfăesc, îl faceţi gre- 
cesc sau rusesc; procedura este aceiaşi, 
Se înţelege dela sine că „adaosurile 
de sens“ sînt rele nu numai când ne 
duc la Greci şi la Ruşk, dar şi atunci 
când ne împing cu de-a sila la Roma. 
Nu mai puţin vinovat decât Cihac este 
episcopul Bobb, când în dicţionarul sei 
din 1822 adaogă la molfăesc sensul 
de „a mută“, prin care'l identifică, cu 
latinul molle facio. 

De unde dară vine m orfolesc sai 
molfăesc? Nici cu grecul H0ogi, 
nică cu rusul molviti, nici cu latinul 
mollefacio, nu se potrivesce. Am spus 
că, lexicografii noştri cunosc numai va 
riantul molfăesc, pe care "1 explică 
în următorul mod. Lexicon Budan: 
„laângsam essen, lente vel tarde edo“; 
Sava Barcianu : „langsam kauen, knau- 
peln“ ; Costinescu : „a mânca fără dinţi, 
a mânca încet fără poftă“; Pontbriant;: 
„grignoter, ronger, pignocher, manger 
lentement“; Polysu: „naschen, knau- 
peln, langsam essen“; Pofenar şi Aa. 
Ton: „pignocher, a ciuguli, a molfăs, 
a mânca fără poftă, luând bucățele 
forte mici în gură.“ Așa dară sensul 
primar al cuvîntului este mănânc; 
sensul secundar: mănânc a-lene sai 
a-nevoe; or-ce alt; sens e figurat. 

Alături cu al nostru morfolesc 
şi molfdesc ne întimpină în vechea 
francesă tret varianturi: „morfer, mor- 
fier, morfiailler“, tote cu sensul pri- 
mar de mănânc, din cari la Littrg 
nu s'a strecurat decât: „Morfer. Terme 
hors dWusage. Manger gouliment“, cu 
o citaţiune din Charles de Sorel, Hi- 
stoire de Francion, Paris 1622. 

Afară de un pasagii din Rabelais 
cu “morfiailler“, Godefroy (Dict. de 
lancienne langue francaise, V, 408) ci- 
teză altele de prin diferiţit scriitori din 
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secolul XVI, şi tot-o-dată substantivul 
„morfe = mâncare“, bună-6ră : 

Tout se faict pour la mor fe; on a beau estre 

accort, 
Sans cela tout n'est rien, le plus vif semble 

mort... 

Godefroy a scăpat din vedere numai 
pe medievalul „morfâe = îmbucăturăe 
întrun act al mănăstirii de Pipriăc : 
„Morphea panis et pintaphus vini 
= une bouchâe de pain et une pinte 
de vin“ (Du Cange, Gloss. Lat. ed. Car- 
pent., IV p. 550). 

Cel mai vechii mare dicţionar al 
limbei francese, publicat de Randle 
Cotgrave în London la, 1611, este forte 
important prin amăruntele pe cari ni 
le dă asupra, sensului lui „morfiailler“ 
Şi al derivatelor sale, anume : 

„Morfiailler, a mânca, cu lăcomiă, a 
mânca saii a b6 cu grabă, dar cu gura 
ne'ndemânatecă a mesteca 
şi a înghiţi (with the mouth ill- 
favourediy in chawing, or in swallo- 
wing)“ ; 

„Morfiaillie, mâncare lacomă, n e” n- 
demânatecă saiinemestecată 
(ll-favoured or hastly devouring)“ ; 

„Morfiailleres, bucate mâncate lacom 
şi ne'ndemânatec (ill-favouredly 
taken in).“ 

Prin ne'ndemânarea mâncării, 
„ill-favouredness“, asupra căriia Cot. 
grave insistă atâta, francesul “mor- 
fiailler“ se identifică cu românul mor- 
folesc nu numai în sensul primar, 
dar şi 'n cel secundar. Ambele sen- 
suri se păstreză şi mai bine pînă as- 
tăci în unele dialecte francese. Iată, 
de exemplu, ce dice Godefroy din dia- 
lectul dela Hainaut în Belgia: „MOr- 
felier, mâcher une chose ă demi 
en la mordant de tous les sens.“ De 
asemenea în dialectul dela Franche
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Comt6, „mourfiller“ însemneză a mân- 
ca des, dar câte puţin: „manger peu, 

mais souvent“, tocmai funcțiunea cea 
deminutiv- frequentativă a românului 

morfolesc, care pînă şi prin sufixul 

-- se întâlnesce cu francesul „morf6- 
lier, mourfiller, morfiailler“, 

Dacă Litire ar fi cunoscut vechimea, 
respândirea curat poporană şi nuanțele 
lui „morfe“ cu derivatele sale în limba, 
irancesă, ba tocmai în dialectele cele 

nordice ca Hainaut saii Franche-Comt6, 
el nu lar fi credut împrumutat din 
Italia, de unde împrumuturile francese 
vaii făcut tâte mai târdii şi prin ca- 
nalul literar. Italienii, în adevăr, ai şi 
ei din vechime verbul „morfire“ şi 
substantivul „morfia“, dar în nesce 
condițiuni mai puţin caracteristice de- 
cât acelea pe cart le-am v&dut în va- 
rianturile francese, | 

