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Circa, 2000 ani 

înainte de Crist.         

atunci cari anume să fie 'legăturile lor de n6m cu Macedo-românii 
şi cu Istriano-românii ? 

In fine, Grecii, Albanesii, Serbii, Bulgarii şi Românii, grămădiţi 
toți pe aceiaşi Peninsulă Balcanică, sint ei re în realitate nesce 

SA 
io 
A Cine sint Grecii de astădi ? 

Ai De unde vin Albanesii ? 
A Bulgarii şi Serbii sint ei Gre în adevăr înrudiţi mai de aprope 
x cu Ruşii decât cu cek-lalţi Slavi ? | 
i Românii din Carpaţi venit'aii ei de peste Dunăre în vâcul de 
î mijloc, după cum ne. asigură unii? şi dacă n'aii venit de acolo,
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deosebite naţionalităţi străine una alteia, după cum sar păre a fi 
la prima vedere ? 

Acestea sînt problemele cele mari de limpedit în studiul de 

faţă, probleme pe cari de de-mult le-ar fi deslegat sciinţa, dacă 
într'una, pe fel de fel de căi piedişe, nu sar fi silit să le tot în- 

curce politica, | 

Negreşit, politica unui Stat pote şi chiar trebui să se folosâscă 

de istoriă la aşegarea instituţiunilor interne şi a raporturilor ex- 

terne ale naţiunii, tot aşa precum profită de astronomiă pentru 
marină sai de geometriă pentru cadastru; dar:'o politică uneltind . 

falsificarea verității istorice este ca şi când ar cere să dispară 
din spaţiu planeta Marte sau să se schimbe proprietăţile treun- 
ghiului. | 

E-unul, dacă aş sci că Românii sint Țigani sai că Ungurii 
ai descoperit America, mi-ar păr rei, forte reii, din punctul de ve- 
dere al simpatiilor şi antipatiilor mele personale; totuşi nu m'aş 
sfii o singură clipă de a spune adevărul în faţa tuturora. 

După acestă profesiune de credinţă, care nu e de prisos, întru 
d'a-dreptul în materiă. 

Ork-unde istoria ne arată vre-o ginte temeinic aşedată, pretu- 
tindenea sub acâstă ginte ea ne lasă a ved6, saii măcar a zări pe 
furiş, nesce rămășițe mai mult saii puţin stăruitore dintro altă - 
ginte mai veche, cucerită sai cotropită. Ori-ce ginte se compune, 
ca terenurile în geologiă, dintr'un strat actual şi din substraturi 
succesive anteridre. | 

Pe Peninsula Balcanică, întru cât ne putem urca ce-va mai 
sigur pe scara timpului cu ajutorul scriitorilor şi al monumentelor, 
cinci-ş6se-şepte vecuri înainte de Crist, ne întimpină două straturi 
etnice învecinate: gintea, grâcă, şi gintea tracică, ambele supra-puse 
unui substrat comun pelasgic. 

Cine anume să fi fost Pelasgii, acei autoctoni între Marea- 
n6gră şi Marea-adriatică, maj presărați Gre-când în Italia, pote 
şin Spania, şi din cari în epoca lui Herodot abia mai rămânea 
licărind o urmă? Acâstă întrebare este, fără, îndoelă, mai întune- 
cosă decât aceea, despre originea Bascilor de astăgi; dar cum-că, 
Pelasgii ai existat într”o vreme, e tot aşa de positiv ca Şi 
existinţa în timpul nostru propriii a enigmaticului element bascic,
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Este probabil că Pelasgii n'a fost nici Indo-europei, nici 
Semiţi, ci mai curând Hamiţi. Aşedămintele lor în Asia-mică şi 
apoi în Europa sudică sînt în dreptul continentului african, unde 
Egiptul strălucia ca centru. al hamitismului. Zidurile . ciclopice ale 
Pelasgilor par a fi surori piramidelor egiptene, cu cari le Şi ase- 
mâna, în vechime Pausanias, pe cână Semiţilor, şi chiar Indo-eu- 
ropeilor, nu le plăcea nici odatţă construcţiunile gigantice. Dacă, 
Pelasgii ai fost Hamiţi, după cum credem noi, atunci o personi- 
ficaţiune mitică a lor pe Peninsula. Balcanică ar fi Egiptânul Danaos 
fratele lui Aegyptos, cu vr'o 1500 de ani înainte de Crist, să, 
dicem cu 2000 de ani, — acel Danaos al căruia n6m clădi minu- 
nata cetate ciclopică dela Tiryns, 

Ori-cum, fie Hamiţi, fie Semiţi, fie Indo-europei, Pelasgil 
n'ait fost Greci şi n'aii fost Traci; însă Pracii şi Grecii, descălecână 
în Europa, găsiseră pretutindeni o grosă pătură pelasgică şi pre- 
tutindeni s'a amestecat cu ea, astfel că ei scieaii că nu sînt 
Pelasgi, dar scieai tot-o-dată că se trag din Pelasgi, de unde 
aserţiunile cele contragicătore în aparință la, scriitorii antici, cari 
deosebesc forte lămurit pe Pelasgi, pe Greci şi pe Traci unii de 
alţii, şi totuşi adesea ii împleticesc la o-laltă. 

Cu acest prim raport de strat şi substrat se începe istoria 
Peninsulei Balcanice, şi se desfăşcră apoi de atunci, la intervaluri 
depărtate, prin alte două raporturi analdge: E 

1. peste cea mai mare parte din stratul tracic, devenit la 
rindul sei substrat, se aş6dă Latinii, dând nascere naţionalităţii 
traco-latine a Românilor; 

2. peste cea mai mare parte din. stratul român, devenit la 
rindul sei substrat, se aş6dă Slavii, dând nascere naţionalităţi 
româno-slavice a Serbilor şi naţionalităţi româno-slavice a Bul- 
garilor. 

Din prima amalgamare — latinisarea, 'Tracilor — se sustrage 
numai n6mul albanes, unicul supravieţuitor nemijlocit al stratului 
ante-latin şi acela mulțurnită căruia noi putem sci astădi cam ce 
fel de ginte a fost. acea, tracică, ceea ce n'am sci aprope de loc 
după puţinele date linguistice şi etice împrăştiate pe ici-colea, în 
literatura, clasică, 

Din amalgamarea a doua — slavisarea Latinilor — s'aii sustras 
numai Românii din Dacia. Repetâm încă odată: numai Români 
din Dacia, căci aşa numiții Macedo-români şi Istriano -români,
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Armânii din Pind şi Rumerii din Dalmația, după cum ne vom în- 
credinţa, mai la vale, nu se pog6ră din Latinii de acolo din epoca cea 
ante-slavică, ci se trag din numerâse cete de Daco-români din 

Carpaţi, trecute peste Dunăre abia în secolul X. 

Pe Greci, din causa înaltei lor culture literare, de 'naintea 

căriia se închinaii cu entusiasm Scipionii şi Cesarii, Romanii n'a 
putut şi chiar n'aii vrut să-i latiniseze. Din ce în ce mai scăpătați 

sub raportul moral şi intelectual, Grecii iotuşi şi-aii păstrat astfel 
străvechea lor naţionalitate, o păstreză şi o vor păstra şi de acum 
înainte. Amestecul medieval cu Slavi, cu Albanesi, cu Români, cu 

cine mai scie cine, — un amestec care făcea pe al-de Fallmerayer 

să, tăgăduscă elenismul palicarilor de astădi — acel amestec gre- 
cisă pe cei ce se însoţiaii cu dinşii, dar pe dinşii nu i-a româ- 
nisat, nici albanisat, nici slavisat. Ca naţionalitate, Kir-lane se 

trage d'a-dreptul din Leonidi şi din Aristoteli, din 'Temistocli şi 
din Platoni, din acea pleiadă de capete sublime şi de inimi uriaşe, 
a cărora resărire pe un peticuţ de spaţiu într'un peticuţ de timp 

este un fenomen fără păreche în istoria omenirii. Grecii actuali 

sînt o continuitate directă a vechilor Elini, tot aşa precum Copţii 

actuali, fără graiul cărora nu s'ar fi putut descifra hieroglifele, sînt 

o continuitate directă a vechilor Egipteni. 

Numai şi numai legionarii romani ar îi fost în stare să des- 
naţionaliseze pe Greci, şi ei n'ai făcut'o. In Grecia cea cucerită 
— observă Mommsen (Rom. Gesch. V, 249) — se învăță mai 

puţin latinesce decum se învăţă grecesce în Roma cea cuceritore. 

Mai mult decât atâta; Romanii îngăduiai de bună voe Grecilor 

să greciseze întrega parte meridională a Peninsulei Balcanice, în 

care de altmintrelea procesul de grecisare se începuse deja sub 

Filip şi sub Alexandru cel Mare. La umbra aquilei capitoline, 

acâstă propagandă grecâscă se întindea pînă la Balcani. In Tracia, 

proprii disă, devenită provinciă romană cu un secol înainte de 

cucerirea Daciei, inscripţiunile pină la Traian, sub Traian şi după 

„Traian sint aprope tote grecesce; ba chiar şi legionarii cei mai 

curați Romani, bună-6ră un Aurelius Mucianus, cum s'ar gice la noi 
un „Aurel Mucânu“, îşi făceaii fală de a nu serie lătinesce, ci: 
Auioehos Movxiavos 7resrogravăs uodgrns 1gics mgerogiou etc. (Dumont, 
Inscr. de la Thrace p. 11; cfr. Heuzey et Daumet, Mission de 
Macâdoine, Paris 1864; 0. Anronnus, Ilofama 85 Pyuexir, Petersb.
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1880.) Este archeologicesce absurd de a crede că Românii de astădi . 
din Macedonia, din Epir, din Tesalia, s'aii format acolo în acea | 
epocă, şi vom ved6 mai jos că -acâsta este absurd nu numai 
archeologicesce. La, nord însă, între Balcani şi între Dunăre, apoi 
pe întregul teritorii ilirice ocupat astăgi de elementul. serbo-eroat, 
cu atâta şi mai vîrtos în Dalmația cea pe atunci privită ca o parte 
a Italiei, cultura latină şi numai latină se lăţia, fără nici o pedecă 
de-asupra substratului tracic, pe carel metamorfosă, şi prin care 
se metamorfosă ea-insăşi într'o naţionalitate românescă trans-danu- 
biană, paralelă cu naționalitatea românescă cea cis-danubiană din 
Carpaţi, născendă -ce-va mai târdiii din aceleaşi două ingrediente — 
din Latini şi din ramura, tracică a Dacilor. In Epir, graţiă unor 
fericite împregiurări topice excepţionale, Tracii scăpaii şi de Greci * 
şi de Romani, însă numai acolo. 

Românii şi Grecii împărțiati dară atunci, între secolii III — VII, 
în do jumătăţi aprâpe d'o potrivă întinderea Peninsulei Balca- 
nice: unii la nord de Balcani, cel-lalţi la sud. Grecii mai aveaii 
pe de-asupra insulele şi făşii grecisate din Asia şi din Africa, 
ba, încă şi oraşele din Dobrogea şi de lingă Dunăre, iar Românii, 
pe lingă Oltenia, Banatul şi o parte din Ardsl, îşi tindeaii ramure 
peste Pannonia, unde mai în urmă îi găsi năvala maghiară. 
Cat se atinge de Muntenia propriii disă şi de Moldova, să nu 
căutâm acolo pe Români în acea epocă, în care vijăia pe țermul 
nordic al Mării-Negre rostogolirea hârdelor resăritehe spre gurele 
Dunării. Dela, Nistru şi pină la Olt era o adevărată vale a plân- 
gerii, de unde nu scăpai decât numai d6ră înfundându-te în 
creerii Carpaţilor. 

E comic, şi totuşi este forte adevărat, că cel mai vechiu mo- 
nument al limbei române, un monument istoricesce mai preţios 
pentru noi decât însăşi Columna lui Traian, se datorâză unui 
catâr, „câ 4juiovo“ despre care vorbesc pe larg doi scriitori bizan- 
tini din secolul VI: 'Theophanes în Zorogrâv figlo. dea, şi 'Theophy- 
lactus Simocatta în Totogia oixovpusvmj. Incepend dela 'Thunmann şi 
pină la Cipariu, începând dela Cipariu şi pină la mine, toți pe 
rind sîntem nevoiţi a incăleca pe acel năsdrăvan catâr, fără care 
nam fi în stare astădi a dovedi printr'un text ne'ndoios vechea 
latinisare a Tracilor intre Balcani şi între Dunăre. Eră pe la
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anul 580, sint acum trei-spre-deci vecuri. Chaganul Avarilor pustiiă 
Imperiul Oriental. Doi hatmani romani, Comenţiol şi Martin, as- 
cunși în codrii Balcanilor, ait năvălit de acolo pe neaşteptate asupra 
barbarilor. Isbânda era sigură, să nu se fi intâmplat catârul de 
mai sus, care purta o povară. Povara alunecându-se şi cădend de 
pe catâr, fără s'o bage de samă stăpânul dobitocului, un alt ostaş 
strigă cât îl ţinea gura să se întorcă ca s'o rădice: zueve 
zoeva gedree = tornă, tornă, fratre! Așa dice Teofane, şi 
tot aşa povestesce Teofilact, la care însă este forma retornă: 
derdova, Şi se mai adaugă că aceste cuvinte erai în limba țerei, 
adecă, in graiul lăcuitorilor din regiunea Balcanilor : „Eruogip re 
viciu“. Intrega 6ste a lui Comenţiol şi a lui Martin fiind compusă 
din Români, ţipetul „târnă, fratre!“ produse între dinşii o mişcare 
de spaimă, căci el însemna retragere: înturnare sati re'n- 
turnare. Românii dară ai fugit, insă „târnă, tornă, 
fratre“ ne-a remas, încât istoricul trebui să bine-cuvinteze acea 
fugă, datorită unui catâr. 

Ac6sta se petrecea, încă o dată, în a doua jumătate a seco- 
lului al VI-lea. 

Precum la nord în Dacia peste substratul tracic se aşternuse 
stratul latin, tot aşa dară aii despărut Tracii sub Latini la sud în antica 
Mesiă, iar cu atât mai virtos nu puteai să nu dispară în regiu- 
nea, liriei, unde elementul tracic fusese cel de'ntâiii cucerit ŞI 
latinisat. 

In locul numerâselor dialecte tracice de altă dată, trebuiau 
să se formeze trei mari dialecte trăco-latine : dialectul daco-latin 
în Carpaţi, dialectul meso-latin în Balcani şi dialectul iliro-latin 
spre Adriatică ; trei dialecte cari, dela apus spre răsărit, alesibuiaii 
o prelungire organică a grupului dialectelor italiene. 

Afară din Epir, Traci nu mai erai nicăiri, adecă nicăiri nu 
se mai vedeai pe de asupra. 

Acum, în secolii VI şi VII, se arată un noi strat: stratul 
slavic. Intr'un mod sporadice şi fără a remân€ pe loc, ci numai 
năvălind, pră&dând, invărtindu-se şi apoi întorcându-se, Slavii făcu- 
seră cunoscinţă cu Peninsula, Balcanică deja cu mult mai de "nainte, 
mai ales amestecați pintre Goţi, pintre Huni, pintre Avari. In 
deşert insă slaviştii de altă dată cu generalul Gertkow în frunte 
Şi d. Drinow mai încâce (3acenezie Bankanckaro noayocrpoga Caaganami,
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Moscva 1873), şi-au bătut şi'şi bat capul de a găsi locuinţe com- 
pacte statornice de. Slavi în Dacia pînă la secolul VI, jar peste 
Dunăre pînă cu un secol mai târdii, | 

Pentru a ajunge la scopul lor, Gertkowii şi Drinowii sînt siliţi 
a alerga la următârele mijlce : | 

10. dînşii eai invasiunile momentane de Slavi, şi chiar apari- 
ţiunile individuale de câte un Slav, drept aşedăminte etnice per- 
manente, ca şi când — de pildă — ar susţine cine-va că România 
a fost colonisată de Germani fiind-că armate austriace au trecut 
pe la noi nu o dată, sai fiind-că un Winterhalter a fost sub-mi- 
nistru la Finance, iar un Van Saanen la Externe ; 

20. dinşii restălmăcese prin lexiconul slavic vechea nomencla- 
tură topică şi personală a Peninsulei Balcanice, adecă nesce cu- 
vinte al cărora sens nu se scie şi, prin urmare, e lesne orl-şi-cui, 
când apucă o vorbă en bloc fără s'0 descompună în tulpină şi "n 
sufix şi fără a se întemeia pe vr'o lege fonetică, să-i dea tot 
felul de sensuri cu ajutorul unor asemenări curat materiale, .de 
exemplu un Hasdei prin cele trei senuri /-s-d pote să devină la- 
tinul Hosidius sai evreul Khisdai sati olandesul Heusde; 

30, în fine, dinşii resping mărturia contrariă a texturilor celor 
mai necontestabile, bună-6ră a împăratului Constantin Porfirogenet, 
şi se întemeză pe vre-o interpolaţiune posteriâră dintrun text in- 
diferent, bună-dră, pe pasagiul despre cele „Ş6pte nâmuri slavice“ 
în "Tracia la Armânul Moise de Choren, scriitor din secolul V, dar 
a căruia, cronică a fost refăcută în secolul X, când s'a şi interca- 
lat in ea, pasagiul în cestiune, luat din Anastasius Bibliothecarius, 
scriitor din secolul IX. 

Nici o dovadă seri6să despre aşegarea Slavilor pe Peninsula 
Balcanică înainte de secolul VII, nu există. 

„Cele „ş6pte nâmuri slavice“ ne întimpină pentru prima 6ră 
la Bizantinul Teofane sub anul 678, o sută de ani după „t6rnă, 
târnă, fratre“, 

Pe când Românii din Balcani strigau: târnă, torn ă, 
fratre, —-tot atunci trăia Gotul lornande, ajuns episcop al] 
Ravennei în Italia, şi trăia Grecul Procopiii, devenit prefect al 
Bizanţiului, cele mai sigure doă izvore despre începuturile Slavilor 
pe Peninsula, Balcanică, cele mai sigure nu numai prin aceea că
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erai contimpurani, dar mai ales prin călătoriile lor şi prin înalta 
posiţiune politică a amindurora. Pe timpul lui Procopiu şi al lui 
lornande, adecă în secolul VI, la m6qă-di de Dunăre nu se afla 

încă nicăiri nici un aşedămint slavic, ci numai la nord, şi anume 
în sus dela gurele Dunării. lIornande, mai ales, descrie pe cât 

se pote de limpede marginile topografice ale celor doă mari ra- 

mure slavice orientale de atunci: Anţii şi Slavinii. Slavinii — 

dice el — se intind dela Dunăre pină la Nistru şi apoi spre 

nord pînă la Vistula, iar Anţii dela, Nistru spre resărit pînă la 
Nipru. 

Noi am tradus din textul lui Iornande numai partea care se 

cuprinde in tâte ediţiunile şi în tâte manuscriptele. Am lăsat fără 
traducere pasagiul, pe care slaviştii, cu Schaffarik in cap, îl tăgăduesc 

sub cuvînt că n'are nici un înţeles: „sinnlos“ (Abkunft d. Slawen, 

115). Acel pasagiu însă se găsesce atât într'un manuscript forte 

important, precum şi m primele ediţiuni, şi dacă el nu avea nici 
un înţeles pentru Schaffarik, la căpătat totuşi pentru Zeuss, iar 

dela Zeuss încoce se mai întăresce printr'o descoperire archeolo- 

gică. Pasagiul în cestiune sună într'un manuscript: „a civitate 

novi et Sclavino rumunnense et lacu qui appellatur 

Musianus“; în primele ediţiuni, începend dela a lui Bonaven- 
tura Vulcanius: „a civitate nova et Sclavino Rumun- 

nensi et lacu qui appellatur Musianus“. „Lacus Musianus“ 
se scie că este lacul Ramsin din Dobrogea. Aci: se împacă, 

toți comentatori. Ceea, ce nu plăcea lui Schaffarik este anume: 
„Selavinum Rumunnense“. Zeuss, un cap genial ca linguist şi ca 
istorie tot-o-dată, acela care — după expresiunea lui Răsler (Ub. 

d. Zeitpunkt d. slaw. Ansiedlung, în Sitzungsb. d. Wien. Akad., 

phil.-hist. CL. t. LXXIII p. 96) — ne minunâză cu atât mai mult 

cu cât mai bine îl cunâscem: „ein Forscher den wir desto mehr 

„bewundern, je mehr wir ihn studiren“; Zeuss, reproducând pa- 
sagiul de mai sus (Die Deutschen u. die Nachbarstâmme p. 

593 —4), constată că „Civitas Nova“ se numia la Bizantini oraşul 
Nicopole, iar „Sclavinum Rumunnense“ — ice el — ar 

put să fie actualul sat Slăveni din districtul Romanați, astfel că 
textul întreg din Iornande însemnâză că lăcuinţele Slavinilor se 
intindeau în jos. pînă la gurele Dunării şi pînă la Olt: „die nord- 
lichen Grenzen der Sklawenen ligen so am Dniester und an der 
Weichsel, die sudlichen an der Donaumiindung und der Aluta.“



XIII 

Şi când gicea acestea pe ghicite prin puterea, geniului seii, Zeuss 
nu sciea că satul Slăvenii de lîngă Olt a fost în adevăr un punct 
forte însemnat deja în epoca romană. Cu alte cuvinte, Zeuss nu 
putea să scie ceea ce va vorbi în urmă despre Slăveni d. A. Odo- 
bescu bună-dră, când — profitând de săpăturile altora de mai 
"nainte — ne dă în studiul sei despre „Antichităţile din Roma. 
nați“ (Scrieri t. 2 p. 414, 447) următorea notiţă : „Mai spre nord 
„la Slăveni, alături cu calea lui Traian, este o cetate pătrată cu 
„şanţ întreit şi cu un turn lingă dinsa, aşedate drept pe malul 
„inălţat al Oltului. In rîpa de sub cetate şi sub curtea d-lui Mur- 
„Săşenu s'a deschis la 1837 o boltă subterană, din care s'aii scos 
„mai multe tăblițe de pâtră sculptate cu iconele deului Mitra şi 
„cu inscripţiunile: SOLI. INVICTO. MITHRAE., şi un altar pur- 
ptând cuvintele: ARA. SOLIS....* Şi apoi mai jos adaogă: „Iată 
„acum informaţiunile ce ne veniră dela Slăveni (plasa Ocoluluj) : 
„în acâstă comună Slăvenii se află în centrul seii ruinele unei vechi 
„cetăţul, care, după cercetările făcute prin bătrânii comunei, nu se. 
„scie de când şi de cine este zidită, ale cărei şanţuri se văd a fi 
„fost numai de pămînt, iară nu de pstră saii de cărămidă. Bănuţă 
„cu înscripțiuni forte vechi s'aii găsit adesea de locuitori pe rui- 
„nele acestei cetăţi. Se mai află încă prin acestă comună, ruinat, 
„un drum aşternut cu pictră măruntă, avend direcţiune dela, mi6gă- 
„nâpte spre mi€dă-gi prin comună, care se dice a, fi fost făcut de 
„impăratul Traian. (subser. P. Ionescu . ..).% 

In România sînt mai multe sate numite „Slăvesci“, dar — 
afară, de acel sat de lîngă Olt — nici o localitate nu portă nu- 
mele de Slăveni, în care se păstreză atât de viu „Scelavi- 
num“ al lui lornande, „Sclavinum Rumunnense“, adecă 
Slăvinul românesc, marginea cea apusână a stăpânirii 
slavice la noi în secolul VI. Sufixaţiunea românâscă cea mai obici- 
nuită a nomenclaturei de sate fiind în „-esci“ şi în „-eni“, Săveni 
este o formă posteriră analogică în loc de vechiul Slăvin, „Selavi- 
num“, în care ne întimpină sufixul în, un sufix mult mai rar, dar 
forte caracteristic în numiri topice oltene: Severin, Marotin, Poto- 
pin, Scoreodin, Robotin, Sâmbotin etc., şi "n cele personale ca: 'Tu- 
dorin, Florin, Sorin şi altele. Fie topic, fie personal, sufixul nostru -în 
este vechiul latin onomastice -mus, na, num, maj adesea numai
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amplificativ ca în „Severinus“ din „Severus“, „Justinus“ din 

„Justus“, „Constantinus“ din „Constans“, „Paulinus“ din „Paulus“ 

ote. “Topicul „Slăvin“ cată dară să se fi născut din personalul 

„Slăvin“, -o amplificaţiune printa”un sufix curat românesc din nu- 

mele „Slav“ fârte întrebuințat altă dată la toţi Slavii: Sla- 

vata, Slavek, Slavko, Slaven etc. (Mopomkuus, Huenoenos P. 179— 

80; cfr. Beneanns, Tpaxarst P- 348). Românii, ca şi alte popore, îm- 

prumutaii numi personale de pe la, toţi vecinii, adesea fără nici o 

schimbare; pe „Slav“ însă ei Lai românisat în „Slăvin“ printr'o 

sufixaţiune de tot romanică. Mai este de observat că între .do& . 

vocale sa conservat în „Slăvin“ ca şin „Severin“, căci fonetica 

numirilor topice şi personale diferă în acâstă privinţă de fonetica 

vorbelor comune, în cari un asemenea tinde a se vocalisa ca 

în „cal=ital. cavallo“. Identificarea, între Slăvenii de astăi şi în- 

tre „Sclavinum“ din secolul VI, bănuită de Zeuss printr'o inter- 

pretare exclusiv istorică a textului lui Iornande, se confirmă dară 

pe deplin prin archeologiă şi prin linguistică tot-o-dată. 

Intregul pasagii: „Sclavini a Civitate Nova et Selavino Ru- 

„munnensi et lacu qui appellatur Musianus usque ad Danastrum 

„et in boream Vistula tenus commorantur ; hi paludes sylvasque pro 

„civitatibus habent“ însemneză, astfel: „Hotarele Slavilor se încep 

„în centru dela Dunăre în faţa Nicopolei, apoi la stânga dela Olt 

„în dreptul Slăvinului românesc, iar la drâpta dela lacul Ramsin 

„in Dobrogea, mergând de aci spre nord şi spre resărit pînă la 

„Vistula şi pină la Nistru, pe unde nu sînt oraşe, ci numai bălți 

„Şi păduri. 

Cele trei puncturi sudice, lornande le înşiră în ordinea im- 

portanţei lor relative: Nicopole, Slăvin, Ramsin; iar la „Sela 

vinum“ el adaogă epitetul „rumunnense', „românesc“, tocmai 

pentru a se feri de confusiune, de Gră-ce in pasagiul întreg e 

vorba de poporul Slavinilor, cărora „Sclavinum“ nu le aparţinea, 

ci aparţinea Românilor. 

Acest „rumunnensis““ ne aduce a-minte că sufixul -ensis de- 

venise aşa dicend specific pentru numirile etnice din Dacia: 

1 Boxivoiov, Iagijvotot, Torxogwjvarot, Ilorovi aripa, Sa40u040v, Kawxoipotot, 

Koripotov, Parexijvotot, Amicenses, Picenses etc. la Ptolemei , la 

Dione Cassiui, la Ammian Marcellin şi la alţă. Cătră aceste numiri



XV 

etnice din Dacia, „Namen dakischer Volkerschaften“ după expre- 
siunea lui Pott (Personennamen p. 459), se mai adaogă acum: 
Rumunnenses, — prima menţiune textuală a formei Ro- 
mân sai Rumân. 

Pe când d. Gr. Tocilescu scormolesce cu sapa în mână şi 
descopere in Dobrogea oraşul roman Tropaeum, despre existința 
căruia nu mai e chip a ne îndoi, îmi pare bine de a descoperi şi 
ei, la un alt capăt al lumii românesci, oraşul oltenesc „Sclavi: 
num rumunnense“; totuşi, mai puțin norocos decât vechiul 
mei elev şi acuma iubit coleg, acestă descoperire ei cată so îm- 
părțesc cu reposatul Zeuss, ba încă trebui să-i las lui partea cea 
mai frumâsă. Merg cu altruismul şi mai departe: îmi pare reii că 
împărțsla nu s'a făcut mai de 'nainte între Zeuss şi între d. A. 
Odobescu, căruia, un Zeuss ar fi trebuit să nui scape din vedere 
când scriea tocmai despre Slăveni. ” 

La lornande ramura, Slavinilor se întindea dela Dunăre în sus pină la Vistula, pe când la resărit de dinşii lOcuia,. ramura Anţilor dela Nistru pînă la Nipru. Acestă preţi6să indicaţiune „Vistula“ ar fi ea singură de ajuns pentru a ne arăta că Slavinii eraii anume Poloni, iar Anţii—Ruşi sai mai bine Ruteni. Polonii dară ai fost aceia, cari în secolul VI ocupaseră întrega Moldovă cu Muntenia pină la Olt Şi cari — cu câte-va decinii de ani mai în urmă — s'a revărsat. peste . Dunăre pentru a da acolo nascere naţionalităţii bulgare. La, acest polonism al Bulgarilor noi vom 
reveni mai jos. De-o-cam-dată să trecem la Serbi. 

Ceea ce Procopiii şi lornande sint pentru inceputurile Bulga.- rilor, pentru începuturile Serbilor este împăratul Constantin Porfi- 
rogenet. Nimeni nu era mai în posițiune decât, dinsul de a cu- 
n6sce tot ce se petrecea sai ceea ce se petrecuse într'o epocă destul de apropiată în marginile şi la hotarele imperiului. 
Ei bine, el ne spune forte limpede că întrâga ginte serbâscă, 
Serbii proprii dişi şi Croaţii cu diferitele lor Subdivisiuni, s'a 
aşedat pe teritoriul spre Adriatică în secolul VII, sub împt- 
ratul Eraclii, adecă ce-va înainte de anul 640, şi că se pogorise 
acolo din părţile Bavariei (Bay.fagsia) învecinate cu Franconia 
(Boayyia = Francia orientalis), deci nici decum din Rusia, şi nici 
din Galiţia, după cum unul după altul şi unul dela altul tot repetă,
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slaviştii, ci anume din ramura cea mai occidentală a, Slavilor, 
adecă din ramura, bohemă. 

Se pare că însuşi cuvintul Serb a fost într'o vreme re-care un nume generic pentru întrega ramură bohemă, Aşa gişii So- rabi din Lusaţia, cară îşi dai ej înşii numele de „Serbi“ întocmai ca şi Serbii din Peninsula, Balcanică, vorbesc un dialect bohem, amestecat cu elemente polone. Nu e "apoi fără, însemnătate, că în cronica bohemă rimată a luj Dalimil, scrisă pe la anul 1300 pe basa legendelor poporane, ne întimpină următorul pasagiu despre „Ceh“, fabulosul părinte al naţionalităţii boheme : 

W srbsk6m jazyku jest zemie 
Jejito Charwati jest imie, 
W tej zemi biese lech 

Jemuz imie biese Cech . .. 

Adecă : „In gintea serbă este o ț6ră, care se numesce Croaţia, ; „în acea, ţ6ră era un boier, care se numia, Ceh ...“ Scriind acestea, 
pe la finea secolului XIII, Dalimil nu putea av6 în vedere vre-o altă Serbiă sai vre-o altă Croaţiă decât singurele cari existat atunci şi cari există pînă astădi. Prin urmare, unicul sens legen- dar, care se pâte da întrun mod firesc pasagiului de maj sus, este că la Bohemi era încă prospătă în secolul XIII tradiţiunea, despre strînsa, lor legătură de nâm cu Serbii şi cu Croaţii Şi despre vechea, respândire a numelui de Serbi peste întrâga ramură bohemă. Dalimil se împacă pe deplin în acâstă privință cu ceea ce ne spune Constantin Porfirogenet. 

Bulgarii priviţi ca o coloniă polonă şi Serbii ca, o coloniă bo- hemă, iată ce-va, cu totul noi, deşi resultă d'a-dreptul din mărturia făntânelor istorice celor mai temeinice. 
Acestă mărturiă atât de Positivă n'o vedeaii cre predecesorii mei, aceia cari citeză mereii pe Iornande şi pe Constantin Porfiro- “genei ? Negreşit că ei o Vedeaii, dar se sbuciumaii a no vede, adecă a o încungiura sai a o restălmăci prin fel de fel de terti- puri, numai şi numai fiind-că pe cei tendenţioşi îi nemulțuunia că Slavii nu sint destul de vechi pe Peninsula Balcanică, iar pe cei



; 

/ 
/ 

XVII 

ogari îi încurca o teoriă linguistică cu desăvirşire falsă, 
pe care dinşii O îmbrăţişară fără s'o fi cercetat mai de aprope. 
Vom vorbi numai cu aceşti din urmă, a cărora retăcire e de 
bună cyedinţă. 

obrowsky împărția pe toţi Slavii în do ramure: o ramură 
orieptală, în care el bagă pe Ruşi, pe Bulgari şi pe Serbi, şi o 

ură occidentală, în care el pune pe Poloni şi pe Bohemi. Cri- 
tfiele acestei clasificaţiuni, aşa cum ni le dă Dobrowsky (Institu- 
ones linguae slavicae, Vindob. 1822, p. 1), sînt tote fără nici o 
reutate. Primul criteriii este că Slavii orientali dic „razum“, pe 

când cei occidentali „rozum“; ultimul criterii este că Slavii orien- 
tali gie „desnitza“, pe când cei occidentali „pravitza“; şi tot aşa 
sint cele-lalte opt din numărul total de gece criterie. După nesce 
asemenea criterie, Rutenii trebuese despărțiți de Slavi orientali, 
căcă ei die „rozum“, nu „razum“, 

Nu după deosebiri lexice şi nu după forme rare sati isolate 
„se clasifică dialectele unei familie linguistice, ci ele trebuesc clasi- 
ficite după trăsurile cele fundamentale fonetice. Ast-fel, de exem- 
plu, ceea; ce caracterisă graiul rusesc şi pe cel rutenesc după î6te 
dialectele tin tote monumentele literare, întru cât nu s'a furişat 
în ele imiba bisericâscă, paleo-slavică, este aşa numitul pleni- 
Son, Tusesce nonnornacie, adecă sonurile liquide 7 şi v provâcă o 
reduplicare vocativu a, silabei, de ex. „golovă“ în loc de „glăva“ 
sai „glăva“, „gorod“ în aan ue „grod“ sait „grad“, „korăli“ în 
loc de „kroli“ sai „krali“ ete. Acest pleni-son, cu care sai bă- 
lăbănit toţi Slaviştii începând dela Vostokov şi pînă la, Potebnia, 
este atât de esenţial și atât de circulator în graiul Ruşilor şi al 
Rutenilor, încât isbesce dela cea de'ntâiii clipă urechea, ori-căruj 
ne-Rus saii ne-Ruten. Nici Polonii, nici Bohemii, dar nică Serbii, 
nică Bulgarii, nu cunosc câtu'şi de Puțin acest fenomen fonetic, 
de ajuns el singur pentru a constitui o unitate dialectală deosebită 
ruteno-rusă, 

Unitatea ruteno-rusă este aceia pe care Iornande. o nu- 
mia Anţi, „Antes“,. spunându-ne că ei stăpânesc de 'ncolo de 
Nistru şi că sint ramura cea mai puternică a ginţii slavice: „for- 
tissimi eorum“, ceea ce e adevărat pină astădi. | 

Alături cu unitatea ruteno-rusă, fără ca să vorbim aci despre 
dialecte mici, cari lesne işi pot găsi locul intern sai intermediar 
cin dată ce se va stabili o adevărată clasificaţiune a dialectelor 

35,456. 111. 
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celor mari, ne intimpină alte do& unităţi. slavice dialectale: unita- 

tea polono-bulgară şi unitatea bohemo-serbiă. 

Pe Polono-bulgari îi caracterisă : A Ă 

10 Vocala, nasală. In vechea bulgară, adecă în aşa numita pal 

slavică, acâstă vocală se represinta prin literele cirilice x şi 

rostite ca on şi en în francesul „bon“ şi “fin“; la Poloni ea 

    

scrie astăgi prin a şi e cu cedilă: a, e. La Bulgarii actuali vocal: 

nasală s'a păstrat numai în unele localităţi saii în unele vorbe, 
dar totuşi s'a păstrat cu o deplină certitudine. Fenomenul a fost 
indicat de de-mult de Grigorovi€, apoi studiat de Miklosich (Die 

Sprache d. Bulgaren, Wien, 1858) şi urmărit de Hattala (Kuiji- 

Zevnik, î. 2 p. 461 sqq.). Intre vocala nasală polonă şi între cea, 

bulgară nu există cea mai mică diferinţă. Nici Ruteno-ruşii, nică 

Bohemo-serbii nu cunosc acâstă particularitate atât de carantari 

stică pentru fonetismul polono-bulgar. Luând exemple dir. 

blicat de Hattala, noi vedem bulgăresce „enzik“ = pol 
(enzyk)“, pe când rusesce, rutenesce, bohemesce şi -« 
vintul sună „iazyk“ sai „iezik“ fără nici o nasa” e 

"Don! „reka (renka)“, pe când ruses » bo- 
să că in mâstre Ea „rând“, 

a , i „atat anume 

ma VBOh- i 1 DID pa Î putut îm- 
prumuta dela Poloni, numa u.... | „ Poloni, nici o 
dată dela cei-lalţă Slavi. La cei-lalţă Slav, aa on Şi en nu ne. 
întimpină nică în graiul de astădi, nici în. monumentele lor cele, 
maj vechi, afară numai de dialectul sloven, despre care: vom 
vorbi mai jos. za 

20 Sonul dz pe lingă 2 nu există nici la, Ruteno-ruşi, “nici la, 
Bohemo-serbi, ci numai la Polono-bulgari. In grafica cirilică. 2 se 
scriea 3 şi se numia „zemlia“, lar da se scriea s şi se numia 
pdzialo“, fie-care son posedend câte un semn grafic deosebit. 
Câte un semn grafic deosebit at ambele sonuri şi 'n alfabetul 
slavic cel numit glagoliță. Miklosich a dovedit de de-mult, că li- 
tera s şi cea, corespundătâre din glagoliţă exprimă tot-d'a-una 
anume sonul dz (Rad jugoslov. Akad., IX, 11—16). Tot aşa în 
texturile cirilice românesci s se rostesce tot-d'a-una, dz şi este mai 
cu samă des în cele moldovenesci: pasă = radă, Epănsa= brânză . 
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etc., dar smior=zălog. Polonesce se scrie 2 şi dz: „ziemia“ şi 
„dzien“. La, Bulgarii de astăgi sonul dz, ca şi vocala nasală, nu 
se mai aude pretutindenea, dar pe unde s'a păstrat, acolo sună 
curat polonesce, şi fraţii Tzankof (Gramm. d. bulg. Spr. 7) observă 
cu drept cuvint: „das z in einigen Wortern wird in manchen 
Gegenden wie das polnische dz ausgesprochen“. In bul- 
garul davăneţ „clopoțel“ dz sună întocmai ca în polonul dewonel 
„clopoțel“, rusesce zvonok, bohemesce zwonec. Nemie analog la toţi 
ceilalți Slavi, afară de Slovaci, la cari cătră elementul bohem s'a 
adaos cel polon.  Belo-ruşii sînt pe jumătate Poloni prin. conso- 
nantismul lor. La Ruteni dz sună numai. în cuvintele împrumu- 
tate dela Poloni saii dela Moldoveni; iar la Montenegrini este un 
italienism: „2 dolce“ ca în „razzo“ saii „pranzof. : 

3% In fine, Polonii şi Bulgarii se întălnesc în sonul a, pe 
care Ruteno-ruşii şi Bohemo-serbii rostesc ie. In alfabetul cirilice 
acest îa e represintat prin litera “k numită „ati“. Imprumutând 
cirilică, dela vechii Bulgari, Românii ai conservat lui “k valdrea-j, 
cea adevărată, pe care Ruşii şi Serbii ai schimbato în fe. 
Numai Bulgarii şi Polonii gic: viara ('kpa)“ —nu „viera“, „eniuzdo'. 
(rur&349)“ —nu „gniezdo“, „neviasta, (negkera)“ —nu „neviesta€. - | 

În acest mod, trei particularităţi fonetice de cea mai mare. 
însemnătate: vocala nasală on şi en (4, a), duplul z şi dz (3, 8). 
şi iatismul în loc de ietism, stabilesc o unitate dialectală polono- 
bulgară în oposiţiune cu unitatea dialectală, cea ruteno-rusă. 

Unitatea bohemo-serbă, pe de altă parte, se caracterisă prin: 
1% Funcțiunea vocalică a, lui r. Bohemesce şi serbesce se dice 

de o potrivă îrn, prst, krk etc., acolo unde toți cel-lalţă Slavi tre- 
„bue să recurgă la o vocală propriii disă: fern, perst. Nici Ru- 
teno-ruşii, nici Polono-bulgarii nu cunosc acest fenomen. 

2% Din tâte dialectele slavice, numai Bohemii şi Serbii posedă 
quantitatea prosodică: vocale lungi şi vocale scurte în sensul. cel 
clasic musical al cuvîntului. O vocală lungă, la Bohemi pote fi scurtă 
la Serbi şi vice-versa, după cum este chiar în unele dialecte boheme 
saii serbesci, dar fenomenul în sine e același, şi el deosebesce cu - 
totul unitatea bohemo-serbă de cele-lalte două unităţi: cea ru- 
teno-rusă şi cea polono-bulgară. Compare ori-cine :
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Rusul: Polonul : Bohemul. Serbul: 
voloto bloto blâto blâto 

soloma siloma slâma, slăma 

zdorov zAr6wW zdrâv zdrăv 

ceresnia, __ czeresznia tresne trănia ete, 

Despre accentuaţinnea polono-bulgară şi cea bohemo-serbă noi 

vom vorbi mai jos. 

A pretinde că Rutenii şi Ruşii aii avut şi ei o-dată vocala 
nasală sau vocala liquidă şi le-aii perdut mai în urmă, sai că 
Polonii nu avuseseră dintru 'ntâii pe de şi Vaii căpătat mai tar- 
git, este a confunda noţiunea, concretă de un dialect naţional cu 
noţiunea abstractă de o limbă primitivă comună unei ginţi. E 
vorba de Ruteni, de Ruşi, de Poloni, de Bohemi, de când Rutenii 
sint Ruteni, de când Ruşii sint Ruși, Polonii Poloni şi Bohemii 
Bohemi, lar nică decum nu e vorba de o teoretică epocă anteridră 
unitară, 

Ei bine, de când Rutenii sint: Ruteni şi Ruşii Ruși, adecă 
dintro peri6dă cu mult mai veche decât secolul VI — şi numai 
acest secol ne interesă pe noi în studiul de faţă, — ei n'a nici 
o urmă de vocala nasală a Polono-Bulgarilor, de vocala liquidă, 
a Bohemo;serbilor, de dz, de quantitate prosodică. ete. 