In dialectul venețian „morfir“ însem- 
n6ză a mânca, iar „morfia“ gură 
(Boerio, ed. 1867 p. 426). Ambele cu- 
vinte sint şi mai familiare în Toscana, 
Din limba literară ele ai perit de-mult, 
conservându-se însă în vechile texturi. 
Ast-fel la Mattio Franzesi, Rime bur- 

lesque (Firenze 1555, II, 194), noi 
citim : 

Mercore stemmo in Viterbo a morfire, 

E dopo pranzo—alquanto dormire,.., 

iar celebrul istoric şi poet florentin Be- 
nedetto Varchi +(L”Hercolano, ' Vinetia, 
1580, p. 52) dice: „chiamano i Firen- 

tini Berlingaiuoli e Berlingatori coloro, 

i quali si dilettano d'empiere la mor- 
fia, cioă la bocca, papando e lec- 
cando...* 

Italienii dară ai reţinut în varian- 
turile lor numai sensul primar „mă- 
nânc“, perdâpd pe cel secundar „a-lenet, 
care a remas la Români şi la Francesi. 
Dacă n'ar fi cunoscute decât, tipul ita-   
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lian și tipul românesc, identificarea, lor 

ar remân€ o simplă ipotesă nedove- 

dită. Numai varianturile francese, mai 

ales acelea, din Cotgrave şi din dialec- 
tele nordice, aş6dă o -temeliă seri6să 
şi aduc o demonstraţiune sciinţifică, 

Când o vorbă, sub aceiaşi formă şi cu 
acelaşi sens, ba încă cu cel primar şi 

cu cel secundar tot-o-dată, trăesce în 

gura. poporului, cu totul afară, din sfera 

literară, în Dacia şi 'n Gallia, chiar 

dacă, mar fi lăsat o urmă adâncă şi?n 
Italia, acâsta ne-ar ajunge pe deplin 

pentru a constata, că se trage dintr'un 
prototip latin rustic. Ce-va mai mult ; 

noi putem afirma, că prototipul a fost, 

anume din dialectul umbric, care con- 
serva pe f după r, pe când dialectul 

latin proprii dis îl schimba în b, de 

exemplu: latinu!  „verbum “= umbricul 

„verf“; dar acesta ne-ar duce prâ de- 
parte, şi —fiind-că latinul d şi umbri- 

cul f corespund ario-europeului dh— 

cine scie dacă nu ne-am urca pe ne- 

simţite la radicala sanscrită mardh 

„humidum esse, humectari“, care în 

dialectul vedic exprimă tocmai noţiu- 
nea de un act lenevos: „lăssig wer- 

den “ (Grassmann, Wtb. z. Rigveda 
p. 1060). 

In prima jumătate a secolului XVII, 
atât la, Italieni „morfire“ şi „morfia“, 

precum şi ia Francesi „morfer, mor- 
fiailller, morfe“ etc. ai despărut din 
limba, literară şi din stratul cel bur- 
ges. Atâta aşteptaii pungaşii pentru ca, 
să introducă aceste vorbe în „argot 
sait „gergo“. Astfel în gergul italian 
morfa însemnâză „fome“, morfia 
„gură“, morfezzo „mănânc“ (Fr, Mi- 
chel, Dict. d'argot p. 279, 431) ; iar în 
argotul frances: morfe „mâncare“, 
morfante „farfurii“ şi morfier 
„a mânca“. Chiar în Franţa însă pun- 
gaşii ai uitat sait ai nesocotit sensul 
cel secundar al cuvîntului, lăsând nu-
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mai pe cel primar. Furtişagul nu e 
vechii. Epoca lui se pote urmări. In- 
ti”o carte forte curiosă, întitulată : „Le 
jurgon ou langage de Vargot; r6forme, 
tir6 et recueilli des plus fameux argo- 
tiers de ce temps“, publicată la 1634 
(Nisard, Hist. d, livres populaires, II 
p. 404), not citim: „Manger, c'stait 
briffer ou gouffier, â prâsent 
cest morfier“. Prin urmare, pe când 
scriea Rabelais şi chiar Charles de So- 
rel, hoţii nu întrebuinţaii încă, acestă 
vorbă. 

Diez (Etymol. Wtb.* II p. 46), cu- 
noscând numai forma, italiană şi pe 
una, singură, din cele francese, 'le trage 
din olandesul medieval morten „a 
mânca, cu lăcomiă“, pe care '] găsesce 
Şi 'n medio-germanul m u rpfen. Faţă 
cu formele francese dialectale şi cu cele 
do forme române, este învederat că 
Olandesii din vâcul de mijloe împru- 
mutaseră acest cuvint curat romanic 
dela Francesii din Belgia, şi lau dat 
atunci şi Germanilor, dar unii şi alţii 
vaii perdut în urmă. Să amintim în 
trecăt, că dacă vorba ar fi fost ger- 
mană din baştină, ea neapărat trebuia 
să sune la Olandesi „morpenă, nici o- 
dată „morfen“. Se scie că, după legile 
tonetice, un f saii pf german propriii 
dis nu pote să corespundă unui f o- 
landes. 

V. -elese.-—L, 

Amă s. ămă. —v. Înmă, 

-ăn€sc.—v. -dese. 

Înger. —v. Înger. 