Ori-care ar fi fost, sub raportul fonetismului, ipotetica „limbă, 
primitivă comună“ a Slavilor, ea se diferenţiase în câte-va dialecte 
mari dintr'un timp immemorial, fie-care mare dialect dobândind 
un caracter propriii prin acelaşi proces prin care s'au caracterisat 
mai înc6ce Bulgarii şi Serbii: stratificaţiune. Acestă lu- 
crare a substraturilor eterogene asupra diferenţiării Slavilor era, 
cât p'aci s'o ghicâscă eminentul linguist rusesc Baudouin de Cour- 
tenay, elev al lui Ascoli, dar a trecut iute pe d'asuprai cu urmă- 
t6rea, observaţiune nedesvoltată, şi neaplicată: „Probabil o înriurire 
„Străină, de alt n6m, a comunicat deosebitelor grupuri de dialecte 
„Şi Sub-dialecte slavice caracterul cel distinctiv al fie-cărul grup.“ 
(Ilporpaxua merniii, Kazan 1881 p. 145: „B&poazaoe uyxoe, rnocrpannoe 
BIAHIE, CO0OMABIIEE OTAĂAEHEIU Xpy ANA COBARCEIX napbuiii un roBopoB cBoeGpasnerii xapaxrep“). 

| Trei straturi de o potrivă slavice aşedându-se fie-care în trei 
regiuni diferite peste câte un altfel de substrat etnic, unul a de- 
venit bohem pe Elba, celalt polon pe Vistula, cel de al treilea
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ruteno-rus pe Nipru saii pe aiurea, şi din acelaşi moment fone- 
tismul fie-căruia din ele este un fonetism a-parte. Substratul Bo- 
hemilor va, fi fost celtic sai german, substratul Ruteno-ruşilor va, 
fi fost tătăresc sai fines, nu se scie; cu mai multă, siguranță, se 
pote crede că substratul Polonilor a fost anume litvan, Şi numai 
asupra, acestuia, din urmă noi ne vom opri o clipă. 

Litvanii nu sînt Slavi, după cum nu sînt nici Germani, ci o 
ginte indo-europeă separată. Prin încălcări succesive din partea 
altor n&muri, ei aii ajuns a fi puţin numeroşi, dar totuşi se îm- 
părţesc în doă mari dialecte: cel litvan propriti dis şi cel letic, 
după ce un al treilea, dialect, cel prusic, a dispărut cu desăvirşire. 
Leţii saii Latișii sint ramura cea mai nordică, lîngă Marea-Baltică,; 
Litvanii propriu dişi, ramura cea sudică, sînt din vecii vecilor la 
costa Polonilor, în acelaşi chip în care Bascii sînt la costa Spa- 
niolilor saii Bretonii la costa, Francesilor, adecă: înghițind Spa- 
niolii substratul iberic, ai rămas neînghiţiți numai Bascii; înghi 
ţind Prancesii substratul gallic, ai rămas neînghițiţi numai Bre- 
tonii; înghițind Polonii substratul litvan, pe care'l cotropiseră la 
aşedarea lor in regiunea, Vistulei, numai o parte din acel substrat 
a remas neînghiţită, 

Acea vocală nasală pe care n'o ai Ruteno-ruşii şi Bohemo- 
serbii, pe care n'o are nici chiar ramura, cea letică a Litvanilor- 
Litvanii propriii dişi o aii pe deplin desvoltată, de unde dînşii, 
ca substrat, ati dat-o stratului polon. 

Comparaţi : 

Vechiu bulgar:  Polon: Litvan: Rus: Ruten: Bohem: Serb: 
desenti dziesienâ d6simtis desiati: desiati deset deset 
penta pienta pântis piata piata peta peta. (pintene) 
menkuki  mienkki mânkas miagkil  miahkyi  m&kky  mek 
zenti zien6 gentis ziati ziati zet! zet 
zonbui zonb zambas zub zub zub.. zub (zâmbesc) 
mondri mondry mandrus mudryi  mudryi moudry mudr (mânâru) 
ronka renka, rankă ruka, ruka, ruka, ruka (poruncă) 
blonaiti blondzi€ blansti bluaiti bluditi blouditi bluditi (blândă) 
ongli Wengiel anglis ugoli uholi uhel ugali... 

Lăsâm ca alţii să, urmărâscă mai departe ceea ce noi ne 
mărginim aci de a, indica pe scurt, căci nouă ne ajunge a, constata, 
conformitatea faptului istoric cu faptul linguistic. Când Iornande 
aduce pe Bulgari dela Vistula, iar Constantin Porfirogenet pe Serbi 
din Bohemia, mărturia lor, atât de ponderâsă prin sine însăşi,
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nu numai că nu e în contradicere cu adevărata clasificaţiune a 

dialectelor slavice, ci tocmai se controi6ză şi se intăresce prin 

acestă, clasificaţiune. 

In invasiunile Polonilor peste Dunăre, înainte de aşegarea lor 

acolo, ai participat une-ori şi cete vecine ae Ruteni de peste Nistru, - 

adecă — în graiul lui Procopiii şi al lui lornande — pe lingă 

„Slavini“ ai fost şi „Anţi“, din. cari unii n'ai putut să nu r&- 

„mână şi ei peste Dunăre. Pe de altă parte, la năvălirea Bohemi:or 

în laturea superidră apus6nă a Peninsulei Balcanice, l-ai insoţit o 

samă de cete invecinate de Poloni, după cum ne dă a înțelege 

însuşi Constantin Porfirogenet, când ne spune că unul din principii 

serbesci era venit din regiunea Vistulei: „sis zov morauov Biolas“. 

Dar grosul naţionalităţii bulgare sa format din Poloni cu un 

amestec prâ-mic de Ruteni, iar grosul naţionalităţii serbe s'a for- 

mat din Bohemi cu un amestec prâ-mic de Poloni, în ambele ca- 

sură. fără nici un ingredient de Ruşi proprii dişi. 

Aceste do straturi slavice, cel polon de o parte şi cel bohem 

de alta, sait suprapus d'o potrivă stratului anterior românesc, 

aşedat; el-însuşi dela Marea-negră pînă, la Marea adriatică peste sub- 
stratul primitiv tracic, adecă s'aii suprapus celor dob dialecte latine 

tranșdanubiane despărute : cel meso-latin şi cel iliro-latin. Românii de 

peste Dunăre aii fost slavisaţi astfel pe de asupra, ceea ce vrea 

să, dică că, Slavii de peste Dunăre aii fost românișaţi astfel pe de 

de-supt: raport de strat şi de substrat. 

Inainte de a trece mai departe, un cuvint despre Slovenii cei 

din Carintia şi din Stiria, cărora şe6la lui Miklosich, sait mai bine 
a lui Kopitar, le atribue limba paleo-slavică, dându'i numele de 

paleo-slovenică. 
Strinsa, înrudire dialectală a Slovenilor cu Sevbii este mai pe - 

sus de ori-ce îndoslă, şi totuşi ei posedă pînă astădi pe a-locuri 

“vocala nasală ca Polonii şi ai avut'o deja în secolul X, judecând 

după textul aşa numit frisingian. Vocala nasală nu este singura, 

particularitate fonetică, care'i unesce cu Polonii. In acelaşi text 
frisingian, bună-6ră, ne întimpină contracţiunile ba, me pentru 
tvoia, mote, întocmai ca, polonesce, şi pină astăgi la Sloveni, ca şi
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la Poloni, -circulsză de o potrivă &lek şi dloceh: — catek şi czlowiek. 
Numele lor medieval „Sclavini“, identic cu numele medieval 

„Selavini“ al Bulgarilor, indică €răşi un singur dialect polon, des- 

părţit în doă ramure. Epoca despărțirii cată să fi fost secolul VI, 

pote chiar secolul V, când dintr'un punct comun la nord-ost de 

Carpaţi, adecă din Galiţia actuală, ramura cea mai orientală s'a 
pogorit spre gurele Dunării, unde ni-o arată Procopii şi Iornande. 

Cealaltă ramură, mai occidentală, remasă de'ntâiii în Galiţia, a în- 
ceput apoi, prin trecătorile munţilor Tatra, şi Beskid, a străbate în 
Pannonia, nu înainte de finea secolului VII, după ce adecă o ra- 
mură a Bohemilor ocupase deja Iliria. Din -Pannonia invasiunea 
maghiară împinse o parte din aceşti Poloni cătră Carintia, şi 

cătră Stiria, unde ei s'aii amestecat cu Serbii. 

Slovenii formâză astfel un dialect intermediar între unitatea, 
polono-bulgară şi între acea bohemo-serbă. In timpul petrecerii lor 
în Pannonia — o vom ved6 mai jos — Slovenii sai intălnit cu ele- 
mentul românesc. Dela acesti Sloveni, iar nu dela Bulgari, ai că- 
pătat Ungurii cuvintele lor cu vocala nasală: pântek := nara, 

Tend = “paz, szerentse — capata, parancs -- nopăux etc. Aceşti 

Sloveni, la rindul lor, dela Românii din Pannonia, iar nu dela cei 

din Dacia, aii căpătat unele particularităţi linguistice, bună-6ră, 
diftongul nostru oa (Miklosich, Lautl. p. 228). 

Este de observat că, după cum trecerea Polonilor din Mol- 

dova în Bulgaria în secolul VII a permis Rutenilor a se aşeda în 
urmă pe malul nordic al Dunării, tot aşa Rutenii ai profitat de 
pogorirea celor-lalţi Poloni în Pannonia pentru a urmă şi acolo după 
dinşii, prin aceiaşi cale a Tatrei şi a Beskidului, agedându-se în 
unele părţi nord-ostice ale Ungariei, unde-i găsim pină astădi. 

Cât se atinge de cestiunea, dacă limba paleo-slavică este ve- 

chea bulgară saii dacă e vechea slovenă, apoi pe noi — întru cât 

vechea, slovenă şi vechea bulgară represintă de o potrivă un dia- 

lect paleo-polon — ea ne preocupă f6rte puţin în casul de faţă: 

lăsâm pe slavişti să se certe ei-inde-ei. 

Raportul de strat şi de substrat constitui substanţa 
unei naţionalităţi. Cătră acestă substanţă se adaogă pretutindeni 
din când în când accidente, adecă o intervenire superficială 
a unor elemente etnice străine, deja după formarea, cea, definitivă,
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a unei naţionalităţi. Penicienii au fost un accident la vechii Eleni. 

In 'Pracia occidentală a fost un accident elementul celtic al Scor- 

discilor sai al Tauriscilor; în Tracia, orientală, elementul german al 

Bastarnilor. Goţii, Gepidii, Longobardii,. apoi Hunii, Avarii şi câţi 

alţii, ai fost accidente pe întrega Peninsulă Balcanică. La Neo-la- 

tinii din Apus n'a fost decât un accident reversarea elementului 

germanic peste stratul latin cel suprapus acolo substratului celtic, 

iberic, etrusc, pe a-locuri chiar pelasgic. Din strat şi substrat se 

nasce organismul unei naţionalităţi; prin accidente se pre'noesc 

moleculele acestui organism, se activeză, circulaţiunea, dar organis- 

mul remâne acelaşi. 

În desvoltările de mai sus noi n'am vorbit nemic despre ele- 

“mentele cele accidentale turanice pe Peninsula Balcanică. Bohemii 

găsiră în: Iliria stoluri de Avari, cari ai perit fără a lăsa mai ne- 

mic fino-tătăresc în naționalitatea serbă. Asupra Polonilor, abia 

aşedaţi în Balcani, năvăliră alte stoluri fino-tătăresci, aşa numiții 

Bulgari din părţile rîului Volga, cari se arătaseră din când în când 

şi mai "nainte în imperiul bizantin, atârnaţi la hordele cele cotro- 

pitore ale Hunilor (Zeuss, op. cit. 710—27), şi cari de astă dată, 

devenind stăpâni, deteră „Slavinilor“ lui Iornande şi ai lui Proco- 

pii pină şi numele de „Bulgâri“. Un nume şi nemic mai mult. 

Bulgarii sînt Tătari numai prin nume, după cum numai prin nume sint 

Germani. Francesii: „Franken“; după cum numai prin nume „An- 

ţii“ lui Procopiă şi ai lui Jornande sint Scandinavi, căci „Rus“ 

era numele Varegilor celor veniţi în Rusia din Svedia. De aceiaşi na- 

tură ne-reală este numele de „Romani“, „Papoto“, pe care şil dai 

Grecii moderni. 

Tătăresc între Greci, Slavi şi Români nu e aprâpe nemic pe 

Peninsula, Balcanică, afară numai dâră de unele figure cu nasuri 

turtite sai de unele căpăţine brachy-cephalice, pe cari le studiază 

antropologiştii, dar cari nu dovedesc nemic, chiar dacă ele s'ar pute 

supune unui serios control statistic. La Serbi, la Bulgari, la Ro- 

mâni, pretutindeni n6murile turanice se desnaţionalisaii din dată 
ce se vedeaii isolate de restul Tătărimii. Ore unde mai sînt astăgi 
Cumanii din Moldova ? | ” 

_ „Pentru Peninsula Balcanică întregă, 'Tătarii ai fost ca o 
vijeliă care trece înainte, iar Slavii — Poloni spre resărit, Bo- 

hemi spre apus — au fost o mânsă plâiă- care, întrând adânc în 
pămintul cel românesc de mai "nainte, a făcut să rodescă acolo
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do& naţionalităţi nou& pline de viitor: naționalitatea bulgară şi 
naționalitatea serbă. 

Fiind vorba despre numele „Bulgar“, pe care şi-Vaii însuşit 
mai fârgii Slavinii lui Iornande şi ai lui Procopiiă, aci este locul: 
de a observa în trâcăt că pină 'n timpii de tot noui el era cu 
desăvirşire necunoscut Românilor.  Moşii şi strămoşii noştri nu- 
miau tot-d'a-una pe Bulgari Şchiai. Aşa, de exemplu, despre 
cucerirea Bulgariei de cătră Turci cronicarul oltân Moxa (Hasdei, 
Cuv. d. bătrăni, 1, 402) gice: „,Baiazitii prinse pre Şuşmanii dom- 
nulă Şchiailori del tăă, ani 1395, atunce luară, Turcii ţara 
Şchiailorii cu totuli...“ Cuvintul „Schiaii“, ca simplu epitet, 
căpătase în gura, poporului român înţelesul de „naiv“ sai „rustic“. 

„Mitropolitul Dosofteiu dice într'un loc (Synaxar, 1683, Dec. 29, 
f. 244 a): „om prostaeu şi şehiau şi cu totuli ţărănateci“. 
Să se bage de samă că în „Şehiau“, nefiind un nume personal sai 
topic, ci un termen comun, s'aii păzit cu rigore legile fonetice : 
„Şehiai“ derivă din „Sclavum“ prin același trecere a lui cl in 
chi şi prin aceiaşi vocalisare a lui v între vocale ca în „chee“ 
vechiu „chiae“ din „clavem“, „chiamă“ din „elamat“, „rii“ din 
„rivum“ etc. Românii dară nu cunosceait decât numele cel pri- 
mitiv al ramurei polone aşedate în secolul VII peste substratul 
meso-latin: „Selavini“ la Iornande, „xwlafmoh“ la Procopii. Alba: 
nesii, al cărora fonetism se apropiă in acestă privinţă şi ”n 
altele multe de cel românesc, nici dinşii nu numesc pe Bulgari 
altfel decat Ştia, Bulgaria — Ştiinică, 

Despre rolul substratului românesc în nascerea şi 'n desvol- » 
tarea Slavilor trans-danubiani ai vorbit mat mult sai mai puţin 
unii şi alţii, mai ales reposatul Miklosich, şi eu însumi în studiul 
mei: „O pagină din sintaxa româno-albanesă“ (Cuv. d. bătr., 
II p. 611 —687). Va fi mult, mult, fârte mult de vorbit de acum 
înainte. Aci noi vom atinge un singur punct, care va, întregi cele 
dise mai sus despre polonismul Bulgarilor şi bohemismul Serbilor. 

| Cele trei unităţi dialectale slavice se deosebesc una de alta 
nu numai prin fonetism, dar şi prin accentuaţiune. Ruteno-ruşii 
ai o accentuaţiune de tot liberă: accentul pote să cadă pe ori-
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“care silabă a cuvintului. La Poloni şi la Bohemi, din contra, ac- 

centul este nestrămutat, şi anume: la Poloni .tot-d'a-una pe silaba 

penultimă, la Bohemi tot-d'a-una pe prima silabă. Aşa, de exemplu, 

numele riului Ialomiţa p6te să fie accentat rusesce în patru feluri: 

Ialomiţa, Ialomiţa, Ialomiţa şi Ialomiţă; polonesce numai: Ialomiţa; 

bohemesce numai: Iălomiţa; — trei sisteme de accentuaţiune cu 

desăvirşire deosebite. 
De aci urmeză că la Bulgari, după cum este la Poloni, ac- 

centul ar trebui să cagă tot-d'a-una pe penultima, iar la Serbi, 

după cum este la Bohemi, tot-d'a-una pe prima; şi întocmai aşa 
ar fi fost, dacă substratul românesc cel trans-danubian n'ar fi 

sguduit accentuaţiunea celor do straturi slavice de acolo. Românii, 

ca şi Italienii, avend o accentuaţiune pe deplin liberă, au altoit'o 

Serbilor şi Bulgarilor. Acâstă libertate de accentuaţiune s'a socotit 

pînă acuma la Serbi şi la Bulgari ca un semn de unitate dialec- 
tală cu Ruşii, pe când în faptă Ruşii, precum am v&gut, n'a avut 
de loc a face nici cu Bulgarii, nici cu Serbii. Insă accentuaţiunea 

-românâscă n'a putut să distrugă peste tot la Serbi şi la Bulgari 

cele doă sisteme anteridre, astfel că sistema penultimară cea po- 

lonă se mai recunsce pină astăgi la Bulgari, iar sistema primară 

cea bohemă se mai recundsce pină astăgi la Serbi. Şi lată cum: 

10 Unele sub-dialecte bulgare, bună-6ră Zagoricenii şi Costu- 

renii, accentâză tot-d'a-una pe penultima întocmai ca Polonil, 

ddno, momee, râkă, Zână, dăte, dvear, îmrel, galeno, cetiri, zat- 

voreni, napravila, mesetina, babitkă, golămo, kraliţă ete. etc,, 

mutând accentul în flexiune 6răşi întocmai ca Polonii, de exemplu: 

din ovar „cioban“ ovtârkă „ciobancă“ = polonesce din „owczarz 

-— owczdrka“ (Tzonev, Za udarenieto v bălgarski ezik, în Sbornik 

t. 6, Sofia 1891, p. 23). | 
20 La Serbi, sdruncinându-se accentuaţiunea bohemă prin 

înriurirea substratului românesc, a rămas totuşi tendința, de a 

accentă pe cât se pote mai sus, astfel că la aud se pare ca şi 

când accentul ar fi tot-d'a-una pe prima silabă. Din acâstă eausă, 

ca o dovadă de tendinţa cea generală, când un nume se constru- 

esce cu o preposiţiune, numele pâte să devină atonic, urcându-se 

accentul pe preposiţiunea, bună-dră: nă ranu, nă vodu, prăko 

brda etc. (Miklosich, Lautl. I, 820), întocmai ca bohemesce: db 
den, pod nohou etc., ceea ce la numi disilabice sai polisilabice e 
peste putinţă în cele-lalte dialecte slavice.
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Cunoscutul” profesor dela Belgrad, d. Stofan Boskovi€, actualul 
ministru al Serbiei în România, mi-a observat înti:o di că din 
toți străinii, Slavi şi ne-Slavi, Bohemii. sînt aceia cari învâţă mai 
lesne şi vorbesc mai bine serbesce. Şi nu e de mirare, de vreme 
ce numai pe Bohemi nu-i pâte încurca, vocala r, quantitatea pro- 
sodică şi accentuaţiunea serbâscă. | 

In acest „chip băgarea Serbilor şi - Bulgarilo" în unitatea ru- 
teno-rusă a fost pînă acum ca un fel de ilusiune optică, datorită im- 
pregiurării că Ruşii, Serbii şi Bulgarii ai acelaşi alfabet şi aceiaşi 
limbă, bisericâscă. | E 

Limba bisericescă mai cu deosebire, adecă vechea bulgară, 
a servit a formă limba rusâscă cea literară, dândui un aspect 
fOrte depărtat de graiul rusese poporan şi apropiândo într'un 
mod artificial de graiurile slavice trans-danubiane, şi aceiaşi 
limbă bisericâscă a fost, în curs de secoli limba oficială şi literară 
a Serbilor, astfel că — la prima vedere — rusesce, serbesce şi 
bulgăresce se pare a fi mai-mai. tot una, deşi în realitate aceste 
iei graiuri aparţin la trei unităţi dialectale diferite, 

„Prin fonetism, pină şi. prin accentuaţiune, întru cât nu s'a 
amestecat în ele substratul cel românesc, bulgara esţe un vechiu 
dialect polon, .serba un vechiii. dialect bohem. 

La Bulgari, fără, îndoâlă, înriurirea românescă. se resimte mai 
puternic decât la Serbi, ceea ce însemnâză una din trei: 

10 Sai că stratul serbesc a fost, în provinciele pe cari le-a ocu- 
pat, mai num&ros decât stratul bulgar în cele-lalte provincie ; 

| 20 Sai că Meso-latinii ai fost mai compacţi şi mai energică sub 
Bulgari decât Iliro-latinii sub Serbi ; 

30 Sau că Serbii n'a încetat mult timp de a fi în contact 
cu dialectele cele înrudite dela, Iliria în sus pină la, Bohemia, pe 
când Bulgarii s'a vădut, de o dată despărțiți de trunchiul Polonilor, 
aşa, că cei dentâiui ai putut să, resiste mai bine decât cei-lalţă 
acţiunii substratului românesc. 

Cate-trele causele ai putut să concurgă la producerea, efectu- 
lui ; causa a, treia însă ni se pare a fi fost; cea mai decisivă: grabnica 
isolare a Bulgarilor de elementul polon şi prelungita comunitate 
a. Serbilor cu elementul. bohem,. * |
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Îndată după trecerea şi aşedarea Slavinilor peste Dunăre, 
fostele lor locuinţe dintre Olt şi Nistru aii fost ocupate de cătră 
porţiunea cea mai apusână a Anţilor, anume de cătră Ruteni, cari 
s'aii grăbit a apuca Moldova, unde aii şi r&mas în curs de mai 

mulţi secoli, "luptându-se sai înfrăţindu-se acolo cu Pecenegii, 

cu Comanii, apoi cu Românii. Pe lingă Ruteni, cată să fi 

fost şi stoluri de vechii vecini ai Polonilor Litvani, polonesce 
„Lâtwa“, un n6m mult mai sălbatec decât Slavii şi a cărora atin- 

gere de atunci cu Românii, deşi forte scurtă, totuşi ne-a lăsat o 

amintire supărăci6să în cuvîntul „litfă“ sau „liftă“: „litfă rea“, 
„liftă spurcată“. Acâstă „litfă“ sau „liftă“ la Moldoveni şi Ia, 

„Munteni nu se pote trage decât numai din acea epocă, de 6ră-ce 

cu Litvania proprii gisă Românii dela Dunăre n'ai fost nici o 

dată în vecinătate. Prin Ruteni dară şi prin cei-lalţi, continuitatea 

între Slavini, adecă vechii Bulgari, şi intre Poloni a fost 
astfel ruptă pentru tot-d'a-una. Substratul românesc a putut; să 

lucreze fără nici o pedecă asupra stratului bulgăresc, şi a lucrat, 

atât de viguros, încât nu numai a modificat gramatica şi a sgu- 
duit accentuaţiunea, dar încă a transmis Bulgarilor trăsurile cele 
mai caracteristice ale vocalismului românesc: pe ea, pe oa şi pe 

vocala obscură mobilă. Despre ea şi oa la Bulgari noi nu vom 

vorbi aci; despre vocala obscură mobilă vom constata numai că, 

Bulgarii, întocmai ca Românii şi contra tuturor legilor foneticei 

slavice, lasă pe a a trece în d de câte ori a perde accentul: 

„Slâtkă şi slătkă, ca la noi bârbă şi bărbat. 

Incepând de pe la finea secolului VII şi pînă pe la începutul 

secolului X, adecă într'un interval de cel puţin două sute de ani, 
s'au cristalisat naționalitatea polono-română a Bulgarilor şi naţio- 
litatea bohemo-română a Serbilor, deja după ce se tradusese Sânta, 

Scriptură în vechea bulgară, de vreme ce în limba acelei traduceri 

nu se recundsce încă puternica lucrare a substratului românesc 

asupra stratului slavic. In acest interval de timp, la finea seco- 

lului IX, cade năvălirea Ungurilor în Pannonia, — un eveniment 
care a dat nascere Moravo-românilor pe de o parte, pe de alta 

Macedo-românilor şi Istriano-românilor. 

Noi înlăturâm cu totul pe făimosul Notarius anonymus Belae
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Tegis şi cele-lalte făntâne în cari se afirmă, că Maghiarii la întrarea, 
lor în Pannonia ati găsit acolo pe Slavi, mai corect pe Sloveni, 
şi pe Români. Acele făntâne pot fi criticate, pot fi bănuite, pot fi 
spulberate, pot fi hunfalvisate » — puţin ne pasă. Ca punct 
de plecare, nouă ne ajunge un text istorie mai pe sus de tote texturile: existinţa Românilor în Moravia. Este un text, pe care o mie de Răsleri nu vor fi în stare să] restârne, şi nici măcar 
să'l restălmăcâscă în felul lor. Acei Români cum re ar fi putut 
ei să nemerâscă în Moravia, dacă nu i-ar fi împins într'acolo din 
Pannonia năvălirea Ungurilor ? 

Astăgi, în urma cercetărilor lui Miklosieh şi ale lui Bartos 
(Moravsk6 ValaSsko, în Osvăta, 1880 p. 369 —86), naminea, nu se mail îndoesce că Valachii din Moravia sînt adevăraţi Români, cu desăvirşire slavisaţi de nu se mai scie de când, dar mai pă- strând încă multe cuvinte românesci, unele sub forma ro- mânescă cea mai veche, de exemplu „glag = chiag“, din latinul rustic „clagum = coagulum“, cu nemuiarea, lui cl în Chă, sai „me- renda = merindă“, latinul „merenda“, cu netrecerea lui e în ş, Moravo-românii aii conservat chiar unele vorbe romanice despărute din graiul românesc, bună-dră ptropa“ = francesul „troupe“ = spaniolul „tropa“. Un Moravo-român, Bene$ Kulda, a publicat în do& tomuri basmele româno-morave (Morawsks năroâni pohâdky, Praha, 1874—5), în cari cititorul se isbesce mereii de asemeni românismi. Epoca slavisării acestor Români din Moravia este aşa 

de veche, încât nici un document morav nu-i deosebesce de cej- alţi Slavi de acolo. In actele morave din secolul XI abia se mai găsesc câte-va numi personale românvesci, precum „Crisan“, „Bu- kan filius Neg“ şi „Kokor“ întrun act din 1052 (Boczek, Cod. 
Morav. 1, 125), cari însă nici acelea nu sînt pe deplin sigure. Aşedarea dară a acelor Români în Moravia, trebui urcată, cu vr'o doi secoli mai Sus, întâlnindu-se astfel din punct în punct cu nă- vălirea Ungurilor în Pannonia, 

Năvălind în Pannonia despre nord şi orient, Ungurii ai tre- buit firesce să împingă pe Românii de acolo în cele 498 direcţiuni opuse puncturilor de întrare, adecă spre occident şi spre sud. 
Spre occident ai fost împinşi Românii pe cari îi găsim apoi în Moravia, cu totul despărțiți de restul românimii Şi Slavisaţi fără,
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nici o greutate; spre sud, adecă peste Dunăre, aii fost împinse 

alte cete de Români, din cari unii, cei :din Bosnia mai ales, şi-aii 
păstrat mult timp naționalitatea şi s'ai serbisat d'abia după se- 

"colul XV (Miklosich, Wander. d. Rumunen, 3—6), alţii — Istriano- 
românii — aii nemerit tocmai pe la Triest, unde aii putut să re- 

siste bine-rei serbisării,. mulţumită stăpânirii italiene de acolo; 
în fine o samă, numărul cel mai mare ,. trecend prin ele- 
mentul serbesc şi prin cel bulgăresc, s'aii strecurat în Mace- 
donia, în Epir şi 'n Tesalia, unde nu s'au desnaţionalisat din 
causă că acolo se incepuse deja lupţa între Greci şi, între Slavi, 
astfel că nici Grecii nu mai erau tară, nici Slavii nu se întăriseră 
încă. Profitând de acest antagonism, Românii sciură cu dibăciă a 
se însoţi: când cu Grecii contra Slavilor, când: cu Slavii contra 
Grecilor, căutând mai pe sus de tote a se consolidă el-înşişi, iar 
după ce se consolidară, peste vr'o doi secoli şi mai bine, ei ai. 
isbutit a fundă, imperiul româno-bulgar al Asanilor. 

Aşa dară, nascerea, Macedo-românilor, a. Istriano-românilor şi 
a Moravo-românilor datâză de o potrivă din secolul X, nefiind ei 
toţi alt ce-va decât nesce Daco-români împinşi din Pannonia spre 
sud şi spre apus prin năvălirea maghiară. Tocmai acesta resultă, 
Şi din cronica rusâscă a, lui Nestor, scriitor din secolul XI, care 
dice sub anii 886—898 (ed. Miklosich p. 12): „ai trecut lingă 
„Kiew Ungurii, pe delul ce se numesce cel unguresc, Și ajungend . 
„la Nipru ait aşegat, corturile. lor, căci umblă şi ei: cu corturi ca 
„Oumnanii, şi venind din părţile resăritului s'au repedit peste 
„munţi mari şi ai început a face r&sboii cu Românii şi cu Slovenii 
„cari lOcuiaii acolo, fiind-că de 'ntâit lăcuiseră acolo Slovenii, apoi 
„Românii ai cuprins pămîntul Slovenilor, de aci Ungurii ai 
„gonit pe Români şi ai remascu Slovenii, pecari 
„l-au supus, şi de atunci se chiamă Ţera-Ungurâscă, şi ati început, 
„Ungurii a face r&sboiii Grecilor, predând Tracia şi Macedonia 
„bină la 'Tesalonica,, şi ait început a face r&sboiii: cu Moravii şi 

„cu Bohemii....“ In acest preţios text nu numai se constată că 
Ungurii ai găsit pe Români în Pannonia: „pocasa voievati na 
ZivuStaia tu Vlany“ Şi că tai alungat de acolo: „Ugri prognaa, 
Vlahy i naslăai$a zemliu“, dar se mai constată tot-o-dată că miş- 

„area cea centrifugă a Ungurilor s'a făcut anume în cele dot di- 
recţiuni: spre sud cătră Balcani şi spre apus cătră Moravia: prima 
mişcare ne-a explicat deja mai sus originea Românilor, trans:
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danubiani de astăgi, far a doua mişcare pe aceea a Moravo- „românilor. 
a In cronica lui Nestor trebue despărțită cu Stăruinţă partea, cea dela inceput, în care nu se află nici o indicaţiune CrOnolo- Sică, de partea cea următore, unde evenimentele sînt înşirate an după an, anume dela anul 852 încâce. Prima parte, o stângace țesetură de legende, n'are aprope nici o valâre istorică. Acolo, bună-6ră, Nestor ne spune de 'ntaitt că „Vlachii“ ai alungat pe toţi Slavii din regiunea Dunării, făcendui să plece spre nord, apoi mai jos ne povestesce că apostolul Andreiii a găsi pe Slavi tocmai la Novgorod, de unde resultă că acea alungare a tuturor Slavilor din regiunea Dunării se intâmplase cu mult timp înainte de Crist, de vreme ce pe timpul apostolilor ei erati deja aşedaţi la, Novgorod, iar prin urmare numele „Vlachilor“ nu se mai pâte aplica nici chiar Ja vechii Romani, astfel că şedla lui Schaffarik se v&du silită a preface pe acei »Vlachi“ în Gali şi a născoci o fantasmagoriă a unor lupte. pre-istorice între Slavi şi Celţi. Incă odată, prima parte a cronicei lui Nestor e aprope o galimatiă. Cu totul alt ce-va este partea cea cronologică. Aci călugărul dela Kiew, înşirând lucruri :apropiate de timpul sei şi despre cari el avea, informaţiuni precise, devine unul din isvârele cele mai pre- ţiose pentru istoria medievală a Europei orientale. De acâstă na- tură este şi reluţiunea de mal. sus a luţ Nestor despre mersul, Ungurilor pe lingă Kiew, despre trecerea lor prin Carpaţi, despre întrarea în Pannonia, despre lupta cu Slovenii şi cu Românii, de. spre gonirea Românilor. Acâstă relaţiune resistă ori-cării restălmă- ciri rosleriane. 

Primul text, care menţioneză, pe Macedo-români, este din anul 976, adecă numai vro Opi-deci de“ ani după năvălirea Un. gurilor în Pannonia. Acel text se cuprinde anume la. Bizantinul Kedrenos (II, 435) şi ne spune, că atunci un principe bulgar a fost ucis de „nesce drum a ŞI români“: „rragă rwov Blog 5 9u- zâv“, Românii cel fugăriţi din Pannonia nu erai incă aşedaţi: ni- căiri într'un mod statornic, ci alcătuiai d'o-cam-ată, cete de beje- nară fără adăpost. 
Peste un secol lucrurile se schimbă. La Bizantinul Kekaumenos, scriitor de pe la 1070, al căruia text s'a descoperit -abia de vr”o dece ani, ne întimpină; -următorul pasagiu.:
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Ilagayytli Să duiv ua) rois 25 vu 
roiro: înce dt ro riiv Dioxov yâvos 

ErLoTOv ze mavreitis (201) xal Greg 

Toceţupttvov, pre sis Fsov îxov zigrw 

Gov puize sic Baoiita pjre els 0uy- 

yevi, 3) gilov, diia cyovitouevov rictv- 

Tag xerangeyuarevsoYar Wsiderai dă 

mol ue xitrre” mă Guviusvov 
za  Exdlormv 0Qx0vG ggixmdeoratovc 
meos toic Sauroii gilovg xa aero 
Gadiws: roroivres 00eigporronjoeis el 

ovvrexviag xc vogitouevor d Tov- 

tov dmatâv Toug driovorigous' 0u- 
dimore 9 îgulasev TTiOTiv 7008 Tia, 

0003 7r00s Tous doxatortgous Baoilsic 

râv Pouaiwv. IloieumYtvres neaga roă 
Baoitos Toaavoi xl rcavreităg îx- 

roBtwres fdiecav, nul Toi Baoritos 

aăriv ZlexeBdiov aroogaytvros xe 11jv 

xegaliv îm dvgaros dvaermytvros îv 

uton- rii moie Popaiov. Oiror yde 
siolv oi Aeyouevo dxi xal Btovot; 
fxouv dă 706reg0v rânoiov roi davow- 
Biov morauoi za roă Xcov, 0v viv 1c0- 

Tauov Săfav xeioăuev, îvda Stofor 

dgrios olzovomw, îv Oxugoig a) duo fd- 

Toi TOmoig. 'Tovroig Yaogoivrec Ure- 

„givovro dyărnv «ci doviwcrw 7r00$ zois 
doxatorigovs Boogiisis aul 2ieoyonevor 
ziv Oxugouoiov limilovro Tes pugas 

Tv Pouciv" 09ev dyatvaut Io ovTEG nat 

curu, de stoyrar, diipYergav aurovg. 

Oi sa îteiVovres Tuw îusios dLeonrd- 

emoav îv ron ri Hreiop na Mans- 

dovig, oi dt 7isioves iruiv Gxnoav 
ziv Elida... 

Să sciți dela mine, voi şi ai 

voştri, că al Vlachilor nem e necre- 

dincăos la culme şi stricat, nici lui 

Dumnegeii ţinând credinţă drâptă, nici 

împăratului, nici rudei sai amicului, 

ci silindu-se a-i amăgi pe toţi. Mari 

minciunoşi şi tălhari vestiți, ei sînt 

pururea gata a jura prietenilor cele 

mai grozave jurăminte, şi a le călca 
apoi cu uşurinţă, făcând frăţii de 

cruce şi cumetrii, meşteri de a înşela 
prin ele pe .cei proşti. Nici o dată 

mau fost ei cui-va cu credinţă, nici 
chiar vechilor împărați ai Romanilor. 

Impăratul Traian îi atacase, i-a strivit 
de tot şi t-a robit, ucidând pe împ&- 

ratul lor Decebal, al căruia cap a 
fost înfipt într'o suliță în mijlocul 

oraşului Roma. Ei sînt aşa numiții 

Daci şi Bessi. De 'ntâiii lăcuiseră în 
vecinătatea Dunărăă şi a fluviului Sai 

numit astădă Sava, unde acum lo- 
cuesc Serbii, în locuri tari şi grele 

“de străbătut, pe cari rădemându-se, 
fâţăriaii iubire şi supunere cătră ve- 
chii împărați, pe când -din întăririle 

lor năvăliai şi pustiiaiti provinciele 

Romanilor, încât aceştiia, perdând 

“răbdarea, precum am spus'o, kai 

strivit.  Atunăă fugind de acolo, ei 
Sai respândit în tot Epirul şi Ma- 
cedonia, cei mai mulţi sai aşedat 

în Elada.... 

(Vasilievski, Cobra n paanasit Bnaanriiiekaro 6oapnna XI Bbra, Petersb., 

1881, p. 106—2, 169). 

In acest, pasagiu, este o parte pe care Kekaumenos a luat'o 

din lecturele sale clasice, bună-dră despre Bessi din Strabone (VII, 

5 $ 12) şi despre lupta lui Traian cu Decebal din Dione Cassiii
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(ed. Gros, IX, 419); este o parte însă, în privinţa căriia el nu 
putea să aibă decât informaţiuni personale, şi anume: 

109 în secolul XI Românii ldcuiai în Epir, în Macedonia, şi 
forte mulţi in Elada,; 

20. acei Români scieati să ameţâscă, şi să înşele prin vicleniă 
pe toți duşmanii lor; 

30 ei veniră acolo, fugind dintro regiune învecinată cu riul 
Sava, adecă nu din Dacia, ci din Pannonia. 

De cătră cine fuseseră alungaţi Românii din Pannonia? acesta 
Kekaumenos n'o sciea, şi de aceea el o atribue întrun mod vag . 
„Yechilor împărați“, cădând astfel în do& nepotiiveli : 

19 ar fi fost absurd ca „vechii împărați“ să fugărâscă pe 
Români din Pannonia tocmai în interiorul imperiului, adecă să-i 
adăpostescă în loc de ai goni; 

2% din causa, acelei fugăriri Românii veniseră a se aşeda pină 
in Elada, unde iarăşi ar fi absurd de ai căuta sub „Vechii îm- 
păraţi“. . | 

Pasagiul din Kekaumenos se pote înțelege pe deplin numai 
întregindu-se prin cronica lui Nestor: invasiunea maghiară a fost 
aceea care alungase pe Români din Pannonia. 

Tuturor istoricilor noştri a remas necunoscut un preţios cri- 
sov dela împăratul bizantin Basilit Bulgaroctonul, care — după 
ce nemicise primul imperii bulgăresc — ne spune în anul 1020 
că „în întrâga Bulgariă se află împrăştiaţi Români, iar lingă rîul 
„Vardari, adecă în Rumelia, lăcuesc o samă de Unguri“: zâ» ave zrd- 
av Boviyagiav Bidyov cel râv regi Tov Bagddgeov Tovoxuv (Loxy6nacriă, 
Hezopia meprneii, Moskva 1871 p. 263). 

Acei Români din 1020 nu eraii Meso-latinii cei găsiţi de Sla- 
vini în Balcani în secolul ' VII şi despăruţi apoi prin amestece 
cu dinşii, ci erati Românii cei alungaţi de cătră Unguri din 
Pannonia pe la 900—950, pe cari gonindu-i Maghiarii,  Todoxout 
în cronicele bizantine, o samă din aceşti Maghiari ati remas şi ei 
în Rumelia, 

Menţiunea Ungurilor la un loc cu Românii în crisovul împă- 
ratului Basiliii Bulgaroctonul e fârte caracteristică.  Pretinde-va 
un Hunfalvy, pentru a nu'şi perde procesul cu Românii, cum-că 
şi acei Unguri lăcuiai peste Dunăre tot din epoca lui Aurelian, 

3
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ca şi colonia cea ungurâscă de lingă Ochrida, pe care o menţio- 

neză Anna Comnena: oi regi cv 'Ayordev olxoivreg Togo? 

Despre aceşti Unguri vorbesce şi Anonimul regelui Bela, când 
ne spune că în invasiunea peste Dunăre, pergend pe căpitanul lor, ei 

din prostiă nu s'aii mai întors în Ungaria: „stultus populus, quia 
mortuo domino suo viam non dilexit redire ad patriam suam“. 
Dinşii au remas dincolo de Balcani din prostiă, fie şi aşa, de 
Gră-ce nu avem nici o probă contrariă; Românii însă, alungaţi din 
Pannonia, de n6mul acestui „stultus populus“, ai trebuit să remână 
peste Dunăre de nevoe. 

Năvălirea Ungurilor a avut o importanță extremă pentru 
istoria Peninsulei Balcanice în vâcul de mijloc. Pe Românii din 
Dacia, tari prin cetatea munţilor, Arpad şi urmaşii sei n'aii fost 
în stare să-i sfărame saii să-i gonâscă, ci chiar din contra ati fost 
aprope tot-d'a-una bătuţi de dinşii; pe Românii însă cei de pe 
şesul Pannoniei, reii adăpostiţi și pote şi reu organisaţi, Maghiarii 
i-au alungat, şi de aci următârele doă consecinţe : 

de "ntâiii, cătră naționalitatea serbă, plămădită din ame- 
stecul Bohemilor cu Iliro-latinii, s'a mai altoit acuma un element 
daco-latin, de astă dată nu ca, substrat, ci numai ca accident, dar 
accident forte însemnat prin înrudirea sa cu substratul, 

al doilea, s'a născut naționalitatea macedo - română, care 
in curs de vro doă-sute de ani, dela secolul X pină la secolul 
XII, n'a încetat de a se tot lăţi, de o parte pînă la pâlele Bal. 
canilor, de alta pînă la nordul Eladei. rr 

" Calea fiind odată deschisă, din când în când puteai a se mai 
adăuga cătră acei Macedo-români cete nouă de Români din Dacia, 
sai din cei eşiţi cu dinşii tot din Pannonia şi cari se opriseră 
printre Serbi. 

Să nu fi fost năvălirea Ungurilor, -nu s'ar fi plămădit acel pu- 
ternic imperii româno-bulgar al lui Ioniţă As6n, care dete Bizan- 
țiului prima, adevărată lovitură de morte. 

Când alăturâză, cine-va, dialectul daco-român saii al Românilor 
proprii dişi cu dialectul macedo-român al Armânilor şi cu cel 
istriano-român al Rumerilor, nu' pote să nu constate următorele:
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| 1% Aceste trei dialecte diferă între ele mai puţin decât dia. 
lectele provinciale din Italia şi din branţa, iar prin urmare e 
peste putinţă ca rumperea continuității între ele să fie veche. 
Separaţiunea, s'a operat fârte târdiii, după ce totalitatea unei sin- 
gure limbi românesci fusese deja pe deplin formată, crescută, şi 
consolidată, ceea ce s'a întâmplat anurme între secolii HI —IX, în 
curs de şâse-sute de ani, în ţâra unde Traian îşi pusese piciorul 
brecend podul dela Severin şi de unde apoi elementul românesc 
sa înţins treptat în Ard6l, în Banat, in Pannonia. 