  
  

    

Âoleo! interj.; eri de douleur ou 
plutOt de dspit, pris souvent en plai- 
santerie. Este un variant al lui a0- 
Je o. In următorul pasagiu din Jipescu, 
Opinearu p. 40, ambele forme ne apar 
una lîngă alta, ca un fel de reduplicare 
diferențiată : 

pe. Audirăţi, fă, leică, că bou ăl co 
dalb al lu nenea Radu Bobeică şi-a 
scrântit un picior dă dinainte? 

„— Aoleo şi doleo, strigară toți 
şi tote...“ 

V. Aoleo, . 

Ăpăesc s. hăpăesc (âpăit, dpaire) 
vb.; happer. Cihac (II, 135) are numai 
forma „hăpuesc“, care nu e corectă, 
căci sufixul verbal -uesc fiind numai 
denominativ, „hăpuesc“ ar însemna, „a 
face hapuri“. Deşi el traduce cuvintul 
prin happer, totuşi ne asigură că 
este slavic din rusul „hapati“! Apăesc - 
sai hdpăesc nu e slavic, nu e nici latin, 
ci esţe o simplă onomatopeă hap jti- 
r6e du bruit de la bouche qui saisit, 
qui happe“ (Littr6). O pot avs prin 
urmare, şi pote că o şi ai, Irochesii 
sai Hotentoţii. 

„ Vasile ăpăesce când mănâncă, parcă 
i se bate lupii la gură“ (Ath. Stoenescu, 
Ialomiţa, c. Perieți). 

V. -ăesc.— Hapcă.— Hăpăesc. 

Ără! s. ăraa! ăraaa! interj. de 
dâpit inattendu. Ca, interjecțiune, ex- 
primă ideia de: „am păţit'o !* dar fârte 
energic şi nuanţat prin lungirea, vocalei 
finale, 

Basmul „Doi Feţk-logofeţi“ din Bu: 
covina (Sbiera, Poveşti p. 112): „Har- 
gatele s'aii dus cu maţele la apă şi 
încep a le spăla. Numai ce auqi că 
strigă una: Araaa! că am scăpat un 
măţişor! Ce să mă fac ei? Am să 
mă duc de-acuma, pe lume!..«
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Tuterjecţiunea „ăra!“ nu este în fond 

decât primele doă silabe din exclama- 

țiunea fârte poporană în Bucovina: 

araca'n-de-mine = saracan -de- 

mine, despre care vedi mai sus (pag. 

1448). 

v. Sărac.—R, 

Ărdâu.—v. Hărdâu. 

Ăripi. —v. Aripă. — Î. 

-ârlă. — v. “îrlă. 

-âu, suffixe nominal augmentatif 

avee une nuance pâjorative. Finalui 

-âii nu e de loc sufix românesc într'o 
mulţime de cuvinte străine, mai ales 

unguresci, precum : „hărdâi==hordo“, 
„birâă = bird“, „heleştâti = halasto“, 
„măngălâu = mângolo“, „şaugâui = s6- 

vâg6“ etc., ci numai când se acaţă la 
o tulpină: 

1%, românâscă : 

a) fie nominală ca în: molâ „pa- 

resseux“ din „m6le=mou“, ţingâs 
„marjolet, blanc-bec“ dela „ţinc-=petit 
chien“, tăndălâă „lourdeau“ dela 
„tândală=rustre, naif“, albâdă „blan- 
châtre“ etc. ; 

b) fie verbală ca în: lingâii „pique- 
assiettes* dela „ling=l6cher“, mă n - 

câ „glouton“ dela „mâne = man- 

ger“ etc. ; | 

20. străină sai despărută din graiu, 

precum: flăcâ (cfr. paleosl. hlakiă), 
lălâă (cfr. a umbla lela), plăpâ 

(cfr. plăpând), dulăzi (cfr. formele fe- 
minine doică, dulcuţă), etc. 

Sînt interesante: 

10. casurile în cari -âii se adaogă la, 
un element sufixal -/-: fătă-l-âă 
„hermaphrodite“ dela, „fată fille“, m u- 
tă-l- d, „niais“ dela „mut = mueti,   

rădă-l- dai „grosse lime“ dela, „rad= 
raser“ etc. ; 

20. ceasurile când -âni formeză un 
singur sufix augmentativo-deminutiv 

prin unire cu sufixul -uş, ca în bă- 

tâuş=bătâituş sai jucâuş= 
jucâii+uş; 

3%. casurile când -âii lungesce numi- 

rile danţurilor poporane, ca în agănâi 
sau în femininul arcananuă. 

Pe lângă -auă, femininul din -âă se 
face: -aucă ca în dulaucă din du: 
lâ, -de ca în molâe din molât, 

-dică ca în nătărgică din nătărâii, 

La Românii Ardeleni din regiunea 

Năsăudului (Gazeta Transilvaniei 1887 
No. 269): 

„ciacănâu (la feminin ciacă- 

naucă)=om carele nu scie, că mân- 
ca-va ori bâ-va,; 

plefărdâi (efărdaucă)=om 

care grăesce fără şir, fără legătură. 

Aci e locul de a constata adevărata, 

origine a cuvîntului nătărâd „niais“, 

pe care Cihac (II, 213) îl trage din 

serbul tartati „bâgayer“. Nătărâsi 

este un negativ: ne-tărdi. El derivă 

prin -âă din vechiul adjectif „netare=— 
faible, pas fort“, pe care ”] găsim în 

Predica din 1619 (Cuv. d. bătr. II, 124): 

„netare semu noi oamerii, dereptii 

ac6 nu ni se cade să ne dămu noi cu 

voia-ne în ispiti, că ispitele săntu ale 

ei noastre credinţe să avemu răbâare...% 
Din „netare=pas fort“ Românii ai tras 
noţiunea de „niais“, după cum din 
„nebun=pas bon“ aii tras de acea de 
„fou“. 

V. Neghiob.— Nebun. 

Formele colaterale bădărâsi şi bă - 
dăran sai lungâă şi lungan pe 
de o parte, pe de alta derivaţiunea 
sufixului verbal -ăesc din -ănesc, ne 
arată că pejorativul -âă este o diferen- 
țiare din augmentativul -an=ann
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(v. * -an), ba une-ori chiar din sufixul 
de proveninţă -an=-6n (. -€n), 
ca în exemplul următor: 

Frâncu-Candrea, Moţii p. 116: „Nu- 
mele de familiă ca Feier, Zabor, Sabo, 
Bistrai etc. sînt numile unor vechi fa- 
milii nobile române; far numile Lă- 
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ză, Tisâă sînt formate dela co- 
muneie Tisa, Laz. 'Terminaţiunea âz 
este equivalentă cu an, de ex.: Lă- 
zâă=—Lăzan, Tisdai=Tisan.. 

V. Agănâi. — %-an. — -ăesc. — ul, — 
-uş .



ADDENDA 

(VEDI ADDENDA DUPĂ PAG. 1116). 

La col&na 92, după rîndul 6, a se adioga: 

Versările de sânge, întămplate în di- 

ferite timpuri la Abrud între Unguri 

şi Români, a dat nascere în Ardel la 
o locuţiune proverbială : „sănătate dela 
Abrud=mârte“. 

Basmul „Busuioc şi Măgheran“ de 

peste Carpaţi (Familia din Pesta 1883 
p- 174): „A venit acum şi rîndul leu- 
lui. Dacă nică lui nu isa sfeti să pâtă 

aduce paloşul, apoi sănătate de la 

Abrud... 

La col6na 93, după rîndul 22, a se intercala;: 

Abrudenca.—v. * Ardelenesca. 

La col6na 93, între cuvintele <Abrudân și <A- 

bubă», a se intercala;: 

Abua s. bua, sorte de dodo, re- 

frain de certaines hberceuses. Se dice 

în loe de nani-nani, care este pen- 

tru cântecele românescă de l6găn ter-   

menul cel mai obicinuit, respândit d 

asemenea la tote poporele neo-latine 

şi la Neo-greci, pe când la Slavi şi la, 
Germani îi corespunde „lulli“. Pe lîngă 

aceste doă expresiuni tipice, mai există 
însă altele de o circulaţiune mai re- 

strinsă, precum este „dodo“ la Fran- 

cesi şi ?n parte la Germani, „eia po- 
peia“ la, Germani, „baiu“ la Ruși etc., 
iar printre acestea şi abua saii bua la, 
Românii din Austro-ungaria,. 

În Satmar : 

Abua-te cu mama 

Că mama te-a legăna ; 

Cucă-te tu pititel 

Şi te scolă plugărel ; 

Cucă-te şi te-abuă 

Şi te se6lă mâni la guă!.. 

(Ungaria, c. Şomcuta-mare). 

In acest variant abua figurâză, ca, şi 

când ar fi un verb: „a se auâ=a 

adormi“, întocmai după cum din „nani“ 

Italienii ai făcut „nannare“ şi „nin- 
nare“, iar Neo-grecii „vavagiţo“, 

Forma mai întrebuințată este bua, 
fără, accepțiune verbală.



Iată trei varianturi din Ardel: 

Bua, bua, bua, 

Puiu mamii, 

Drag frumos, 

Cresci luminos 

Şi să fil pr6 norocos, 

Să trăesci nepăcătos; 
Pentru tine m8 năcăjese 

Şi în lume m& amăresc, 

Să te crese, 

Sâ te măresc! 

(Cohalm). 

Bua, bua, bua, 

Puişor şal meii drăguţ, 
Ficior fă-te mare mărişor 

Ca, să'mi fii de ajutor, 

Şi să'mi iei boul de corn 

Şi la ?ntors şi la ogor; 

“Pentiu tine m& căsnese 

Ca să te cresc, 

Să te măresc; 

Haide luică 
De mil culcă, 

Şi tu cidră 

De mil scâlă, 

Şi tu pesce 

De mi'l cresce, 
Şi tu rață 
De r&sfaţă, 
Şi tu ţarcă 

De" îmbracă, 

Numai mare să se facă, 
Să crâscă, | 
Să 'mbătrân6scă,. 

Pe lume să vecusscă,! ,, 

(Tot de acolo), 

Bua, bua cu mama, 
Că mama, te-a leg&na 

Şi frumos ţi-a, descânta: 
Bua, bua, puiul mamei, 
Dragul mame! frumușşel, 
Pină'i cresce măricel!.. 

(Gazeta Transilvaniet, 1891 No. 32). 

Iată şi un. variant din Banat: 

Bua, bua, Ionaş, 

Dragul mamei copilag ! 
Taci şi dormi încetişor, 
Sufletul mei puiuşor ; - 

  

  

ADDENDA ” IV 

Pină diua te-a trezi, 

Mama bună te-a păzi, 
Pe-al ei pept te'i odihni! 
Bua, bua, păunaş, 

Scumpul mamei îngeraş !.. 