20 Dialectul daco-român presintă o desvoltare liniştită organică, 
în care nu ne întimpină contrastul între un pr6-mare conservatism 
pe de o parte şi între o prâmare desfigurare pe de alta, ca. la Ma- 
cedo-români şi cu atât mai mult la Istriano-români. Un asemenea 
contrast este resultatul unei sguduiri. Ori-ce sguduire desequilibreză. 
Dialectul macedo-român şi cel istriano-român sai sdruncinat prin 
colindările lor, pe când cel daco-român s'a mișcat simetricesce, 
remânend nestrămutat; in aceleaşi condițiuni teritoriale, climaterice 
şi etnice. 

Faimosa teoriă a lui Răsler este o ipotesă anti-linguistică, şi 
anti-istorică tot-o-dată. Anti-linguistică, de vreme ce ea se înte- 
meiază pe absoluta nescire a legilor de formațiunea, dialectelor. 
Anti-istorică, fiind-că ea uită, în genere că poporele din vâcul de mijloc 
se impingeaii dela nord spre sud, nici o dată dela sud spre nord, 
şi uită în specie că Românii erai atunci ciobani, iar migraţiu- 
nile ciobanilor sint tot-d'a-una 6răşi dela nord spre sud, nici o dată 
dela sud spre nord. 

Când e vorba de începutul popbrelor şi de epoce întunecâse 
din viaţa lor, orice studii exclusiv istoric duce la încheeri gre- 
şite; la încheeri greşite, nu mai puţin, duce ori-ce studii exclusiv 
linguistic. Pentru a nemeri adevărul, sai îneai a ne apropia de 
adevăr, trebui neapărat un studii paralel istorico-linguistic. Câna 
un text istoric se întăresce printrun fapt linguistic sai vice-versa, 
ambele urmărite pe o cale strins metodică, atunci şi numai atunci 
adevărul e găsit. 

Isprăvind, mă 'ntreb acuma: isbutit'am Gre a limpedi proble- 
mele cele mari, puse în capul studiului de faţă ?
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Primul stat etnic cunoscut al Peninsulei Balcanice întregi au 

fost, Pelasgii, o ginte ne-semitică şi ne-indo-europeă, sămânând la 

apucături mai ales cu vechii Egipteni. 

Peste substratul pelasgie, amestecându-se cu el, s'aii aşedat, 
cu vr'o 2000 de ani înainte de Crist, do ginţi indo-europee deose- 

bite: Elinii şi 'Tracii. 
Grecii de astădi, cu tote ingredientele străine primite în cursul 

vâcurilor, sint o continuitate directă a anticilor Blini ; iar o conti- 

nuitate directă a anticilor Traci sînt Albanesii de astădi, cari însă 

represintă numai unul din numărâsele dialecte tracice. 

Afară de Albanesi, toţi cei-lalţi Traci, împărţiţi într'o mulţime 
de popre mari şi mici, aii fost desnaţionalisaţi sub dominaţiunea 
romană, şi anume! Tracii cei sudici, dela Balcani în jos pînă la 

Elada, ai fost grecisaţi, Tracii cei nordici aii fost latinisaţi. 

Latinisarea, Tracilor nordici, făptuită între secolii IN-—VI, ai 
produs trei dialecte traco-latine: dialectul meso-latin între Dunăre : 
şi între Balcani, dialectul iliro-latin între Balcani şi între Adriatica, 
dialectul daco-latin în Carpaţi. 

In secolul VII, aprâpe în acelaşi timp, un popor slavie de 
ramura polonă s'a aşedat peste Meso-latini, cu cari amestecându-se 

a dat nascere naţiunii româno-slavice numite mai târgiii Bulgari, - 
jar un popor slavic de ramura bohemă s'a aşedat, peste Iliro-latini, 
cu cari amestecându-se a dat nascere râmului româno-slavic al 
Serbilor. 

Inainte şi m tot timpul acelor mişcări polono-boheme, Daco- 
latinii lOcuiaii netulburaţi în Oltenia, în Banat şi 'ntr'o parte a 
Ardlului, de unde cu încetul işi întinseră crengile asupra Panno- 
niei, pe când în Moldova şi pînă la Olt se învirtiai — parte Tă- 
tari, parte Slavi — Pecenegii, Comanii, Rutenii, şi chiar Litvanii. 

Năvălirea Ungurilor în secolul X n'a putut să nimicâscă sati 
să alunge pe Românii cei din părțile Daciei proprii gise, dar a 
reuşit să împingă o samă de Români din Pannonia spre Moravia, 
unde ei n'aii întârgiat a fi slavisaţi, iar pe cel- lalţi Români tot 
din Pannonia i-a gonit peste Dunăre, unde dînşii parte s'aii sla- 
visat, parte s'aii păstrat în Istria, Dartea, cea mai mare ai alcă- 
tuit shburele Macedo-românilor de astăgi. 

In acest mod, după secolul X, afară de Daco-latinii cei vechi 
remași în Carpaţi, cari ati păstrat numele de Români, menţionat
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deja la Iornande, s'aii ivit do& odrasle ale lor peste Dunăre :: 47- 
mâni la sud de Balcani Şi Rumerii lîngă, Triest. 

Sint acum trei-deci de ani şi mai bine de când, printr”'o mo- 
nografiă despre Jo în titlul Domnilor români şi bulgari şi printr'un 
studii întitulat „PeriPai Dacii e începusem un şir nentrerupt 
de cercetări analitice asupra istoriei române. Lucrarea de față, 
0 scurtă sintesă a acelei lungi analise, este ultimul cuvînt al 
mei asupra unor măreţe nedomeriri, cari m'ai sbuciumat peste 
un pătrar de secol. Căutând tot-d'a-una adevărul numai pentru 
adevăr, fără nici un folos egoist şi fără nici o tendinţă şovi- 
nistă, sînt fericit de a constata că nu m'âm contradis nici o 
dată în trăsurile cele fundamentale, deşi mi-a plăcut tot-d'a-una 
a m& completa şi une-ori a m8 rectifica eti-insumi în amărunte. 
Dar fericirea mea cea mai mare este, că resultatul definitiv al / 
muncei mele nu împinge la desbinare, ci îndâmnă la înfrățire. 
Tote poporele balcanice, Romârii, Grecii, Albanesii, Serbii şi Bul- 
garii, ne apar acuma ca o singură familiă strîns înrudită, ca un 
ovprdoiov de fraţi, de veri şi de cumnaţi. .
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B, b; lettre et consonne. A doua 
literă a alfabetului, represintând o cou- 
s6nă labială, lină, 

Ca literă, în grafica română cirilică 
se scriea h, B: BapBsa Bacapata, EnpBar. 
In alfabetul slavie acest k=5, ca şi 
iitera a treia B=v, sai format am- 
bele din varianturile paleografice ale 
aceluiaşi B (Bijra, beta), care la vechii 
Greci se rostia ca b, dar în epoca bi- 
zantină era deja cu desăvirşire scădut; 
la sonul o. În alfabetul neo-grec lip- 
sind un semn pentru b, acest son se 
transcrie prin ur, şi aşa îl transerieaii 
altă -dată şi Macedo-românii: MIE g- 
Wrcdrov, urrgocoxg, 

Fisiologicesce, consâna 5 este pe 
de o parte labială, adecă din aceiaşi 
ordine fonetică cu cons6nele labiale 
PD m, vf şi d (0), cărora între 
vocale le corespunde labialul 4 şi 
semi-labialul o (=au), iar pe de altă 
parte este lină (mediă, 'sonâră, slabă), 
de acelaşi grad cu consânele line g, 
d, v. De aci urmeză pentru trece- 
rea lui b în alte labial» şi ?n alte 
line, adecă în alte sonuri de aceiaşi 
ordine sai de acelaşi grad, o posibili- 

35,486. III. 
    

tate teoretică, care însă nu în tâte 
gralurile se realiseză în acelaşi mod, 
ci se deosebesce după caracterul pro- 
prii al graiului. 

La Românt fonetismul în genere 
resultând, în trăsurile sale cele funda. 
mentale, din lucrarea converginte a 

" elementului etnic latin şi a elementu- 
lui etnic tracic, prin aceste două ele- 
mente se explică la noi şi transforma- 
tiunile lui d, din cari cele principale 
sînt două: 

IL 

Șovdirea între b şi v. 

In latina, începând din secolul II, 
tocmai din epoca lui Traian, se începe 
în graii o confusiune între d şi v 
(Corssen, Ausspr.2 I, 131 sqq.), două 
cons6ne de aceiaşi ordine şi de acelaşi 
grad tot-o-dată, ambele fiind labiale 
line, cu deosebirea însă că.b e o con- 
sonă proprii disă, explosivă sati mo- 

„mentană, pe când v este o consono- 
vocală, sonantă sai continuă, astfel 
că trecerea lui b în v e tot-d'a-una o 
slăbire, iar trecerea lui v în d o în- 
tărire. In inscripțiuni latine ne întim- 

4
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pină de o potrivă: debitum şi devitum, 

libenter şi liventer, viridis şi biridis, 

viginti şi biginti, volo şi bolo, vixit 

şi bixet, veteranus şi beteranus, ba 
chiar tripletul: verba, verva şi berba. 

Ca resultat al acestei confusiuni, resimţit, 
in t6te dialectele neo-latine, mai mult 
saii mai puţin, a fost o tractare fârte 

neregulată a ambelor sonuri, latinul b 

trecând în v saii latinul v trecând în 

b sail unul şi altul conservându-se, fără, 

vre-o normă statornică. In loc de re- 

gule dară se pot constata aci numai 

Gre-cari tendințe, precum sînt: 

19. Iniţialul o urmat de o vocală 

tinde a se întări in D: berbece = 

vervicem (ital. berbice, fr. brebis), be- 
şică = vesicam (portug. bexiga), bă- 
trân = veteranum, bâce = vocem (ital. 
voce, boce), biet = vietum, bâtă = vit- 
tam (span. beta) etc.; dar în acelaşi 
timp: vecin, venin, verde, verme, ve- 
spe (portug. bespa), viţă, vorbă, şi o 
mulţime de altele. 

920. Medialul b între vocale isbutesce 
a slăbi în », vocalisându-se apoi de 
tot: cal = caballum (ital. cavallo, fr. 
cheval), nuor = nubilum (it. nuvolo), 
tăun = tabanum (provenţ. tavan), 
şuer = sibilo, treer = tribulo, cot = cu- 
bitum (provenţ. coto şi covado), sei = 
sebum (it. sevo) etc.; totuşi: roib = 
rubeum (portug. ruivo), sgaibă := sca. 
biem, cuib = cubium (it. covo), unde: 
minţinerea lui b pare a se datori nu- 
mai metatesei lui , ca şi 'n atbă = 
habeat; iar pe de altă parte: stavăr = 
stabilem, avăr = habilem, unde o nu 
s'a vocalisat, întrâga silabă „văr =bi- 
lem“ fiind tractată ca sufix. 

3%. Medialul v după o liquidă se în- 
tăresce în b: selbatec = silvaticum, 
cerb = cervus, corb =corvum (it. corvo 
şi corbo, fr. corbeau), nalbă =malvam, 
pulbere = pulverem, şerb = servum, 
albiă = alveum etc., şi numai ex- 
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cepţional: arvă = arvam şi silvă = 

silvam. 

40, Medialul b de 'naintea unei li- 

quide isbutesce a slăbi în e şi apoi a 

se vocalisa: faur = fabrum (fr. or- 
fevre), făurar = Februarium (fr. fevrier!), 

uit = oblito (span. olvidar). 

50. In derivatele din „habeo“ graiul 

conservă la olaltă în flexiune formele 
cu b, cu v şi cu vocalisarea: aveţi şi 

aţi = habetis, aibă = habeat. 

v. V. , 
De altmintrelea latinul 0, întru cât, 

nui urmeză un î, e mai persistinte 

la Români decât lă toţi cei-lalţă Neo. 
latini. El nu trece nici într'o altă con- 

sonă şi nu înlocuesce nici o altă con: 

s6nă afară de v; în cele două-trei ex- 

cepţiuni ca: „corfă = corbem“ şi „bolf 

= bulbum“, trecerea lui L trebui ex- 
plicată a-parte, ca şi înlocuirea lui gu 

prin b în „limbă = linguam“ şi în 

„întreb = interrogo (interroguo)“, pe 

când o asemenea înlocuire nu ne în- 

timpină în „lîng6re = languorem“ saii 
în „ung = unguoi. 

v. Bolf. — Intreb. 

Să cercetâm acuma pe b sub ru- 

portul elementului tracic. 

II. 

Trecerea hi bi în ghi. 

Tote dialectele române cunosc, mai 

mult sai mai puţin, trecerea labialelor 

în guturale de "'naintea lui ș, fie când 

labiala este iniţială ca în: ghine din 

bine, ghie din vie, kicior din picior, 
hire din fire, nie (nyie) din mie, — fie 

labiala medială ca în: a'ghină din al- 

bină, cokil din copil, trandahir din tran- 
dafir, dornire din dormire, - fie lahiala 

urmată de finalul î scăgut la ; ca în: 
cerghi din cerbi, luki din lupi, dorni 
din dormi, —fie, în sfirşit, vocala ş tre- 
entă în ă şi gpoi dispărută ca în: k6tră 
= sită, DBTb=hierb etc., cari în ve.
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chile texturi se scrii: nHă'rpă Sai chiar 
nHta'rpă, hepe8. 'Trecerea cea mai im- 
portantă este a, celor două labiale explo- 
sive b şi p, fiind cea mai răspândită 
în graiu prin numărul cuvintelor. în 
cari ne întimpină şi cea mai variată 
tot-o-dată prin complicaţiuni fonetice 
ulteridre : bi-ghi-bghi-bgi , pi-ki-pki-pci 
(bine=ghine = bghine =bgine; picior= 
kicior = pkicior = peicior = cicior). 
Ajunge dară a supune unui studii 
critic pe ghi din bi, de care nu putem 
despărţi pe fi din pi, pentru ca prin 
însăşi acesta să, se limpedescă cestiu- 
nea celor-lalte labiale guturalisate, cari 
sint de o importanţă, secundară. 

Despre acest fenomen, întru cât îmi 
pociii aduce a-minte, ai scris mai pe 
larg Miklosich , Lambrior, Onciul . şi 
Şăinânu, din cari primii ţrei nai cu- 
noscut în privinţa'i preţiosisimul text 
al lui Cantemir, iar câte-patru nu pu- 
teal să cun6scă adevărata măsură de 
circulaţiune în totalitatea dialectelor 
românesci a formelor celor guturalisate. 
lipsindu-le ast-fel punctul istorie de 
plecare, şi mai ales statistica, fenome- 
nului, nu e de mirare că conclusiunile 
lor sînt cu desăvirşire subiective. 

Miklosich (Lautl. d. rum. Spr. Cons. 
II p. 14 sqq.; cfr. Schucharăt, Litte. 
raturbl. f. germ. u. rom. Phil. 1892 
No. 9) în deşert caută pentru gutura.- 
lisarea labialelor române paraleluri neo- 
latine occidentale. E cu totul alt-ceva, 
când Neapolitanii sai Sicilianii dic 
„chianta“ pentru „pianta“ sai „ghian- 
co“ pentru „bianco“, căci neapolitano- 
sicilianul gli şi i: nici o-dată nu re- 
presintă pe primitivul bi şi pi ca la, 
Români, ci tot-d'a-una pe dl şi pl: 
ghianco = blaneo, chianta = plantam, 
chiaga, = plagam, chiano == planum , 
chiantu = planctum, chieno = plenum, 
chiu = plus, chiummo = plumbum ete. 
Guturalisarea grupurilor consonantice 
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bl şi pl, ba şi f!, este romanică occi- 
dentală, fie italiană, fie chiar spaniolă, 
dar tocmai Românii n'o aă de loc ; pe 
când guturalisarea grupurilor consono- 
vocalice pi, bi, fi, pe care o ai Ro- 
mânii, e tocmai ce-va cu totul necu- 
noscut dialectelor romanice occidentale. 
Apoi Miklosich se înşslă (cfr. Rumun. 
Untersuch. II, 7) când atribue Româ- 
nilor rostirea „diine“ pentru „ghine“ 
sai „tiicior“ pentru „kicior“, după 
cum se rostesce numai acolo unde 
elementul românesc este amestecat cu 
Ungurii, pe când Moldovenii, Muntenir 
şi Macedo-românii rostesc fârte lămu- 
rit ghă şi hi, nu dă, nică tăi, 

Lambrior (Romania 1877 p. 446) nu 
se sfiesce a, ne asigura că Români! n'at 
pe ghi = bi şi pe ki = pi decât de pe 
la finele secolului trecut: „ils n'ont 
„pu commencer que dans la seconde 
„moiti6 du XVIIIe siăcle“. Cu alte 
cuvinte, numai după 1750 toţi Ma- 
cedo-românii şi toţi Moldovenit ai în- 
ceput de o-dată a dice ghine şi kicior! 
Apoi Lambrior sciea că acest fone- 
tism nu este numaf moldovenesc și 
macedo-românesc: „Ce phânomâne s'ob- 
„serve dans tout le domaine 
„roumain, mais il n'est pas. par- 
ptout 6galement d6velopp6; en Mol- 
„davie, en Bessarabie et en Bouko- 
„Vine, cest l'6tat normal du 
„parler populaire et mms de la con- 
„versation familiăre; on le trouve spo- 
„radiquement en Valachie eten 
„Transylvanie st il est con- 
„stant dans le dialecte macedo-rou- 
„main...“ Şi tote astea abia de un 
secol ! 

D. Onciul (Conv. lit. 1885 p. 594) 
îşi pune întrebarea, dacă nu cum-va 
0 samă de colonil macedo - române, 
pun adaos de populaţiă română din 
peninsula balcanică“, va fi altoit Daco- 
românilor guturalisarea labialelor ; si
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acestă ipotesă suride de asemenea d-lui 

Şăineanu (Ist. filologiei p. 170—72), 

ambii credând că fenomenul e specific 

trans-danubian şi necunoscând faptul 

statistic că pînă şi între Macedo-ro- 
mâni sînt unii cari nu guturaliseză 

labialele, anume sub-dialectul macedo- 
român din Meglen (Weigand, Vlacho- 

Meglen p. 16), unde se dice: bine, 

corbi, picior, lupi, iar nu: ghine, cor- 
ghi, kicior, luki. 

Din punctul de vedere curat fisio- 

logic, trecerea lui bi în ghi sai a lui 
pi în ki, palatalisate apoi în gi şi ci, 
piteă; să se 'ntâmple în ori-ce limbă. 
Aşa, bună-6ră, o ai în extremul O- 
rient Tibetanii, la cari „pia se pro- 

nonce cia (tcha), dia—gia (dja)“ (Abel- 

R&musat, Recherches sur les langues 

tartares p. 340), Altceva însă este o 

posibilitate abstractă, şi alt-ceva rea- 

lisarea, concretă. In Europa întrâgă, 

întru cât am putut cerceta, afară de 

Peninsula Balcanică nu se găsesce ni- 

căiri ghi = bi şi ki = pi. Nu fisiologia 

dară, adecă nu elementul antropologic 
trebui să ne preocupe, ci urmărirea 

causei locale etnice. 

Cantemir (Deser. Mold, ed. Papiii 

p. 151) dice: „Mulieres quoque mol: 

„davae peculiarem a viris pronuncia- 

„tionem habent. Mutant enim syllabas 
„bi et vi in gi, ut: bine (bene) =gine, 

„vie (vinea) = gie ; pi in ki: pizma (in- 
„vVidia) = kizma, piatra (petra) = kiatra. 
„Mi initiale in ng literam, vix aliis 
„pronunciabilem, ut: mie (mihi) = ngie 
pete. Qui semel e viris etiam ei pro- 
„nunciationi asvetus fuerit, vix ac ne 
„VIX quidem ab ea liberari potest, et 
„Ceu sorex suo ore semper prodit se 
„imis diu in matris sinu moratum 
„fuisse, qua de re etiam tales vulgo 
„ficior de baba, filii vetulae, per con- 
„temtum dicuntur.“ 

Cantemir dară constată, că atât, 
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ghi = bi şi ki = pi, precum şi ni = mi, 

era la Români un fonetism străin 

graiului bărbătesc, caracterisând în 

specie graiul femeiesc, aşa că bărbaţii 

cari rostiaii astfel erai porecliţi cu 
despreţ: „feciori de babă“. Şi aserţiu- 

nea lui Cantemir se întăresce pe de- 
plin prin faptul positiv, necontrover- 

sabil, că nu se află nică un vechii 

text românesc, fie din ori ce provinciă 

Şi fie de o proveninţă ori-cât de ru- 
stică, în care să ne întimpine ghi pen- 

tru bi sau ki pentru pi, ba nică ni 

pentru mi. Sînt texturi cu rotacismul 

r din n, sînt texturi cu duplul 2 (3 şi 

s) saii cu r şi rr, sînt texturi cu Hi 
pentru fi, sînt texturi cu x şi rk, dar 

texturi cu ghi, hi sai ni pentru li, 
pi Și mi — nu există, căci letopise- 

ţele, zapisele, cărţile bisericesci, pisa- 

niile de pe morminte etc. au fost 
scrise tâte de bărbaţi, nu de femei, 
nici de „feciori de babă“. 

V. N.—B.—FP.-AH, 

Una, din prâ-puţinele excepţiuni este 
actul moldovenesc din 1644 (Arch. 
ist. |, 1 p. 87) în care sînt descrise 
hotarele unei moşii: „şi de acolo suptii 
margine în capu kiciorului din 
mijloc lângă mocirla, Căcaţii înti”o. mo- 
viliţă, cari taste suptii gropa boului 
alăture cu vale Căcacii, și acolo sau 

făcut bour întrun giugastru lăngă cel 

vechiu, și apucă kiciorul din mij- 
loc la dâlii în pădure...“ Să se ob- 
serve însă că în acest texţ kicior 

nu este un cuvînt comun, ci sa ste. 

reotipat ca termen topic, încât trebuia 

scris întocmai, chiar dacă Var fi scris 
însuşi Cantemir. 

v. Chicior. 

Datele statistice, culese prin învă- 
ţători şi prin preoţii de prin sate, 
probeză pe de o parte marea r&spân- 
dire teritorială a, acestui fonetism,
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jar pe de alta: originea luicea 
femesâscă pretutindenea, 

In districtul Brăilei peste toţ (co- 
munele Cazas, Naziru, Slujitori- Albo- 
tesci, Lacul-Redit, Cotu-lung, Ruseti, 
Tichilesci, Sutesci, Filipesci, Viziru ete.) 
se dice: ghine, kicior. In unele locuri 
fenomenul mai conservă caracterul sei 
femeesc, iar bărbaţii, printr'o reacțiune, 
prefac vice-versa pe ki în pi. Aşa, în- 
văţătorul 1. Păişescu din comuna Stân- 
cuţa ne scrie: „La noi ghi pentru bi 
se rostesce mai cu samă de femei când 
ocăresc copii: să] mănânce corghii! 
Apoi ki se amestecă cu pi, Qicându-se 
nu numai kept pentru pept, dar şi în- 
pide pentru închide, pin pentru chin, 
pirie pentru chirie.“ In comuna Lati- 
nul bărbaţii aii învins pe ki, încât toţi 
dic picior, nu kicior, dar femeile la 
rîndul lor aii “învins pe bi, încât toţi 
die ghine, nu bine. 

In districtul Ialomiţa dela un capăt 
pînă la cel-alalt (comunele Dudesci, 
Perieţii, Coşereni, Ograda, Borânesci, 
Reviga, “Grindu, Cosumbesci, Larga, 
Pioa-Petrii, Poiana, Broşteni, Ciochina, 
„Copuzu, Gârbovii, Slobozia, Pribegii, 
lazu, Petroiu etc.) se dice ghine, ki- 
cior. O mustră de graiul țărănesc de 
acolo, comunicată de învățătorul Th. 
Theodorescu din comuna Iupşânu : „Da 
»Jhine, Mariio! tu stai şi eti nu mai 
„pociu dă fome. Du-te şi fă ce-va dă, 
„mâncare; hierbe nişte carne d'aia dă 
„Oie cu varză; da so hierghi ghine 
„că-i cam bătrână.—A cumpărat arân- 
„daşu noştru nişte cai negri ca corghi. 
„—Când am trecut lacu, ni-a vinit apa 
„pin'la fept, şo scoică ni-a sgâriet 
„kelea, dâla kicioru stâng. As-n6pte a 
„întrat luchin zăvadă...“ Nică aici totuşi 
lupta între rostirea bărbătâscă şi în- 
te cea femeescă nu s'a isprăvit încă 
de tot. In unele comune (Socariciu, 
Țăndărei etc.) 'circuleză de o potrivă, 
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la plural: lupi şi luki, popi şi poki, 
dar tot-o-dată reacţiunea bărbătâscă, a 
înlocuit pe hi prin pi în rapii (rakiiă) 
sai pirie (kirie). In comuna Câcu se 
aude de o potrivă kicior şi picior, kept 
şi pept etc., dar se dice numai bine, 
nu ghine. In comuna Malu, după cum 
îmi scrie învățătorul Ion Canctu: yci- 
„dor dic numai femeile cânâ 
„Îşi mângâe copilul, iar Gmenii mari 
„nu întrebuinţâză, decât forma kicior“, 
adică femeile, după ce altoiră bărbaţi- 
lor pe li, sai diferențiat ele înseşi 
apoi mai departe palatalisându'l în ci. 

In districtul Teleorman rostirea, băr- 
bătescă a, învins aprâpe pretutinde- 
nea, pe cea, femesscă, dar lăsând urme 
de luptă. Sint unele comune în cari 
ai biruit femeile. Aşa, învățătorul Cr. 
Voiculescu din Viişâra ne scrie: „Pe 
„la noi se dice: este ghine se te duci 
„Cu ghiolii, corghi sînt negri, tu sorghi 
„clorbă, luă mănâncă un hicior de 
„cal, pokă cerşesc, keptenele mei 
„este rar“, 

In districtil Rimnic Sărat (comunele 
Sgârciţii, Bălăcânu, Obilesci, Corbu, 
Jirlâii, Dedulesci, Buda, 'Tâmboesci, Vi- 
şani etc.) guturalisarea labialelor e mai 
generală decât chiar în districtele Bu. 
zeu şi Prahova. In adever, în Buzeii 
sint multe comune (Săgâta, Petrâsa, 
Gheraseni, Lipia, Stâlpu, Fundeni, Zer- 
nescii-Călnâii, 'Tăbăresci, Boldesci, Po- 
g6nele, Cilibia, Sărulesci, Găvănesci 
etc.) în cari pe lîngă formele gli şi ki 
se aude tot-o-dată di şi pi. In Prahova 
de asemenea; ba chiar pe a-locuria 
(Scăieni, Mălăiesci etc.) nu se află de 
loc. ghi pentru bi, ci numai ăi pen- 
tru pi. 

In districtul Muscel formele ghi şi 
ki sînt forte respândite (comunele Ce- 
tăţeni, Rădesci, Valea-mare, Nămăesci, 
Ţiţesci, Poienari, Voinesci, Bălilesci, 
Cotesci etc.), dar în același timp se aud
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şi formele bi şi pi, iar în unele locuri 
(comunele Băjesci, Măţâii, Văleni etc.) 
există numai fi, nu şi ghi; apoi la 
plural nu se dice mai nict o dată 
cerghi, luki, ci cerbi, lupt. In acest 
district, ca şi "n nordul Moldovei şi *n 
partea r&săritână a Transilvaniei, lupta 
între elementul bărbătesc şi între cel 
femeiesc se manifestă mai cu deose- 
bire prin forme de compromis, prin 
ace] „syllexis“ despre care ei am vor- 
bit cel de'ntâii altă dată (Cuv. d. bătr. 
II p. 218, 240) gi am găsit apoi o con- 
firmaţiune la, Weigand (Olympo-Wala- 
chen p. 44). Circulând în același timp 
femeescul ghi-ki lîngă bărbătescul bi-pi 
şi ambele fiind de o potrivă tari, din 
amestecul lor, ca un fel de împăcare, 
sa născut bghi şi pki. Invăţătorul G. 
Țuţuianu din comuna Valea- mare: 
„P'aicea se rostesce ghi în loc de bi 
„în multe cuvinte, aşa se dice ghine 
„în loc de bine, cerghi în loc de cerbi, 
„corghi în loc de corbi, dar mat ales 
„se aude şi b înaintea lui g, cari con: 
ptopindu-se sună amîndouă slab, pre. 
„cum: bghine, cerbghi, corbghi, orbghi, 
„neghiobghi etc. 'Tot asemenea se în- 
„tâmplă şi cu ki în loc de pi, aşa se 
„dice kickor în loc de pictor, kimniţă, 
„în loc de pivniţă, kept în loc de pept, 
„okinci în loc de opinci, dar mai ales 
„se pune p înaintea lui &, spre ex.: 
„Pkicior, pkimniţă, opkinci ete. La plu- 
„ral: popki, lupkă, vulpki.& 

In districtul Dimboviţa ghi pentru 
bi se aude numai la ciobani (comuna 
Pietroșița), dar ki pentru pi se aude 
adesea și din gura ţăranilor. De ase- 
menea numai Fi pentru pi se găsesce 
in districtul Romanați. Invăţătorul Ma. 
rin Stănescu din comuna Leul ne serie: 
„Poporul din acâstă localitate dice kept, 
„Kepten, dar nu luki sait poki, ci lupi 
„Şi popi“. Tot aşa în districtul Dolj (co- 
munele Cetatea, Vela, Ciuperceni, Ţin- 
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țăreni, Băilesci, Risipiţi, Dobridor, Po- 

lana, Coţofenii-din-faţă, Maglavit, Gu- 

bancea, Plosca, Pelesci, Brâsta, Adu- 

naţii-de - Geormane, Pleniţa,. Sâca-de- 

câmp ete.). Alături cu ki circulâză 
însă forma, cu pi şi cea silectică ph: 
pkiatră, pkept, pkeptene. 

Din districtul Vâlcea, preotul Istă- 

nescu din Recea ne scrie; „Aici păs- 

ptorii. de oi die ghine în loc de bine, 

pcerghi pentru cerbi etc. In glume qic 
„Și sătenii kept pentru pept, kicior 

„pentru picior“. Adecă — după vorba lui 
Cantemir — bărbaţii își bat joc de „fe- 
ciori de babă“, a cărora rostire femesscă 
a fost învinsă prin cea bărbătâscă, 

Formele cele de compromis bghi şi 
Dhi, adesea palatalisate apoi în bgi şi 
pei, cari resultă, după cum am spus, 
din neputinţa formei femeiesci de a 
goni cu totul pe cea bărbătâscă, sînt 
respândite mai cu deosebire în distric- 
tele Sucâva şi Nemţ (comunele Fărcaşa, 
Tătăruşi, Broșteni, Borca, Botesci, 
Bodeştit-Precistei, Şaru-Dornei, Dorna. 
Gura-Negrii etc.), unde se aude: bghine 
şi bgine, corbghi şi corbgi, cerbghi şi 
cerbgi, pkicior şi peicior, opkincă şi 
opcincă, pkiatră şi peiatră, pkept şi 
pcept, iar în unele vorbe labiala se 
perde: corgi, cergi, cicior, ciatră, cept; 
de asemenea lupci şi popci. Cât se a- 
tinge de lupki, popkt, copkil, stupkină, 
apoi aşa se rostesce în Moldova întrâgă. 

Acelaşi fenomen ne întimpină şin 
Transilvania, nu numai în regiune 
Năsăudului cea învecinată cu Moldova, 
dar şi în părţile Păgaraşului (comunele 
Voila, Vistea, Lisa etc.), unde se dice: 
bghine, albghină, corbghi, cerbghi, 
pkept, pkicur, pkele, pkerd, popki 
etc. Tot aşa şi în Maramurăş, în Sela- 
giu, în aşa numita ţâră a Oaşului, 
unde totuşi guturalele tind a se pala. 
talisa : bgine, pcicior (preut E. Bran, 
Selagiu, com. Bârseul-de-jos). In regiu-
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nea Sibiiului (com. Sina, Orlat, Vestem 
etc.) se aud numai formele nesilectice 
şi nepalatalisate Hi şi gli, ca şi 'ntr”o 
mare parte din regiunea Făgăraşului 
(com. Vaidarecea, Ohaba, Mărgineni, 
Copăcel etc.). Pretutindenea însă, cel 
puţin întrun mod sporadic, se aud şi 
formele cele bărbătesci bi şi pi. 

In multe localităţi, după cum am 
vădut'o. deja mai sus, femeiescul ghi 
pentru bi n'a putut să se împună, 
dar s'a împus totuşi femeiescul hi 
pentru pi. Faţă cu acest fenomen, se 
nasce o întrebare firescă: de ce re 
hi a fost mai tare decât ghi? Respun- 
sul se cuprinde şi se dă pe faţă dela 
sine în următorul şir de fapte decisive. 

Inti'o mare parte din districtul Dolj 
(comunele Drănicu, Gogoș, Comoşteni, 
Bulzesci, Galiciuica, Vela, Işalniţa, Mur- 
gaş, Şimnic, Căpreni, Bodăesci, Calo- 
păr etc.) nu se aude de loc ghi pen- 
tru bi, nici pi pentru fi, afară de un 
singur cuvint: kept, une-ori 
pkept. 

In comuna, Ploiesciorii din Prahova 
labiala se guturaliseză numai în trei 
cuvinte: kept, kipotă şi keptene, 
ar în comuna Mălăiesci numai în 
două: kept şi keptene. 

In comuna Bălţaţii din Teleorman 
numai în singurul kept,. 

De asemenea în comuna Micloşani 
din Muscel. 

Dialectul istriano-român nu cunâsce 
de loc guturalisarea labialelor, afară 
numai şi numai în două vorbe: 
kiept şi ciaptere = kiaptene (Miklosich, 
Rumun. Untersuch. [, 283—4). 

Aceiaşi guturalisare este cu desă- 
virşire necunoscută, sub-dialectului ma. 
cedo-român din Meglen, afară iarăşi 
de cele dou vorbe: kiept şi 
kiaptene (Weigand, op. cit.) 

Nemic mai femeiesc ca, noţiunile de 
„pept“ şi de „peptene“, şi tocmai 
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mulţumită lor, în lupta, cea seculară 
între fonetismul bărbătesc şi între cel 
femeiesc, hi sa arătat aprope pre- 
tutindenea, mai forte decât ghi, tar 
vorbele isolate kiept şi kieptene at 
isbutit a se furişa pină şi la Istriano- 
români, 

De aci resultă că: 

1. Guturalisarea labialelor există în 
tote dialectele române: cel daco-român, 
cel macedo-român şi chiar cel istriano- 
român ; 

2. Ea este forte veche, de 6ră-ce 
se urcă mai sus de formarea acestor 
dialecte, a cărora despărţire nici în- 
w”un cas nu pote fi mai nouă de se- 
colul X; | 

3. In tâte aceste dialecte ea ni se 

înfăţişeză ca un element de tot feme- 
iese, persistând în cele două cuvinte 
kept şi keptene chiar acolo unde nu 
sa putut încuiba în restul graiului; 

4. Ori-unde s'a întrodus la noi şi 

sa propagat; acest element de tot fe- 

meiesc, el a intimpinat o crâncenă 
resistinţă din partea elementului celui 
bărbătesc a conservării labialelor. 

Dar cum 6re să se explice o ase- 

menea, restrăbunâscă desbinare lingui- 
stică între cele două sexuri în sînul 
unei singure naţiuni? 

Pretutindenea unde o naţionalitate 

sa născut prin cucerire, elementul cu- 

ceritor cel bărbătesc vorbia la început 

o limbă cu totul alta decât elementul 

cucerit cel femeiesc. Dintre copiii nă- 

scuţi din căsătoriile cele bilinguice, 

băieţii se deslipiati mai curând „a ma- 
tris sinu“ după expresiunea lui Can- 

temir, sustrăgându-se astfel înrîuririi 

mumelor, pe când fetele, remănână 

tot-d'a-una sub acâstă, înrîurire, conser- 

vai cu stăruinţă tradiţiunea graiului 
femeiesc, pe care vâcurile o puteai 

şterge numai treptat-treptat, aşa că la 

urma urmelor—după ce se plăsmuise
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deja din amestec o singură limbă pen- 
tru bărbaţi şi pentru femei — trebuia 
totuşi să mai trâcă mult timp pînă 

să dispară ori-ce deosebire fonetică. 
O diverginţă între graiul bărbătesc 

şi graiul femeiesc se constată pînă 
astădi pe o scară forte întinsă la Ca- 
raibi, a, cărora naţionalitate se născuse 
sînt acum câţi-va secoli prin cucerire, 
bărbaţii din tribul Galibilor căsătorin- 
du-se cu femeile din tribul Arruacilor ; 
şi Adam Lucien (Revue de Linguistique, 
XII, 275—804) observă: „La science 
„Saisit sur le vif, dans le double 
„parler caraibe ramen6 ă, ses origi- 
„Des, le phânomâne instructif de la 
„formation dune langue par Leffet 
„dune conquste qui, d'une partie des 
„hommes de la nation congusrante et 
„dune partie des femmes de la nation 
»Vaincue, fait une nation nouvelle“. 

Dintr'o causă analogă la Eschimoșii 
„din Gronlandia numai femeile schimbă 
pe k& în ng şipetin n (Sayce, Introd. 
to the Science of language, [, 205). 

T6te naţionalităţile latine extra-ita- 
lice s'aii zămislit din amestecul bărba.- 
ţilor romani cu femeile barbare. Despre 
Spanioli, naționalitatea extra-italică cea 
mai veche, noi avem în acâstă pri- 
vinţă un text special categoric la 'Tit- 
Liviă XLIII, 3): „Et alia novi ge- 
„neris hominum ex Hispania 
„legatio venit. Ex militibus romanis et 
pex hispanis mulieribus, cum quibus 
pconnubium non esset, natos se me- 
»morantes, supra quatuor millia homi- 
„num... 

La Români — pe cari Tit-Liviă tar 
fi numit „novum genus hominum ex 
militibus romanis et dacicis mulieri- 
bus“ —la Români elementul cuceritor, 
adecă cel bărbătesc, fiind Latinii, iar 
elementul cucerit saii femeiesc fiind 
Dacii, fenomenul linguistic ghi= bi, 
ki = pi, ni= mi, întru cât el este fe- 
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meiese, nu pâte să fie decât o remâ.- 

şiţă dacică, nici decum latină. 

Şi aci ni se presintă o dilemmă: 

1. sai că în limba dacică labialele 
se guturalisaii de "naintea lui ş; 

2. sai că în fonetismul latin grupu-. 

rile bi, pi, mi se rostiai altfel decât 

aceleaşi grupuri în fonetismul dacic, 

adecă se rostiaii în așa fel încât pen- 

tru audul Dacilor ele cuprindeaii un 
element diferenţial gutural. 

Prima, ipotesă trebue înlăturată cu 

desăviîrşire, de vreme ce în nomencla.- 
tura personală, în cea locală şi în cea, 
botanică, a Dacilor ne întimpină fârte 
des labiale neguturalisate de *naintea 
lui î, bună-6ră: 

Berebistes, nu Beregistes; 

Bicilis, nu Gicilis ; 

Pieporus, nu Kieporus ; 

Clepidava, nu Clekidava ; 

- Tibiscum, nu Tigiscum ; 
apoi Capidava, Piroboridava, Pinum, 
caropithia, rhathibida etc. 

Tracii de peste Dunăre, despre cari 
noi scim că ei numiau tesaurul „pitu-“, 
nu „kitu-“ (Schol. Apollonii Rhodii 1, 
933: Ooâeg Tov 9noavgov mirimv ît- 
Yovow), de asemenea nu guturalisati 
labialele, după cum nule guturaliseză 
nici posteritatea lor actuală Albanesii. 

Remâne dară în picire numai ipo- 
tesa a doua, şi anume: Dacii rostiaii 
pe latinul îi, pi, mi ca ghi, ki, ni, un 
pseudo-fonetism cam aşa după cum 
Creolii prefac sonurile francese, spa: 
niole şi portugese (Schucharât, Kreol. 
Studien, passim), sai după cum Alsa- 
cienii, chiar când aii învăţat în şeâlă 
franţuzesce, totuşi pronunţă : 

Mon beti Vrangois 

Toi fouloir que che t'apprenne 

Gomment audrefois 

Che falsais ă la Prussienne 
Ou pien ă la Tyrolienne,.. 

(Nisară, Hist. d. livres popul. I, 73).
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Fonetismul latin nu era tocmai uşor 
pentru o ureche ne-romană. Aşa ve. 
Chi Greci aveai pe îi (zi), şi totuşi 
pe latinul îi îl rostiaii ca fzi: „optzi: 
mus = optimus“. Aşa Celţii aveai pe 
% dar pe latinul v îl amestecaii cu f: 
„vulgor=fulgur“, „figil=vigilia“ (Sitt], 
Verschiedenheiten d. lat. Spr. p. 51 sq.). 

Intr'un singur punct, sub raportul 
guturalisării labialelor, fonetismul da- 
cic se întâlnia întru cât-va cu cel latin. 
Se scie că Romanii confundaii pe fcu 
lu: faedus — haedus, fordeum — hordeum, 
folus— holus, fariolus—hariolus etc. 
(Corssen, Ausspr.?, I, 159 sqq.). Iată 
de ce hi pentru fi era nu numai Gacic, 
dar şi Gre-cum latin, încât a putut 
să se introducă fără resistinţă în gra. 
ul românesc: el figur6ză adesea în 
vechea n6stră literatură şi nu se atri- 
bue de cătră Cantemir „feciorilor de 
babă“. In fond însă acest fonetism nu 
este ia Români latin, ci dacic, după 
cum fonetismul analog la Spanioli în 
„hierro=ferrum“, „hacer= facere“ etc., 
nu este latin, ci iberic (ofr. Ascoli, Due 
lettere p. 29). Concordanţa latino-da- 
cică într'o parte, ca şi concordanța 
latino-iberică în cea-laltă, a fost o sim- 

-plă înlesnire de propagandă fonetică. 
Aplicarea Dacilor, sai mai bine di- 

când a Tracilor în genere, de a gutu- 
ralisa pe labialele latine de “naintea 
lui î pâte ea singură să deslege o 
enigmă din Hesychius. Acest culegător 
de glose din secolul IV aduce pluralul : 
„serghi“ în loc de latinul „cervi“ sati 
„cerbi“ : „oeoyoi — 2hagoi“, întocmai ca 
la Români în „cerghi“, moldovenesce 
„şerghi“. El nu ne spune de unde a 
luat'0, dar nefiind nici grecâscă, nici 
italică, este învederat că acâstă glosă 
nu pâte să fie decât tracică. Tot de 
proveninţă tracică, directă sai ini. 
rectă, ni se pare a fi guturalisarea, 
labialelor de *naintea lui î în dialectul 

> 

BA 
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neo- grecesc aşa numit tzaconic, pe 

care însă aci noi ne mărginim a'l men- 

tiona numai. 

v. Cerb.. 

Despre trecerea sporadică fârte in- 
teresantă, a lui b în m, 6răşi un fone- 
tism tracic, 

v. Buze, 

In fine, cată să observâm că maio- 
ritatea cuvintelor române cu iniţialul 

b sînt de originea turanică şi de cea 

slavică. O mare parte circuleză în 

graiu rar saii numai ca provincialismi 

şi nu se ramifică. Cuvintele curat la- 

tine, în genere fârte circulătore, bună- 

Gră bade, bat,bsi, barbă,bine, 
braţ, bot ete., formâză abia vr'o 
cinci-deci de familie. Iniţialul b este 

sărăcăcios. atât în vocabularul latin 

precum şi 'n cele romanice occidentale; 

la Români însă el este bogat prin 

mulţimea elementelor străine, unele 
forte trebuinci6se. 

"Ba, adv. et conj.; 1%. non, pas, 
point; 20. mais, W'autant plus. In am- 

bele sensuri, ba exprimă o oposiţiune, 

dar în primul sens oposiţiunea este 
negativă, în sensul al douilea restric- 

tivă, iar o restricţiune este şi o afil- 

maţiune tot-o-dată. Din acest punct de 

plecare t6te accepţiunile lui ba se pot, 

reduce la patru : 10. „— Te duci ?—ba“ 

este o negaţinne simplă. 20. „Te duci 

acuma? —ba mă voii duce mai târdiii“ 
este o restricţiune, în care se n6gă 

ducerea „acum“, dar se afirmă, duce- 

rea „mai târdiii“. 3%. „Te duci? — ba 

„nu“, este o negaţiune afirmată prin 

ba, adică o negaţiune duplă. 40. Con- 

trariul „nu te duci? — ba da“ este o 

duplă afirmaţiune, care însă, cuprin- 
dend în sine un element de oposiţiune, 
e mai puţin categorică decât sim- 
plul da. 

I. Negativul ba e tot-d'a-una mai
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energic decât sinonimul nu. Când e 
vorba de o alternativă, el se l6gă de 
atirmaţiunea ce'i precede prin conjunc- 
ţiunea aii în graiul vechiu, prin ori 
în cel de astăqi, rare-ori prin sai. 

Biblia Şerban-vodă, 1688, Genes. 
XXVII, 32: 

«.. cunoaşte de 
iaste haina feto- tunicafilii tui est, 
rului tău au ba... an non... 

Ibid. Numeri XIII, 21: 
„. de sântit în- 

t'ănsulă copaci ea arbores an 
au ba... non... 
grecesce în ambele locuri: 3) vi. 

Şiapte taine, 1644, p. 15: „va fi 
lucrulă cu prepusi, oare botedzaţi 
sămtii au ba...“ 

Pravila Moldov. 1646, f. 87: „stă 
pre sama giudeţului să giudece acel 
lucru şi acia vină de caria să teme 
muiaria, poate să fie de chizeşie au 
hat 

Cantemir, Divanul lumii, 1695, f. 
27 b: „au putia-vii atasta tăgădui ? 
saii putia-vii că atasta nu iaste aşia, 
să dzici ba?...“, unde în contextul 
grecesc lui ba îi corespunde „yu. 
„Acelaşi, Ist. Ieroglif. (Mss. în Acad. 

Rom.) p. 140: „ŞI cum cu singură 
numai tăcria spre robie şi suppunere 
vetnică ne vom lăsa? Ba, fraţilor, 
odată cu capul lucrul acesta neizbân- 
dit să nu lăsăm...“ 

Costachi Negruzzi, Sobieski şi Ro- 
mânii : - 

»— Încă o dată vă întreb, vă închi- 
naţi ori ba 2 

» = Ba... 
Alexandri, Boieri şi ciocoi, act, LUI, 

sc. I: „Mojicul nu pste să dică da, 
când poruncesce guvernul... 

Basmul „Porcul fermecat (Ispirescu, 
Legende p. 50): „de unde o să scie 
tata, daca noi am întrat ai ba...“ 

In basmuri, când e vorba de ceva 

„. agnosce si 

„ Si sunt in 

“BA 
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peste m&sură frumos, fie om, fie fe- 
mec, fie lucru, este stereotipă locuţiu- 
nea: „La sâre te poţi uita, dar la 
dînsul sai la dinsa ba“. 

Balada „Cucul şi turturica“ : 

Pentru dumnsta 

Eu n'aş dice ba, 

Dar qic şi gic ba 

Pentru maică-ta,.. 

Doină din Banat: 

Strigă mortea la ferestră : 

Spoveditu-te-ai, nevâstă ? 

— Ce-ai tu, morte, a *'ntreha 

Spoveditu-m'am ori ba?... 

(S. Liuba, c. Maidan). 

Doină din Ardsl: 

Pin” eram la matca fată, 

Câţi voinici mă întălniati, 

Dui zîmbiau şi m *ntrebaii; 

Mai sugi tu ţiţă ori ba? 

Dâmne, albă ţii faţa! 

De când n'am înstrăinat, 

Câţi voinici m& întălnesc, 

Cu toţii m& jeluese, 

Cătră miw aşa grăesc: 
Cari tu petre, geti ori ba? 

Dâmne, nâgră ţii faţa! 

U. B. Trans. 177). 

„ Ba ca o restricţiune, prin care 
ce-va se mărginesce într o sferă deter- 
minată, 

Gavril Protul, Viaţa lui Nifon, 1652, 
cd, Erbicânu, p. 58: „boiarii nu se 
putia voi pre cine vor pune domni, 
că unii zicia să fie cesta, iar alții hu 
cela, şi era găltavă... 

Biblia Şerban-vodă, 
XIX, 2: 

„.. abateţi-vă la 

casa, slugii voas- 

tre şi odihniţii și 

spălaţii picoarele 
voastre, şi mâne: 
cândă veţi mâr. 

1688, Genes. 

„.. declinate in 

domum pueri ve- 

stri, et divertite, 
et lavamini pe- 
des vestros, et 
mâne surgentes 

z
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ge la cale voas- 

tră; şi ziseră : ba 
în uliţă vomă 

abibitis in viam 

vestram. kt di- 

xerunt: Nequa. 
odihni... quam, sed in 

platea diverte- 
mus,.; 

în contextul grec: ovi. 
A. Odobescu, Scrieri 1, 162: 
»— Dar ce, măre, să mai fie şi asta? 

strigau unii din drumeţi, ne'ncercaţi 
la sama cailor. Or că strechia a dat 
întiînşii ? 
„—Ba aşa's bahmeţii dela not; 

—Yăspunse cu mândriă un bătrân lip- 
can tătar din Bugjac...“ 

Laurian-Massim : „Ast om nu pr6 
vede. Ba e orb cum se cade. — Furii 
te pradă. Ba te şi omâră.— Nuță res- 
punde datoria. Ba te şi bate,..« 

Același sens are repetatul bu: „ba 
aşa, ba altfel“, forte obicinuit în gratul 
poporan şi prin care lucrul nu se măr- 
ginesce într'o singură sferă, ci în mai 
inulte sfere posibile, tote însă deter- 
minate. 

I. Crângă, Scrierile 1 p. 109: „aveai 
muşterei de nu erai bucuros: ba săi 
ducă la Pâtră, ba la Fălticeni, ba pe 
la iarmarâce, ba la mănăstirea Nâm- 
țului, ba la Secu, ba la Rîşca, ba în 
tote părţile pe la hramuri...“ 

Ibid. p. 189: „slujind cu credinţă ba 
la unul, ba la altul, pînă la vrista de 
trei-deci şi mai bine de ani...“ 

Jipescu, Opincaru, p. 115: „pă dracu 
Vaii zărit Gmeni ca o nălucă, ba ca o 
mogândâţă, ba că era cu corne, ba că 
şedea în casă pustite cu spahiile, cu 
muma păduri, cu joimăriţa...“ 

Th. Speranţia, „Ițic gândesce“ : 

Ba căi trâcă, ba căi mârgă, 
Ba că'i asta, ba cutare, 

Ba chiar Ițic o să fie 

Un bancher, un lucru mare... 

Basmul „Aleodor împărat“ (Ispirescu, 

“BA 
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Legende p. 43): „Aleodor voi să se co- 
descă 6re-cum, ba că trebile împărăției 
nul isrtă să facă o călătorie aşa de 
lungă, ba că n'are călăuz, ba că una, 
da că alta...“ 

Basmul „Inşiră-te mărgăritar“ (ibid. 
p. 64): 

„— lată, stăpână, ce făcuşi d-ta! - 
„— Cum se pâte una ca asta? îi 

respunse dâmna. 
„ŞI pângara de cidră începi a se 

ciorovoi cu domna sa: Va co fi, ba 
că no fi... 

III0. Ba servind a: mai întări o ne- 
gațiune: ba nu, ba nici —, ba ba... 

Costachi Negruzzi, „Gelosia“ : 

Seii pentru ce? — Ba nu. — Ah! trebui să 

ţi-o spun, 
Destul e de când chin în sufletu'mi adun!... 

Acelaşi, „Cărlanii“, sc. 4: 

„Miron: Ha! am înţeles. Îţi temi 
nevasta ? - 

„Terinte: Ei? Ba nici gândesc...“ 

Basmul „Trei fraţi împărați“ (Ispi- 
escu, Legende p. 270): 

„> Poţi tu să citesci ce dice aici? 
n— Ba nici b6bă... 

Țichindâ!, Fabule 1814, p. 228: „Dară 
ce se adună cu Hristos? bani? ba, ba, 

că el nici au adunat, nici au avut 
bani...“ 

Balada „Cucul şi turturica“: 

Ba, cucule, ba, 

Nu te-oiu asculla... 

A. Pann, Povestea vorbei 1, p. 83: 

Şi altul are cap, da, 

Dar ca-al meu ba-ba-ba ? 

Basmul „Ciobinașul cel isteţ“. ([s- 
pirescu, Legende, p. 246): „Mai văduse 
el cai buni, înşelaţi şi înfrînaţi fru- 
mos; mai văduse și fii tineri de bo-
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ieri îmbrăcaţi cu haine scumpe ; audise 
că unii dintrinşii sint limbuţi, _des- 
merdaţi, luători în ris şi înfumuraţță 
de nu le ajunge 'cine-va cu strămura: 
rea la nas; dar ca şi aceştiia, la, 
ba, ba 1. 

Vo. Ba întărind o afirmaţiune, maj 
cu samă în ba încă sai ba şi sati ba 
chiar „et m6me, mais encore“, şi în 
ba să dici saii ba că să dici „bien 
plus“ etc. In genere însă, tocmai din 
causa caracterului sei fundamental res- 
trictiv, ba dă afirmaţiuvii pe care o 
însoţesce o nuanţă ironică: ba toc- 
mai, ba cum nu, ete. 

Costachi Negruzzi, Ai mai păţit'o 
şi alţii: „se deprinde a b6 cafea tur- 
câscă şi a fuma dint”un ciubuc lung, 
ba încă află multă poeziă în forma 
şlicului şi a hainelor lungi...* 

Ţichindel, Fabule 1814, p. 339: 
„pentru acâia nu m& muncâşte cuge- 
tul, ba încă din protivă mă bucur...« 
Ibid. p. 18: „au văzut strâgoae pre- 

făcându-se în găini şi strigoni în pri- 
colici, apoi aşa se duc noapte şi mâncă 
inimile oamenilor celor adormiţi, ba 
încă să auzim ce povestâşte şi baba 
Socolana,..* 

I. Crângă, Scrierile I p. 4: „nunta 
se făcu, şi baba îşi lua, cămeşa de 
socră, ba încă netăiată la gură...« 

Doină din Ardsl: | 

Când eram la mama fată 

M8 culeam destul pe vatră, 

Pe vatră şi pe cuptoriu, 

Ba şi jos a-uneori... 

(. B., Prans. p. 443). 

Cu şi sai încă sub-înţeles: 

Prurigă verde săleidră, 

Trage-o cătană să msră, 

Saşa trage de cu milă 
Că mâre ?n ţsră străină, 

Ba mâre fără lumină... 

(Ibiă, p. 320). 

    

  

„In locuţiuni particulare ba să dici, 
ba să mai dici, cine-va adaoge la 
cele spuse, afirmând că acestea's şi 
mai pe sus de ce spune. Ex.: Ce om 
învăţat! Ba să aici, frate. — Reiki mai 
este domnul! Ba că să dici, Qăă!“ (|. 
M.). In azeste locuţiuni se sub-înţelege : 
„Şi mai mult“. 'Tot aşa, cu sensul de 
„ătortiori“, în doina din Ardsl: 

Eu pe d6l, mândra pe vale, 
Prică mi-i să nu mă *nşale ; 

Ingela-va pe dracul... 

Ba pe badea săracul! 

W. B., Tranz. p. 95). 

In idiotismul da că chiar, forte 
respândit mai ales în Moldova, ba Gă 
afirmativului „chiar“ o accepţiune iro- 
nică: „ă d'autres!* 

Costachi Negruzzi, Cărlanii, sc. 4: 
„Miron: Par'că'i numai Vochiţa, în tot 
satul. 

„Terinte: Vochiţa, femeea mea! ba 
că chiar...* 

Alexanâri, Chir Zuliaridi, se. 1: 
„Afrodita: Dumnslui care se culcă 

o daţă cu găinele şi se urezesce o dată 
cu cucoşii ! 

„Măndica: Ba că chiar!... Mai 
dinidrea s'o trezit şi dumnâlui...% 

Acelaşi, Iorgu dela Sadagura, act. 
I se. 4: 

„Gahiţa: Du-te de vedi paveoa cea 
nouă. i 

„Damian: Ba că chiar! hodoronc- 
tronc...« ” 

Cu același sens se aude în Muntenia, 
exclamaţiunea : ba ce! scurtată din: 
ba ce se potrivesce. 

» Ţi-e frică de mine. — Ba cel!“ 
(L. M.), 

E de asemenea ironic afirmativul ba 
în eonstrucţiune cu subjonctivul: 

„De când am tăiat copilului bine 
nasul, ba să mai facă ce mai făcea,
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de atunci ba să mai dea pe la mine“, 
(L. M.). 

Acelaşi accepţiune ironică în legătură, 
cu afirmaţiunea ne întimpină în „ba 
aila'i vorbă“ 

Basmul „Numai cu vitele se sete 
sărăcia“ (Ispirescu, Legende p. 209): 

— Da unde să mai mă dai? res- 
punse Sărăcia, 

— Eşi afară, dacă n'ai loc, şi te du 
pn oţelele puscei vr'unui vînător, că, 
„acolo ţi-e locul. 

— Ba alai vorbă! mai pune'ţă pofta 
în "cura Lut 

De asemenea afirmaţiunea „ba dei.“ 
e numai pe jumătate seriosă, une-ori 
de tot glumeţă, mai ales când se pune 
"n formă interogativă, 

Doină din Ardsl: 

Cât de mare'i pămîntul, 

Ce'i mai re ca urîtul ? 
Ba 95, mai rea dragostea, 
Care uscă pajiştea... 

(J. B., Trans. p. 9). 

Alta : 

Suflă vîntu "n paie ude, 
Eu strig, mândra nu m'aude. 
— Ba dei, bade, auă bine, 
Dar nu pot veni la tine! - 

(Ibid. 56). 

Alta: 

Frangă verde şun binuţ, 
Nu stă lumea 'ntrun drăguţ... 
— Ba stă, dei, dacă 1 mânar uţ! 
Prungă verde şo frăguţă, 
Nu stă lumea, ?ntr*o drăguță. 
— Ba stă, dei, dacă "1 mândruţă! 

(Ibid. 405). 

Filimon, Ciocoii vechi şi noui p. 111: 
p— Hei! dacă e aşa, lasă-mă pe mine; 

o să te fac să mănânci un miel fript 
i 

—Bu d6u! şi ce fel frig hoţii 

BA 
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Alexandri, „lorgu dela Sadagura, 
act, I sc. |: 
„Damian : Nu vedi că cucâna Ga- 

hiţa “i damă de moda nouă, care cu 
cât îmbătrânesce, se socâte mai ti. 
nără ?... Ce dracu ? 
l&curi ? 

„Gângu: Ba Qe i?... Iaca dracul,..« 
În Bucovina, pâte întru cât-va, şi pe 

ajuri, sint familiari idiotismiă : 
ca mai ba „pas du tout,; 
nici mai ba „impossible!“; 
ba cam da „tout de mâmet. 
Basmul „Hargatul năsdrăvan“(Sbiera, 

Poveşti p. 243): „Preutul sări îndata- 
mare şi unde nu mi'l înhaţă pe lupul 
de morariu cu un par de pe cuptoriu, 
şi mil fr6că aşa de tare încât abia, 
al scăpat numai cu un pic de suflet 
din mânile morţilor, şi de-acă înainte 
ca m al ba să se Yubescă el cu cumă- 
tră-sa... 

Basmul „Sfinta, Vinere“ (ibid. p. 309): 
„După acâsta bista fată nici mat va 
să zolescă ea spre diua de Vineri... 

Basmul „Cei trei tălhari“ (ibid. p. 
269): „Ospeţii lui Petrea, se cam pri- 
cepură ce făcu el, şi de aceia, dişe unul 
din ei cătră celalalt: 

„— Nici mai ba! 
„— Ba cam da! Tot om păpa-o...* 
La Macedo-români ba se întrebuin- 

ţeză, deşi mult mai rar decât la Daco- 
români (Dr. Obedenaru, Texte p. 133); 
cuvîntul însă, -ori-cum ar fi, nu e de 
loc romanic, şi n'are a face nici cu 
italianul oi bo, nică cu francesul pas, 
cu cari îl alătură deja Lexiconul Bu- 

n; tot aşa n'are a face cu latinul 
vah şi cu francesul bah, de unde îl 
trag Laurian şi Massim. El este din 
punct în punct slavicul ba, conjune- 
ţiune şi adverb, cunoscut Rutenilor, 
Bohemilor şi Polonilor (Cihac, II, 3). 
La Poloni şi la Bohemi, mai cu dea- 
sebire, el funcţionâză întocmai ca la 

i vorbescă tot de
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noi. Iată câte-va exemple polone după 
Linde: ba bez malanie prawda = ba 
puţin lipsesce ca, să fie adevărat ; ba 
latwo to m6wi6, ale trudno czyni6 = 
ba e uşor s'o spui, dar e greii s'o faci; 
nie wie, ba i wiedziec nie chce =nu 
scie, ba nici nu vrea să scie; NO0OWy 
smutek, ba nie nowy = întristare nouă, 
ba nu nouă; ba, toc sienie godzi==ba 
asta nu se cuvine; ba prawie!= ba 
ţi-ai găsit! Exemplele boheme se pot 
ved6 la Jungmann, care compară pe 
slavicul ba cu latinul vah, cu gre- 
cu f& şi cu sanscritul ba, tâte prâ 
depărtate prin sens: aşa sanscritul 
ba, mai corect vă, nu însemnâză 
alt ce-va decât „sai“. 

Pe lîngă simplul ba, Polonii mai 
aă pe compusul bai: „bai bardzol“ 
„bai prawie!“ întrebuințat ironie cu 
sensul de „ce spui!“ sai „ce are a 
face!“ Acest bai a trecut şi el la 
Români, în specie la Moldoveni, deve- 
nind negativul bâiu, dissilabie, care 
funcţionâză ca un fel de verb cu în- 
țeles de „nu pot“ saii „nu vrei. 

Basmul din Bucovina „Dâlul roșu“ 
(Sbiera, Poveşti p. 201): 

— Hai, întră de grabă în. luntru! 
î dise dracul. 

»„—Baiu! nu vrei, ca să nu 
mă vadă...* 

Basmul tot de acolo „Cucoşelul și 
miţa“ (ibid. p. 295): „Dar baba n'a 
vrut, ci fai dis baiu!“ 

Costachi Negruzzi, Cârlanit, se, 12: 
„Lionescu: Ia stăi puţinel, dragă Vo- 

chiţo ! 

„ Vochiţa : 
pote...“ 

Acest bau se aude pe a-locuri şi la 
Munteni sub forma baieii, pe care 
Dr. Polysu a luat?o drept composiţiune 
din ba şi ei: „ba ei =ich nicht. 

v. Nu. — A-ba 1— 400! — Ama! 

„Baiu, baiu, nu se 

*BA 
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2Ba.—v. Bale. 

Băba-C6ja, n. pr. f. artic.; t. de 
Mythol. popul.: ogresse qui tue les en- 
fants non baptis6s. 

S. F. Marian, Nascerea la Români, 
p. 33: „Românii din unele părți ale 
Transilvaniei încă cred că există un 
spirit necurat şi reutăcios, care omâră 
pe copiii cei nebotezaţi şi care se nu- 
mesce Baba-Cyja. Baba-Cdja, care cores- 
punde fiinţei mitologice germane Frau 
Brechta mit dem Klumpfuss 
şi care e regina tuturor spiritelor ce- 
lor necurate şi rele, are, după, credinţa 
Românilor transilvăneni, un picior de 
fer, unghii de aramă la degetele mâ.- 
nilor şi un nas lung de sticlă. Ea, 
omâră pe copiii nebotezaţi, iar sufle- 
tele lor le închide în tufişe de soc, unde 
petrec apoi pînă ce le putredesce cor- 
pul. Din causa acesta apoi Românii 
nici când nu strică sai: sapă bucuros 
soc“ (cfr. Wlislocki, Siebenbiirg. Ru. 
mânen p. 8)...% 

Asemănările Babe-Cdja cu „Frau 
Brechta“ a Germanilor, ca şi cu a n6- 
stră Avestiţă (v. ad voc.), ca şi 
cu ebraicul „Lilith“ şi cu alte mituri 
anal6ge, n'o împedecă de a ave o ori- 
gine cu totul deosebită. Ea este o cre: 
ațiune specifică serbo-românâscă din 
epoca conlocuirii Serbilor şi Românilor 
în Pannonia. 

Cea mai teribilă babă în mitologia 
serbă este Kuga, la deminutiv Ku. 
ziţa, adjectival ku:na. Ea personi- 
fică în genere pe „ciuma“, „pestis“, 
dar o locuţiune proverbială dovedesce 
Că are o misiune specială de a omori 
pe copii; şi anume, când cine-va căştigă 
ceva hoţesce, se gice: „kupi kao Kuga 
dietzu“, adecă: „a cumperat?o ca Kuga 
pe copil“ (Karadzic). Dintre toţi Slavii, 
pe Ku ga n'o aii decât Serbii cu ve- 
cinii lor Slovenil, adecă ramura cea
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pannonică a Slavilor. Matzenauer (Cizi 
slova p. 393) îi găsesce paraleluri nu- 
mai la Germani, la cari în diferite dia- 
lecte vechi, în Bavaria, în Helveţia, 
pe Rin, koge însemneză stîrv „Ca 
daver“ şi epidemii „contagio“. Serbii 
din regiunea. Bavariei fiind pogoriţă în 
secolul VII în Pannonia, unde s'aii 
întâlnit cu crânga cea mai occidentală 
a Românilor — vedi studiul introductiv 
la volumul de faţă—, se explică de ce 
Baba-Coja=serbul Kuga, Kuziţa, 
kuzna=germ. koge n'a străbătut 
dincâce de Carpaţi la ramura cea ori: 
entală a Românilor. Dela Germani 
cuvîntul a trecut la Serhi, dela Serbi 
la Români, apoi la Serbi şi la Români 
el s'a ramificat în do8 tipuri mitice 
deosebite, dar strîns înrudite. 

v. Babă. — Soc. 

Babăc s. babâcă, s. m.; î. famil.: 
pere, papa. Sinonim cu tată. Se aude 
numai în Moldova printre orăşeni. Deşi 
Italienii aii pe babhbo „tată“, totuşi 
moldovenescul babac saii Vabacă vine 
d'a-dreptul din turcul babă „pere“, 
cu acelaşi sufix desmierdător ca şi ?n 
„duducă“ din turcul „dudu“, ambele 
din epoca Fanarioţilor. 

Costachi Negruzzi, Scrisârea VIII: 
„Cunosc pre babaca d-sale... 

Alexanări, Iorgu dela Sadagura, act. 
1 sc. 7: „Dumnelui îi slugeriul Gângu, 
un prieten vechiu a babacă-teă...« 

In Moldova, se aude şi forma ba. 
bae cu deminutivul băbăiţă, ana. 
l6gă cu dudue şi duduiţă; de 
asemenea băbăcuţă ca şi dudu- 
cuţă, 

v. Babalic. — Băbăiţă. — + Ture. 

Bâba-Dochia.—v. Bavele. 

Babăe.—v. Babac. — Băbăiţă. 

BABALIC 

| 
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Babalic (pl. babatic)), s. m.; 1 t. 
famil.: homme âg6 et vieillot; 20 pou. 
tre qui soutient un moulin. In primul 
sens e sinonim cu moşn6g, ghiuj, 
vîj, un om nu numai bătrân, dar care 
e și bătrânicios, de unde se pâte dice 
în glumă babalic şi la un tînăr. Cu- 
vîntul nu e vechiu la Români, venind 
din turcul bâbâlîq „homme âg6“, dar 
totuşi s'a răspândit în grai şi sa în- 
răd&cinat tot-o-dată la ţ6ră prin sen- 
sul metaforic de o parte esenţială u 
unei mori. 

19. Babalic „homme Age. 
»Babalic se dice la un bătrân sai 

şi tînăr cu apucături bătrânesci. Ce 
mai face babalicul cela de moş Ion? Pe 
Ion nu” vegi nici o dată eşind cu flă- 
câii de sama lui; îi un adevărat ba- 
balic de o sută de anj...“ (E. Mironescu, 
Covurluiu, c. Oncea). 

20. Babalic „poutre de moulin“. 
In 'Tecuciu, în Tutova, în Covurluiu, 

pe lîngă babalic se mai aude şi forma 
babaluc. 

„Babalic e un picior pe care stă 
mâra“ (C. Ciurân, Vasluiu, ce. Zăpo- 
deni). 

»Batbalic, un lemn fârte gros, ce se 
bate în pămînt şi se aşâdă pe dinsul 
m6ra de vînt, care are la centrul sei 
de desupt un lemn tare aşedat ver- 
tical spre a întra în o bortă făcută în 
babalic ce-va, mai lărguţă de cât lem- 
nul ce întră în ea, ast-fel ca să p6ţă 
întorce stăpânul mâra după vînt. Ba- 
balicul suportă t6tă greutatea morii. 
Cu multă trudă se drege o moră când 
i se strică babalicul....“ (E. Mironescu, 
Covurluiu). 

„Deosebitele părţi ale morii poporul 
le numesce ast-fel: babalâc, la mijlocul 
babalâcului două copchiliţe. care 
ţine masa în capul babalâculii...*  (D. 
Arghirescu, Covurluiii, c. Moscu). 

Numele de „copiliţă“ saii „copiliţe“
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ce se dă une-ori lemnului saii lemnelor 

d'asupra babalicului ne explică meta- 

fora de moşn6g dată acelei părți 

care susține mâra întrâgă: în ochit 

poporului babalicul este înti'o mâră ca 

un fel de patriarc cu familia lui. 

Cum însă un cuvînt curat turcesc 

a putut să străbată în nomenclatura, 

cea morărâscă, care la Români e cu 
mult mai veche decât înriurirea oto- 

mană ? S'a furişat printrun qui-pro- 

quo. In loc de babalic se dicea înainte 

babă, şi 'n multe locuri se maj qice 

şi pină astă-di: „babă, o grindă sau: 

tălpoe ce întră în construcţiunea unei 

mori“ (Costinescu). Vechiul termen 

babă se potrivia şi mai bine cu co- 
piliţa pe care o ţine în braţe. Pre- 
facend pe baba în babalic, poporul 

nu sciea că înlocuesce o vorbă slavică 

printr'una turcâscă, ci voiă numai să 

masculiniseze termenul cel vechiu, cre- 

d6nd că genul bărbătesc - corespunde 

maj bine cu tăria ce se cere dela pi- 
clorul morii. 

v. Babă.— Băbălue. — Copiliţă.— Moră. 

Babân.—v. Băban. 

Babână (pl. babane), s. f.; t. pastor: 

vieille brebis, brebis sterile. Cuvînt cio- 

bănesc fârte întrebuințat în Moldova 

şi ?n locul căruia în Muntenia se o- 
bicinuesce mai mult bot6şă. E for- 

mat din babă prin sufixul augmen- 

tativ -an (v.-an), ca şi cum Sar dice: 
„babă mare“ saii „babă de tot“. 

„Babane se numesc oile atunci când 
sint ştirbe“ (N. Petricânu, Iaşi, c. Po- 
pesci). 

„Oia când e bătrână se dice babană 
saii hâşti6gă“ (Mironescu, Nemţ, c. 
'Taslâii). 

„Hârşti6gă se numesce Gia bătrână, 
căriia îi mai dice şi babană, care n'are   

dinţi şi nu mai pote produce miei...“ 

(D. Albotânu, Covurluii, c. Mastacani). 

v. Babă. — Botoșă. — Hîrştiogă. — Giă. 

Babâ-Novăc, n. pr. m.; 10 hâros 
l6gendaire de l'6pop6e populaire rou- 

maine, serbe et bulgare; 2% personnage 

historique, general roumain sous Michel 
le Brave. Baladele poporane române 
ai amestecat la un loc, ca şi când ar 
fi o singură individualitaţe, pe haidu- 
cul Paba-Novac şi pe generalul Baba- 
Novac, între cari, în adevăr, este nu 
numai identitatea de numi, dar şi 
alte puncturi de asemănare: amîndoi 
Serbi, amîndoi duşmani ai păgânilor; 
dar unul personagiu curat legendar, 
care în ori-ce cas va, fi trăit cu mult 
înainte de anul 1500, far cel-alalt un 
personagiu de tot istorie, braţul drept 
al lui Mihaiă cel Vit6z în luptele con- 

tra Turcilor, contra Polonilor şi contra 
Ungurilor, prins şi ars de viii de cătră 
aceşti din urmă la 1601, 

Balada „Novac şi corbul“: 

Post'a, cică, un Novac 

Un Novac, Baba-Novac, 

Un vitâz dal lui Mihaiu 

Ce săria pe ş6pte cat 

De striga Craiova vai! 

El un fecioraş avea 

Şi tot ast-fel îl gicea: 

Fecioraş Gruiuţul mei, 
Ascultă de cețţi gic eii!... 

Lăsâm la o parte pe Baba-Novac cel 
istoric, despre care se pâte citi mai 
ales la contimporanul seii Spontoni (Hi- 
storia della Transilvania, Venezia, 1638), 

şi ne vom opri o clipă asupra lui Baba- 
Notac celui legendar, care numai el 
aparţine pe deplin literaturei poporane 
la Români şi la Serbi, pină la un punct 
şi la Bulgari (Miladinovtzi, Bâlgarski 
narodni piesni, p. 209— 11), tot-d'a-una 
in însotire cu fiul sei: Grue. Nici o
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baladă românescă despre Baba.Novac 
nu este o traducere şi nici măcar o 
imitaţiune a vre-unei balade slavice 
trans-danubiane, deşi aceleaşi sînt ca- 
racterele celor dot eroi şi motivele 
epice, adecă un fond comun pe care 
Serbii, Românii şi Bulgarii Pau utilisat 
pe trei căi neatârnate una de alta. 84 
luâm, bună-6ră, următorul fragment 
dia balada română : 

In munţii Catrinului, 
In pădurea Pinului 
Odihnia Baba-Novae 
La umbra unui copac, 
Şi prin vis el tot vedea 
Pe feciorul sei Gruia, 
Iat'un corb că se ivia 
Şi pe crângă se punea 
Chiar d'asupra capului, 
Capului Novacului. 
Corbuleţul uşurel 
Avean ciocui un inel, 
Care jos cădea din el 
Chiar în barba lui Novac, 
Lui Novac Baba-Novac. 
Adormitul se trezia, 
Şi inelul cât vedea, 
Scotea haine novăcesci 
De punea călugăresci, 
Scotea cuca de Novae , 
Şi punea un comanac.., 

şi apoi purcedea la scăparea lui Grue, 
Să alăturâm acuma şi un cântec; bul- 
găresc din Macedonia, în care motivul 
şi caracterul sînt aceleași, dar cu totul 
alt-fel este modul utilisărit: „Înfloresce 
de timpurii florea, trandafirului! Sub 
trandafir se aşterne un Covor, pe covor 
este pusă o perină albă, pe perina albă 
şâde moş Novac, bea, şi mănâncă, 
mielul rumen e fript, vinul galben e 
turnat. Iată însă că sosesc trei po- 
rumbei, se lasă din sborul lor pe tran- 
dafir, cade jos florea trandafirului, iar 
ei vorbesc aşa: Ascultă, ascultă m 0 ş 
Novace! 'Tu bine mănânci Şi bine bei, 
mielul rumăn e fript, vinul galben e 

35,186. III. 

  

  

  

  
    

„OTECA 

2 ansaem mim ami 

turnat, pe când piere scumpul teii fii, 
scumpul teii fiii de 'mpreună cu cea 
de "ntâiă a lui iubită, de "*mpreună cu 
băieţelul lor...& (Verkovic, Pesme Ma- 
kedonski Bugara, t. 1 p. 205). Carac. 
terul lui Baba-Novac— căci fie-care eroii 
din epupeea, poporană presintă o figură, 
tipică a-parte— se zugrăvesce cu o deo- 
sebită plasticitate în următârea baladă 
serbă : „Novac şi Radivoe bu .vin la 
răcore lîngă fluviul Bosna la cnezul 
Bogoslav, „iar după ce băuseră în Yoe, 
6tă că acesta începe a. grăi aşa: Spu- 
ne'mi drept, fărtate mo ş Novace, 
spune'mi pe faţă, de ce Gre te-ai apucat, 
tu, frate, tocmaila bătrâneţe, când nu 
se mai cade, a'ţi frânge gâtul, a r&tăci 
pe d6luri, a duce traiul mișelesc de 
hoţ? Bătrânul Novac îi răspunde : 
ascultă-mă, fărtate cneje Bogoslave, 
să'ți povestesc cu dreptate cruda mea 
nevoe, de vreme ce măitrebi. Precum 
scii şiți aduci aminte, când. Irena 
zidia oraşul Semendria, atunci ma pus 
şi pe mine la muncă de fam argăţit, 
trei ani, cărâna lemne şi petre: tot :cu 
căruţa mea şi tot cu boii mei, iar la 
sfîrşitul acelor trei ani nu aveam nici 
un ban în pungă, măcar ca, să'mi pociu 
cumpăra nesce opincă. Acesta n'ar fi 
fost. nemica, dar mai este ce-va, frate. 
După ce isprăvise cetatea, ea începu 
a mai zidi şi turnuri, cu porți şi cu 
ferestre tot aurite, aruncând bir asu- 
pra Gmenilor câte trei litre de aur de 
fie-care casă, ceea-ce face, frate, câte 
trei sute de galbeni! Cine avea bani, 
îi da; cine da, rămânea; numat ei, 
sărmanul, neavând ce săi dai, mi-am 
luat tărnăcopul cu care argăţisem, şi 
luând tărnăcopul mă dusei în haiduciă, 
-căcă nu mai era chip: a “mai .rămân6 
în țera afurisitei Irene. Şi fugii spre 
Drinul cel rece, apoi spre Bosna cea 
petrosă, şi când mă apropiai de mun- 
tele Romania, iată că întalnit acolo în 

5 
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cale nuntaşi Turci, ducând o fată Tur- 

c6ică. Toţi nuntaşii trecură în linisce, 

numai 'Turculeţul mire, care călăria 

pe un mare cal cam murg, nevrând 

să, mă lase în pace, se6se un bicii în- 
treit, ferecat la trei capete, şi mă lovi 

peste spate. De trei ori i-am spus chiar 
ca la un frate: mă rog ţie, Turcule- 

ţule mire, să aibi noroc şi vitejiă, bu- 

curiă şi fericire, dar plecă înainte, ca- 

tă-ți de drum, căci dâră mă vedi bine 

că sint om sărac. Turculeţul însă nu 
vru să mă ascuite, ci m& bătea din 

ce în ce mai tare, pînă ce a început 

să mă cam d6ră, şi atunci furia m8 

cuprinse, apucat târnăcopul de pe umăr, 

lovii pe Turculeţul ce mi se gurguţa 

călare, şi” potrivii atât de bine, încât 

cădu jos la pămînt. Apoi m& repedii 

la dînsul, îl mai lovii de vr'o dou&- 

tref orf pînă cel despărții de suflet, 
băgai mânile în buzunarele sale, sco- 

sei trei pungi pline, le aşedai la mine 

în sîn, îi descinsei sabia dela brâi, lui 

i-o descinsei şi mie mi-o încinsei, îi 

pusei la cap târnăcopul mei, ca să 

ajbă Turcii cu ce să'l îngrâpe, încăle- 

cai pe murgui sei, şi .plecai drept 
spre muntele Romania; iar nuntaşii 

Turci se uitai la mine şi nu voiaii să 

mă iea la gână, ori că nu voiau, ori 

că nu cutedai. De atunci, frate, sînt 

stă patru-deci de ani de când petrec 

pe muntele Romania mai bine decum 

petreceam a-casă; staii aici de pândese 
calea din dsl în vale, aştept pe tinerii 

Turci ce vin dela Saraievo, le răpesc 

argint şi aur, catifea şi mândrul po- 

stav, cu care mă îmbrace apoi pe mine 

şi pe tovarășii mei; sciii când să atac, 
sciu când să fug, sciii când să mă bat, 

şi nu mă tem de nimeni, afară numaj 

de Dumnegeii!...“ (Karadăis, Rise 
narodne pjesme, ed. 1846, Illp. 1—4.) 

La Români, ca şi la Serbi şi la 
Bulgari, Baba- Novac este un tip de 

  

  

hafduc-patriarc, un haiduc pa- 

ter-familias: I. 

La grădina cu cerdac 

Lui Hagi- Baba-Novac 

Care portă comanac, 

Lungă mâsă e întinsă 

Şi de 6speţi mulţi cuprinsă, 

„Dar la mâsă cine şede? 

Pe "mprejur cine se vede? 

Şede bătrânul Novac 

Ce trăesce-acum d'un Y6c, 

Cu cinci-deci de finişori, 

Tinerei mândri bujori, 

Şi cinci-deci de finişsre, 

Tinerele garofire. 

Toţi cu bine petrecea, 

Pe Novac îl fericia... 

Vechiu de dile, dar de o putere gi- 
gantică ; lung-răbdâtor, dar grâznic la 

mâniă; drept, dar r&sbunător. Un alt- 

fel de caracter are fiiul sei, despre 

care 

v.2 Grue. 

O particularitate interesantă este că 

numele de Babă, turcesce „tată“, 

se dă lui Novac numai la Români, 

şi nu la toţi Românii. In baladele 
serbe îf ţine locul epitetul Starina, 

care e sinonim cu Babă, de vreme 

ce însemneză „bătrân“. In baladele 

bulgare ne întimpină De bel-Novak, 
adecă „Novac cel gros“. Acâsta dove- 
desce că redacţiunile actuale ale bala.. 

delor române despre Baba-Nosac, şi *n 

specie cele publicate de Alexanări, 
sînt tâte posteri6re epocei lui Mihaiii: 

Vitâzul, căci numai atunci s'a putut 

face o fusiune între legendarul haiduc 

şi între Baba-Novac cel istoric. Pînă 

la, acea epocă trebuia să fi fost în epo- 

peea, n6stră cea poporană numai N o- 
vac fără Babă. Sar pute bănui 

că pe Babă l'a adaos dela sine Ale- 

Xandri, dacă n'am găsi acest epitet şi 
în excelenta colecţiune bucovinână a 

lui $. F. Marian (t. | p. 149):
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La grădină, la cerdac 
Lui Hagi Baba-Novae... 

Fără Babă totuşi sînt varianturile 
de peste Carpaţi, cele maf multe din 
Banat, ceea ce lesne se explică prin 
vecinătate cu Serbii. Dr. At. Marie- 
nescu a cules peste 30 de balade cu 
Novac, în cari tâte lipsesce Baba. 
Una se incepe aşa; 

Plecat'a Dâmne! plecai, 
Un fecior de împărat 
Şi de viţă de vitez, 
Cel Novac ca porcăraş 
In cel codru *ntunecat 
Şi de nime neumblat, 
Porcii dinapoi minând, 
Codru ?ntreg cutrierând. 
N'a umblat o di sati dot 
Ci-a umblat el, gti, şi nou 
Dile mândre tot de vâră, 
Şi a noua di 'n de-sâră, 
Cel Novac mult s'a mirat 
Că în codri el a dat 
De un lac cu lapte dulce, 
Ce tot cresce şi nu curge, 
Unde şoimii se adapă, 
Unde dînele se scaldă 
In tot anul de trei ori 
Când ai ele sărbători |... 

(Col. 1. Tr. 1882 p. 354). 

Chiar în unele varianturi din Ţera- 
Românescă ne întimpină numat N o- 
vac, bună-6ră în acele din Brăila: 

In vremile de de-mult 
N'ai fost puşcă nici săbii 
Pe Novac ai'l prăpădi. 
Sus la munte, la cerdac, 
La cerdacul lui Nova ec, 
La mâsă de os de pesce 
Bea Novac şi libovesce, 
Numai Gruia "i supărat, 
Nebăut şi nemâncat... 

: (Şegătârea 1892 p. 107). 

In Oltenia, de asemenea, se conservă, 
în graiu simplul novac cu înţeles 
de „uriaş“, un înţeles pe care cuvin- 
tul nu'l are în limbile Slavice, unde 

BABAŞ 
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el însemneză „tînăr“, „Peavias“, tocmai 
antitesă cu Babă şi cu serbul Sta- 
rina. In districtul Romanați circuleză, 
pînă astădi legende despre un gigant 
numit Novac, care cu un plug âvând 
înjugaţi doi bivoli albi a tras o brazdă 
chiar prin Olt, „mai adăugând că Ol- 
tul face şi acum valuri pe unde a 
trecut, acestă brazdă“ (A. Odobescu, 
Scrieri, IL p. 490). 

v. Brasdă. — Novac. 

Babaăr (pl. dabari)), s. m. ;t. famil.: 
homme mari6, pris en ridicule. Format 
din babă cu sufixul -ar. La Cihac 
(II, 4): „băbar, homme effâmin6“ este 
greşit ca formă, şi ca sens, căci pri: 
mul a nu trece în d şi cuvîntul nu 
însemnâză „eff&min“, ceea ce se dice 
românesce muierce, muierotcă, 
afemetat (v. Afemeiat). 

A. Panu, Povestea, vorbei II p. 145: 
„Că aşa dic şi astădi la însuraţi: Eşti 
în catastihul nostru, te-am scris în 
rîndul babarilor...« 

v. Babă. —-ar. 

Babâș, s. m.; restes de la cire fon- 
due. Ceea ce rămâne în fagur după ce 
s'a scos din el cra. Termenul cel maj 
obicănuit în popor este v o ştină sai 
boştină saă hoştină, pe lîngă 
care circul6ză ca sinonimi jintiţă 
şi baba. „Productul albinelor : miere, 
jinţiţa sai babaş și câră* (1. Chi- 
rică, Tutova, €. Cârjă6ni). 

D. Şăin6nu (Dict. germ. 30, 33) dă 
acestui cuvint două forme : babâș şi 
bălbaş. şil trage din turcul bal 
„miel“ (cfr. Cihac, II, 546); tot d-sa 
(El. ture. p. 12) definesce însă pe 
bălbaş prin „un fel de băutură sati 
mâncare cu miere“, ceea ce nu e de 
loc babâș, în care nici o urmă de miere 
nu se pomenesce. Sint două cuvinte 
cu totul deosebite. Babaşul fiind o 

/
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storsură, o remăşiţă, un ce aşa dicând 

fără putere, Românul i-a format un 

nume metaforic din babă prin sufixul 

deminutival -aş. Sint nesce forma: 

țiuni poporane curat românesci, pen- 

„tru cari e de prisos a căuta cu ort-ce 
preţ, o derivaţiune străină, cu atât 
mai vîrtos că în terminologia, n6stră 

apicolă, destul de bogată, elementele 

turcesci lipsesc cu desăvirşire. 

v. Albină. — Babă. — Boştină. — Jin- 
tă... 