(Familia din Pesta, 1875, p. 74). 

Albanesce, după dialectul gheghic, 
bui însemneză, „dormi“ (Hahn, Alb. 
Stud. Wtb. 16). 

V. Lăuli.— Nan. 

La col6na 119, după rîndul 4, a se intercala: 

“Ac, vb.; apporter. O ctudată con- 
tracţiune poporană din aduc, între- 
buințată numai în unele forme ale ver- 
bului, 

Tu ?] mâi la foc 

„Şi el ţi-ace busuioc... 

(G&. D. Teodorescu, Proverbe, Pe 62). 

Balada „Gelip Costea“: 

Adi e Luni şi mâine Marţi, 
Vine Costea din Galaţi 

Y'ace sare 

La miedre 
Şi bolovani 

La cărlani..,, 

unde d. G. D. Teodorescu (Poes. pop. 
514) observă : „Sincopare în loc de şi 
aduce, ca în sac (s'aduc), s'acă (să 
aducă)“, 

La col6na 120, după rîndul 19, a se intercala: 

“Acăr, s. n.; instrument en fer em- 
ploy6 pour s&parer les cheveux de la 
fianee. Dela ac cu sufixul adjectival 
aâr= lat. -arium, ceea ce arată că se 
presupune înainte un substantiv, pro- 
babil „peptene“, adecă: (pecten) acua. 
rium (cfr. -07). ”
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$. F. Marian, Nunta la Români p. 

379: „După ce s'aii adunat toţi cei ce 
ai avut să se adune, încep druscele 

şi cu nevestele cele tinere, ca şi "n 
sara premergătore, a pieptăna pre mi- 

resă, ai despărți părul, adecă a-i face 

cărare cu un fel de unâltă de fier nu- 
mită acar, care ne aduce a-minte de 

hasta coelibaris a Romanilor...“ 

Apoi mai jos: „Acarul este o unâltă, 
de fier ori şi de aramă, lătută de un 
deget, la ambele capete rstundită şi 

adunate niţel spre olaltă, având astfel 

forma unui corn (chiflă) de mâncare. 
Pe lingă acest acar se construesce con- 
cul şi peste dînsul se pune mai pe 
urmă învălitorea,..“ 

V, Ac. — Conciu. 

La col6na 172, după cuvintul Achizăese, a se 
intercala: 

Achiu (plur. achiurd), s. n.; t. de 
billard: acquit. Sinonim cu tac. Se 
aude mai ales în Moldova. Vine din 
francesul acqguit (Şăinânu, Dict,. rom. 
germ 3); să observâm însă că bâţul 

cu care se jocă la biliard se chiamă şi 
la Ruşi kii „bâton“, şi că Românii, 

mai cu samă Moldovenii, aii învăţat 
biliardul în timpul ocupaţiunilor ru- 
sesci. 

I. Janov (Conv. lit. 1867.p. 219): 

4 

Amoreze am vr'0 două, 
Una de alta nu sciii; 

Sînt tîn&r de moda nouă: 

Cred în cărți şi în achii!/.. 

v, *'Toc, 

La col6na 179, după cuvintul <Aciay, a se 
intercala : 

Acic (plur. acicur), s. n.; t. de Mar.: 

  

  

sorte d'embarquement. Un fel de şatcă. 
Cuvînt, turcesc, care ne întimpină nu 
o-dată, în Condica Vistieriei din 1693 
(ed. Aricescu), mai ales pe pag. 180, 
unde se menţionsză alături cu seici, 
caice şi burazani: 

„Cheltusla acestor bani de birul. şe f- 
cilor care scrie înapoi unde sai dat, 
pe cum arată în jos anume: 

„5000 tal. sai dat la Hagi-Ali pen- 
vru gătirea celor cinci caice ce se 
gătesc cu bani den haraciu, afară den 
ce i s'au dat den haraciu. 

„2085 tal. sai dat pe cherestâoa, ce 
sat cumpărat dela Giurgiuvâni, scân- 
dură şi crivaci şi cuşaclâcuit de sai 
dat pentru 20 de acicuri. 

„1440 tal, s'aii dat la Ibraim Aga, 
voivoda, dela Giurgiov, pentru deresul 

burazanilor cu sebepi-takrir. 
»800 tal. sati dat sr la Ibraim Aga, 

pentru deresul acicurilor celor vechi 
cu sebepi-takrir, 

»1035 tal. Sati dat darurile Ibraim 
Agăi, când aii venit aicia de s'aii luat 
socotâlă pentru cheresttoa ce i sai 
dat pentru acicuri şi pentru alţi bani 
ce i saii dat, 

„175 1 tal. sai trimis la Sterie 
Căpit. ot — de: aii făcut 1370 de opa- 
cine de le-aii dat la Căpitan-Paşa de 
Dunăre pentru acicuri şi pentru seici..« 

Cuvintele din urmă ne-ar face a cre- 
de că acic era ce-va mai mult decât 
şaică, de 6ră-ce figursză pe prima 
liniă,. 