Babatiă. —v. Băbâtiă. 

Babâuă, s. f.; t. enfantin: nom 

fantastigque pour 6pouvanter les en- 

fants. 

Ş. F. Marian, Nascerea la Români 

p. 342: „Când devin copiii pr6 obraz- 

nică, când prind a fi neascultători, 

atuncă îi ameninţă cu“ Bubaua, spaima, 
copiilor...“ 

Asemenea reduplicări silabice, având 

un sens familiar aprâpe acelaşi, se pot 

nasce pe câi neatârnate ia popbrele 

cele mai eterogene (v. Babâ). In casul 

de faţă însă, între Români şi între 

Italieni ne întimpină o identitate per- 

fectă de fond şi de formă, pe care 

n'o găsim pe ajluri. Mumele din Sicilia, 

speriă pe copiii lor întocmai ca Român- 

cele: „babbau, nome vano per far 

paura a bambini“ (Traina); tot aşa în 
Veneţia: „far babao, certo scherzo 

per far paura ai fanciulli, coprendosi 

il viso“ (Boerio); tot aşa în dialectul 

sard: „babao, paura, terrore, voce 
colla quale s'impauriscono i ragazzi“ 

(Spano); tot aşa în mai multe dialecte 

italiene secundare. Noi nu ne sfim 

dară a privi acest cuvint ca o moşte- 
nire curat italică, 

v. Copil. 

Bâbă (pl. babe), s. f.; 10 grand!   

2964 

măre, vieille femme; 20 femme marie 

en genâral; 30 personnage de certains 

jeux enfantins; 40 sobriquet pour les 

hommes faibles et sans snergie ; 5 sor- 

ciăre, sage-femme, gusrisseuse; 60 î. de 

Myth. popul.: vieilles femmes l&gen- 

daires, malfaisantes et bienfaisantes; 
70 t. de Zool.: a) espăce de poisson, b) 

&pithăte de la cloporte; 80 t. de Botan.: 

a) sorte de champignon, b) epithăte d'une 

variât6 de saligot; 9 î. de Construc- 

tion: poutre, 6tai, soutien; 100 sorte 

de gâteau. In diferitele sale sensuri şi 

prin mulţimea, derivatelor de tot felul, 

babă este una, din vorbele cele mai 
circulătâre în grau. 

Reduplicarea silabică ba-ba, ca şi 

alte reduplicări analâge de sonuri la- 

biale şi dentale: ma-ma, pa-pa, tarta, 

na-na, da-da etc., alcătuesc în tâte 

graiurile omenesci, pînă şi în cele mai 

străine unul altuia, un fond primor- 

dial comun, antropologic, -din care 

s'a format terminologia farniliară, pen- 

tru părinţi şi n6muri. Acest, fond pri- 

mordial comun sa diferențiat însă 

pretutindenea prin trei factori: 10 

schimbări fonetice şi metatetice, astfel 

că din „baba“ s'aii putut face „abab“, 
„aba“, „bubu“ etc.; 20 diferita apli- 
care a aceleiaşi reduplicări, astfel că 

„baba“ întrun grau însemnâză pe 
mumă, în alt graiu pe tată, aiuri pe 

unchiu etc.; 3 diferita desfăşurare 
ulteriră a sensurilor la trecerea, ter- 

menului din cercul familiar în cercul 

cuvintelor comune, astfel că „baba“ 

a putut să ajungă în unele graiuri la 

sensul de preut, iar în altele la acela 

de copil. Numai la Slavi, după tâte 

dialectele lor, primitivul ba-bă a că- 

pătat înţelesul de „grand'măre“ şi 
apoi de „vieille femme“, far dela Slavi 
d'a-dreptul, mai ales dela Poloni, ai 

împrumutat pe babă Românii, fără, 

ca s'o aibă Neoilatinii din Oceifinte.
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T6te accepţiunile cuvîntului babă în 
limba n6stră se găsesc de asemenea, 
şi în “cea polonă, deşi unele din ele 
lipsesc altor dialecte slavice. 

Cu sensul cel fundamental slavic de 
„bunică“ babă se mai aude la Româ- 
nii din Selagiu (Tribuna din Sibit, 1890 
No. 85); mai pretutindenea însă acest 
sens a, despărut, remânând în locui 
acela de „femee bătrână. Dispariţiu- 
nea s'a început cam în secolul XVII, 

Mitropolitul Dosofteiu, Synaxar 1683, 
f. 10 b (Sept. 8): „Deci Măriia s'au 
măritat şi au făcut pe Salomi baba, 
fară Sovi s'au măritatii şau făcut pre 
Elisavetii maica lui loanii Cră stitelă...&, 
unde la cuvîntul baba, autorul temân- 
du-se că nu va fi înţeles în sensul seti 
de „grand'mâre“, adaugă la margine 
sinonimul: „moaşa“. 

In sens de „femee bătrână“, care 
este cel mai respândit, babă e în an- 
titesă cu moş sati cu moşnâg, o 
antitesă care ne întimpină la tot pasul 
în literatura, poporană. 

I. Crengă, Scrierile 1 p. 63: „Era 
o dat' o babă şi un moşn6g. Baba 
avea 0 găină şi mosnâgul un CUCoş ; 
găina babe se oua de câte două ori pe 
fie-care di, şi baba mânca o mulţime 
de ouă, iar moşnâgului nui da nici 
unul...& 

Proverb din Banat: „Moşșii sînt 
buni şi Babele rele“ (Marian, Inmor- 
mîntarea p. 393). 

v. Babele. 
Strigătură din Bucovina: 

| Cât e moşul de bătrân 
| "Tot doresce mir din sîn; 
! Cât e baba de bătrână 

Tot doresce voe bună,,, 

(Marian, Nunta p. 362). 

Intre jocurile întrebuințate la, „pri- 
veghiu“ în Bucovina unul se chiamă: 
Moşnâgul şi Baba. Il descrie pe larg 
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d. S.F. Marian, Inmormîntarea la Ro- 
mâni p. 209—10. 

A. Pann, Povestea vorbei III, p. 150: 

De-ar av şi baba ca Gmenii barbă, 
Atuncea i-ar gice: ce mai mo ş de tr6bă! 

Fără antitesă cu moş, babă se 
aplică mai în specie: pe de o parte la 
femei bătrâne sărace, iar pe de alta la 
cele vici6se, 

Ion Neculce, Letop. II p. 343: „bă- 
căliile sta, vărsate pre uliţe de era să- 
tui şi copiii; stafide, smochine, alune 
era destule pre la toate babele... 

Nic. Costin, Letop. II p. 64: „Mă 
car că era 6rna, 6ră bieţii oameni şi 
babele şi altă sărăcime pustiia casele 
şi fugia în lume plăngănd...* 

Ion Canta, Letop. III p. 182: „Şi o 
babă săracă ce torcea în furcă să'şi 
agonis6scă hrana, şi comăndul său, tre- 
buia, la acea vreme să dee şi ea bani 
la văcărit...& 

Enachi Cogălnicânu, Letop. III p. 
218: „dar şi multe blăstămuri aă luat 
dela săraci pentru văcărit, ales dela 
babile cele văduve...“ 

Un cântec de nuntă:. 

Aşa jâcă babele, 

Când le cad măselele, 
Când se scurg ulcelele... 

(G. D. T., Poes. pop. 332). 

Strigătură, de joc din Selagiu, c. 
Gârceiu: 

Cine dracu-o şi vădut 

Iepure vara cosîud, 

Iepurdic'adunând fin, 

Puil după ea greblând 
Şi baba de danţ fugâna... 

După clasificaţiunea întro glumă po- 
porană din Ardi, din copilă se face
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nevâstă, din nevestă babă, din babă 
—cătărambă: 

Dragele badii copile, 

de v'ar put6 badea cresce 

să vă facă tot neveste, 

din neveste babe 

slabe 

şi din babe cătăramte!“ 

(R. Simu, c. Orlat). 

O variantă pentru baba cătă- 
ramba este: baba caraba (Conv. 

lit. t. IX p. 190). 
v. Carabă, 

Epitetul de „slabă“ ne întimpină şi 

în balada, „Corbea“, unde muma hai- 
ducului este: 

Babă slabă şi 'nfocată, 
Dar la minte înțel6ptă... . 

(G. D. T., Poes. pop. 519). 

Pînă n'ajunge cătărambă, o babă 

nu se crede încă a fi bătrână, după 

cum nu e bătrân nică „moşul“ pină 

n'ajunge „&hiuj“ sai „vîj“. De aceea ex- 

presiunea, „babă bătrână“, ca şi „moş 

bătrân“, nu e un pleonasm. 
Cântecul „Plugului“ : 

Şi-a strîns fine 

Şi vecine 

Şi totă finil 
Şi vecinii 

Şi vr'o trel babe bătrâne 

Care scii rîndul la pâine... 

(G. D. T.. Poes pop. 146). 

Altul din Bucovina : 

Ci sîntem din Câmpulung 

Unde trag fetele 'n plug 

Ş'o babă bătrână 

Dinapol le mînă 

Cu un biciu de lână. 
i ($. F. Marian). 

Omenilor becisnici sat nevol: 
nici, fără energiă, li se dă în bătae   
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de joc epitetul de: ce babă? ce mai 

babă ! curată babă... 

Balada „Badiul“ : 

Alei! frate Badiule, 

Cum te calcă babele! 

Cât dicea, se repedia, 

Stâlpul hornului smuncia, 

Pe Badiu că'l slobodia,.. 

Iu graiul familiar bărbatul dice ne- 

vestei sale babă, chiar dacă e tînără. 

Cântec poporan la 1. Crângă, Scrie- 

rile I, p. 108: 

Când cu baba m'am luat, 

Opt ibovnice-au oftat: 

Trei neveste cu bărbat 

Şi cinci fete âintr'un sat... 

Doină din Aral: 

Eu iubesc, baba iubesce, 
Casa ni se pustiesce... 

(. B., Trans, p. 413). 

„Jocul păpuşilor“ din Bucuresci : 

(... iepurele) 

Decât la tine pe mâsă, 

Mai bine la baba a-casă, 

Să-i facă din blană un maşoi 

In chip de dar la anul noi... 

(6. D. 'T., Poes. pop. 124). 

„Scie cât baba rea“, adecă pre-puţin, 

este o locuţiune proverbială. 

A. Pann, Povestea vorbei I, p. 10: 

Scie sfătuiri să dea 

Cât scie şi baba mea... 

Jipescu, Opincaru, p. 74: „N'ar strica, 

să hile şi doftori dă ghite, că mulţi 
din ăi d'adi scii mai numa cât baba 
mea, vorba ăluia ..“ 

Altă locuţiune proverbială, la Ţichin- 
d6I, Fabule, 1814, p. 809: „după ce 
Sai întâmplat ce-va, atuncia fie-ce 
babă poate proroci“,
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A îndrăgi ce-va de :0 dată şi peste 
măsură, se qice la, Moldoveni: „a se 
arunca, în el ca babele în căţei şi mo- 
tani“. 

Cost. Negruzzi, Cum am învăţat ro- 
mânesce: „Pe când uitasem că suntem 
Români şi că avem şi noi o limbă; pe 
când ne lipsia şi cărţi şi tipografiă; 
pe când toată lumea se aruncase 
în dasii şi perispomenii ca babele în! 
căţei şi motani..:t: 

Alte proverburi: 

„Pentru o babă surdă popa nu tâcă 
de doă ori“ (Pann, III, p. 123). 

„In urma dijmarilor multe bârfese 
babele“ (ibid. 1, p. 169), adecă după ce 
trecuse primejdia sati năpastea. 

pA căşunat ca baba la mormiînt“ 
(ibid. III, p. 4), se sub-înţelege pentru 
pomană, 

Baba călătore 

N'are serbătâre. 

(Pann, II, 8). 

Blăstem proverbial: „Du-te unde a 
dus mutul i&pa şi călugărul baba“ (R. 
Simu, Trans. c. Orlat). 

O variantă a acestui proverb: „Să te 

duci unde a dus mutul 6pa şi Ţiganul 
cârlanul“ (Pann, Povestea vorbei II, 
p. 118). 

O altă variantă la Th. Speranţia 
(Contimporanul, 1882, p. 804): 

Unde mutul dus'a râta, pe urlaţi pe unde-a dus 

Surdul i6pa, să te ducă naiba naibei tot pe 

sus... 

A vorbi Wa-dreptul, fără a ocoli, fără, 

a chibzui mult, se gice une-ori: a vorbi 

„ca baba-6rba“ sat „ca baba chidra“, 
„care adecă taiă, drumul d'a-dreptul. 

Jipescu, Opincaru p. 61 : „Bietu taica, 

şontorog cum era el, da vorbia omu- 

lui drept, ca baba 6rba, nu să shita...* 

A. Pann, Povestea vorbei 1, p. 25: 

„Nu vorbi pe dentregul ca baba chidra,   
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Că se gâsesce vre-unul de'ţi umflă c6fa 
de pumni...“ 

Alt ce-va este jocui copilărese „d'a- 
-baba-6rba“, despre care vorbesce [. 
Crângă, Scrierile 1, p. 55: „Atunci Dă- 
nilă l6gă strîns, cun ştergar gros de 
câlți, ochii şi urechile dracului, ca la 
baba-6 tb a...* 

„Baba-6rba, joc în care unul din 
jucători, legat la ochi, caută să prindă, 
pe vre-unul din cei-lalţi jucători“ (L.M.). 

Despre ființa mitologică numită Baba- 
Grba, a se ved6 mai jos. 

Un alt joc copilăresc se chiamă baba- 
-mija, 

Pontbriant : „Baba-6rba = Colin- 
-Maillard, baba-m ij a=—cligne-musettet. 

V. Ajumitul, 

Alt joc copilărese „Baba-gaia“, în 
care o cloşcă îşi apără puii contra ga- 
lei sai eretelui. Iată dialogul între ele 
după o variantă muntenâscă (G. D.T., 
Poes. pop. 198): 

— Ce cauţi, babo ? 
— Acul Dâmnel. 

— O fi ăsta (arătând pictorul drept). 
— Piiul! nu e ăsta! 

(Cloşca aruncă departe băţul ce i-a dat gala 

şi apol dice): 

— "Trei, trei. 
colăcei, 

pîn'o veni baba-g aia 

cu tigaia! 

Trei, trei 
colăcei, 

pîn'o veni babagaia 

cu tigaia! 

(După venirea gaiel). 

— Mi căți-oii lua un puişor! 

— Mi căţi-oiii scâte un ochişor |... 

v. Gaia, 

In jocul copilărese „de-a, lumninărica“ 
“rolul principal aparţine copilului care
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se face babă. Inceputul dialogului după 

o variantă (G. D. T., Poes.: pop. 19): 

— Unde-ai plecat, babo? 

— La biserică, maică! 

— Dar ce să faci acolo? 

— Ia să mă *nchin şi eu? 

— Ia-ne şi pe noi, babo. 

— Haideţi şi voi cu mine, 
-Dar să nu mă daţi de ruşine. 

— Nu, babo, ferâscă 'mnedei!... 

Copiii cei crescuţi pr6 mult timp pe 

mânele mumelor şi ale bunicelor pârtă 
din vechime în popor despreţuitorea, 

poreclă de feciori de babă, despre 

care vorbesce deja Cantemir, Descriptio 
Moldaviae ed. Papii p. 151. 

Babele sînt privite ca, fiinţele cele 
mai „d'a dracului“, de unde vine obici- 
nuita, însoţire a cuvîntului babă cu 
epitetele cele pejorative: clânţă, 
cotorânţă, hîrcă, talpa-iadului, 
hânghină ete. 

Bolintin6nu, „Mihnea“ : 

Aci se fac misterele 

De babe blestemate 

Ce scot la morţi arterele 

Şi hârcele uscate... 

I. Cr6ngă, Scrierile 1 p. 142: „'oc- 
mai aşa s'ai întâmplat şi cu flăcâul 
acesta, că pînă la vremea asta nici el 
dela, sine, nici prietenii, nici babele — 
câtu's ele de-a dracului, de prefăcute 
şi iscoditâre — tot nu Paii putut face 
să şe îns6re...* 

Ibid. I p. 97: „Ştirba-baba-clânţa, 
sciind că împăratul are obicefu a bâ 
in t6tă, s6ra o cupă de lapte dulce, i-a 
pregătit acuma una ca să dârmă dus 
pînă, a doua qi diminâţă,..“ 

- Basmul „Poveste ţerănâscă“ (Ispi- 
rescu, Legende p. 260): „Stâna el acolo 
şi uitându-se la cotorânţa de baba... 

V. Clonţă. — Cotoronţă. — Hircă. —. 
Honghină... 

Ca, fiinţe „da dracului“, babele sînt 
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nu numai m6şe, dar şi doftorâice 

de tot felul şi vrăjitore tot-o-dată. 

„La mâşa, care moşesce, în părţile 
Reciţei se dice babă, în ale Bocgei 
baică“ (S. Liuba, Banat, c. Maidan). 

v. Baică. 

$. F. Marian, Nascerea la Români 
p. 420: „In Banat mâşa, numită 
altmintrelea şi babă de buric, după 
ce a tăiat buricul pruncului noii-născut 
pe un bă de corn, anume ca micuțul 
să fie mlădios şi tare ca cornul, îl 
învălesce într'un petec de pânză...“ 

v. Buric. 

Dicţionarul româno- latin bănăţen 
circa 1670 (Col. 1. Tr. 1883 p. 426): 

„Babă. Avia. Anus. Vetula.“ 
„Babă. Obstetrix“. 
La Macedo-români (Dr. Obedenaru, 

Dict. Mss. în Acad. Rom.) o femeii 
bătrână în genere se numesce m6şă, 
lar babă se gice numai despre „sage- 
femme.“ 

v. Mogă. 

Dou& proverbe privitâre la rolul 
medical al babelor: 

Lâcul fie or nu fe, 

Colacul babei se scie 
(Pann, Povestea III p. 140). 

„Babele nici nu'l scâlă după bâlă, 
nică nu'l lasă ca să moră“ (ibid.). 

„Când pe un om îl chinuesce duhul 
cel rei, atunci în diua Sfintului I6n 
Botezătorul de mânecate merge cu 
dînsul o babă la apă curgătâre şi bate 
cu o vargă de alun în apă, strigând: 

„Mihăilă, Gărsăilă, Uniilă, veniţi la 
“baba de'i faceţi treba! Apoi vin aceşti 
trei sub chip de câini şi aduc după 
dinşii alţii mulţi ca spuda. Atunci 
baba îi întrebă: care din voi toţi chi- 
nuiță pe 4? Unul răspunde că el, ca 
să slujescă stăpânului sei. De aci 
buba îi poruncesce ca să lase pe om
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în pace și să pâră toţi...“ (pr. 1. Că- 
lugăr6nu, Tecuciu, e. Movileni.) | 

Ţichinds!, Pabule 1814 p. 46: „să 
zică şi ei ca baba acâia car6 au zis: 
0, fătul mieu! bine e şi înnaintâ ara. 
cului a aprinde când şi când câte o 
lumină...“ 

Costache Negruzzi, 'Toderică: „sa 
coborit într'o ocnă părăşită, care t-o 
arătase o babă vrăjitore, şi s'a dus, 
sa dus, s'a tot dus pe sub pămint, 
pînă a ajuns la pârta Iadului...“ 

Basmul „Porcul fermecat“ (Ispirescu, 
Legende p. 54): „într'o di vădu tre- 
când pe acolo o babă clânţă vrăji: 
târe...& 

„Babele scot ochii sfinţilor ca să 
fermece cu ei, să orbâscă pe vrăşmaşii 
lor, sai să facă pe bărbaţi ca să nu 
vadă tote ale femeilor“ (C. Ionescu, 
Dolj, c. Adunaţi-de-Geormane), 

Unele din asemenea babe doftorde 
şi vrăjitâre ajung în popor a fi atât 
de vestite, încât numele lor resună 
din gură în gură: baba cutare. 

Ţichind6l, Fabule p. 18: „Insă 
baba Brânduşe, vrăjitâr6 c6 bă- 
trână, precum şi baba Fruga, ve- 
stită descântătoare, spune atât6 şi 
atât moduri de spaime cât cutremur 
mare te lov6,..* 

Alexandri, Iorgu dela Sadagura, act 
I sc. 5: „Intr6bă, dacă nu mă credi, 
pe baba Angheluşa, scii, cea care 
face dresuri de obraz, o cunosci...% 

A. Pann, Povestea, vorbei, 1 p. 53: 

Căutâ o babă, audind că ele 
Il întrec pe dînsul la drăcii şi rele, 
Şa găsit pe una Vişana anume, 
Intâia drăcdiă dracilor din lume... 

Heliade, „Sburătorul“: 

Or ce să fie asta? într6bă pe bunica, 
O sci vr'un lec ea d6ră... a fi vrun Sburător! 
Or aide Palde baba Comana or Sorica, 
Or dute la moş Popa, or mergi la vrăjitor!...   
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Chiar babele cele bune, cari nu se 
închină necuratului, totuşi sînt cel 
puţin cărturărese sat dai cu bobii 
saii prevestesc viitorul după semne. 

Ţichind6i, Fabule p. 17: „Când 
strigă vre-o cante sau vre-o cioară 
găiaşte, se sparie babele, căci acsia, 
însemn6ză moarte, adecă că va muri 
cine-va,..* 

Doină din Arde: 
/ 

Ucigă-te crucea, drace! 
Ce nu dai Babelor pace ? 
Să mai facă rugăciuni, 
Să nu tot pârte minciuni!... 

(J. B., Trans. p. 466). 

De la Vrancea, Trubadurul p. 22: 
„Scii c'o să te faci bine, voinic sănă- 
toşel, şi co să ajungi om mare? Aşa, 
mi-a spus din bobi baba bălbăita...& 

O altă îndeletnicire favorită a babe- 
lor este de a hoci la înmormâîntări, 
B6cetele formâză în literatura, po- 
porană o adevărată, poesiă, băbescă, 
câte-o-dată de o frumseţe rară, 

v. Bocet. 
De aci însă orice plâns femeiesc, 

ba, şi bărbătesc, se califică ironic ca 
bocire băbâscă. 

Jipescu, Opincaru p. 84: „Numa 
babili bocesc, fără să pule umtru la 
leoca carului sl sc6ţă din făgaş...& 

Babele jâcă un rol însemnat 'în mi- 
tologia poporană. | 

Pricina- vîntului după unii este un 
moş, după alţii o babă. 

„Poporul de aice crede că vintul ese 
„ dintr'o gaură ce este la, capul pămîn- 

tului, pe care o astupă o babă 6rbă 
cu un ghem, şi când se strînge vint, 
mult aruncă ghemul, şi bate: vîntul 
pină când baba găsesce ghemul 6răşi 
şi astupă gaura...“ (St. Galicea, Dolj, 
c. Goicea-mare), 

v. Moş.— Vînt. 
Baba -Relea, în basmul din Bu-



22175 
2216 

  

covina „Fata Ciudei“ (Sbiera, Poveşti 
p. 56), este o fiinţă care locuesce „pe 
un ostrov de Mare“ şi are doi mâunzi 
năsdrăvani, unul cu doă şi cel-alalt 
cu trei inimi, pe cari nui pot întrece 
nică caii Smeilor. 

v. Relea, 

Locuţiunea proverbială din Ard: 
»L6rceţi, fete, târceţi ca murit Baba- 
Clânţa“, este întemeiată, pe un basm, 
în care Baba-Clânţa: „lungă, sâcă, 
ghebâsă, cu nesce dinţi lungi ca şi 
colții dela greblă“, e totuşi o ființă 
mitică bine-făcătore, care ajuta altă 
dată la lucru pe fetele cele nenorocite 
(Reteganu, Poveşti I p. 51—9). 

O Babă-6rbă, ca fiinţă mitologică, 
ne întimpină în descântece, bună-6ră, 
următorul „de desfâcătură“ din Bu- 
covina: 

M'am tâlnit cu Baba-6rba, 
Baba - 6r ba de mine s'a apropiat, 
De mâna drâptă m'a luat, 
In gr6pă cu spini m'a aruncaţ 
Şi clas de morte că mi-a dat... 
Haşi, cidră nâgră, 

Nâgră, păntănâgă! 
Câţi mâţă, 
Nâgră priscorniță,! 
Iea-ţi urile, 

Făcâturile 
Ş'aruncăturile : 

Făcbturile din lună n6uă, 
Făcsturile dela sfîrşit, 

Făcăturile dela ivit, 

Făcăturile mucede, 
Făcbturile putrede... 
Ihi! haită n6gră, 
Ponsgră | 

P'ici vinovata mea, 

Cară-te de-acolea, 
Şi durerile îţi iea!... 

(Marian, Inmormîntarea p. 17). 

Baba-Dochia sai o babă Gre-care 
saii mal multe babe sînt pricina, dilelor 
celor nestatornice şi vijel6se dela în- 

ceputul lui Marte, despre cari circu-   

l6ză în popor, la noi şi pe aiuri, o 
mulţime de legende. 

v. Babele, 

Când cine-va nu apucă folosul la 

timp, poporul îi dice: „a trecut baba 
cu colacul“, întocmai ca în Veneţia: 
„Don' Ana spassizza“, „d6mna Ana 
trece“, când e fâme. 

In Banat, Ţichindâl, Fabule p. 
120: „ajută fratelui tău întru toate, 
şi în bună vrâme la lucruri bune şi! 
de folos, căci toţi purtăm o sarcină a 
neştiinţii şi a slăbiciunei, să nu'l facă 
să'ți zică: după ploae căpenâgul, şi: 
au trecut baba cu colacul...“ 

Tot. așa în 'Ţâra- Românescă: „I-a 
trecut baba cu colacii“ (Pann, Povestea 
vorbei III p. 141.) 

Despre originea acestui proverb, care 
aparține vechei mitologie italice, 

v.2-Ana (p. 1151). 
In zoologia poporană, „câinele- 

babei este un fel de vierme p&rost 
(pr. C. Alessandrescu, N6mţ, c. Bistri- 
ci6ra), anume „oniscus asellus“, „clo- 
porte“; iar în Banat: „Baba e un 
pesce scurt şi lat, cam de 0.6 dm,, în. 
Caraş sint şi mai mari, are soldi; 
Gmenii noştri cred că pescele acesta 
este făcut din sedică“ (9. Liuba, c. 
Maidan). 

v. Câinele-babăi. 
In botanică, dinţit-badei (D. Basi- 

lescu, Prahova, ce. Drajna-de-sus) sai 
colțul-babei (Dr. Brândză) se chiamă 
o plantă din familia rutaceelor, „tri 
bulus terrestris“, numită şi pădu. 
cherniţă, cu fructe spinse, de 
undei vine numele nemţesc de „Teu- 
felsdorn“, „spinul dracului“ (Nemnich). 

Un fel de ciuperci pârtă numele de 
babă saii urechea-babi. 

„Urechiuşele sînt nesce ciuperci de 
forma castronului, de mărimea, unei 
jumătăţi de c6jă de nucă, de o culâre 
galbenă negricisă, se fac pe lemnele
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putrede uscate. Babele, tot de aceiaşi 
formă şi mărime ca urechiuşele, dar 
pe partea concavă de o culdre roşiă, 
iar partea convexă albă; crese pe 
crăci uscate putrede; se mănâncă“ 
(P. Michăilenu, Mehedinţi, c. Vînju- 
mare). 

„Urechea-babei are forma întoc- 
mai ca urechea unui om; este roşiă 
pe din afară, iar pe dinvăuntru albu- 
riă; cresce pe putregaiurile buturu- 
gelor“ (St. Stănescu, Dimboviţa, 
Bilciuresci; Dumbravă „Nem, c.Useaţi) 

v, Operă. 
In technica poporană, babă însem 

n6ză: „trunchiu sai căpătâii de lemn 
de sprijinit greutăţi sai corpuri: volu- 

mindse; o grindă saii tălpâe ce întră 
în construdţiunea unei mori“ (Costi- 
nescu). Ac6stă din urmă semnificaţiune 
îndemnase pe. Laurian şi Masssim a 
crede că babă este la noi de origine 
latină: „fiind-că în casele Romanilor 
bătrânele purtaii de regulă greutăţile 
casei, vorba bată va fi trecut în ima- 

ginaţiunea Românului dela însemnarea, 
de bătrână la cea de purtătore 

de greutăţi, şi de aci la însemna- 
rea şi mai generală de radem de greu- 
tăți, temeliă, fundament, talpă sai 

tălpâe. Oricum ar fi însă, acâstă din 
urmă însemnare nu ocurge, precât 

scim, în limbile slavice...* Laurian 
şi Massim se 'nşslă: bohemesce şi 
polonesce baba este un lemn gros, 

un trunchiu de bătut în pămînt sai 

în apă, pe care Francesii şi Germanii, 
printr'o metaforă fârte înrudită, îl 
numesc „domniș6ră“, demoiselle,. 
Jdungfer. 

v. Babalic. 

Intre aluaturi, un fel de cozonac cu 

stafide, întrodus din Polonia, se nu- 

mesce babă, mai ales în părţile Mol- 
dovei. 

S. F. Marian, Nunta, la Români p. 

  

236: „a câce mai multe cuptăe 
pâne, colaci, cozonaci, mălaie, plăcinte, 
babe, învirtite şi alte copturi...* 

Dela, Poloni pină şi limba francesă 
a căpttat pe „baba, pâtisserie dans 
laguelle sont mâl6s des raisins de 
Corinthe“ (Littr6). 

O particularitate sintactică intere- 
santă, care s'a putut deja observa din 
mai multe texte de mai sus, este că 
nu numai numele propriii, dar şi ad- 
jectivul ce urmeză după articulatul 
baba se articuleză de asemenea: baba 
Grba, baba chi6ra, baba bălbiita, baba 

gala, baba clOnţa, baba hîrca, baba co- 
torânţa, etc. 

In fine, vo mulţime de localităţi în 

România : pârtă numele de Babă sait 

Bate, apoi Baba-rea, Baba-r6- 
ga, Băbană, Băbent, Baboiu, 
Băbesci, Băbuţa, Băbuşaete. 
(Frundescu), din cari unele aii legen- 

dele lor. Numai în districtul Buzei 
ne întimpină: Baba-Ana, Baba. 
Chira, Baba-Dobra, Baba-Sorca, 
Baba-Zamfira, isvorul Babei-Do- 

broe, Piciorul-Ba bei, Pirciu-Pa bei, 
Virfu- Babei ete. 

„Inainte de 1830, Baba- Ana era 
o vastă l6să de mărăcini, având la 
drumul Mărginenului o cârciumă, unde 
vindea baba Ana, care a dat numele 

sei întregei comune“ (B. Iorgulescu, 
Judeţul Buzei p. 16). 

Derivatele din babă: băbărcă, bă- 

hătie, băbornic, băboiu, ba- 

baş, băbuşcă, băbuţă, băbar, 

băban, babană, babiţă ete. 
v, Femeiă. — Băvesc. 

Bâbele, s. f. plur. artic.: 10. . du 
calendrier popul.: giboules de Mars, 

jours d'emprunt; 20. t. de: Mythol. 
popul.: l&gende de Niobe. 

Laurian-Massim : „Babele, cele de'n- 

tâiu 9 ile din luna lui Marte. Est- 
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timp am avut bune Babe, 6ră cele e 
an ce rele mai fură !* 

De la Vrancea, Trubadurul p. 152: 
„ȘI nu trecu mult, cam între sfîrşitul 
lui Făurar şi începutul Babelor, p'un 
ger în nescirea, fireseului...& 

Prin obicinuita antitesă între babă 
şi moş (v. Babă), după cele 9 dile 
ale Babelor urmeză Moşii. 

S. Mangiucă, Călindar 1882: „In al 
9-lea mărţişor es Babele şi se pun 
Mo şii. Moşii— dice poporul — bat 
cu boţile pămîntul să între frigul şi 
să 6să căldura,..* 

v. Moșii. 
Inainte de începerea Babelor şi în 

cursul lor, femeiele din popor şi chiar 
orăşencele îşi aleg saii îşi menesc fie- 
care în glumă câte o di viitore ca, 
s'o represinte pe dinsa, bună-6ră diua 
de joi sai de miercuri etc., şi dacă 
diua cea al6să se brodesce a nu fi 
viscol6să, femeea se laudă că e babă 
bună, iar dacă e o di urită —cele-lalte 
femei o mustră că este babă rea. 

In-loc de Babele se dice şi dilele 
Babei, adecă gilele cari urmâză, după 
1 Marte, când numai atunci, în diua 
de Sânta Eudochiă după calendar, este 
adevărata Babă: Baba-Dochia, 
un personagiii mitic căruia îi aparţin 
cele opt dile următâre, numite după 
dînsa Babele. 
Baba-Dochia cea mai vestită este 

aceia de pe muntele Câhlâi în Mol- 
dova, .pe care o menţionase deja Can- 
temir şi pe care a poetisat”o apoi bă- 
trânul Asachi (Doquie et Trajan, lassy, 
1840). Este o bucată de pâtră naltă 
de vr'o cinci coţi, crescută chiar din 
stâncă, având de departe forma unei 
femei de stil egipten hieratie şi din 
mijlocul căriia isvoresce apă, iar de 
jur în jur sînt mai multe petr6ie mai mică 
în chip de turmă. Acâsta este baba 
care se lăudase că nw'i pasă de Marte, 

  

  

care şi-a luat 9 cojoce şi şi-a minat 
turma la munte, care a dis în batjo- 
cură „de-o vrea Dumnedei, de n'o 
vrea! &, care s'a urcat pînă la mijlocul 

CehlAului tot lepădână de căldură cojoc 

după cojoc, iar în Qiua a noua, resbu- 
nându'şi Marte cu un ger pe neaştep- 

tate, a fâcut'o să plângă cu amar şi 

a împetrit'o plângătore acolo împreună 
„cu oiţele, de unde Babele, cele 9 dile 

ale Babei Dochia. 

Cu 6re-cari varianturi în legendă, şi 
cu deosebiri firesci în figura şi ?n po- 
siţiunea blocului celui representativ de 
pstră şi ale petr6ielor de pe 'nprejur, 
acâstă Babă-Dochiă se regăsesce pre- 
tutindenea la Români: pe Bucegi ca 
şi pe Cehlâii, la isvorul Argeşului ca, 
şi la isvorul Ialomiţei, în Banat ca și 
în Oltenia. 

Babele formâză subiectul unui exce- 
lent studii al d-lui L. Şăin6nu (Roma- 
nia, XVIII, 108 — 127), în care e cules 
aprâpe tot materialul relativ la cesti- 
une şi ni se dă tot-o-dată un început 
de clasificaţiune : 10. Germanilor şi Sla- 
vilor proprii dişi, adecă celor neame- 
stecaţi cu Românii, Babele sînt cu 
totul străine; 20. Pop6relor neo-latine 
din Occident e familiar sensul cel ca- 
lendaristic al Babelor, dar legendele de 
acolo, pe lîngă alte particularităţi, ne 
înfățişeză trăsura caracteristică de a 
nu fi în legătură cu nici un fel de 
statuă sai idol; 8% Numai pop6- 
rele de pe Peninsula Balcanică: Ro- 
mânii, Bulgarii, Serbii cu Slovenii, Al- 
banesii şi Grecii, însoțesc mitul cu o 
representaţiune plastică, astfel că la 
ei toţi fondul se reduce lu următorul 
prototip comun: sciind că a trecuţ 
ierna, o babă crede că pote să în- 
frunteze pe Marte, îşi ride de din- 
sul, ese cu oile saii caprele la munte, 
frigul o apucă fără veste şi furiosul 
Marte işi resbună împetrind'o cu turma,
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cu tot, prefâcând'o sai prefăcându-le 
întrun chip saă în chipuri de pâtră, 
cari se văd pînă astădi pe muntele 
cutare sai cutare, fie pe Cehlâi în 
Moldova, fie pe Almaş în Banat, fie 
lîngă Marathon în Grecia, fie pe Şar- 
-planina la Bulgari etc. 

O dată ajunşi aci, resultă dela sine, 
cred ei, că prototipul ce! comun tu- 
turor popbrelor balcanice aparţine sub- 
stratului lor etnic omogen: Tracilo r; 
Jar prin urmare nu pote fi decât acea 
Niobe, Nou, despre care însuşi d. 
Şăinânu observă, pr6 în trecă, că: 
„la l&gende de Dokia, surtout au point 
de vue topographique, a une ressem.- 
blance frappante avec la fameuse 
tradition .de Niobâ“, uitând a adauga 
punctul cel esenţial că acestă tradi- 
ţiune era anume frigiană, adecă tra- 
cică. Paralelismul după; noi se înte- 
me6ză pe patru momente: 

1%. Baba-Dochia esteo fiinţă cu- 
tedătore şi mândră, careşi bate joc 
de Marte; Niobe insultă pe dina La- 
tona cu aceiaşi fală şi îndrăznâlă : 

... Oculos circumtulit alta superbos.,. 
„+. post tot quogue funera vinco!... 

(Ovid., Metam,, VI, 169, 285). 

20, Pedepsită de puterea, cea de sus, 
Baba-Dochia se preface pe un virf 
de munte întrun stan de pâtră, din 
care nu înceteză de a curge apă; tot 
așa Niobe: o 

„„. eb validi circumâata turbine venti 
In patriam rapta est, ubi fiza cacumine 

montis 
Liquitur, et lacrymas stiamnum marmora 

” manânt... 

(Ib. 310). 

3%. Cu Baba-Dochia sînt pedep- 
site tot-o-dată oile saii caprele sale; 
cu Niobe—fiii şi fiicele. 

49, Baba-Dochia e tot-d'a-una aco-   

perită cu zăpadă, aflându-se la, mijlocul 
Cehlâului, unde — dice Cantemir (Deser. 
Mold. ed. Papii p. 24)—omeţii nu se 
topesc nici o dată: „in medio perpe- 
tuis riget nivibus“; tot astfel e de- 
scrisă Niobe de cătră Sofocle în An- 
tigona: 

> . , : Hnovoa În Îvygozrărav 6lto3da: 
. e Er 

Tav Powyiav £tvav 

Tavralov Siniiw 7905 dingo, 
ie aa 

Tăv 400Cs as arevs 
, , , . > nergaia Bidyra Gduagev, vai ve Dufgoi Taxd- 

utvav, 
< , doc, 

tus Faris “ip oa , 

pa aa 
giuv T'oudauă îsize, 

, e 33 7 , 4 „7 TEpyei & ie opovo: ranlaizorg dercădas ă se e daiuov Guororăra xareuvdter.... 

Şi să nu uitâm: pe de o parte, că 
legenda Niobei ne e cunoscută numai 
aşa după cum ne-ai transmis'o Elenii, 
Jar nu în forma sa originală, tracică ; 
pe de alta, că în legenda actuală bal- 
canică Sai amestecat învedarat mai 
tărdii Gre-cari ingrediente din proto- 
tipul occidental latin. 

v. Dochia. — Babură. 

Bâbici, nom d'une ancienne fa- 
mille noble moldave. Intrun crisov dela 
Iliaş-vodă din 1484: „bolarin pan Stan 
Babii“, căruia i se hărăzesc mai multe 
moşii pentru serviciile aduse ţerei încă 
din timpul lui Alexandru cel Bun (Ulia- 
nitzki, Marepiansr Ara neropin, Moscva, 
1887, p. 47). 

v. Boier, 

+Băbiţă, s. f.; î. de Zool.: pâlican, 
pelecanus onocrotalus; oiseau de mer en 
gensral. „Cea mai mare pasere notătâre, 
cunoscută Românilor, este pelican ul, 
numit în unele Jocuri încă şi babiţă şi 
bateă“ (Marian, Ornit. 11, 400). „Ba 
biţă, vorbă după sufix ca şi după ac- 
cent neîndoios slavici; pasere mare 
şi albă, cu o mare guşă sub cioc, în
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care stringe pescele cu care se nu- 

tresce“ (L. M.). Pelicanul se chiamă 
baba la Ruși, la Poloni şi la Bulgari 
din causa aspectului seii grav şi bă- 

trânicios ; la Bohemi însă şi la Serbi 

el pârtă numele de neiesyt sai 
nenasit, adecă „care nu se satură“, 

întocmai ca numele german al acestei 

păseri Nimmersatt „nici o dată să- 

tulă“. In vechile texturi române prin 

babiță, se înţelege o pasere de Mare 
în genere. 

Biblia Şerban-vodă, 1688, Levit. 
XI, 15: 

„Şi struţul şi „et struthio- 

bogza şi babița şi nem et noctuam 

câte's asâmene et larum et si- 
ei... milia ei... 

şi tot acolo, Deuteron. XIV, 15: 

„Şi struţul şi „et struthion 
ciuhul şi babiţa... et noctuam et 

. larum,.. 
A. Odobescu, Scrieri 1, p. 154: „Pe 

ostrovul învecinat un stol de babiţe 
sta adormite...“ 

v. Babă. — % Babiţă. 

2Băbiţă, s. f.; t. de M6d. popul.: 

sorte de maladie infantile, diarrhse qui 

acecompagne la premiere dentition. Cu- 

vintul se întrebuinţâză mai ales la 
plural: babiţe sai babiţi. 

S. F. Marian, Nascerea la Români, 

p. 398 sqq.: „Babiţa, numită altmin- 

trelea şi baghiță, baighiţă şi babghiţă, 

pl. babifi şi baghiți sai baăghiţi, e un 
fel de morb pre care îl capătă mai cu 
sămă copiii, cărora nu le-aii crescut încă 
toți dinţii. Copiii ce pătimesc de acest 
morb, spun Româncele că li se umflă 
pântecele, capătă dureri crâncene de 
stomah şi pântecare mare, din care 
causă apoi îngălbinesc şi slăbese aşa 
de tare, că mulţi şi mor dacă nu sînt 
îngrijiţi şi vindecaţi de grabă. Morbul 
acesta, se pote vindeca, după părerea   

celor mai multe Românce, prin aşa 

numitul „descântec de babiţie. Descân- 
tătorea, care voesce a vindeca pre co- 

pilul ce pătimesce de acest morb, iea 

o ulcică nouă, târnă într'însa apă ne- 

"ncepută, apoi nouă petricele albe, crude, 

cu deosebire sarea-mâţei, precum şi 

mălaiu merunţel sai păsat. După acesta 

pune ulcica, astfel umplută, la foc ca 

să ferbă şi anume: Luni diminâţa îna- 

inte de răsăritul s6relui, apoi tot în 

acea gi, înainte de amâdi precum și 

înainte de apusul sorelul. Tot aşa face 
ea Miercuri şi Vineri... 

Mijl6cele băbesci de a vindeca babi- 
țele sînt forte variate, precum şi des- 
cântecele ce le însoțesc. Unul din ace- 
stea, din urmă se începe așa: 

Ieşiţi, 

Periţi! 

Babiţi mâncăciose 
Babiţi puturâse 

Babiţă cu arsură 

Şi cu băutură 

Şi cu pocitură, 

Babiţi cu-ostin6lă 

Şi cu gălbinâlă 

Cu mâncare multă 

Şi cu trudă multă, 

Babiţi cu ne-odihnă, 

Babiţi cu mult plâns 
Şi cu foc nestins. 

Ieşiţi, 

Periţi | 
Din virvul capului, 

Din crierii capului, 

Din crescetul capului, 

Ieşiţi, 
Periţi | 

Babiţi seci... 

(Marian, Descântece p. 32). 

Cuvintul ne-a venit, d'a-dreptul dela 
Bulgari, la cari el se întrebuinţeză în 
același sens tot la plural: băbitzy, 
şi este în strînsă legătură cu vorba 
curat bulgară babek saii baba „esto. 
mac“, însemnând literal „pântecaret. 
Prin urmare, el n'are a face cu babă
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„vieille femme:, cu care'! asociază Ci. - 
hac (II, 4), scriindu'l tot-o-dată greşit : 
băbiţi. Dela Români cuvîntul a trecut 
la Ruteni: Băbiţia „Art Krankheit“ 
(Zelechowski): In Lexiconul Budan ne 
întimpină formele băbie şi băbiţă, 
explicate prin „profluvium alvi, Dureh- 
lauf“. Dacă ele în adevăr există un- 
de-va în graiul poporan, atunci nu sînt 
decât romanisări din bâbiță prin sufi- 
xele -iă şi -iţă, ambele de origine latină. 

v. AȚă. — -iţă. 
La Bulgari mijlâcele băbesci contra 

babițelor sînt aprâpe aceleaşi ca şi la, 
Români. Iată începutul unui descântec 
bulgăresc (Sbornik t. V, 1891, Na- 
rodni umotvoreniia p. 115; cfr. ibia. 
t. 1, 1889, p. 89): 

Drislivi băbitzi, 
Piklivi babitzi, 
Izleste, babitzi, 
Ot lep babitzi, 
Ot voda babitzi, 
Ot stut babitzi, 

Ot slântze babitzi ete. 

v. Copil, 

“Băbiţă, s. m.; î. de Botan.: sorte 
d'&ponge dont on fait des amadous et 
des mâches, agaricus betulinus. 

pBabiţe sînt un fel de bureţi, cari 
se mănâncă şi din cari ciobanii scot 
prin ferbere în cenuşă așa numita 
iescă ce-le servesce la scăpărat. Din 
babițe neferte pe la munte se fac fiti- 
luri pentru candelele dela, biserici: sînt 
muli mai durabile decât cele de bum.- 
bac sai cânepă“ (Poppescu, Buzei, c. 
Chiojdu). 

Despre ciuperca numai babă, 
v. Babă, 

Baboiu, s. m.; t. de Zool.: pois- 
son d'6tang, perca fluviatilis. Acest 
pesce fiind de diferite mărimi, în unele 
graiuri fie-care mărime are câte un 

  

  

nume deosebit; aşa la Germanii din 
Elveţia felul de tot mic se chiamă 
„hărlig“, felul mat mare „Kretzert, fe- 
lul şi mai mare „rechling“ sai „Sti- 
chling“, felul cel mai mare „barsch“ 
(Rolland, Faune popul. III, p. 183). 
La Români se pare că felul cel mai 
mic se dice plevuşcă, ce-va mai 
mare petroşel, şi mai mare baboiu, 
și ?n fine costriş. 

Poienar-Aaron-Hill: „alevin, plevu- 
şcă, baboiu, petroşei, pescişori mă: 
runţi“, 

Costinescu : „Babolu, pesce mic, mă- 
runt, pescişor, petroşel“. 

„Pescele costrăş sai babojut (, 
Chirică, Tutova, c. Cârjă6ni). 

Laurian şi Massim (Gloss. 37) citeză, 
locuţiunile: „un baboiu de pesce, 
am prins numai doi baboi de pe- 
sce“, în cară baboiu are înţelesul ge- 
neral de „pesce nu mare“ sai „nu toc- 
mai mare“, 

Din baboiu se formâză deminutivul 
baboiaş. 

Cântec din Bucuresci : 

Foicică i6rbă mare, 
Hai la pesce de vîndare: 

Ştiuculiţa cinci parale, 
Baboiaşul! opt parale, 
Pescişorul âl mai mic 

Ocaua cun firfiric... 

(G. D. T., Poes. pop. 299). 

Cihac (II, 477) crede că babolu se 
întrebuinţâză, numai la plural, ceea ce 
e fals; apoi îl trage din maghiarul 
bâb „poupse, mannequin, nymphe d'un 
insecte“. Este învederat că Românii pu- 
tea să acaţe sufixul augmentativ şi 
pejorativ -oiu numai d6ră la un cu- 
vînt care există deja de mai “nainte 
în limba român6scă saii pe câre Pai 
împrumutat chiar atunci din afară ; 
din afară însă Românii n'ai împru- 
mutat pe maghiarul bâb „păpuşă, și
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prin urmare baboiu nu pâte fi decât o 
metaforă curat românâscă din babă, 
fără, nici un amestec unguresc. Pescele 
„perca fluviatilis“ este sur, de unde“i 
vine şi numele cel grecesc râoxq; dela 
Sur pînă Ja bătrân şi apoi la babă, 
— metafora e gata. 

v. Babă. — Costriş. 

*Babbiu.—v. Băbolu. 

Baboiăş.—v. Baboiu. . 

Babolț.—v. Bătlan. 

Baborniţă. —v. Baădorniţă. 

Bâbură, s.f.; grosses gouttes de pluie. 
„Babură se dice la picăturile de plâiă 
mari, cari une-ori sînt mestecate cu 
grindină, iar când e timpul aşa se dice 

că băburâză“ (S. Liuba, Banat, c. 

Maidan). 

Acest cuvint este format după mo- 

delul altor doue vorbe mult mai res- 
pândite, anal6ge prin sufix şi prin sens 
tot-o-dată: picură „plâiă mică şi 

rară, pluie fine“ şi chiciură „brumă 
grOsă ce se prinde 6rna, de arburi, gi- 
vre“ (Costinescu), în cari amîndoue ne 
întimpină același atonic -ură şi ace- 
iaşi noţiune fundamentală de „apă ce 
se lasă jos din atmosferă, Modelân- 
du-se după picură şi chiciură, bd- 

bură Sa format W'a-dreptul sai din 

babe „giboultes de Mars“, prin ada- 
osul sufixului celui caracteristic, sati 
chiar din bură, bur6ză „bruine“ 
prin reduplicarea frântă intensivă a 
primei silabe. E cu putinţă chiar ca 
poporul să fi avut în vedere ambele 
elemente, formând pe babură prin aşa 
numita, contaminaţiune saii fusiune de 
doue teme din babe şi bură, un mij- 
loc la care, în creaţiunea cuvintelor 
noue, nu o dată recurge etimologia po- 
porană (cfr. Cuv. d. hbătr. [ p. 418, 

  

  

„436, 437). In ori-ce cas, este o vorbă 
curat românâscă forte expresivă, aprâpe 
onomatopoetică. 

v. Babele, — Bură. —-ură. 

Babuşcă.—v. Băbuşcă. 

Babut.—v. Băbur. 

Bac! interj.—v. Băcăesc. 

Băca! interj.; provinc.: voyons ! 
Vedi bine! Se aude numai în Ba- 
nat. Este turcul baka „regarde !“* care 
s'a furişat şi la Serbi (Karadzic). 

Ţichindâ!, Fabule 1814 p. 279: 
p-«dară iaste în Alcoran scris — iarăşi 
întrebă Dervişul — că toţi Turcii sânt 
fraţă unul cu altul? — Bâca! cum nu 
ar fi, dâcă iaste ? răspunse Sultanul...& 

v. Turc, 

Bacal 

v. Băcan, 

1-Bacaân 

2 Bacân, s. m.; t. de Comm.: 
bois de Bresil. „Un lemn roşu, cu a 
cărui. apă fertă se roşese ouăle ete.“ 
(Costinescu). 

Tarifa vamală molâovenescă din 1761 
(Cogăln., Arch. Rom.): „Bacan, de 14 
oca 1 leu vechiu“, ! 

Arabul bakkam, trecut în limbile 
turanice (Miklosich, Tirk. Elem. I, 19). 
Deja la Cumani: bachan (Kuun, 
Codex Cumanicus p. 290). 

v. t*Cuman.— Turc. 

Bacâu, n. pr. m. loc.; vile en 
Moldavie, chef.lieu du district de meme 
nom. Capitala districtului cu acelaşi 
nume în regiunea nord-vestică a Mol- 
dovei. Se rostesce tot-d'a-una cu pri- 
mul a clar: Bacâă, în documente scrise 
în limbi străine: BHakenm, Bakow, Ba-
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cov, Bacovia, Bacovium ete. Deja la 
1341 exista în Serbia un sat cu acest 
nume:  HakoRe (Daniti6, Rietnik iz 
knjizevnih starina, 1 p. 22); de ase- 
menea în Ungaria sînt o mulţime de 
localități numite Bak6, Baka, Bâk, 
Bakov (Hornyanszky, Geogr. Lex. d. 
Ung.), dintre cari „claustrum de valle 
Bakowa“ se citeză deja la 1411 
(Fejâr, Cod. Diplom. Hung. X, 5 p. 
207); cu tâte acestea vorba nu e de 
loc slavică, ba nici neapărat ungurâscă, 
dar tot-o-dată mare a face nici cu geul 
Bacchus, cu care o înrudiati la noi 
latinomanit de altă gată. Silaba bac 
se găsesce în ori-ce limbă, şi întru cât - 
semnificaţiunea Bacâuliă nu e cuno- 
scută, o etimologiă sigură e peste pu- 
tinţă. Singura, ipotesă plausibilă se pote 
rădema pe următorul fapt istoric. La 
1400 Bacâul era, deja un oraş însem- 
nat. Nemic nu arată şi nu e probabil 
că el se va fi întemeiat în scurtul in. 
terval de jumătate de secol după des- 
călecarea Moldovei în 1350. Inainte 
de venirea Românilor din Maramurăş, 
aci stăpâniat Cumanii (v. * Nemb), pe 
când în partea orientală a Moldovei 
se întinseseră, Rutenii (v. Berlad). Ba: 
câul dară ar put6 să fi avut ca oraş 
0 origine cumanică, şi atunci numele 
lui Sar explica prin dialecte turce. 
A se compara în acest cas oraşul 
Baki de lîngă Marea-Caspică. 

Prin Bacâă se înțelege nu numai 
oraşul, dar şi districtul întreg, bună- 
Gră la Ion Neculce, Letop. II p. 246: 
„ai văndut tn sat la Bacăă anume 
Făntănelele...& 

Crisov dela Stefan Vodă, Tomşa, 
din 1614 (Condica Doljescilor No, II 
p. 186 în Arch. Stat. din Buc): 
„cămpiia lui Dragoş voevod la Bacăiţ“ 
— 0 câmpiă despre care a se vede 
crisovul lui Alexandru cel Bun din 
1419 (Arch. ist. 1, 1 p. 111), 

35,486, III, 

  

  

v. Trotug. — Câmpiă. — Dragoş. 
La 1646 episcopul italian Marco 

Banâini (ap. Kemâny, Das Bisthum zu 
Bakov, în Kurzs Magazin, 1] p. 14) 
descriea Bacâul şi regiunea lui în ur- 
mătorul mod: „Oraşul Bacâti a fost 
într'o vreme reşedinţa Domnilor Mol- 
dovei, mai ales atunci când trăia Mar- 
gareta, fiica, voevodului unguresc Şte- 
fan din Transilvania, Şi soţia lui Ale 
Xandru-vodă (mârtă la 1410). Pe atunci 
se înălța în partea sudică a oraşului 
un palat domnesc, care acuma zace în 
cenuşă. Posiţiunea, oraşului e cea mai 
desfătată, scăldat. la resărit de rîul 
Bistriţa, care se reversă cu violenţă, 
din munţii Ardslului, la, megdă-di pri- 
vind o întinsă câmpiă acoperită, cu 
dese sate românesci, despre crivăţ 
pînă la Carpaţi având vestita vale a 
Bistriţei, numită astfel după rîi, şi "n 
fine despre apus, la depărtare de o 
legă, munţi şi d6luri, întrerupte prin 
vai, cale de trei diie pînă la 'Transil- 
Vania. Aerul e cel mai sănătos; pă- 
duri frumâse prin natură şi prin artă, 
stejărişe, fere sălbatece şi pasări mul- 
țime, rîuri pline de pesci delicioşi ne- 
cunoscuţi în Italia, apoi belşug de 
vite, de grâne, de pâme, unt şi miere...“ 

Despre Dâmna, Margareta, prima, 
nevestă a lui Alexandru cel Bun Şi 
aceia sub care Bacâul ajunsese pe la 
1400 la apogeul înfloririi, 

v. 2 Basă. | 
Un alt moment important în istoria, 

Bacâului a, fost episcopatul catolic de 
acolo, „episcopia, c6 ungurâscă din tărg 
din Bacâti“ după cum îl numesc Duca. 
vodă şi Antonie Ruset (Foia' pentru 
minte, 1845 p. 25, 837), un episcopat 
fundat la 1401 de cătră papa Boni- 
facii IX. şi despre care pe la finea, 
secolului XVII Miron Costin (Arch. 
ist. I, 1 p. 169) ne spune: „Bisecopul 

de Bacâă are titlul: al bisericelor ca. 

6
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tolice din tâtă ţâra Moldovei. Autori: 

tatea lui se întinde şi asupra Bugia- 

cului, unde locuese nu puţini catolici, 

anume în Cetatea-albă, în 'Ţeghinea şi 

în cele şâpte sate hinesci...“ Lista, 

episcopilor catolici dela Bacâii se pote 

ved6 la Benkd, Mileovia, II, 24—35. 

v, *Siet. 

In secolul XV Bacâul mai avea încă 

o altă însemnătate, cea mai mare din 

punctul nostru de vedere, fiind-că, după 

cum vom ved6 mai jos, eu a lăsat 

pînă astădi o urmă în graiu. Pină la 

anexarea cătră Moldova în 1475 a 

districtului Putnei (Letop. I p. 128), 

_ Bacâul era oraş de hotar despre Mun- 

tenia, şi chiar despre - Arde]. Aci tre- 

buia să se vămuâscă mărfurile, In 

tractațul comercial cu Polonia din 

1407 Alexandru cel Bun dice (Arch. 

ist. 1, 1 p. 181): „Exportaţiunea po- 

stavurilor la Unguri și la Munteni 

este slobodă, anume pentru exporta: 

ţiunea muntenâscă se va plăti în Su- 

câva dela 1 grivnă 3 groși, şi la 

fruntariă la Bacâi dela 1 grivnă 

2 groși, şi apoi la întârcere din Vala. 

chia cu marfă de acolo, fie piper, fie 

lână, fie oriă-şi-ce, se va plăti în Pace 

dela, 12 cântare 1 rublă de argint...“ ; 
şi mai jos: „importaţiunea cerei mun- 

tenesci şi braşovenesci e liberă, plă- 

tindu-se vamă, dela o pâtră de ceră 

în Bacâi 1 groş...“ Tot astfel sună 
tractatul coniercial cu Polonia din 

1434 dela Ştefan-vodă (Kaluzniacki, 

Dokumenta. moldawskie, Lw6w, 1874 

p. 25) şi dela Petru-vodă din 1456 

(ibid. p. 37). Despre depositul mărfu- 

rilor străine în Bacâii vorbesce un 
crisov al lui Ştefan cel Mare din 1460 

(Arch. ist. 1, 2 p. 7): „ori-care negu- 

ţitor va veni fie de ori-unde şi-şi va 

depune mărfurile în Bacâri, să dea 

călugărilor (dela Tazlâi) vama, cea 

“mare de grivnă, iar de mărfurile tre- 
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cătore să se iea după lege vamă de 

car...%, adecă o vămuire mare după 

val6re şi o vămuire mică după greu: 

tate. Un alt crisov dela Ştefan cel 

Mare din 1459 (Arch. ist. I, 1 p. 114) 

ne. arată în Bacâii o autoritate judi- 

ciară, compusă din judecători (sudtzi) 

având la Qisposiţiunea lor „globnici“ 

şi „slugi“, agenţi pentru executarea 

sentințelor. 

Din acea epocă sa născut şi a r&- 

mas în graiul românese o locuţiune 

proverbială forte interesantă, pe care 

Cihac (II, 477) o serie; „asi găsi bă- 

căul“, o traduce prin: „trouver son 

diable“ şi o trage din cuvintul ungu- 

vesc bak6 „bowreau“. Tot asa d. 

Şăinânu (Dicţ. germ. 30): „asi găsi 

băcăul = seinen Meister finden, ung. 

bak6, călăi, precum şi d. Mân- 

drescu (Elem. unguresci p. 134). Acestă 

locuţiune, care nu însemneză nici 

odată „a perit“ sai „a murit“, ci 

numai „a păţito“, „şi-a găsit cine-va 

omul care săl pună la loc şi săl 

înveţe minte, a căqut cine-va într'o 

nevoe din care învaţă minte“ (Lau- 

rian-Massim, Gloss. p. 38), nare a 

face de loc cu nici un fel de „calâii“. 

Apot nu se rostesce „băcâul“, ci tot- 

Wa-una „bacâul“, cu a clar. Este o 

locuţiune de acelaşi natură ca şi: 

„orbul cu întrebareaa nimerit Bră ila 

(Pann, Povestea vorbei II p. 4), a ni- 

merit'o adecă măcar-că e orb şi măcar- 

că „Brăila“ e departe, ceea, ce Cihac ar 

fi trebuit să serie cu inițiala mică „a ni- 

merit brăila“, şapoisă”i caute originea 

bună-6ră în germanul „Brille = ochi- 

lari“, tocmai ceea ce caută un orb! 

„Şi-a găsit Bacâul“, nu „băcâul“, vrea 
să, dică pur şi simplu: a mers pînă 

ce a dat de hotar, a ajuns la vamă, 

a fost oprit şi scotocit, n'a putut să 

mai mergă înainte. Născut în secolul 

XV, când pe călători şi mai ales pe
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negustori îi îngroziaii cele două vămi, 
„mi-am găsit Bacâul“ este un ade- 
v&rat monument istorie. 

Chiar după ce Bacâul încetase de 
de-mult a fi oraş de margine cu cele 
două vămi, totuşi apropierea, acestei 

regiuni de hotar şi posiţiunea'i cea 

forte munt6să, care înlesnia hoţiile de 

tot felul, făcea ca districtul întreg în 

curs de mai mult timp să fie organi- 
sat curat milităresce, cu sate scutite 
de dări şi însărcinate a ţin strajă. 

Iată în acestă privinţă un act inedit 
din 1638 (Doc. Rom. I No. 88 în Arch, 

Stat. din Buc.): „lo Alexanâru Iliiaş 
voevoda etc., scriem domniia m6 tu- 
turor slugilor domniei mâle căţi veţi 

înbla, cu slujbele domniei mâle la ţi- 

nutul Baciului, dămu-vă ştire, dâca 
veți ved6 cart6 domniei mâle, iară voi 

să, aveţi a lăsa foarte în pace de toate 
angheriile satul Burleşti, numai să 

aibă ei a'şi plăti cisla lor căt vor hi 

scrişi la catastiv în vistâriul domniei 

„mele, nici iliş să nu de nici sulgu nici 

unt nici cară nici lup nici o angherie 
„căte sint pre alţi mişei a domniei mâle, 

pentru căci domniia m6 i-am lăsat să 

ție strajă pre apa Tazlăului celui mare, 
cum ţin şi alte străji, şi de toate să, 

li se ţie în samă de căte se ţin și 
altor străji, şi. nime întru nimic să 
nu'i învăluiască preste cart domniei 

mele, inak ne bădet. Sam gospodin 
vel6l. Io Alexandru Iliiaş voevoda. 
(L. 5). u las ist 7141 mart 15. — 
Poiannă€. 

Bine scris şi întrebuințat aprâpe- 
aprâpe în sensul seii cel adevărat, a- 
cest preţios idiotism ne întimpină la, 
Costache Negruzzi, Scris6rea XXVIII: 
„Cahin-caha am trecut prin Roman, 
am găsit Bacăul, şi am înaintat 
spre Tirgu- Ocnei...“ Norocul lui Ne- 
gruzzi că la Bacâti nu mai erai va- 
meşii de altă dată, ba nici măcar   

străjerii lui Alexandru-vodă Iliaș, căci 
atunci el n'ar fi dis: „am găsit“, ci: 
„mi-am găsit Pacâul“. 

„A'Şi găsi Bacâul“ este ceea ce în 
folkloristică se numesce „blazon po- 
pulaire“ : porecle satirice sai ironice 
ce se daii de cătră popor diferitelor 
localităţi şi a cărora origine se perde 
une-ori în vechimea, cea mai depărtată. 
Un alt blazon al Bacâuhă, care ma 
isbutit a se respândi şi a deveni pro- 
verbial, se cuprinde înti”o culindă „a, 
plugului“ din Moldova, (Ghibănescu în 
Analele literare 1888 p. 44): 

„Unii sîntem dela Bacâui, | 

Unde mămiăliga e un leă, 

Cea de făcăleţ 

Un sorocovăţ, 

Cea de pe căldare 

Do&-deci de parale... 

v. Gherghița. — Giurgiu. — Tirgovişte. 

Bacceă, s. f.; î. famil.: vieux de- 
crâpit, vieille dâcrâpite. 'Termen bur- 
ges, necunoscut la ţeră. D. Şăinenu 
(Elem. Turc. II) crede că Daccea ar 
pute să fie din babcea, un deminu- 
tiv din turcul babă „tată, bunici. 

v,: Boccea, 

Baccevân, s. m.; maraîcher, mar 
chand de l6gumes. Zarzavagii. 

Turcul bagteban „jardinier“, de 

unde la Bulgari bahtevan (Miklo- 
sich, 'Tirk. Elem. I, 17). Cuvînt între- 
buinţat de cronicarul Enachi Cogălni- 
cânu în același pasagiu cu o mulţime 
de alte turcisme: 

Că boierul de divan 

A s'agiungă baccevan 

Şi să strige pe socac 

Vănzând tot praji şi spănac; 

Acâsta de nu le vine 

Şi vor să trăâscă bine, 
Apuce-s de băcălie, 

Că'i mai mare boierie; 

acesta de nu le place, 
Pe hamal vază ce face... 

(Letop. II7, 84)



9295 BACIU 2296 

Românii ai luat cuvîntul nu d'a- 

dreptul dela Turci, ci dela, Bulgari, 

vestiți la noi ca zarzavagii. Nu scim, 

dacă se mai întrebuinţăză undc-va în 

gralu. 

v. Zarzatvagiă. 

Băce.—v. Bade. 

"Baciu (pl. ba), s. m.; maitre 

berger, fromager. Se rostesce mono- 

silabic. „Acela care înti”o stână sait 

căşăriă îngrijesce de brânduri şi face 

cașul“ (Costinescu). 
P. $. Aurelian, Sistemele de cultură 

p. 21—2: „Baciul este însărcinat cu 

facerea brândei, a urdei şi a untului. 

EI cu tâte că nu poruncesce ciobanilor, 

nimeni însă nu pâte să iea ce-va din 

productele stânei fără încuviințarea sa. 

El ţine cheile şi îngrijesce de stâna 

oilor. El duce la căşăriă pe cal produ- 

sele stânei, Simbria sa este deciudla 

din tâte productele ce fabriceză, pre- 

cum și îndestularea. Baci buni sînt 
forte căutaţi...“ 

v. 2 Scutur. 

Balada, „O6lip Costea“: 

Dar la mine, bacilor, 
Bacilor voinicilor, 

Voi la turme să'mi tot staţi, 
Bine sama să'mi luaţi... 

(4. D. T., Poes. pop. 513). 

Balada, „Dobrişân“ : 

“ Ciobanii lui Dobrişân 

Sint boieri ca de divan, 

In toiege redimaţi 

Şi ?n caftane îmbrăcați; 

Bacii lui portă cârlige, 

Pot cârlige de argint 

Cum n'am v&dut pe pămint... 

(ibid. 414). 

Balada „Şalga“ : 

La perd6ua 'n miedul nopţii 

Nemerit/'aui haiducii,   

Nemerit'ai, năvălit'ai, 
Paloşele zinghenit'ai, 
Pe ciobani legatu-miaii, 

Dulâi împuşcatuii-ai, 

Iar pe baciul cel mai mare 

II fereca şi mai tare 

Cu estele la spinare... 

Basmul „Sărăcia din casă“ (Ispirescu, 

Legende p. 209): „Pe tmnă se po- 

menesce cu un alt argat căi aduce 

un burduşel de brânză. -- Baciul dela 

stână, qice el, a adunat laptele dela, 

Gia finului, Va făcut brânză şi lam 

adus a-casă...“ 

A. Odobescu, Serieri III p. 18: „Dar 

câte una una căruțele sosesc la târla 

sai la stâna, unde vînătorii ai să 

petrâcă n6ptea; un bordeiu acoperit 

cu paie, câte-va saiele şi olumuri pen- 

tru vite, o cstă de dulâi ţepeni lă- 

trând cu învierşunare, şi în ţotă îm- 

prejurimea, un miros grei de 6iă, de 

cpă şi de rachiu, iată adăpostul şi 

straja ce le pote oferi baciul dela Ră- 

dana sati cel dela Renciu...“ 

In monumente istorice, cuvîntul 

baciu ne întimpină deja de pe lu finea 

secolului XIII. Intwun crisov al. tza- 

rului serbesc Stefan Uroş 1 (1293— 

1802), întmo lungă listă de Români 

(a ee Baacn), figureză şi unul cu nu- 

mele Baciu: Bau (Documente Hur- 

muzachi, I, 2 p. 797). Apoi întrun 

crisov al lui Stefan cel Mare din 1488 

(Melchisedec, Chron. Romanului, 1 p. 

147) se menţionâză doi Tatari din 

cei aşedaţi din vechime pe pămîntul 

Moldovei: „Bacăul cu copiii şi fratele 

seii Ninga holteiul“ (Parapn Ha Haaa 

RANA Ch WEAFAÎI HI EBATA £Fro Hunra 

Xoar'kisa) : 

De unde vine cuvîntul? 

Mai întâiă de tâte, trebui să sepa: 

râm pe baciu „cioban“ de bade „frate“, 

cu care'l amestecă Cihac şi alţii şi pe 

care Bănăţenii, dar numai Bănăţenii,
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îl rostesc une-ori bace, căci în graiul 

lor dentala urmată de o vocală mâle 

tinde regulat a se preface în palatală, 

ce-va cu desăvirşire provincial, necu- 
noscut celor-lalţi Români şi datorit în 

regiunea Banatului exclusiv influinţei 
. serbe, 

v. Bade.—D.—T. 

Din dată ce rămâne numai baciu 
„cioban“, urmeză a se constata că el 
există la toți Românii, pretutindenea 
cu sensul bine determinat de „cel mai 
mare dintre ciobani“, acela care e în- 
sărcinat în specie cu facerea caşului, 
jar la Macedo-români „baciu se nu- 
mesce acela care îngrijesce să strîngă 
seul !a, zalhana, adecă acela care diri- 
geză, care dă ordini celorlalţi argaţi“ 
(Dr. Obedenaru, Dict. MSS. în Acad. 
Rom.). 

Pentru a face de aci un pas înainte, 
cată să observâm că: 

10 la Albanesi baciu „cioban“ nu se 
află, de loc, încât Miklosich (Etym.Wtb, 
6) numai Q6ră din grăbire de condeiu 
a putut să admită pentru acest cuvint 
posibilitatea unei origini albanese ; 

20, între cuvintele române ciobănesci 
nu se află de loc nici un termen un- 
gurese, pe când Ungurii, din contra, ai 
împrumutat dela Români pînă şi pe 
berbecs=berbece (=berbicem) şi pe 
pakular=păcurar (=pecuarium), ast- 
fel că românismele în terminologia pa- 
storală ungurâscă fiind un fenomen ne- 
contestabil, nu Românii ai putut să 
lea dela Unguri pe baciu, ci tocmai 

„ Ungurii Vaii luat dela Români, dându'i 
formele de bacs, bacsa, bacso, 

„maitre-berger“, 

La Slavi, după recunâscerea una. 

nimă a slaviştilor (Miklosich, Matze- 

nauer etc.), baciu este o vorbă străină. 

ka nu se găsesce decât, acolo pînă 

unde sa putut întinde înriurirea ro- 

mânsscă, şi anume:   

a) La Românii cei slavisaţi din Mo- 

ravia, de unde şi ?n limba bohemă şi 
la Slovaci „bata, bate, Oberschăfer 

bei den Walachen in Măhren“ (Jung- 
mann, Slownyk cesky, 1, 59); . 

b) la Românii cei polonisaţi din Sile- 

sia de lîngă Teschen: bacza (L, 

Malinowski, Zarysy iycia na Szlasku 

p. 5); 
v) la Serbi, întrun mod provincial, 

bat şi baca „Senner, pecoris custos“, 

pe când termenul serbesc cel respân- 

dit este „stanar“; apoi batiia „locus 
et casa mulgendis aestate ovibus“, pe 

lîngă termeni mai întrebuințată „stan“ 
şi „Katun“ (Karadzi6); 

d) în fine la Bulgari bacilo „ber- 

gerie“, mai puţin respândit decât si- 

nonimul „mandrâ“, | 
v. Băciă, — Brândză. — Jintiţă. — 

Urdă... 
Aşa dară Ungurii şi Slavit aii căpătat 

pe baciu da-dreptul dela Români; de 

unde însă îl vor fi având Românii? 

căci latin sau romanie el nu este, şi 
nu este nică dacic sau tracic. 

Cuvîntul nostru „cioban“, sinonim 

cu romanicul „păcurar“, deşi persian 

de origine, totuşi ne-a venit noue 
f6rte de de-mult prin Turani, nu 

însă despre mâdi-di dela Turcii Osman- 

Îi, după cum își închipuesce Cihac 

(II, 566), ci despre resărit: dela acele 

triburi din vâcul de mijloc, cari Pai 

lăsat de asemenea, Ruşilor şi Polonilor 

şi dintre cari Pecenegii şi Cumanii în 

specie ai trăit printre Români secoli 

întregi. In t6te dialectele turco-tătare 
tulpina bak însemneză „regarder, sur- 
veiller“, de unde prin sufixul -ci: bakti 

„surveillant“. La Români acest cuvînt 
a dobândit forma baciu şi sensul re- 

strins de „surveillant de la bergerie“, 

cu cari ambele, ca un fel de pecete 

curat românâscă, e! a trecut apoi la 

Slavi şi la Unguri. In secolul X, când
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s'a făcut, despărţirea între Daco-români 

şi Macedo-români, sensul strict ciobă- 

- nesc al baciului se pare a nu se fi fi- 

xat încă pe deplin, şi de aceea în dia- 

lectul macedo-român cuvîntul însemnsză 

„Surveillant de la boucherie“. 

O mulţime de localităţi în România 
portă numele de Baciu, între cari şi o 

insulă în Dunăre lîngă Turnu-Măgu. 
rele. De asemenea augmentativul Bă. 

ciolu. Cât privesce localităţile Ba- 

cesci şi Băceni, numele lor ar putâ 
să derive tot aşa de bine din Băc. 

v. 2: Bacău. — Cioban. 

*Baciu, s. m., tî. de jeu enfantin: 

le premier ou le plus habile au jeu d'os- 

selets. Cel mai dibaciu dintre copiii 

cari se j6că „în armân“, una din va- 

rietăţile jocului „în arşici“, se numesce 
baciu, 

Ispirescu, Jocuri de copii p. 79: „Al: 
cui ichiu cade mai întâiu beiu, este 

baciul, adecă cel ce trebue să dea în- 
tâiu“, 

Ion Ghica, Scris6rea XV: „Teodoros 

era meşter de frunţe în tâte jocurile 
de copii. Reputajia lui de giolar era 

mare dela Antim pînă în Lucaci. Ave- 

rea, n6stră în arşice se suia înti”'o vreme 

pină la d6u8 mii tot capre curăţite 

în var şi îngropate în pămînt în do- 
niţe. El dicea totdeauna pe 

Opus pocus imperator, 

TPangăr mangăr nacafti, 

Tacaftu melengher Buf! 

ȘI le potrivia aşa de bine, că Buful 

cădea totdeauna pe ceialalță jucători, 
şi rămânea tot el Baciul...* 

- Arşicele în jocurile copilăresci fiind 

numite miele şi capre, ca şi când 

ar închipui o turmă, se înţelege dela 
sine pentru ce jucătorul cel mai de   

it ei 

BIBLIOTECA 
300 

frunte pârtă numele de baciu, adecă, 
de „maitre-berger“. 

v. Baciu, 

Baclavă (plur. bacluvale), s. f.;: es- 

pece de patisserie ou de gâteau, mas- 

sepain. „Plăcintă turcă saii grâcă, cu . 

miere saii zahar, cu nucă saii mig- 
dale“ (Costinescu). Turcul baklawa 
cu acelaşi sens. 

Costachi Negruzzi, Scrisârea XXII: 

„Un.Domn grec, a cărui nume ingrata 

istoriă a uitat a ni'l păstra, era un 

mare măncâii de plăcinte. Caimac, gu- 

g0şe, alivenci, iaurt, seralii, baclavule, 
plăcinte, învîrtite etc. se îngropai în 

stomahul lui ca într'un abis fără fund...“ 
v. i: Turc, 

Bacon, s. m.; î. de Bot.: tabac fe- 

melle, Nicotiana rustica. „Bacon sai 

Baconiţă“ (Dr. Brândza). Rusesce 
dialectic bakun (Bymurzoenur, IlepBo- 
Gurzuere Cassie, Ip. 82). Cuvîntul pare 

a fi străbătut la noi cu ocupaţiunile 
rusesc, 

v. Dohan. — Tutun, 

Baconiţă.—v. Bucon. 

Bacşiș (plur. bacgişuri), s. n.; pour- 

boir, pot-de-vin, 6trennes. Turcul bag- 
sys. Cuvînt întrodus la Români chiar 

înainte de epoca Fanarioţilor. Bacşi- 
şuri se daii la subalterni, daruri la 
cei de o potrivă saii la superiori. 

Axinti Uricarul, Letop. II p. 164: 

„Acâsta ce ai făcut Inicerii și nai 

vrut să dea războiu Şvezilor, ai fă- 

sut'o ori că nu se îndura de Craiul că 

le da mult bacșiş, ori că agiunsăse 

Craiul cu daruri la capetele Inice- 
rilor...& 

Ion Neculce, Letop. II p. 218: „|lliaş 
Alexandru) era și darnic, bacgişu»i da 

__mari, că era om bun,..* 

du VDzLI
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Enachi Cogălnicânu, Letop. III p. 

197: „şi aşa trecând la laşi ai sosit 

la Copoii şi ai conăcit acolo şezănd 
pănă a treia zi, mergănd Domnul în 
toate zilele de se împreuna, triimeţăn- 

du-i de toate tefaricule ce se afla în 
Iaşi, dănd şi bacșişuri îndestul la oa- 

menii Paşii...“ 

Ibid. p. 223: „le găsisă orz de agiuns, 

dându-le şi căte un bacșiș de cheltu- 
ială pentru bună venire...“ 

Gheorgachi Logofât, Letop. III p. 

306: „apoi Dascalul scoalei Sloveneşti 

asemene face oraţii printr'al său uce- 

nic pe limba Romănâscă, şi toţi acesti 
mergând pe rânduială sărută măna 

Domnului şi'şi iei bacgişul lor...“ 

Ibid. p. 314: „la partea slujitorescă, 

se rănduesc bacșășuile dela Visterie 
cu catastif Domnesc..-“ 

Alexanări, Iorgu dela, Sadagura, act 
I sc. 1: „Să dai degrabă curcanii la 

bucătărie să'i puie ?n frigare, şi să 

spui lui Gheorghi bucătariul ca să mii 

ruminâscă frumos, că i-oiu da bacsiş 
bun...“ 

v. Pure, 

Badană.—v. Bidinea,. 

Băde, s. m.; 1% î. famil. qu'on 

emploie: a) quand on parle ă son 

frore aîn6 ou de son frere aîn6, frere 

ou cousin plus âg€; b) quand une 

jeune paysanne parle ă son amant 

ou de son amant; c) quand on sa: 

dresse ă un paysan plus âg6 que Pon 

veut honorer; 2% Nom de bapt6me. 

Deşi masculin, cuvîntul se declină, fe- 

- meiesce: articulat badea, genitiv. şi 

dativ singular badă, vocativ badeo, 

plural nare. In Banat se rostesce 

bace, cu trecerea silabei de = die în ce 

sub înriurirea îoneticei serbe, fără a 

  

  

se confunda însă cuvîntul vre-o-dată 
cu baciu „majtre-berger€. 

Dicţionarul Bănăţân circa 1670 (Col.. 

|. Tr. 1888 p. 496): 

„Bacs. Opilio. 
„Bacse. Frater maior natuf, 

Toi în Banat se aude şi forma baia, 
care se explică 6răşi prin fonetism 

serb : „baiam = badem“ ete. (Karadzic). 
Formâză o mulţime de deminutivi: 

bădiţă cu scurtatul biţă, bădică 

cu scurtatul bică, bădiucă, bă.- 

ducă, bădicuţă, bădilă, şi are 
o formă colaterală badiu cu demi- 

nutivii ei, despre cari tâte a se vede 
la, locurile lor. 

Rar în oraşe, acest cuvînt e forte 
“des pe la ţâră. Ca nume pe care un 

frate sai văr îl dă fratelui sai văru- 

lui mai mare, se întrebuinţâză mai 

mult deminutivii bădică şi bădiţă. 
In texturi literare, întru cât ne adu- 

cem a-minte, bade cu acâstă nuanţă 

nu ne întimpină de loc. Nuanţa a doua 

însă, ca nume pe care fâta îl dă îu- 
bitului ei, bade este de o circulaţiune 

extremă, astiel că numai în micul 
volum de doine şi strigături culese de 

dd. Bărsan şi Jarnik el se găsesce 
peste 150 de ori, afară de formele 

cele deminutivale; câte odată bade se 

repetă mai de multe ori într'o singură 

bucată, bună-6ră: 

Badea mei, tinăr băiat, 
Nici mustața nu i-a dai; i 
Badea mei tînăr copil, | 
Roşu ca un trandafir; 
Din obraz îi pică sânge, 

Unde *] văd inima "mi plâuge, 

Faţa lui ca trandafirul, 

Trupul lui ca rosmarinul. 

Cum e. bradul arătos, 

Asa-i badea de frumos; 

Cum e bradul “nalt din munte, 

Aşa badea mei de frunte... 

(J. B. 39).
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sau : — Ba eui, badeo, nu pot dice, 

Că mi-a plăcut gura dulce... 

Foiă verde nuc'amără, (ib.). 
Badea "i mânios de-assră 
Că n'am şest cu el afară! Sau 
Foiă verde flori de fragă, + Bse mândra la portiţă 
I6rtă badeo, i6rtă dragă... j Numa în île şi n cretinţă, 

(îb. 165). Badea trece pe uliţă; 
iu i Mândra trage cu ochiul, 

Sau : i Badea sucesce clopul; 
. . a: | Badea trage cu gâna, 

Ploricică din grădină, Mândra sedte năfrana.. 
Badea dorul nu'mi alină; (în. 72 
Ploricică de pe luncă, a 
Dorul badii mb usucă; sai 
Floricică din ogsră, 

Dorul badii mă omâră ; 

Ploricică de isvor, 

Vino, bade, altfel mor... 

(Sevastos, Cântece moldov. 1), 

Este de observat că, în poesia po- 
porană, când despre flăcăii se dice bade, 
atunci aprâpe tot-d'a-una i se respunde 
despre fâtă prin mânâră: 

Ce stai, bade, tot pe prag 

Şi te uiţi la noi cu drag? 

— Mărită-te, mândra mea, 

Capoi nu m'oiu mai uita! 

— Şi tu, bade, credi că ei 

M5 topesc de dorul tei? 
— Mânâră, de nu ţi-ar pâsa, 
Acum nu m'ai întreba! 
'— Bade, mie mii ae tine 
Chiar ca lupului de câne! 

(îb 429) 

sai ; 

Răi e dâlul cu cucute 
Şi badea cu mândre multe... 

(ibid. 409, 

sai: 

Suflă vîntu 'n paie ude, 
Fă strig, mândra nu maude,. 

— Ba dei, bade, aud bine, 

Dar nu pot veni la tine... 
(ib. 56). 

sau: 

— Poţi tu, mândră, dice deii 

Că nu te-am sărutat ei?   

— Resai lună şi sui sus 

Şi du la mândra respuns, 

Sau să 6să sati să sciii 

Pe la ea să nu mai viii. 

— Resai lună şi sui sus 

Şi du la badea respuns 

Să iubâscă ?n altă parte, 

Că pe-aici nu se mai poate... 

(Sevastos, Cântece molă., 1083). 

Pentru acest important paralelism 
Sar put6 aduce sute de exemple. 

In gralul poporan, „femeiă m ân- 

dră“ sai „fâtă mândră“ însemnâză 

frumâsă nu numai fisicesce, dar şi 

moralmente (v. Mândru). Tot aşa co- 

relativul bade trebui să exprime, din 

punctul de vedere fisic şi moral, o ca- 

litate caracteristică a bărbatului sai 

a flăcâului, o calitate ne-femesscă, prin 

urmare nu frumuseţea, di virtutea, 
ptin care el apără şi protege pe fe- 

meia. Pentru ţerancă bade este „le 

maitre“, dar „le maître“ ales de bună 

voe, nu prin impunere, adecă „le pa. 
tron“. 

Tot ca „patron“, dar numai prin 

etichetă, nu prin simţimiînt, se între- 

buinţeză bade când ne adresâm cătră 

un ţeran mai în viistă, care nu e 

slugă a nâstiă şi pe care voim al 
cinsti. 

I. Crângă, Scrieri | p. 151: 

„— Ba nu, bade Ipăte, n'aibi grijă;
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nu ţt-oiii mai cere vre-un lucru mare 
pînă pe-acolă, Şapoi ce ţi-oiii lua ei 
din casă, nu-ţi face trebuinţă d-tale. 

»— Apoi na, zise Ipate. Măsurăi 
vorba cu îmblăciul. Balan să-ţi al6gă 
din gură, ce spui, dacă nu vorbeşti 
desluşit, 

„— Apoi dă, dade Ipate...“ 
In „Urarea plugului“ : 

A ho!a ho! 

Plugul badei cu i? boi, 
Boi bourei... 

La luna, 

La septemâna, 

S'a dus badea să vsdă 

Grâul de'i resărit, 

Dar era de secerat, 

Badea Va, secerat, 

In giregi Va adunat... 

(G. D. T., Pocs. pop. 144). 

P. Ispirescu, Păcăliturile internaţio- 
nale (Col. | Tr. 1882 p. 158): „Un Ro- 
mân călătoria. Ajungând întrun sat, 
unde îşi aducea aminte a cunâsce p'un 
Sas, trase în gasdă la acesta, fiind-că 
înserase. 