Acic se află şi la Dumitrache Stol- 
nicul în Istoria anilor 1769.— 74, al 
căriia, editor, d. V. A. -Urechia (Anal, 
Acad. Rom. X p. 470) îl explică: „aci- 
curi, bărcă cu câte o văslă sait pânză 
largă în formă de şeică“. 

v. Șaăcă. — 1. Turc,



    

VII ADDENDA VIII 

La col6na 199, după rîndul 19, a se intercala; 

Mitropolitul Dosofteiu, Synaxar 1683, 
Martie 14 (f. 35 a): „dracii, nu prin 
visuri, ce avidomă i să arăta săl în: 
grozascâ, de'i audzâja şi alţât strigând 
benedicte, benedicte, şi nerăspundzân- 
du-le, întorsărâ, de'1 blăstăma dzâcândi: 
maledicte, ce te acoliseşti de noi?..« 

La col6na 222, după rindul 19, a se adăoga : 

Ca şi aghios, ca şi aliluia, 
acsion a căpătat la noi-o întrebuințare 
glumsţă. 

P. Ispirescu, Sn6ve, p. 9%: 

Popii dela Richiţele 
Toţi aveati ciubuce şi lulele; 

Numai biet popa Stoian 
Cu lul6ua de cocân. 
Când mergeai la rugăciune, 
Toţi luati câte-un tăciune; 
Când era pe l'Aghios, 

Eşia fumul gros; 

Eră când pe ! Acsion, 
Nu se vedea om cu om, 

V. Aghios, — Aliluia. 

La colâna 285, după rîndul 27,a se intercala : 

La Moţii din Ardel (Frâncu-Candrea, 
Munţii apuseni p. 107) se aude azăpost 
şi azăpostos „loc scutit de vint, 
care totuşi se chiamă mai des ză, pode. 
Este învederat că numai silaba, zăp. 
din „zăpode“, adecă din sinonimul cel 
mai circulator, a concurs a preface în 
2 pe d din adăpost. 

  

La colâna 339, după rindul 28, a se adăuga: 

Fără a ne rosti pentru sai contra, 
atragem atenţiunea linguiştilor asupra 

  

  
  

sufixului onomastic -edius şi -edia 
în dialectele cele antice ale Italiei su- 
dice, un sufix despre care Mommsen 
(Unterital. Dialekte p. 347) dice: „Die 
Namen wie Atiedius und Anaie- 
dius gehâren ebenfalls zu den Figen- 
thumlichkeiten der marsischen und ab- 
ruzzesischen Distrikte, es finden sich 
auf dortigen Inschriften z. B. Ama.- 
redius(cf, Amaradia), Appaedius 
(cf. Apadia), Decumedius (cf. Me- 
hadia), Musedius, Novelledius, 
Numiedius, Pappedius, Pa.- 
Quedius, Pescennedius, Pe- 
tedius und Petiedius, Poppe- 
dius, Staedius, Statedius, 
Titedius, Veredius (cf. Vara. 
dia), Vettedius und Vettiedius 
— meistens Verlăngerungen bekannter 
Geschlechtsnamen, wie z. B. neben A. 
naiedius auch Anaius vorkommt.“ S, 
nu uitâm forma „Meh-edia“ lîngă, 
„Meh-adia,“ „Crev-edia“ ete. 

Adaog totuşi încă, o dată, că a- 
cesta nu este decât o simplă ipotesă, 
originea. românului -adia neîncetând de 
a fi forte întunecâsă, dar Şi forte in- 
teresantă, 

Teoria d-lui Putnoki despre ungu- 
rismul lui -adia la noi, prin urmare 
şi la Serbi,— mai scii dacă nu şi *n 
anticele dialecte ale Italiei! — a, se 
vede în „Ungaria“ d-lui Gr. Moldovan, 
I p. 189. El ne asigură că „Mehadia“, 
„Ciocadia“, „Amaradia“ ete. trebuese 
aecentate pe î; o fi trebuind pentru eti- 
mologia, d-sale, dar nu este aşa. In- 
temeiându-se pe acâstă, erdre fundamen- 
tală, el susţine apoi că tâte numirile 
cu -adia derivă din numiri topice un- 
guresci cu -ad (Csanad, Disznoa etc.) 
prin adaosul sufixului -ia, pe când în 
„Mehâdia“, „Ciocâdiat, „Amarădia“ , 
încă o dată, nu există nici un sufix. 
tonic -ia. Mai nostim decât tâte este 
că, pentru a/și întări părerea, d. Put-
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noki citâză pînă şi sufixul da, în gre- 
cul Maxedovia! L-ar fi fost mai lesne 
de a cita pe românul „nerodiu“, în care 
însă, tocmai din causa, lui ia, s'a făcut 
trecerea lui d.în 2, pe când în „Me- 
hădia“ acest, d se ţine ţâpăn. Ungurii, 
cu tipicul lor accent pe prima, silabă, 
puteai să facă un -ad sati -od din 
românul -adia, dar din maghiarul -a.d 
saii -od e foneticesce peste putinţă, 
de a ajunge la românul -ddia, ba, nici 
măcar la -ada, al cărui -d- ar fi tre- 

"cut în -2-. Aşa dară mai trimitem o 
dată pe d. Putnoki la, „nerodiă* în 
loc să alerge la „Moaxedovia,« 

La col6na 481, după rîndul 26, a se adăuga: 

În „PAvare al lui Moliăre, localisat 
de „. Ruset (Sgârcitul, Buc. 1836, p. 
48): „nişte perdele foarte delicate de 
agabaniu cu alesături, Şi ciucuri 
de mătase cu căocânele poleite... 