—-Bună vremea, jupâne. 
— No, bine ai venit, bade I6ne. 
— Bucuroşi la 6speţi, jupâne? 
— Bucuroşi, bucuroşi, bade I6ne“. 
In acest dialog, jupân şi bade sînt 

termeni corelativi; dar jupân „sei: 
gneur“, pe care'l întrebuinţăză sătânul 
faţă de orăşân, arată, lipsa de intimi- 
tate, pe când orăşânul prin bade vrea 
să între tocmai în intimitatea săte- 
nului, vrea săi grăâscă aşa, dicend să. 
tenesce ; cu alte cuvinte, ţăranul este 
cu un respect, rece, orăşânul cu o ami- 
ciă prefăcută. 

Ca, nume proprii, Bade e fârte obi- 
cănuit printre săteni, mai ales în Ţera- 
Românâscă ; altă dată era 'nu maj 
puţin respândit pe 'm oraşe şi chiar 
printre boerime. Fiind acelaşi cuvînt 
cu apelativul bade, se articulâză și 

BADE 
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se declină întocmai ca şi acela, având 
şi el o formă colaterală Badiu, pre- 
cum şi formele deminutivale Bădică, 
Bădiţă, Bădicuţă, Bică și Biţă. 

La 1430, sub Dan-vodă, trăia marele 
vornic Badea (Arch. ist. 1, 1 p. 73). 

La 1529, sub Moise-vodă, marele 
stolnic Badea (ibid. p. 30). 

La, 1575, sub Alexandru-vodă, un alt 
Badea, tot mare stolnic (ibid. p. 50), 
şi sub acelaşi Domn la 1577 (ib. p. 
143) un simplu gramatie Badea. 

Intrun zapis din 1607 (Doc. rom. ] 
No. 20, în Arch. Stat. din Buc.): „eu 
Bade fedorul Muşatii den Nagomireştii 
de jos ot sud Muşcel dat'am acesta al 
mieu zapis ca, să fie de bună adevă- 
rată credinţă la măna dumnialui Badii 
armaşul...“, amîndoi contractanţii pur- 
tând acelaşi nume de Bade. 

Intrun zapis din 1636 (Doc. rom. 

I No. 85 în Arch. Stat. din Buc): 

„l-am vândut o moră, care moră am 
luat dela Bade de Argeş 2 rote într'o 
casă...“ 

Intrun zapis dimboviţân din 1638 
(Doc. rom. I No. 274 în Arch. Stat, 
din Buc.): „mărturie anume Coresie i 
Ignat i Gud6 i Ion brat Coresi Co- 
manii i Dragomir ot Fiiani i Nâeşul i 
Opr6 i Micul i Vasilie i Bade i Lita... 

Intrun zapis piteştân din 1645 (Doc 

rom. II No. 8 p. 5 b, în Arch. Stat. 

din Buc.): „Bade 'den Grosi şi Ion şi 
Bobol6 şi Micul şi Stanciul şi Stan şi 
Mihai Dumitru al Badei“. 

Intr'un zapis din 1657 (Doc. rom.I] 

No. 132 în Arch. Stat. din Buc): „eu 

Bade Lanc6 i Negr6 i Ald6 Cărstoce 

i Radul Lanc6 i Alde Vlădău ot Ru- 
cărti... 

La 1699 Constantin-vodă Brâncovânu 
(Cond. Mss. Brâncovenâscă p. 7 în Arch. 

Stat. din Buc.) vorbesce despre o rudă 

a sa: „Bade logofăt; den Brâncovâni“. 
In acelaşi timp trăia, faimosul mare
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boier Badea Bălăcânu, făcut conte de 

căţră Austria, un titlu pe care Românii 

îl metamorfosară în „contoş“. 
Ion Canta, Letop. III p. 146: „era 

mulţi şi de ai noştui amestecați cu 
Leşii, şi Badea Bălăcenu Contoş....“ 

Filimon, Ciocoii vechi şi noui, p. 381, 

scoțând pe scenă doui 6meni din po- 

por, pe unul îl face Vlad, pe cel- 
alait Bade: 

„— Nevoe mare, mâi Vlade! eii de 

aş fi ca Vodă, în loc dea osândi pe 

tălhari la ocna părăsită, le-aş tăia mai 
bine capetele. 

„— Da de ce, mâi Badeo?...* 

Pemininul din Bade Bădesă, după 
cum se chiamă şi un sat în Argeş 
(P'rundescu). 

O mulţime de localităţi în Ţ6ra- 

Român6scă pârtă numele de Bădeni, 

Bădiceni, Bădiţă, Bădiţesci, 

Bădesci, dintre cari una este isto- 
rică deja din secolul XIY (v. Bă 

desci). 

Apoi patronimicul Bădescu, ca 

nurme de familiă, e forte respândit la 
Români. 

In Moldova numele proprii Bade 
este astădi rar; însă numirile satelor 

ca Bădeni şi Bădeuți, dintre cari 

acesta, din urmă e din secolul XY (v. 

Bădeuți), dovedesc că el se obicinuia 

înt”o vreme mai mult decât astădi. 
La 1421 între boierii lui Alexandru: 

vodă cel Bun figureză Dumitru Ba. 

devici, adecă fiul lui Bade. La 1443, 

între boierii lui Ştefan-vodă ne întim- 

pină marele vornic Badea (Documente 

Hurmuzalke, t. 1 p. 833 şi 880). 

In Transilvania numele propriii Bade, 

cu ortografia ungurscă Bagye, a 

fost tot-d'a-una şi a remas forte cir- 

culator printre Români ; iar din demi- 

nutivii lui sai format numile a doue 

familie boieresci din Făgăraş, una Biţă 

=—Bădiţă în Veneţia-de-jos, şi cea-   
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laltă Bica= Bădica în Voevodenii- 

-mari (N. Densuşianu în Col. 1. Tr. 1883 

p. 443—4). 
La, Sluvi onomasticul Bade nu există 

de loc. Tâte exemplele citate de Mo- 

roskin (Cragancriii umenocaoes p. 6) sint 
luate din nomenclatura curat româ- 

nâscă în colecţiunea de documente 
moldo-muntene a lui Venelin şi în aşa 

numitul Sinodic al lui Sevastianov. 
Ca apelativ, bude este de asemenea 

cu desăvirșire străin Siavilor, jar lu 

Ruteni — sub formele badio şi ba- 

dica —el este un învederat împrumut 
dela Moldoveni, cu atât mai virtos că 

nici nu'l ati decât numai Rutenii din 

Bucovina şi Huţanii. Slavicul batia, 

de unde maghiarul bâtya (Miklosich, 

Etymol. Wtb. v. basta), cu sensul fun- 

damental de „tată“, nu putea să de- 
vină bade, de 6ră-ce Românii nu prefac 

nici o dată, pe t în d; şapoi dela no- 

ţiunea de „păre“ şi chiar de „frăre“ 
era cam greii a ajunge la aceea de 

„amant“. Chiar dacă fonetica română 

ar permite trecerea lui ț în d, ceea ce 
nu este, totuşi acâstă trecere nu sar 

fi putut întâmpla la Români anume 

cu slavicul batia, căci analogia cu- 

vîntului frate ar fi apărat o formă 

cu î, nu cu d. In scuit, Ungurii şi 

Slavii pati a face în cestiunea de faţă. 
v. Baştină. 
Noi am vădut că bade, fie ca frate 

mai mare, fie ca ţeran respectabil, 

fie ca amant, are la Români înţele- 
sul general de „amic mai cu autori- 

tate“. Cu obicinuita şovăire romanică 
între b şi v (v. B), bâde este d'a- 
dreptul latinul vădem (vas -vadis) 

„celui qui garantit pour quelqwun, 
celui qui r&pond de quelqu'un devant 

la justice“, sinonim cu „fidejussor“ și 

cu „sponsor“. In dreptul roman impe- 

rial, sponsores înlocuiră aprope de 

tot pe vades, cari însă nai încetat
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de a trăi în gura poporului. In latinita. 
tea medievală se mai întrebuința, forma 

vadius, precum şi verbul vadare 
„fidejubere pro alio“ (Du Cange); dar 

în dialectele romanice occidentale cu: 

vintul n'a remas. Românul bade = 

vade este o preţi6să remâşiţă juri- 

dică din acea epocă a colonisării Da. 

ciei Traiane, când provinciali, departe 
de contactul puterii centrale, expuşi 

la tot felul de vexaţiuni administrative, 

aveai necontenit, trebuinţă, fie bărbată, 
fie femei, de cine-va mai cu v6dă ca să 
chezeşuâscă şi să se facă răspundător 

pentru dinşii: „se dare vadem pro 
amico“, „vadari amicitiae nodulo“, 
De aceea bade la Români exprimă o 

nuanţă de iubire, pe care n'o are nică 

„frate“, nici „nene“, nici cei-lalţi ter- 

meni analogi din nomenclatura fami- 

liară. Noi credem că numai lipsa, acestui 

cuvînt în limbile romanice occidentale 

a, împedecat pînă acum pe linguişti de| 

a observa din capul locului că româ- 

nul bade nu este alt ce-va decât la] 
tinul vadem; să nu uitâm însă nici 

o dată că Românii singuri formâză în- 

trâga ramură romanică orientală, a 

căriia, formare înfăţiş6ză o mulţime de 
particularităţi specifice. 

Bade nu însemnâză o rudă de sânge, 
ci 0 rudă de alegere, o rudă conven- 
ţională de acelaşi fel cu fărtat (=—ca, 
şi frate) şi cu surată (=ca şi soră). 

Intre fărtaţi şi surate există 

însă 0 egalitate de condițiuni, doi 

fărtaţi fiind de o potrivă între ei, 

două surate de asemenea fiind una 
ca, şi alta, pe când bade e tot-d'a-una - 

mai mare faţă cu acela care'i dice astfel, 

adecă pentru acela care, ea să aibă un 

apărător saii ocrotitor, pillum vade 
constituit“. 

v. Badiu, — Fărtat. — Surată. — Nene. 
— Lele...   
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Badie, s. f.;? 

In balada „Rada“ din colecţiunea 
lui Alexandri: 

Şi ți-oiu da eri ţie 

Ruble chiar o mie, 

Papuci în badii 

Aduşi din Indii... 

D. Şăinânu (Elem. turc. 116) seste 

de aci singularul badie, pe carel 
explică prin „coş, cutiă“ şil trage 
din persianul badia „cruche“. 

Noi ne temem forte mult că „în 
badii“ va fi o greșelă de tipar sai o 
greșelă de aud, una din do. „Papuci 

în cutii“ nare nici un sens, de 

vreme ce în cutii se pâte aduce ori- 

şi-ce şi n'ar fi vre-o deosebită laudă 

pentru papuci. Apoi dela noţiunea de 

„eruche“, „ulcior“, pînă la acea de 
„Coş, cutiă“ e cam departe. Nu cum-va, 
„în badă“ ar trebui cetit îmbadit, 
plural dela un adjectiv îm badii? 

In acest cas cuvîntul ar fi tot turcesc, 

dar din arabul b6di „nouveau, rare, 

merveilleux“, ceea ce ar av6 un sens 

cât se pote de potrivit: „papuci minu- 

naţi, rari, de modă nouă“: 

Papuci îmbadii 

Aduşi din Indii, 

v. turc, 

Bădiu, s. m.; 10. t. familier ayant 

toutes les significations de bade (v. 

ce mot); 20. nom de baptâme; 30. nom 

propre d'un bandit l6gendaire. Se ro- 

stesce dissilabic. Maioritatea numilor 

masculine terminându-se în -u, badiu 

este o formă mai nouă analogică 

în locul formei vechi organice bade, 

despre care vedi mai sus. Se arti- 

culeză badiul şi se declină în con- 

secinţă,  Formâză deminutivi: bă- 

dişor, bădic, bădiţ, bădicut. 
Ca nume personal se întrebuinţeză,
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tot-%'a-una, articulat: Badiul, cu femi- 
ninul Bădiui€să. E mult mai rar 

în circulațiune decât bade, de care se 

isbesce câte-o dată în acelaşi cântec 

poporan, ori îl înlocuesce numai pen- 

tru hatirul rîmei sau ai ritmului; 

bună-6ră : 

T6iă verde-a anacului, 

Pentru voia badiului 

Datam trupul dracului... 
(. B., Trans. 1) 

sai: 

Prungă verde frunguliţă, 

Rădică-te, neguriţă, 

De pe peri, de pe gutui, 

De pe casa badiului, .. 
(ibid. 1615 

sai 

T'6iă verde de duplei, 

Ins6ră-te, badiul mei, 

Şi trăesce, badeo, m bine, 

Şi gândesce şi la mine... 

(îb. 404). 

Cu sensul de frate mai mare şi cu 
acela, de termen de cinste ca în „bade 
—lon“, „bade-cutare“, forma badiu 
nu ne întimpină aprâpe nici odată. 

Intre mai mulţi moşneni moldoveni 
dela 1554, cari cumpără un pămînt 
dela Alexandru-vodă Lăpuşnsnul (Arch. 
ist. |, 1 p. 67): „Badiul i Dobre i Ion 
Leul...“ 

Intwun act muntenesc din 1601 (Doc. 
rom. ÎI, No. 57 în Arch. Statţ. din 
Buc.): „adecă eii Badul Câna6 ot Nu- 
cet; înpreună cu soru-mâ...% 

La 1580, între chinesii români din 
Ard6l Badiul, cu ortografia ungurâscă 
Bagyul (Kemâny în Kurz's Magazin, 

II p. 329.) 

Ca nume personal, e mai cu deose- 

bire respândit în popor banditul Badiu, 

Cârciumarul Frâneilor, 

Măcelarul 'Turcilor,   
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Spatilul Ovreilor 

Şi gasdul holteilor... 

cu nevastă-sa Bădiulssă, 

Cu stat ca de jupân6să, 

Cu ochi mari do puic'al6să,... 

O lungă baladă despre acest Badiul: 

Ascultaţi, boieri, la mine, 

Să vă spuiu pe Badiul bine... 

cireulâză, cel puţin în patru varianturi, 
în Moldova, în Bucovina și n Ţera- 

homânâscă. Varianturile cele mai in- 

teresante sînt cele publicate de dd. 

G. D. Teodorescu și S. F. Marian. 

Acâstă baladă sa născut învederat în 
regiunea dunărână a României, 

In cel mare sat serbesc 

Jumătate românesc, 

după variantul din colecţiunea, lui Ale- 

xandri; dar fondul istoric este a-nevoe 
de limpedit. Badiul e un nume curat 

românesc, dar acela care'l scapă în 

baladă din inâinile 'Turciior, nepot după 

unii, frate după alţii, este când „Ne- 

culcea“, 

Fecioraş de Strb bogat, 

Mare veste ?n Țarigrad, 

când un „Marcu“, 

Marcului Bulgarului, 

Frăţiorul Badiului, 

când un „Carabăţ“. Apoi Alexandri 
observă că: „Acâstă baladă se cântă 

pe o arie cam serbâscă, cu trăgănă- 

turi de glas orientale, şi lăutarii a- 

daugă la sfirşitul ariei un solu de su- 

spin pe cuvintele turcesci: Brui aman, 

aman!“ Prâ-veche nu este nică într'un 

cas. Badiul nu e un haiduc, ci 

un hoţ obicinuit, de o putere fisică, 

îngrozitâre, dar fără nici o trăsură,



eroică, fără nici o scânteiă nobilă, 

fără nemic din ceea ce caracteriseză 

pe Toma Alimoş, pe Baba-Novac, pe 
Grue Grozovan, pe Codrân, pe Mihu etc. 

v. Haiduc. — Hof. 

Mai multe localităţi în România, 

portă numele pe Bădulesci, Bă. 

dic, Bădul6să, iar un munte în 

Gorj se chiamă chiar Badiu, negreşit 

după vre-o tradiţiune, pe care noi n'o 

cun6scem. 
Ca nume de familiă, e forte respân- 

dit la Români patronimicul Bădu- 
lescu. 

v. Bade. — Bădăran, 

Bae. —v. Baă. 

Băâea.—v. Baia. 

Băer. l 

_[ V. Baier. 

Băeră. | 

Băftă.—y. Boftă. 

Bag (băgat, băgare), vb.; faire en- 
trer, faire aller, faire avancer. A da, 

lui bag înţelesul fundamental de „met- 

tre, placer“, după cum fac Pontbriant, 
Cihac şi alţii, ca şi când ar fi sinonim 

cu pun, este a nesocoti accepţiunile 

-cele mai de căpeteniă ale acestui verb, 
cari sint tâte de o natură causativă. 

Bag mare nici un sinonim, afară de 

vîr „enfoncer, fourrer“, dar şi cu 
acesta se întălnesce numai în unele 

accepţiuni strict materiale, bună-6ră,: 

Mare şerpe s'au aflat 

Și în sîn mi sat băgat. 

Cu glas tare am strigat 

Şi de maica m'am rugat, 

Ca să vîire mâna'n sin, 

Să mă scape dela chin... 

Lă puicuţă m'am rugat, 
Mâna 'n sîn ea mi-ati băgat 

Şi de şerpe m'au scăpat... 
(Sevastos, Cântece moldov, 180).   
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Aci „a băga mâna în sin și ya 
vîri mâna în sîn“ este tot una; din. 

dată însă ce eşim dintr'un cerc forte 

restrins, în care se pote întrebuința, 
vîr, sinonimica, încetâză şi nu se mai 
pote pune nemic în loc de bag, nici 

chiar în accepţiuni materiale, după 

cum Vom ved6 îndată din exemple. 
v. Pir. 

Bag exprimă în modul cel mai ge- 

„ meral, sub raportul moral ca şi sub 

cel material, noţiunea de „faire en- 
trer“, şi este în antitesă cu scot, 

al cărui înţeles fundamental e de ase- 

_menea causativ: „faire sortir“, 

Coresi, Omiliar 1580, quatern. 1 p. 

4: „trufa amu întru propaste bagă 
omulii, iarâ smereniia deîn cădere scoa.- 

te pre el... 

Gavril Protul 1652, ed. Erbicânu, 

p. 84: „săpă pănă ajunse de moaştele 

sfântului, decii le scoase afară şi 
le băgă întrun secriu de lemnil...“ 

Doină din Ardăl: 

P6iă verde, verde mac, 

Ochii lelii care 'mi plac, 

Dulcişori şi mieriori, 
Mă& chiamă sub prunişori 

Să mă seoţă din fiori; 

Nu sciii scâte-mă ori ba, 
- Ori mai tare m'o băga!... 

(JI. B., Trans. 36) 

Alta: 

Dragostile nevestesci 

Mi te bagă pe fereşti, 

Şi te scot 

Pe unde pot, 

Pe sub straşină prin pod!... 

(ibid 393.) 

„De unde Pam băgat eii, nică dracul 

nw'l pote scoate“ (L. M.) 

In t6te aceste texturi şi n altele 
anal6ge, bag se traduce G'a-dreptul 

prin „faire entrer“, iar opusul scot 

prin „faire sortir“.



In Psaltirea lui Coresi din 1577 bag 
„corespunde în contexturile 
grec: 

ps. XLII: 

«+ MĂ năstăviră 

şi Văgarâ-mă, în 

pădure sfânta a 

ta... 
grec: îjpayov ţs. 

ibid. ps. LXXVII: 

„..Şii băgă în 

pădur6 sfinţiei 

latin şi 

„Me deduxerunt 

et adduxe.- 

runt in montem 

sanctum tuum... 

„et induxzit 

eos in montem 

NAG 

pre eli, duse- 

râ”l şi'li băgară 

în curt6 popei 
celui mare... 
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Biblia Şerban-vodă 1688: „puind în 

temniţă“, 

In Noul Testament 1648, Luc. 

XXII, 54: 

Şi prinzăndu'l Comprehenden- 

tes autem eum, 

duxerunt ad 

domum principis 

sacerdotum... 

  sale... sanetificationis 

suae... 

grec: siojyayev. 

ibid. ps. LXXXIV: 

„Să bage slavă, „ut inhabi- 

în pământului tet gloria în ter- 

nostru... ra nostra... 

ŞI. : TO xGTeOx Pod, 

ibid. ps. OVI: 

Și băgă aciia 

Nămânzii... 

„et colloca- 

vit illic esurien- 

tes...   
gr.: x&Tu)xtOsv. 

Ei bine, bag traduce pe quadruplul 

„adducere“, „inducere“, „inhabitare“ 
şi „collocare“, în cele patru texturi 

de mai sus, numai .pentru că el ex- 

primă noţiunea, generală de „faire en- 
trer“: „me firent entrer dans la mon- 

tagne“, „faire entrer la gloire dans 
le pays“, „fit entrer les affames“. 

Tot aşa numai prin „faire ertrer“ 
bag se înţelege corect în Codicele Vo- 

roneţian circa 1550, ed. Sbiera, Act, 

Apost. XXII, 19: 

„„„€u era cela 

ce'i băga în tem 

niţă şi ucide pri- 

în gloate ceiace 
creds întru tiîre.. 

„„.e80 eram con- 

cludens in car- 

cerem, et cae- 

dens per synago- 
gas eos qui cre- 

debant in te... 

unde în Noul Testament din Belgrad 

1648: „am tras în temniţă“, iar în   

grecesce: 7jyayov. Tot „duseră!l şi 
"lu băgară“ şi în Biblia Şerban-vodă 

1688, adecă traducătorii români ait 

credut de cuviinţă de a traduce ver- 

bul din original printr'o gradaţiune: 

duseră şi băgară = „mentrent et 
firent entrer“. 

La Mitropolitul Varlam, Omiliar 

1643, 1 f. 374 b: „Domnul IIristos, 

carele pentru voi au întratii acolo 

pentru ca să vă bage şi pre voi... “= 

pentra pour vous y faire entrer“. 

Tocmai din causa acestui înţeles 
fundamental, bag se construesce mai 
cu samă cu în şi apoi pe a doua liniă 

cu la, adecă cu „in“ şi „ad“, cele 

două preposiţiuni ale verbilor de mer- 
gere. 

Coresi, Omiliar 1580, quatern. III 

p. 5: „striinii şi ceia fărâ case în ca- 

sele noastre să-i bigămii, golii săi 

îmbrâcămi... _ 

Carte oltenâscă de judecată din 1591 
(Cuv. d. bătr. Ip. 57): „se-au măuti- 

risit Lungul naint6 judecăţiei, cum 

mau băgat nici el nici frate-său pre 

Stănilă în moşia Moldovânului, ci 

fără lucru au întrat el într'aca moşie, 

iară Moldovânul se-au mărturisit în- 

nainte acelui boiarin că nici lau băgat 

el într'ata moşie nici frate-său...“ 

Pravila Moldov. 1646 f. 83 a: „Cela 

ce'ş va băga muiaria în hiară sau 
o va închide unde-va ca într'o tem- 
niţâ...“ 

Biblia Şerban- vodă 1688, Genes.
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XXIX, 23 (cfr. XXXIX, 17, XĂXXIII, 

17—18 etc.): | 
„„luîndu Lavanii 

pre Lia fata lui, 
„..Ssumens (La- 

ban) Liam filiam 

o au băgatii în suam, intro- 

lăuntru la Ia- duxit ad Ja- 

cov... "cob... 

grecesce: siciyayer... 

Cantemir, Chron. I, 93: „aic6 ştim 

că în multe gânduri am băgat pre ce- 

titoriul nostru...“ 

Ibid. 1, 152: „doară Par pute în- 

toarce dintrac6 nedrâptă socotâlă, ce'ş 
băgasă în cap...“ 

Acelaşi, Ist. Leroglif. (MSS. în Acad. 
Rom.) p. 155: „Dările de pre an, de 

bună voe, fâră lipsă şi fără bănat 
stringându-le, să le numere, cumpă- 

niască, în pungi băgându-le să le lege 

şi să le peceiluiască...“ 
Nicolae Costin, Letop. II, p. 20: 

„Vezirul atuncia aruncând vina lui 

Lascarachie, Lai luat de lângă Duca 

Vodă, şi Vaii băgat în fieră...“ 

Nicolae Mustea, Letop. III p. 13: 
„în loc de cinste şi de milă, Vaii băgat 
în fere şi lau trimis mazil la Ţari- 
grad...& | 

Ibid. p. 44: „şi ducăndul arept la 

'Pighina cu mare puză, acolo băgăndul 

în cetate cu tot ce ai avut, ai pus 
Eniceri vartă del păzia...“ 

Ţichindel, Fabule 1814 p 469: „Lesne 

vă iaste voao a ride, că încă nu ştiţi 

ce e muiare 16; ia băgaţi şi voi capul 

în ciubărul cu apa, apoi veți vede...“ 

1. Văcărescu p. 330; 

Gât de lup unuia arătase, 

Cocoşel negru în sînuii băgase... 

Ton Crângă, Scrieri 1 p. 208: „Dar 

pină atună, na'ţi o palmă ca să ţii 

minte ce ţi-am spus. Băgat'ai în cap 

vorbele mele ?...% 

A. Odobescu, Serii I, p. 481: 

»„Dâmne, veniră străinii în moşia, n6- 

BAG 
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stră şi spurcară mânele lor cu mite, 

şi îndrăzniră a vinde, a cârciumări 

sfintele tale, şi a goni pe moştenii, şi 

în trudele şi ostenelile lor a băga pe 
străini... 

Jipescu, Opincaru p. 143: „Rumânu 
cu ce pârtă Şi cu ce bagă 'n gură, cu 

aia s'alege pă lumea asta...“ 

O colindă din Ilfov: 

Câinii şi-a legat, 
P'alţii i-a certat, 

In cas” ne-a băgat... 

(&. D. T, Poes. pop. 19.) 

Doină din Ardel: 

'Trage'ţi, lele, cununa 

Cam pe ochi, cam pe sprincene, 

Că mă bagi în multe rele, 

(J. B., Trans. 18.) 

Proverbi : 

„Nu'ţi băga "n cârd cu dracul“ (Pann, 
I, 25). 

„A băga mâna în miere şi a nu'ţi 

linge degetele, nu se pote“ (în. III, 30). 
„Nu te băga în tiriîţe, că te mă- 

nâncă porcii“ (ib. III, 48). 

„De drag cemi e, Paş băga de p&r 
în sîn“ (ibid. II, 92). 

[diotismi din Laurian şi Massim : 

„De frică toţi se băgară în gaura de 
ş6rpe. Imi bagi un fer ars în inimă. 

Nu mai bate copilul, că'l bagi în alte 

alea = în epilepsiă. Pe toţi vă dag în 

draci! Vrea să m bage în păcat. A 

băga în cap ce-va cui-va, nu va să 

dică numai a face pe cine-va să în- 
țelegă ce-va, ci şi al face să crâdă 
ce-va ce nu €, a'i inspira o idee fixă, 

al înfumura, &l ameţi. Am băgat şi 

eii în coş=—am început a măcina, am 

căpătat rînd la moră. Cine'şi bagă în 

clin cu nebunul, e mai nebun ca dîn- 

sul. Pînă nu bagi în plug cu cine-va, 
nu! poţi cundsce, Cine'şi bagă în cârd 
cu mişeii, ca mine să paţe. Nu vrei 

7
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să'mi bag cu tine nică în ciur nici în 

ciurel“. 

v. Clin.— Ciur. — Coş. — Cârd... 
Frumâsă locuţiune ardelenescă: „a 

băga diua în n6pte = opus diurnum 
usque ad noctem protraho“ (Lex. Bud.). 

„Bag pe cine-va în gura diregăto- 

rilor, adecă îl păresc = accuso, incuso, 

defero“ (ibid.). 
„Imi bag nasul în ce-va, adecă mă 

amestec“ (ib.). 

Locuţiunea „a băga în b6lă“ sai „a 

băga bâla în“ cu varianturile şi rami- 

ficațiunile ei: 

Mitropoiitul Varlam, Omiliar 1643, 

1 £. 292 a: „Cumu-i lăngoaria cumplită, 

trupului, aşia şi mâriria degartă, iaste 

cumplită sufletului, că multe boale 

bagă întrânsu...“ 

Basmul muntenesc „Il&na Simdiana“ 
(Ispirescu, Legende p. 20): „ochii ăia 

marii, frumoși şi vioi de te bagă în 

b6le, mânuşiţa aia micuța, şi picko- 
ruşul ca de gină...“ 

Basmul bucovinsn „Pepelea“: „Cum 
Vai zărit popa, sai băgat în tote 

b6âlele şi s'aii temut săi deschidă 
porta...“ 

Doină din Ardsl: 

Măi bărbate 
Blăstemate, 

De când în ai semnat, 
B6lă n 6se mi-ai băgat... 

(. B. Trans. 459). 

Alta : 

Că destul m'am supărat 

Și nemie n'am căpătat, 

Fă viaţa mi-am scurtat, 

B6lă ?n 6se mi-am băgat... 

. (bia,, 215). 

Alta: 

Ochii tei mă bagă m b6lă, 
Sprincenele iar mt scâlă; 
Ochii ti mă bagă n frică, 

Sprincenele jar ridică... 
(bid, 28),   

Ion Crângă, Serieri 1 p. 196: „m'ai 

băgat în tâte grozile morţii, căci 

cuprins de ameţslă, nu mai scieam unde 

mă găsesc...“ 
Ibid. p. 9: „Fă cum scii, numai să 

nu ne bagă şi pe noi în belea...“ 

Proverbial : 

Eu fac, ei trag, 
P'altu n belea nu bag. 

(Pann, IL, 102). 

v. Belea. — Bolă. 

Une-ori bag se construesce deo po- 
tiivă cu în şi cu la pentru a exprime 

aprope acelaşi noţiune: „a băga în 

mână“ şi „a băga la mână“, „a băga 
în ureche“ şi „a băga la ureche. 

Biblia Şerban-vodă 1688, Regn. I, 
XVIII, 25: 

„. Şi Saulă au „et Saul co- 
socotit să bage gitabat injicere 
pre David în mâ- eum în manus 

nile celor stre- alienigenarum... 

ini de fâliu... 

grecesce: 2ufaieto. 

Cantemir, Chron. 1, 281: „Emilian 

atâta de bine şi vitejeşte s'au purtat, 
cât în mare dragoste slujitorilor întrând, 
îndată V'au numit împărat, în protiva 

căruia Gallie cu oaste mergând, siliia 

săl bage la mână...“ 

Biblia Şerban-vodă 1688, Genes. IV, 
23 (cfr. XV, 26): | 

„„băgață în u- „„„auribus 
rechi cuvintele | percipite ver 

mâle... ! ba mea... 

Jipescu, Opincaru p. 59: „Băgaţi 

bine la urechie, codănei tati: limba 
asta d'o vorbiţi voi acuma, aşa am 
apucat'o ieii dăla părinţi miei...“ 

Laurian şi Massim (Gloss. 40), pe 

cari reii îi încurcă atât etimologia 

precum şi clasificațiunea sensurilor lui 

bag, explică totuşi fârte bine deose- 
birea cea funcţională între ambele con-
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strucţiuni în şi la: „Expresiunile cu 
în sînt mai energice decât cele cu la; 
deci expresiunile „a băga în închisre“ 
şi „a băga la închisâre“ diferă între 
sine ca şi expresiunile: „a scăpa dela 
închis6re“ şi „a scăpa din închis6re“. 
Cela, ce scapă de la închisâre n'u fost 
încă în închisâre, ci numai pe cale de a fi 
pus în închis6re, pe când cel ce scapă 
din închis6re a stat de fapt mai mult sai 
mai puţin în închis6re. De asemenea un 
judecător decide prin sentenţă să bage 
pe cine-va la închisâre, dar prin sen- 
tenţă nu 7] şi bagă de fapt în închi- 
sore, ci numai executorul sentenţei 
bagă pe condamnat în închisore. Tot 
aşa „a băga caii în arii“ va să dică 
ai duce în faptă şi întrun moment 
dat în ariă, pe când prin „a băga caii 
la ariă“ îns6mnă numai sai: ai da 
cui-va ca, să treiere cu ei, saii: ai 
prinde de pe câmp şi a"! ave la dispo- 
siţiunea, sa pentru tot timpul treiera- 
tului. Preposiţiunea în exprimă dară 
relațiuni materiale şi immediate, tară 
la relaţiuni ideale şi mediate sai de- 
părtate“. 

v. În.— La. 
Cu la întrebuinţarea lui bag e mult 

mai rară decât cu în. 
Urechea, Letop. I p. 100: „i-ati amă- 

git [pe Leşi] ai noștri de i-ai băgat 
la codru, fiind copacii înţinaţi pre lăngă 
drum, i-ai surpat asupra lor...“ 

Ibid. p. 114: r'aii vrut să dea răz- 

boiu, socotind săi bage la, locuri strimte 
şi zăbovindu'i săi flămănzâscă...“ 

ȘŞiapte taine, 1644, p. 102: „spată, 
de îmbe părţile ascuţită bagi la inima, 
lui, de'1 va giunghia pre dănsii şi tru- 
p6şte şi sufletește...“ 

Ibid. p. 141: „Preotuli ce va :pără 
pre oameni şi-i va băga cu gura lui 
la vre 0 nevoe...* 

Mitropolitul Dosofteiu, 1673, ps. 
XLIR.: 

35,486. IL. 
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Limba'ţi iaste mincinoasă, 

Şi gura lăuduroasă, 
Şedzînd grăeşti răi de frate 
Ca săli bagi la greutate... 

Ion Neculcea, Letop. II p. 390: „dela 
o vreme băgăndu-se la, strimtori, vrănd 
să trecă părăul în ceia parte spre 
câmp, n'a mai putut ţine răsboiul...& 

Nicolae Mustea, Letop. III p. 57: 
„boierii îl sfătuia săi bage [pe Leşi] 
în tărg pre la gazde...“ 

Ion Canta, Letop. III, p. 142: „îă 
băga la închis6re, poroncind să plă- 
tescă dela, casele lor acea datorie...« 

Ion Crângă, Scrieri 1 p. 234: „la 
grea nevoe m'a băgat iar spânul...« 

„Îl bagă la umbră = în temniţă“ 
(Pann, II, 28). 

Afară de în şi la, bag se mai con- 
struesce într'un mod excepţional cu 
pe, cu sub, cu între. 

Coresi, Omiliar 1580, quatern. XIV 
p. 16: „Aduceţi-vă a-minte, zice Hri- 
stos, că n'ami veniti să bagi pace 
pre pământi, ce spatâ,..* — faire 
entrer la paix sur la terre“, 

Basmul „Smeul cu şâpte capete“ 
(Ispirescu, Legende p. 203): „El însă, 
o cam băgase pe mânecă, dară se 
prefăcea că, nui pasă ...“, unde bag 
pe mânecă este un idiotism cu 
sensul de: încep a mă teme. 

„Bag apă pe mâni, adecă torn, fundo, 
infundo“ (Lex. Bud.). 

lon Cr6ngă, Scrieri 1 p. 185: „se 

îmbracă pe ascuns într'o pele de urs, 

apoi încalecă pe cal, ese înaintea fe- 

cioru-seu pe altă cale şi se bagă sub 
un pod...* 

Laurian-Massim : „Verbul băgare se 

construesce cu între, când obiectul 
pasiv al verbului însemnă desunire, 
neînțelegere etc., cum: nu scii decât 
băga zizania între Gmeni; ai băgat 

discordia, între frață; inimicul băgase 

desunirea, şi împărechiarea între cetă- / 

7  
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ţeni;— şi ca reflexiv cu însemnare de 

a se amesteca: tu, care eşti f6tă mare, 

nu te băga între copile; cine se bagă 

între porci, îl muşcă cânii“. 
„A băga despre cine-va sai asu- 

pra cui-va vorbă rea, adecă îl defaim, 
îi stric numele cel bun“ (Lex. Bud.). 

In însoţire cu vină, bag a căpătat 

în graiu o interesantă accepţiune curat 

juridică. 

Noul Testament 1648, Mat. XII, 10: 

i iaca un omii 

era. acol6 avănd 

măna uscată, şi 
întrebarâ pre el 

zicând: oare ca- 

de-să în sămbătă, 

a vindeca? ca să] 

bage în vinâ... 

Ibid. Mat. XXVI 
ŞI căndu-i băga 

vină mai marii 

lt ecce homo 

manum habens 

aridam ; et inter- 

rogabant eum, di: 

centes : Si licet 

sabbatis curare ? 

ut accusarent 

eum... 

1, 13: 
Et quum ac- 

cusaretur 

a principibus sa» 

cerdotum... | 
popilor...   

Doină din Arâsl: 

Toţi au casă şi moşie, 

Numai eu trag la urgie; 

Nimânui vină nui bag, 
Fără prostului de cap... 

. U. B., Trans, 180). 

Alta : 

— Spune'mi, bade, din inimă, 

Bagă'mi maică-ta vr'o vină? 

— Eu îţi spuiu dela inimă 

Că nw'ţă bagă nici o vină... 

Gb. 27). 

A băga în vină = „faire entrer quel- 

qwun dans la fante“; a băga vină = 

„faire entrer la faute dans quelqu'un“. 
Cu acelaşi sens, mai energic, însă 

tot-o-dată mult mai rar, se qice: arunc 

vină asupra. cui-va = jeter, lancer la 
faute sur guelqu'un“. 

v. Vind. 

Dar însoţirea cea mai caracteristică 

BAG 

  
a: 

2324 

a lui bag şi cea mai în circulaţiune 

este aceia cu samă; mai des: bag în 

samă şi bag samă, mai rar: bag 

de samă. 
Bag în samă însemnză literal- 

mente : „faire entrer dans le compte“. 
Coresi, Omiliar 1580, quatern. [1 p. 

7: „aceste toate băga-le în semă şi 

le socotiia...“ 
Urechea, Letop. I p. 187: „ai perit 

atunce 47 de boieri, fără altă curte ce 

nu Sai băgat în samă...“ 
Mitropolitul Varlam, Omiliar 1643, 

I p.2la: „de nu vom bâga în samâ 

mila lui, nice vom lua a-mente în- 

delungă râbdaria lui...“ 
Ibid. IL f.73 a: „dâca vâdzu că nu-i 

bagă cuventele nice într'o samă, 

negri de mânie...“ 

Ibid, 1 f.2a: „să nu bage în samă, 

nice frica, nice moartia...“ 

Pravila Mateiu Basaraba, 1652, p. 

14; „de să vor afla deîn cei răi, cum 
am zis mai sus, nici întrun chip să 

nu li sâ bage în s6mâ păra şi măr: 

turia lor... 
Gavril Protul, 1652, ed. Erbicânu, p. 

„Şi porunci să nw'l mai bage ni- 

minia în samă, nice săl socotia- 

scă, nice săl cinstiască...“ 

Mitropolitul Dosofteiu, 1673, ps. 

LXXXV: 

Şi mişeluli miei sufleti cercarâ 
Şi de tine'n samâ nu băgară... 

Tbid. ps. XXI: 

Şi oasele toate 'mi numărarâ 

Şi nice 'ntr'o samâ mă băgară... 

Cantemir, Chron. I, 348: „întăi au 

început frigurile al ispiti, el socotind 
că cu osteninţa drumului le va putâ 

scutura, nau băgat în samă...“ 

Acelaşi, Ist. Ierogl. p. 148: „lară 

alalte de singe nevinovat vărsătoare 

jiganii, fiete-caria trunchiu de meser-
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niță şi prăvălie de carne deschisese, 
în toate părţile giunghind, zugrumân, 
tăind, despoind, aruncând, împărțind, 
şi nici de grasă în samă băgând, nici 
de vitioană cevaş milă având...“ 

Corbea, Psaltire circa 1700 (Mss. în 
Acad. Rom.) ps. XXXIII: 

Acest sărac sub cer au strigat 

Şi Domnul în s6mă Pau băgat... 

Enachi Cogălnicânu, Letop. III p. 

202: „văzănd ceilalți boieri cum se 
poartă trebile, şi Domnul căzut cu 

totul la mese mari şi zeefetură şi prim- 
blări şi la alte desfâtări a lumii, luasă 

cu toţii un mare obraz şi nw'l băga 
în samă şi făcea ce le era voea lor...“ 

IL. Văcărescu, p. 153: 

Lira mea dragă, 

Urc'al teii glas! 

- In s6mă bagă 

Şi an şi ceas!,. 

Ion Crângă, Scrieri 1 p. 49: „Tot 
mănăstiri să croescă, acă vrei să te 
bage dracii în samă...“ 

Expresiunea „bag în samă“ se re- 
feră cătră „bag samă“ întocmai ca 
pleaii în socotâlă“ cătră, „ieaii soco- 
t6l4“. În primul cas noi avem a, face 
numai cu o parte din ce-va, în ca- 
sul al doilea cu totalitatea. Negre- 
şit, în us se face o confusiune între 
ambele locuţiuni, remânând însă în- 
tre ele ori-şi-cum acea deosebire esen- 
țială că bag samă este mai energic 
şi că pote să fie întrebuințat întrun 
mod absolut, atât de independinte în- 
cât funcţionsză chiar ca o interjecţiune. 

Codicele Voroneţian circa 1550, ed. 
Sbiera, Act. Apost. XIX, 19: 

„.. ŞI băgară sa» „et compu- 
ma, preţului loru, tatis pretiis il- 
şi aflară ciînci în- lorum, invene- 

turârece.., runt pecuniam 

LM...   
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în Biblia Şerban-vodă 1688: socotiră. 
Noul Testament 1648, Mat. XVIII, 

23—4: 

+. asamănă-sâ, 

înpărăţiia ceriu- 
lui omului craiu, 
carele vru să ba- 

ge samâ cu slu- 
gile lui. Deci în- 

cepăndii elii a bă- 
ga samâ... 

+. assimilatum 

est regnum coe- 

lorum homini re- 

gi qui voluit ra- 

tionem ponere 

cum servis suis, 

Et quum cepis- 

set rationem 

ponere... 
şi la margine: „să bage samât este 
explicat prin „să le fa samâ. 

Tbid., Paul. ad Tim. 1, 4: 
Nece să bage Neque inten- 

samâ povestilor derent fabulis.. 
menciunoase... 

Gavril Protul, 1652, ed. Erbicânu, p. 
90: „el trecu cu meşteșug ca într'a- 
scunsă şi nu'i băgă nimiani samă.“ 
„Pravila Mateiu Basaraba, 1652, p. 

68; „Pedepsir6 celuia ce înblă cu bani 
răi iaste mai mare căndu 7] vor şti 
cau înblat de multe ori şi i s'au zis 
şi n'au băgat sema...“ 

Mitropolitul Dosofteiu, 1673, ps. 
LXXII: 

Cât de moarte ei nu bagă samâ 

Şi de boală cu lesne se ?ntramâ... 

Acelaşi, Synaxar 1683, f. 94b (Oct. 

30): „întăi o spândzurară, şi o arsără 

cu făclii de vântă, şi ia băga samă, 
focul ca apa, şi adeverifa, la toţi cum 

viade pre svântuli îngeri roorându-o 
şi răcorindi para făcliilor...« 

Nicolae Costin, Letop. II p. 42: „vă- 

zându-se Câmpolungenii sub altă stă.- 
pânire, trimițând la dînşii Cantemir 

Vodă cu poftă ca să d6 ajutor ţării 

cu o samă. de berbeci, fară ef mai 
băgat samă, ce încă cu ruşine aii 

scos pre-trimişii lui Cantemir Vodă...“ 
Axinti Uricarul, Letop. II p. 158: 

„lată că trimite Hanul şi Paşa vaste
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ca să vă scoată din ţară dela Mol- 
dova, dară 'voi să nu bâăgai samă, 

ce să vă stringeţi la un loc...“ 

A. Văcărescu p. 85: 

De aceia de ţi-e temă, 

De dreptate bagă s6mă... 