La col6na 490, după rîndul 30, a se inter- 
cala: 

Agâmbaălă, s. f.; 6pilspsie, maladie 
grave. Cuvint întrebuințat; la Românii 
Ardeleni din regiunea Năsăudului (Ga- 
zeta, Transilvaniei 1887 No. 262): „a- 
gâmbală = stropşală, nevoe, bâlă rea“; 
şi tot acolo verbul „a agâmba=a 
ștropşi, a apuca pe cine-va nevotat. 

In latina medievală gamba se nu- 
mia un fel de b6lă de piele: „unguen- 
tum ad sanandas gambas et omnes 
plagas“, dice tractatul de chirurgiă a 
lui Constantin Africanul (Du Cange, 
v. Gamba). Ca termen medical, cuvîn- 
tul a pătruns atunci şi la Slavi, căci 
în paleo-slavica răatm (rostit: gom- 
bavii)însemnâză „lepros“, rea (gomba) 
— „burete“, litvanul gumbas „bu: 

21,177 IL. 

  

    

  

rete“ şi „umflătură, pe corp“ etc. (Mi- 
klosich, Etymol. Wtb. 71). De aci vine 
şi românul agâmbală, agâmbez, 
prin preposiţionalul a (=lat. a d), cu 
0 schimbare însă a sensului patologic, 

v. Bolă.—Gubay. 

Agâmbez.—v. Agâmbală. 

La col6na 495, după rîndul 21, a se adăoga: 

Despre agem (adzem) ca termen mu- 
sical turcesc vorbesce deja Cantemir, 
Operele, ed. Acad. Rom. t. 7 p. 85). 

La col6na 501, după rîndul 38, a se intercala;: 

La Moţii din Munţii apuseni ai Tran- 
silvaniei (Frâncu-Cândrea p. 107) agest 
însemneză, „loc scutit de vînt, 

La col6na 510, după rîndul 2, a se intercala: 

I. Rasti, în traducerea din Molitre 
(Vicleniile lui Scapin, Bucur, 1836 p. 
15): „Fugi de aici, să nu te văz în 
ochii mei! eu când eram în vârsta, ta. 
înşelam şi pe aghiuţă...“ 

La col6na 545, rîndul 25, a se rectifica, după 
cuvîntul <îndemnă» : 

boii a merge mai încet, 

La col6na 546, după rindul 43, a se adăoga: 

La capătul nordic al Italiei, acelaşi 
aho ne întimpină la Veneţiani. Boerio 
(Diz. d. dial. Venez. ed. 1867 p. 38) 
dice: „A 0. Voce usata davvillici per 
fermare il corso debuoi, e vuol dire: 

72
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piano piano, a belbagio. Nello stesso 
significato dicono i Veneziani famil, 
40, 20, quando un tale facendoti un 
discorso ti sorprenda con molte con- 
fuse parole, delle quali non ti lasci 
raceapezzare il senso... 

La col6na 557, după rîndul 2, a se intercala: 

Ainiş.—v. * Aniniş. 

La colâna 563, după rindul 38, a se adăoga: 

Cântec de nuntă din Arael: 

Tăieţei's subtirei, 

Poţi prinde boii la ei; 

Găluscele's mititele, 
Poţi sparge capul cu ele; 

Aituwra'i prinsă bine 

O pâte b6 orl-şi-cine... 

(Marian, Nuntă, p. 669). 

La, col6na 669, după rîndul 19, a se adăoga : 

Cuvintul se aude şi la Românii din 
Selagiu în Ungaria: „alaciu =iedul sati 
cânele alb şi cu pete negre“ (preutul 
Em. Bran, €. Bârseul-de-jos). 

La col6na 715, după rîndul 23, a se adăoga: 

In Albac se născuse vestitul Horia. 
A. Odobescu, Scrieri III, p. 528: „în 

fundul cel mai adânc al văilor, chiar 
la obârşia Arieşului, zace Albacul, satul 
de nascere al lui Horia, unde modesta, 
lui căsciGră ţărănescă încă şi pină a- 
stădi se păstreză cu sfințeniă de nepoţii 
eroilor şi martirilor dela 1785...% 

    

  

<Addenda> din tomul I, col6na II, după rîndul 
32, a se adăoga: 

In adevăr, tocmai la Românii din 
Selagiu în Ungaria, departe de orl-ce 
înriurire neo-grâcă, d. Vasile Vaida 
(Tribuna, din Sibii, 1890, p. 334) con- 
stată că: „alan-dala, în cele mai multe 
rînduri cu aspiraţiune, însâmnă fără 
cap, fără rost, spulberat, şi mai aduce 
o altă vorbă cu ala.-, anume: „Ala- 
obghiala, forte des aspirat, în- 
semnă : „a fi aruncat din o mână în 
alta, nebăgat în samă; se dice în deo- 
sebi despre obiecte, dar în sens figurat; 
şi despre 6meni, semnificând starea, cea 
mai deplorabilă de umilire şi înjosiret, 
Acest ala-obghtala, care trebui des: 
compus pote în ala-obdi-ala, sună 
6răşi forte turanic. 

La col6na 779, după rindul 6, a se adăoga 

Cumcă -an în aldan este un sufix 
adaos la tulpina cea primitivă ald, 
acesta, se confirmă, pe deplin prin forma 
întrebuințată la Românii din Selagiu 
(Tribuna din Sibiii, 1890 No. 85): „ăl- 
du r= acele fire de cânepă cari se se- 
m&nă între păpuşoiu, sait şi separat, 
însă forte rar, încât să rămână între 
ele mare distanţă ; sînt sem&nate pen- 
tru roda mândsă ce aduc“. Precum 
aldiân, adecă aldan, este un aug- 
mentativ din ald, tot aşa âldur, 
adecă ald-hur, format întocmai ca 
pfăgur=favulus“, „străgur=trugulust, 
„bour=buvulus“ etc., este un demi- 
nutiv din acelaşi ald. 

La col6na 808, după rîndul 22, a se adăoga : 

Este o învederată confusiune, dar con- 
fusiune poporană, între alegere şi le-
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gare. Aşa în doina „Dorul“ din Bu- 
curesci : 

De cine dorul valigă 
Nu'i paie lucru de şagă!.. 

(G. D. 7., Poes. pop. 276), 

La col6na 1059, după rîndul 18, a se intercala: 

Amestecul (d'), adv.; ă la fois, 
conjointement. Impreună. La 0- 
laltă. 

Mitropolitul Dosofteiu, Synaxar 1683, 
oct. 5 (f. 46 b): „porţâle zidiului toc- 
mite cu aur şi argintii d e-amiasteculi. .« 

2- Amestec. 

La col6na 1146, după rîndul 14, a seadăoga: 

Doină, din Ard]: 

F6e verde buruiană, 
Drag îmi e numele Anii... 

(. B., Trans,, 35), 

Pe păriul cu spini verdi 

Mere Ana cu scoverdi... 

(ibid. 408), 

La col6na 1152, după rîndul 23, a se intercala.: 

1 

Anadân. —v. Archirie, 

La col6na 1201, după rîndul 3, a se adăoga : 

Este interesant că aceiaşi transfor- 
mațiune sa făcut în dialectul sard: 
panchina, tela di Nankin da cui ha, 
preso il nome“ (Spano, ad voc.). 

  

    

La colâna 1347, după rîndul 2, a se adăuga: 

»Frigurile vin mai cu s6mă din mân- 
care de dulce în postul Sfinţilor Apo- 
stoli...“ (P. Diaconescu, Muscel, c. Go- 
deni). 

La col6na 1468, după rîndul 15, a se adăoga: 

Arămesă (plur. arămese) s. f;; espece 
de chaudron. Sinonim cu arămiă. 
D. Şăinenu îmi atrage atenţiunea asu- 
pra, acestui cuvint, întrebuințat de 
Filimon, Ciocoii vechi p. 231: „aduc 
numai decât o arămesă de vin chihli- 
bariii,..* 

v. 2 Ardimiă, 

La col6na 1496, după rîndul 37, a se adăoga: 

Jocul arcan există şi la aşa, numiții 
Huţuli, Românii cei rutenisaţi din Ga- 
liţia, despre câri a se veds cercetarea 
lut Kaluzniacki la Miklosich, Wande- 
rungen d. Rumunen p. 49. zelechow- 
ski (Ruthenisch-deutsches Wtb. I, 5) 
dice: „Arkan, Art hucul. Tanz der 
Mănner allein“, 

La col6na 1871, în rîndul 1, după cuvintul 
«daco-român», a se adăoga : 

—afară de Românii din Selagiu, cari 
dic curat rii uţ: (Tribuna din Sibiă, 1890, 
No. 93)— 

La col6na 2056, după rindul 4, a se intercala.: 

Atingime, s. f.; attouchement, con- 
tact. La Costachi Conachi, p. 250:
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Dela simţirile nâstre o mai multă gingă 

şime, 
Adecă la pipă6lă o nespusă alingime. 

V. % Atins.— Alinsură, 

La col6na 2130, după rîndul 27, a se intercala: 

Aurăt, -ă, adj.; doi. O formă par: 
ticipială în loc de aurit, ca şi când 
ar deriva dintr'un verb aurez. 

Mitropolitu! Dosofteiu, Synaxar 1683, 
oct. 5 (f.:46 b): „case de aur cu jilţuri 
aurate...“ 

La col6na 2153 după rîndul 22 a se adăoga : 

D. Bugnariu (Gazeta Transilvaniei 

    

  

1887, No. 268) ne spune că la Românii : 
din regiunea Năsăudului avam, a- 
vănit însemnâză „om sărac, mişel“, 
Prin sens, la prima, vedere, se pare a 
fi ce-va cu totul opus lui avan „ty- 
ran“, şi totuşi este același cuvînt, Sen. 
sul de „mişel“, „mis6rable“, are doă 
nuanţe deosebite şi chiar contrare, una 
de simpatiă şi cea-laltă de antipatiă : 
„Mişel=nenorocit“ şi „mişel=rei“, De- 
la acan „reii“ Năsăndenii ati trecut 
la doan „nenorocit“, schimbâna apoi 
pe finalul -n în -m ca în „bucium“, 
ptărim“ etc. (V. 2 Avramă), dar conser- 
vându'l în derivatul avănit, format 
după analogia adjectivilor participiali, 
deşi un verb „avănesc“ nu există.
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77 7 (de jos) 1714 1704. 

860 21 (de sus) 1714 1704 

126 1 (de jos) cu ca 
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