A. Pann, Povestea vorbei, II, 97: 

„ Şi caută ?n lume bărbat să găs6scă 

Ca pe o muiere să'l îmbrobodâscă, 

Ea să fie mare, ce o vr6 să facă, 
Bărbatu'i la tote ca mutul să tacă; 

Și dacă găsesce vre un lă-mă-mamă: 

Nu vede, maude şi nu bagă samă, 

De părere bună, pe care *ntâlnesce 

Îşi laudă casa şi se fericesce... 

" Costachi Negruzzi, Scrisorea VIII: 

„+. vorbind singur, fără să bag samă 

la un bun bătrân, care mă privia cu 

mirare...“ 
Doină din Ardel: 

De lacrămi n'aş băga samă, 

Că le şterg cu-a mea, năframă, 
Dar mi'i milă de obraz 

Că remâne fipt şi ars... 

(. B., Trans. 101, 151). 

Impersonal: „nu se bagă samă= 

man merkt es nicht, es macht, nichts“ 

(Dr. Polysu). 
Bag samă se pâte întrebuința in- 

terjecţional, ca un singur cuvint bag- 

- -samă, cu înţelesul de „apparemment, 

“a ce qu'il parait“, 
Lexicon Budan: „Bag samă, în- 

terj., fors, forsitan, ut adverto, ut 

opinor, ni fallor, mihi videtur. Bag: 
samă, nu e nemine a-casă=ut ad- 

verio, nemo est domi“. | 
Basmul Ardel6n „Filuţul oil“ (Tri- 

buna din Sibiii, 1887 No. 4): „nu mai 
voiră a da faţă cu Fiiul-oii, că bag- 

samă se cam temea de el...“ 

_ Pe când bag în samă şi bag samă 

se desvâltă da-dreptul, înti”un mod   
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organic, din sensul cel fundamental al 

lui dag „faire entrer“,—locuţiunea cea 

a treia: bag de samă, sa născut 

pe o cale indirectă din bag samă 

prin construcţiunea substantivală bă- 

gare de samă, oconstrucţiune fârte 

corectă, căci ceea ce verbal ei bag 

samă este neapărat substantival o 

băgare de samă, dar o construc- 

țiune de unde numai printr”o incorec- 

titudine s'a putut.trage noua formă, 

verbală: bag de samă, de vreme ce 

verbul bag nu se construesce nici o 

dată cu de. 

Mitropolitul Dosofteiu, 1673 ps. XIII: 

Pentr'aciaia, Doamne, le trimite spaimă, 

Ciînâi nu li-a hi'n viaste să bage de samă... 

Ţichindel, Fabule 1814 p. 181: „care 

nu va băga de s6emă la bună vrâme 

de lucrul cel trebuincios, aceluia i se 

va pilarde binele dinnaint6 uşii...“ 
A. Odobescu, Scrieri III p. 24: „Bagă 

de samă că aja face cu un mem- 

bru al Academiei...“ 

Bag de samă este o construcţiune 

cu totul de prisos, de vreme ce tot- 
d'a-una pâte să fie înlocuită prin bag 

samă, 

v. Samă. 

Un verb causativ cu sensul de „faire 
entrer“, din dată ce se pune în forma, 

reflexivă de „se faire entrer soi-meme“ 
recapătă, prin acesta sensul simplu de 

„entrer“, căci „mă fac eii pe mine a 
întra“ saii „se face el pe sine a întra“ 
este identic cu peii întru“, „el întră“, 
elementul pasiv identificându-se cu cel 

activ. Astfel reflexivul m& bag înce. 

teză de a av6 un caracter causativ. 

[. Văcărescu p. ll: 

Strigând întreb: Cine este? 

Cin” aicea s'a băgat? 
Cin” aici fără de veste 

A ?ndrăznit de a întrat?..



2329 

. In doina din Arâsl: 

Prundă. verde lapte acru, 

MB băgai slugă la dracu... 
(. B., Traus. 19%). 

însemn6ză „je suis entr6 au service 
„du diablet, 

De asemenea în frasele citate de 
Laurian şi Massim: „Fiind-că nu mai 
aflu alt mijloc de tratu, m'aş băga 
argat la cel din urmă ţăran. Et nu 
mă bag respund&tor pentru un om. 
mişel ca, tine. Dacă nu eşti băgat la 
cine-va, bagă-te la mine (sub-înţeles: 

argat, servitor etc.. M& bag pentru 

tine, căci pentru altul nu m'aş băga 

(sub-înţeles: respundător saii alt ce-va 
analog), A se băga la vaci =a se băga 
văcar; a se băga la oi, a se băga la 
viței, a se băga la drumul de fer, a 
se băga la miliţiă etc.“ 

Şapte taine, 1644 p. 109: „de nu 
va ţin6 mente nemică să fie vădzut 
în vis, atunce să va fi băgat diavolul 

de-i va, fi făcut pacoste...“ 

Pravila Mateiu Basaraba, 1652, p. 

533: „ei să nu se l6pede, ce să stâ 

de faţă, la vrâme căndii trebue să se 
bage -chezaşi...& 

Pe dată însă ce forma nu e refle- 

xivă, bag îşi păstreză caracterul sei 

fundamental causativ: te bag slugă, 
îl bag argat, vă bag la vaci, însem- 

n6ză: „je te (le, vous) fais entrerf. 
Mitropolitul Dosofteiu, 

CXXVIII: 

Să n'aibă cu siaceria ?n ce trage 

Săcerători ce vorii vria să bage... 

Doină din Ard: 

Cine m'a băgat cătană, 

Nu'i mai trebue pomană... 
(. B., Trans. 304). 

Reflexivul mă bag diferă totuşi de 

simplul întru printr'o nuanţă forte 

1673, ps. 
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importantă, datorită tocmai formei 
reflexive, care materialmente se con- 

„fundă cu forma reciprâcă: când noi 
dicem „ei se bagă“ şi „ei se cârtăt, 
numai gramatica deosebesce în prima 
frasă un verb reflexiv „ei se bagă pe 
sine“ şi "n cea-laltă un verb reciproc 
pei se câtă unii cu alţii“. Prin 
formă dară reflexivul m bag capttă 

o nuanţă de amestec în afacerile ul- 

tora, pe care neutrul întru n'o 

are. De aci mă& bag, cu sensul pe- 
jorativ de „a se amesteca“, în locu- 

țiunile citate de Laurian şi Massim: 

„Tu eşti fâtă mare şi nu ţi se cade 

a te- băga cu copile. Nu vă băga 

cu mişeii. Ei nu m& bag cu tine. 
Cine se bagă cu copiii, mai copil'e. 
El se bagă în tâte. Faceţi ce sciți, că, 

ei nu mă bag. Se bagă în păreţi. Ce 
te bagi în mine? ete.“ 

Coresi, Omiliar 1580, quatern. XII 

p. 5: „se teme de Jidovi, că aşa se 

băgase Jidovii: cine va, ispovedi Hri- 

stos, lepădatii să fie de bessreca,..“ 

Urechea, Letop. I p. 172: „atăta 

groază le-ai dat [Ungurilor Petru 

Rareş], căt la vreme de primejdie ce 

era şi pribag la dănșii şi'şi perduse 

Domnia, şi după ce sai: dus la Turci 
lăsându'şi Doamna şi cuconii în Ciceii 

cu toată averea, atunce Ungurii, ne- 

cum să se bage să” jăcuescă, ce încă, 
lau păzit...“ 

La Macedo-români bag funeţionâză 
"— die Laurian şi Massim — „mai ales 

cu însemnarea de punere, aşe.- 
dare, culcare: puliulu se bagă 

pre arbure; nu bâgați mâna la capu; 
bagă-te în pat“. Cu alte cuvinte, la * 

Macedo-români ai predomnit construe- 

iunea lui bag cu pe assupra con- 

strucţiunii cu în şi cu la; aci este 

t6tă . deosebirea. Construcţiunea cu pe 
am v&dut'o mai sus şi la Daco-români, 

dar fârte rar. Ambele dialecte despăr-  
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ţindu-se în secolul X, sensul cel fun: 

damental causativ al lui bag „faire 

entrer“ a trecut treptat la Macedo- 

români aprâpe de tot la sensul derivat 

de „placer“, dar n'a despărut cu de- 
săvirşire. Macedo-românii dic ca şi noi: 

„a băga lingura tru cânac = în cenac“, 

„a băga mâna tru 6lă=în 6lă“ (Pe- 

trescu, Mostre I p. 839). In textele cu- 

lese de Dr. Obedenaru (ed. Bianu, p. 87) 

noi citim: 

Tâte sbârăle a 
callui  Perpiliţa 

Tâte vorbele 
calului Perpeliţa 

îşi le băgă tu şi-le băgă bine 

minte ghine... în minte... 

Asupra originii lui bag sai emis 

pînă acum părerile cele mai curise. 
Lăsând la o parte „bag ab obsoleto 

vagio unde et vagina“ (Lex. Bud.); 

cu atât şi mai virtos etimologia cea 

celtico- franceso- englesă propusă de 

Sasul Schuller (Argumentorum -epi- 

crisis, Cibinii 1831 p. 79); ne vom 
mărgini cu Cihac, Laurian-Massim şi 

Miklosich. 
După Cihac (II, 638) noi am împru:- 

mutat pe bag dela Neo-greci, cel mult 

din epoca bizantină, anume din: „fate, 
Bavo (fBdiio) mettre, placer; mer. 

Bcfew mittere, ponere, immittere, in- 

jicere, addere, adjungere, imponere, 

exequi, adimplere, adhibere, apponere 

(Du Cange), fate utow mettre dedans, 

introduire; Ade els rov voiv mov se 
mettre dans la tâte, se proposer; fdţo 
yvăoi» faire attention ; f4ţa ciot rorrov 

estimer, tenir compte; fd(o ădixa 
dredve accuser quelqu' un ă tort; fate 

naieroga prendre quelqu "un ă t6moin; 
" Băto els ro mode. substituer.“ Noi 
am reprodus părerea lui Cihac în tâtă 

întregimea ei, căci ea, dacă dovedesce 

ce-va, apoi negreşit nu că Românii 

aii luat pe bag dela Neo-greci, ci nu- 

mai d6ră că Neo-gredii Vaii luat dela 

Români. In adevăr, nici o-dată nici   
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într'o limbă un 2 (£) nu trece în g, 

şi prin urmare, lucrul fiind foneticesce 

peste putinţă, fie în cuvinte moşte- 

nite, fie în cele împrumutate, din gre- 

cul vazo, ori-şi-cum lam suci, nu e 

chip să 6să românul bag; un g, din 

contra, putând prin palatalisare să . - 
trâcă în 2 (£), mai cu samă în limba 

grâcă, unde elenicul &ţo vine din &y 
(pios, ăyiţo, &yos), deci medio-grecul 

Băto pâte să se tragă din românul 
bag. Atară de acâsta, Românii pose- 

dând ambele sonuri b şi 2, cari şo- 

văesc la noi numai în vorbe de ori- 

ginea latină (v. B), nu aveai! nevoe 

de a preface pe medio-grecul v (£) 

în b, ci lar fi conservat ca şi "n 

„văpsea = Băuuov“; pe când Medio- 
grecii fiind lipsiţi de 3, pe românul b 

din bag trebufaii vrând-nevrând s%l 

prefacă în v Gin faţo. Nici Greci! însă 

p'aii luat dela Români, nici Românii 

dela Greci. Analogiile între funcțiunile 

lui bag şi ale lui fu, analogii neconte- 

stabile, şe datoreză numai împregiu- 

rării că neo-grecul făto n'are a face 
cu fdiiw, ci este o desvoltare sema- 

siologică a, vechiului grec fiu, care 

era un causativ din fa „a merge“: „fa 

gehen, făţo lasse kommen, bringe“ 
(Curtius). Neo-grecul faţo însemnând 

dară în fond „faire entrer“, ca şi ro- 

mânul bag, accepţiunile cele ulteridre 

ale ambilor trebuiaii să se întălnâscă 

mai mult sai mai puţin, şi ele s'aii 

întălnit. Dacă vr'o înrudire genetică 

există, apoi pâte numai G6ră, după 

cum vom ved6 mai jos, între bag şi 

între vechiul grec fadiţo „allert, dar 

o înrudire forte depărtată. 

Laurian şi Massim (Gloss. 42) pro- 

pun următorea etimologiă: „Noi cre- 

dem ca forte probabil, că băgare de- 
rivă, din latinul pangere, mai sim- 

plu pag-ere=grec. ziyvuuu (aorist 

îrcyqv), cu însemnările: a înfige, a
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îndesa, a stabili, a pune. Din acest 

înțeles al verbului latin ese fârte na- 

tural şi uşor înţelesul general al ver: 

bului românesc băgare, şi prin urmare 
din partea logică nu este nici o difi- 

cultate. Să considerâm dară partea, 
„ formală a vorbei. Şi mai întâi, că 

din verbe terminate la infinitiv cu 
-ere, atât Latinul cât şi Românul 

pot forma alte verbe terminate cu 

-are, este ce-va forte cunoscut: din 

„dicere“, „sedere“ etc. se formeză în 

latinesce „dicare“, „sedare“; aşa şi 

în românesce „aşedare“, „scăpare“ ete. 

comparate cu „şedere“, „încăpere“. In 
puterea acestui proces, din pagere 

Românul a putut forma pagare. 

Remâne acum a explica trecerea ivi 

D în b; Legea lui Grimm de substitu- 

țiunea, consonantelor se aplică nu nu- 

mai dela o limbă la alta de aceiaşi 
familiă, ci şi la aceiaşi limbă în dife- 

ritele epoce ale vieţei sale, deşi în 

unele limbi cu mai puţină rigâre decât 
în altele. De ce dară tocmai limba 

n6stră, aşa de bătrână, ar face o ex- 

cepțţiune dela acestă lege? De ce, în 

puterea, acestei legi, în latinesce aceiaşi 
vorbă ar fi trecut prin tâtă scara la- 

bialelor, încât să apără şi cu p şi cu 
f şi cu b, cum: pario = produc, nasc; 

fero = duc, şi „bero* în salu-ber = 

purtător sai aducător de salute? Şi 

de ce şi în limba română labiala din 

aceiaşi vorbă să nu fi putut percurge 

măcar unele Qin gradele aceleiaşi scări, 

încât să apară cu p în păgân, cub 

în băgare?“ Trecând peste eresiele 

linguistice cele incidentale din acestă 
argumentaţiune, cari în ori-ce cas sînt 

mai mici decât eresiile lui Cihac, ne 

mărginim a răspunde la întrebarea 
prin care încheiă Laurian şi Massim : 

„de ce?“ De ce? pentru că aşa este: 
aşa este faptul positiv că nici 
odată, dar absolut nici odată, laţinul p   
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nu trece la Români în d, şi deci băgare 
n'are a face cu pangere. 

Miklosich (Slav. Elem. im Rumun. 

p. 8) înrudia pe românul bag cu alba- 
nesul ba ig „a purta“, privindu!'l ca 

un element tracic în limba română. 

Diefenbach (Kuhn's Zeitschr. XI, 285) 

„a nimicit acâstă etimologiă în urmă- 
torul mod: „Nu mai puţin prin formă 

ca şi prin sens românul băgare nu se 

potrivesce cu albanesul gheghic baig, 

în care -ig este numai o desininţă 

verbală, jar tulpina e bar (sanserit 

bhar), care s'a păstrat în albanesul 

toschic mbar (la Xylander praiy şi 
wragtiy, la Hahn mbâ cu sensul de 

ținere, pe care'l are şi uzaiy la Xy- 

lander). Un cuvînt atât de des şi atât 
de multisemnificativ ca, bag trebui să 
fie forte vechiu şi baştinaş în limba 
română, 

Din cele trei etimologie de mai sus, 
cea mai seri6să este aceia pe care o 

daii Laurian şi Massim, nu pentru că 

a nimerit adevărul, ci pentru -că în- 

lesnesce nimerirea lui prin următârele 
doă puncturi: a) bag este un element 
curat latin în graiul românesc; b) bag 

pote să derive dintr'un verb latin de 
a treia conjugaţiune: -ere, nu nea- 
părat din prima: -are. 

Trecerea din a treia în prima con- 

jugaţiune servesce în latina, între al- 
tele, a forma verbi causativi. Astfel 

dicare este un causativ din dicere, 
sedare un causativ din sedere. 

Nu toţi causativii de felul acesta, figu- 

reză în latinitatea cea clasică ; o samă 

cată să fi fost proprii numai latinităţii 

rustice. Sensul cel fundamental al lui 

băgare fiind causativ: „faire entrer“, 

noi îl derivâm d'a-dreptul din laţinul 

rustic vadare „faire aller en avant“, 

causativ din vadere „aller en avant“, 

înrudit — pâte — cu vechiul grec fădos şi 

Badilo. Să se observecă vadere în



2335 BAGATEL 2336 
  

sinonimica latină se deosebia de ire prin 

aceea anume că însemna o mergere e- 

nergică, înlăturând şi biruind pedecele 

(Barrault et Grâgoire). Singurul punct 

de justificat în acestă, etimologiă este 
trecerea latinului d la Români în g. 

Din „oceido“ românesce „ucid“ şi 
„ucig“, apoi „ucigaș“. Din „putridus“ 

Şi „mucidus“—,putred“ cu „putregaiu“ 

Şi „muced“ cu „mucegaiu“; din „pur- 

ced“ gerundiul poporan „purcegândt. 
In aceste exemple ne întimpină d'o- 
cam-dată, numai şovăirea între d şi g, 
0 şovăire însă, forte interesantă prin 

aceea, că d tinde a deveni g tocmai 

de 'naintea lui a, adecă a, vocalei ce- 

lei tematice din prima conjugaţiune. 

O trecere însă perfectă există în „strig“, 
„strigare“, din latinul „strido“, „stri- 

dere“, unde este tot-o-dată trecerea 

din a treia în prima conjugaţiune, dar 

o trecere întâmplată deja pe terenul 
românesc, nu pe cel latin, şi de aceta, 

ne-causativă. A trage pe „strigare“ 

din „exquiritare, par syncope critare 
— gritare —exgritare transpos6 en ex- 

trigare“, după cum o face Cihac (1, 266), 

este ce-va mai pe sus de ori-ce a. 

berraţiune linguistică posibilă. Prin 

sens şi prin formă, „strig“ este din 

punct în punct latinul „strido€. 
In flexiunea lui „strigare“ din „stri- 

dere“ ori-ce urmă din d a dispărut. 

Tot aşa în băgare = vadare „faire 
aller en avant“ causativ din vadere 

„âller en avant“. Din simplul vadere 

Românii ai; conservat numai impera- 

tivul „vă= vade!“, des încă în ve- 

chile tipărituri şi 'n care iniţialul v 

n'a trecut în 5, deşi a trecut în dă- 
gare = vadare, după cum n'a tre- 
cut în „vechiu = vetulus“, deşi a tre: 
cut în „bătrân = veteranus“, două 
vorbe din acelaşi „vetus“. 

v. Băgare. — Băgat. — Strig.   

Bagă, s. f.; t.. de Comm.: €caille 

de tortue. „Ţestă de broscă ţestosă“ 
(Şăin6nu). „Un fel de os din care se 

face diferite lucruri şi scule, precum 

tabachere, inele, brăţare etc.“ (Costi- 

nescu). Turcul baga cu acelaşi sens. 

A. Odobescu, Scrieri Ip. 451: „Or- 

namentele săpate nu se păstrară decât 

pentru unelte eclesiastice mai mici 

sai pentru mobile de biserică fără 

de însemnătate liturgică. Aceste obiecte 

nu se executaii mai nici odată în pe- 

tră, ci mai adesea în metale de preţ, 
în os, în corn, în fildeş, în sidef, în 

baga ori în deosebite lemne...“ 

v. Pildeş. — Sidef. — + Turc. 

Bagatel, s. m., sai bagatelă şi 
bagateă, s. f.; bagatelle. Un franţu- 

sism sait pote italianism (bagatella, 
span. bagatela), întrat în limba 

română deja în secolul trecut şi care, 

dacă va rămân în graiu alăturea cu 

fl6c, cu moft şi cu alte chiţi- 

buşuri, este o adevărată bagatelă. 

Românii se încercară dintru 'ntâii s%l 

turcâscă, dându-i forma de bagatea, 

la plural bogatele. 

Critil şi Andronius, Iaşi 1194 p. 29 

„atasta nu este decâtii o bagate, aii 

zisii Erosii; şi de socoteşti, şi acestâ 

nişte bagatele...“ 

Ibid. p. 42: „nu'lii înpacă decâti 
cu mâncar6, nu'lii veseleşte decâtii cu 

giucărei şi cu bagatele...“ 

I. Văcărescu p. 317: 

Dar an nu b&uşi paharul? 
Ba doă pahare rele: 

Doi feclori nu's bagatele!.., 

A. Văcărescu p. 34: 

Atâta numai îţi zic, 

Să n'o numeri drept nimic 

Şi drept băgătelă chiar 

A mă5 omori ?n zadar...
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„ "Ţichindel, Fabule 1814 p. 407: „nu 
e lucru mic, înse pre lângă acesta 

ce vom zice, e bagatel...“ 

A. Pann, Brotocrit p. 82: 

Acum o să se cunoască acel dulce cântăreţ, 

Că trebui să se arate din toţi vit6z mai 

isteţ, 

Căci dacă pe acei dece a putut să 'nvingă el, 

Astă luptă o să-i pară că e un joc băgătel... 

Alexandri, Iaşii în carnaval, act II 
sc. 6: 

„Lunătescu: Cât îi acea socotelă? 

„Cati: Trei-deci şi doi de galbinit. 
„Lunătescu: O bagatelă!...« 

v. Plec, 

Bagdadiă, s. f.; plafonă. Se între- 
buinţâză numai în Moldova. Ne-a venit 

dela Turci. Cihac (II, 545): yture 

bagdâdi stuc ou plâtre ă la maniăre 
de Bagdad; de la m6me origine esp. 

baldaqui, baldaguin, it. bal- 

dacchino etc. de lit. baldaceo, 

hom dela ville de Bagdad (arabe bag- 
dă di), od ces 6toffes prâcieuses, ces 

brocarts se fabriquaient“, Este istori- 
cesce interesant numai în legăţură cu 

alţi. termini architectonici întratță la 

Români prin limba turcă, cari sînt 
multe şi între cari figur6ză şi sino- 
nimul tavan, mai respândit în graiu. 

v. *Turc. — Duşumea. — Bagdat, 

Bagdât, s. m.; t. de Gâogr.; Bag- 
dad. Altă dată cel mai vestit centru 
al civilisaţiunii mahometane, Bagdatul 
trăesce pînă astădi în literatura şi 
chiar în memoria popsrelor orientale 
şi a celor legate cu Orientul. 

Ion Neculcea, Letop. II p. 422: „de 
o parte era tărgul Bagdatul şi de altă 
parte era, apa Efratului...* 

Cantemir, Chron. 1, 258: „precum 
să zice prost cuvântul turcesc: soco-   

tsla smintită şi dela Bugdut să poate 
întoarce...“ 

Există în România o familiă Bagdat, 

apoi un sat în Brăila Bagdatul-noi, 

ba şi Slobodia-Bagdat în Rimnic- 
sărat. 

v. * Turc. 

Bagec, bageg, s. n., saii bagecă, 

bagegă, s. f.; lucarne, le bas du tuyau 

de la cheminte. „Bagiagă este locul 
pe unde ese fumul în pod“ (|. Dimi- 

tri, Vasluiu, ce. Mircesci). Se între- 
buinţâză numai în Moldova. Este tur. 
cul baga cu acelaşi înţeles, cuvînt 

trecut de asemenea la Bulgari, la 

Serbi, la Albanesi şi la Neo-greci (Mi- 

klosich, Tirk. Elem. Î, 17), 

Alexandri, Paraclisierul: „în fund 

o portiţă se deschide în zaplaz; în 
drâpta o şură ca bagecă spre scenă...“ 

Şi la pag. 1767 explicaţiunea: „ba- 

g&ă, gura de jos a coşului“. 

v. Turc. 
” 

Băghiţă, —v. Babiţă. 

Baghiunetă (pl. baghiunele), s. f.; 

t. milit.: baionnette. Franţusism cu- 

noscut în limba română aprâpe de 

doi secoli, deşi nu sub forma actuală 

baionetă. Jai întrodus la noi ar: 
mata rusâscă a lui Petru cel Mare, 

sai pote mai de *'nainte Polonii lui 

Sobieski. Polonesce ba gnet, de unde 

se explică g în forma românâscă. 

Nicolae Costin, Letop. II p. 68: 

„Mosealii cu mare îndrăznire ai în- 
ceput a” goni şi ai giunghia cu şpege 

gi cu baghiunete ce sînt în gura, flin-. 
telor...“ 

A. Odobescu,. Serieri III p. 601: 

„virful baionetelor şi tăişul să- 

biilor ajung pe luptători...“ 

v. Spagă.
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Bagiocură. | Batjocură. — 
v. . 

, , | Batjocuresc. 
Bagiocuresc. 

Bagrin, s. m.; t. de Botan.: 1% Ro- 

binia pseudo-acacia, acacia blanc; 20. 

Cytisus laburnum, aubours. Salcâm, 

Acaţ. Oltenesce dafin. Bagrin, 

une-ori braghin şi chiar magrin, se dice 

în Banat atât la salcâmul ordinar, 

precum şi la salcâm-galben ($. 

Liuba, c. Maidan), Se mai aude tot 
acolo pentru cel dentâiu și termenul 

brebene (M. Juica, Srediştea-mică). 

Bagrin este serbul bagrena (Ka 

radi6), care însă nu se scie de unde 

vine, negreşit prin transposiţiune dela 

numele unsi alte plante. Din ba grena 

Românii au făcut bagrin prin analogiă 

cu anin sai arin, 

v. Salcâm.— Braghină. 

Bahadircă, s. f.; provine: be- 

gueule. „Băborniţă ce face pe virtu6sa 

bătrână prefăcută“ (Şăinenu, Elem. 

ture. 12). Acest moldovenism figureză, 

după cât scim, numai în dicţionarul 

" frances-român al lui T. Codrescu. In- 

tru cât privesce graiul românesc, ba- 

hadârcă mare a face de loc cu Turcii, 

ci ne-a rămas d'a-dreptul dela soldaţii 

muscali din epoca ocupaţiunilor mili- 

tare, cel mult de pe la finea secolului 
trecut. Rusesce femininul Gorarerpra, 

rostit ba gatirca, însemneză eroină, 

în sens ironic sait comic, adecă tocmai 
„b6gueule“, pe când masculinul „baga. 

tir“ se iea ca „eroii“ numai în ac- 
cepțiune seri6să. Rutenesce baha- 
tirca „femeiă bogată“ (Zelechowski). 

v. Musca. . 

Bahamet. —v. Bahmet. 

Bahluiu, n. pr. loc. m.; rivigre en 

Moldavie, affluent de Jijia. Isvorind în   

districtul Botoşani, Bahluiul trece prin 

Iaşi, primesce în sine patru riuleţe 

saii păraie, din cari unul se chiamă 
Bahluieţ, .şi se versă în Jijia la 

Țuţora. In documente scrise cu cirilica;: 

BaxaSn, bună-6ră întrun crisov din 

1453 (Arch. ist. I, 1 p. 103). 

Ion Neculcea, Letop. Il p. 449: „au 

mers podghâzul pe Bahluiu în gios, 

aii trecut Bahlukul pre la Căcarăzeni 
şi ai luat pre la Şanta şi aii trecut 

codrul la Vasluiu...“ 

Am reprodus într'adins acest pa- 

sagiu, pentru a se ved6 că originea 

numelui Bahluiu pare a fi în cea mai 

strînsă legătură cu a celor-lalte loca- 

lităță având acelaşi sufix toponimie 

-lui, între cari cele mai cunoscute 

sint Vasluiu, Covurluiu, deaci 
Tesluiu şi altele, nu numai în 
Moldova, dar şi 'n Muntenia. 

v. -luău, 

Cu tâte astea, pe de altă parte, este 

a-nevoiă a despărţi pe Bahiuiu de un 

cuvînt comun existinte pină astădi pe 

a-locuri în graiul poporan, şi anume 

balhuiu. 

„Balhuiu, sinonim cu mocirlă şi 

cu nămol, numesce poporul pămîn- 

tul înmuiat peste măsură cu apa ce 

vine de pe scursura unei văi mari saii 

mici; cânâ Gmenii trec prin astfel de 

locuri cu carul saii numai cu vitele 
slobode, se înnomolesc saii se scufundă, 

încât, abia cu mare greutate es afară, 

Când balhuiul nu e adînc, ci numai de 

1—2 decimetri, atunci se chiamă şi6f 
saii turbucală“ (D. Basilescu, Pra- 
hova, c. Drajna-de-sus). 

Nu cum-va Babluiu şi balhuiu 
să fie unul şi acelaşi cuvint, diferențiat 
printr'o uşoră metatesă ? 

v. Covurluiu. 

Bahmet (plur. bahmeţi), s. m.; pe- 

tit cheval de race noghai, cheval tar-
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tare. Tătarii Nogai 'din Crim şi din 
Bugeac aveaii nesce cai mici, dar fârte 

luţă şi tari, pe cari îi numiti bah- 

mat şi cu cari făceai invasiunile lor 
în Rusia, în Polonia şi 'n Moldova, 

astfel că termenul bahmet, ca nume 
tecnic al acelei varietăţi de cai, a p&- 

truns tot-o-dată la noi şi la vecinii 

noştri. E ciudat că Cihac (II, 4) vrea, 

cu ori-ce preţ ca acest cuvînt curat 

tătăresc să fie la noi un slavism, deşi 

relaţiunile n6stre cu Tătarii erai di- 

recte, fără nici o mijlocire din partea, 

Slavilor; ba încă bahmeţii cel mai 

vestiți erai din Bugeac, adecă chiar 

de pe teritoriul României. Vechii scrii- 

tori poloni (ap. Linde, v. Bachmat) ne 

spun că bahmeţiă aveau picidre scurte, 

erau grosolani, începeaii a fi buni de 
călăriă numai dela patru ani în sus, 

dar întreceaii la gână pe cei mai fru- 
moşi armăsari. 

Balada „Grue Grozovanul“: 

Dacă vedea şi vedea, 

El în grabă se ducea, 

Chiar la grajdiul Hanului, 

Hanului Tătarului ; 

Când la grajdiu el ce zăria? 

Un bahmet ce tot săria, 

Un căluţ cam pătrărel, 

Eşia ?n vâră cincărel... 

Cuvintul se rostia şi trisilabic: ba- 
hamet. 

Balada „Fata, cadiului“ : 

Şi te du în grajdiul mei 

De'ţi alege-un puiu de smei 

Din cinci-deci de bahameţi, 
Bahameţi cu perii creți... 

A. Odobescu, Scrieri Ip. 161: „Eraii 

tot căluşei r&tundei de Dobrogea şi 

bahmeţi sbirliți de Bugeac, abia tot 
pătrărei şi cincărei...“ 

v. Bugeac. — Cal. 

Bâhnă (plur. dana), s. f.; mare   

7 

cage, marais. „Bahnă, loc mlăștinos 
pe care cresce papură şi stuf“ (A. 

Ciurânu, Vasluiu, c. Zăpodeni). Mo- 
cirlă. Mlaştină. Smirc. Băl- 
tâcă. Bulhac.,. 

Biblia Şerban - vodă 1688, Esa,, 
XXAV, 7: 

„acolo veselie 

pasăriloriă, odâi 

de turme de tre- | rundinis et pa- 

stie şi bahnă... lu des... 

Alexandri, Boieri şi ciocoi, act 1 sc. 
12: „stejarul cel drept cresce pe munte, 
în aer vii şi "n ţălină sănătâsă, iar 

nu în bahnă...« 

O mulţime de localităţi, unele fârte 

vechi, pârtă numele de Band, Bah- 
niţă, Băhnişbră, Băhnăşeni. 

Sfitocul mănăstirii Tismena, MSS: 

1646 (Doc. Rom. IL No. 3 p.5, în 

Arch. Sat. din Buc.): „Vladul voevod 

feciorul Vladului voevod, l&t 7019 

(1501) dat'au sfintei mănăstiri sat 

anume Bahna toată cu tot hotarul...“ 

Satul Bahnă deja înainte de 1360 

sub Vladislav Basaraba (Venelin, p. 6, 
cfr. ibid. 129). 

Este polonul bagno, bohemul bah: 

n0 „maraist, 

v. Băhlesc. — Băhnire. — Băhnig. — 
Băhnos. 

„bi laetitia a- 

vium, caulae a- 

Băhniţă.—v. Bahnă. 

”Bâhniţă.—v. Bahorniţă. 

Bahorniţă, s. f.; î. famil.: femme 

dâpravâe. Un lung registru de sinonimi 

figureză la Jipescu, Opincaru p. 56: 

„când e 'ndârjit Rumânu pă fămeia, 

lui, îi dice ce'i ghine ?n gură, adică: 

muiere, muierușcă, calu dracului, dracu 

'npeliţat, vulpe "n patru labe, scorpiie, 

iasmă, puiu de lele, teleleică, talpa 

jadului, petrecută, hăcuită, tiritură, 

papină, paţachină, fledrţă, tirfă, be-
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Ş6ndră, başoldină, bahorniță, mugmuză, 

ploscașă...“ 
Este serbul bahoritza „sorciăre“, 

bahoriti „ensorceller“ (Karadii6), 
înrudit pe de o parte cu slovenul ba- 

hârija „fanfaronnade“, bahulja 

„femme vaniteuse“ (Murko), iar pe de 

alta cu bohemul bâchora „super- 

stition, fable“ (Jungmann), adecă un 

cuvînt proprii ramurei slavice serbo- 

boheme. Pe serbul bahoritza Ro- 

mânul s'a mărginit al preface în ba- 

horniţă prin analogiă cu sufixul din 

băborniţă; se pâte însă ca-şi la 

Serbi să fie sai să fi fost forma ba.- 

hornitza de vreme ce este la Slo- 

veni bohornitza „sorcidre“ (Ma- 
tzenauer, Cizi slova p. 115). 

AlAturi cu bahorniță circulâză cu 

acelaşi sens bahniţă, care ar put 

să fie o simplă contracţiune românescă 

din bahorniţă, dacă nu cum-va este 
mai curând o vorbă slavică deosebită, 

căci bohemesce bachna însemneză 

„femeiă burt6să“, de unde pote să 
existe bahnitza chiar în vre-un dia- 

lect serbesc. 

Basmul „Inşir'te mărgăritar* (Ispi- 
rescu, Legende p. 63): „o fată a unei 

bahniţe de Ţigancă ce'şi ţinea dilele 

prin curtea boierului cu ce se îndurat 

stăpânii...& 

v. Baborniţii. 

Bâia-de-aramă,. . 

v. Baiă, 

Bâia-de-fer. 

Bâiă (plur. d), s. f.; 10. bain, 

.baignoire; 2%. mine, miniăre, carriăre. 

In primul sens, sinonim cu scaldă, 
nu şi cu feredeii, care este o va- 

rietate a bă; în sensul al doilea, si- 

nonim cu ocnă. Forma organică, pe 

care ai păstrat'o în parte Bănăţenii, 

este bană. 

"BALĂ 
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I. Baia „bain“. 
Coresi, Omiliar 1580, quatern. XI. 

p. 3: „întru bae şi în scăldâtura 

apei aduce vindecare...“ 
Biblia Şerban-vodă 1688, Regn. IV, 

X, 27: 

Şi surpară casa 

lui Vaali şi orân- 

duiră pre ia să fie 

Et diruerunt ti- 

tulos Baai, et 
posuerunt  eum 

bae pănă în zioa in  latrinam 

acasta... usque in diem 

hanc... 

Țichind6l,- Fabule 1814 p.286: „Şase 

luni [Omer] toate băile noroadelor le-ai 

încălzit cu acâste cărţi...“ 

Colindă muntenâscă : 

O tu, dalbă dinişoră, 

O tu, mândră lebejbră, 

In bată te-oiu îmbăia, 

Cu tine că m'olu scălda, 

In baiă de lapte dulce, 
De-aicea nu te mai duce... 

(G. D. T., Poes. pop. 69). 

Poporul descrie une-ori baia astfel 

încât sar crede cine-va strămutat în 

anticitatea, romană. Aşa în basmul 

„Brâsca ţestâsă“ (Ispirescu, Legende 

p. 3%: | 
»— La noi este obiceiul, adăogâ dina, 

ca, înainte de a merge la cununiă, să 
ne îmbăiâm. 

„—Ne vom îmbăia la palaturile ta 

tălui mei, răspunse el. 

„—De ce să mai facem p'acolo te- 
vătură ? să ne îmbăiâm aci. 

„Şi făcend un semn cu mâna, apa 
eleşteului se trase într'o parte şi în- 
tr'alta, şi în locul lui se vădură nisce 

palaturi strălucite de podâbe, încât, la 

s6re te puteai uita, dară la dinsele ba. 

“Aurul cu care eraii poleiţă stâlpii şi 
ciubucele de pe lîngă streşină, licăriaii 

de-ţă luai ochii. Dina luă de mână pe 

fiul împăratului şi intrâ în palat. Vedi 

că el rămăsese cu ochii bleojâiţi, ca
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unul ce nici dinsul, deşi era fecior de 

împărat, nu mai văduse asemenea 
scumpeturi. Şi fiind. băile gata şi apa 

încropită numai ca laptele când îl 

mulge dela, 6iâ, intrară fie-care în câte 

o bată şi se îmbăiară. Fiul împăratu- 

lui nu cuteza să calce pe pardosâla, băii 

şi pe velinţele cele de mare preţ ce 
eraii aşternute prin palat, de milă să 
nu le strice frumuseţea. Baia era 

pardosită cu tot felul de marmură lu-. 

struită, şi adusă din meșşteşug aşa, 
încât închipuia. fel de fel de flori, de 

pastri şi câte nagode tte. Apa ciuruia 
din ţevi aurite şi o luaii cu năstrape 

şi cu căuşe de aur. Ştergarele erai 
de mătase şi în țesătură cu fir de cel 

bun şi cu mărgăritare. După ce eşiră 

din bată şi se îmbrăcară, trecură prin 

grădină, unde mirosul florilor îi îm- 
băta...£ 

Ca termen bisericesc, baiă este vasul 

care servesce la botez, „fonts de bap- 

teme“. 

Omiliar dela Govora, 1642, p. 121: 
„Unulu e tatâl vostru în ceriu, o 
mumă pre voi vau născut: baia bo- 

tejuniei; une ţiţe vâ hrănirâă pre 
voi...& 

Mitropolitul Antim, Predice ed. Bianu, 
p. 196: „i-au dăruit nu numai sână- 

tatea trupului, ci şi a sufletului, bo- 

tezându-se de sfintul Silivestru; s'au: 

botezat drept aceia în baia a doua a 

naşterei...“ 

v. Ciupă. — Feredeii. — Scaldă. 
II. Baiă „miniere, carridre“. . 

Dicţionarul MSS. binăţân circa 1670 
(Col. 1. Tr. 1883 p. 427): 

„Banyă. Fodina. 

„Banyă de aur. Aurifodina, 

„Banyă de. argsent. Argentifodina. 
„Banyă de arame. Aerifodina. 

„Banye de plumb. Plumbifodina. 

„Banyă de fiăr. Ferrifodina. 
„Banyă de cositor. Stannifodina.“ 
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Geografia Ard6lului Mss. circa 1650 

(Cipariu, Archiv. 1869 p. 435): „unii 
lucră la argint viu, aur, argint, arame, 
plumb, her, oţel, şi pre alocurâ sănt 
oraşe. de dăş...“ 

Astăgi în Muntenia numai numele 
tirguşorului Baiade-aramă în Me- 
hedinţi şi al satului Baia-de fer în 

Gorj păstreză. suvenirea vechilor mi- 

niere de acolo. | 
Constantin Brâncovân, 1693 (Cona. 

Mss. în Arch. Stat. p. 217), în „o carte 
a Costii neguţitoriul dela Bula-de- 

aramă“, dice: „...cari moşie şi rumăni 
au fost zălogit lachim spătărelul drept 
aramă oca 700 la, Dâdiul Duca, şi acei 

bani ce s'au dat pre aramă au fost ai 

Costii neguţitoriul, şi când au fost la, 
zi, neputănd să d6 arama, au fost dai 

toate zapisele de acastă cumpărătoare 

la măna, Costii...* 

Acelaşi (ibid. p. 109): „Şi iar am 

dat şi am adaos Domniia. m6 satul ce 
se chiamă Buia de fer din sud 

Gorjii..“ 

Mitropoiitul Dosofteiu, Synaxar 1683, 
f. 21 b (Sept. 17): „le tăiarâ gleznile 

dela picorui cel stângi şi'i diaderă la, 
ocne la bai să paţâ rău...“ 

In secolul XVIII: sensul cel monta- 

nistic al cuvîntului baiă a fost deja 

uitat în Moldova şi 'n Muntenia, fiind 
înlocuit prin turcul madem, iar epi- 

scopul Amfilohie Hotiniul (Gheografie, 
laşi 1795) s'a încercat chiar a întro- 
duce pe francesul minieră, 

9. Madem. 

Viîlva-băilor este o fiinţă mitolo- 

gică, despre care se povestesce în 

Ard6... 

Frâncu şi Candrea, Moţii p. 67: 

„Găina e un- munte situat la mâdă-di- 

apus 4 Munţilor apuseni şi are o înăl- 

"ţime de 1744 metri peste nivelul mă- 

rii. La pâlele lui e Vidra-de-sus şi nu- 

mirea, sa se asconde în întunericul
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mitic. Vidrenii spun că în timpul când 

şi în munţii Bihariei se lucraii băile, 

o găină de aur eşa din băi spre a se 
aşeda în virful muntelui pe cuibul 

sei în care eraii oăle sale de aur. 

Vidrenii atrași de frumuseţea ne mai 

pomenită a găinei, in mai multe rîn- 

duri s'aii încercat s'o prindă, ea însă 
a fugit în jurul minelor de aur dela 

Roşia. De atuncă ne mai putându-se 
găsi aur în băile din acest ţinut, Moţi- 

aii încetat de a le mai lucra, fiind-că, 

găina din poveste era, V îlva-băilor, 

şi ea a dus aurul cu sine în părţile 

unde a sburat...“ 
v. 1 Vâlvă, 
Cuvîntul baiă a avut în linguistică 

o sârtă fârte ciudată. Cihac îl pusese 

de'ntâiu între „elemente latine“ (I, 21), 
apoi s'a resgândit şi la băgat între 

„elemente slavice“ (II, 5). Laurian şi 

Massim îl consideraii ca latinesc, şi 
totuşi îl aşâdă în „Glosariul“ lor 

adecă, între „vorbe străine prin ori- 
gine sai formă“. Şi tâtă încurcătura . - 

vine numai şi numai din împregiura 

rea, că şi Slavit nordici — Ruşii, Po- 
lonii, Bohemii — ai cuvintul bania 

cu acelaşi înţeles, Dacă nu Var ave 

Slavii nordici, de sigur nu sar afla 

un singur glas care să tăgăduâscă ori- 

ginea băii din latinul balnea. Să 

cercetâm. 

In epoca imperială singularul bal- 

neum nu se mai întrebuința aprâpe 

de loc, ci numai pluralul balnea, 

care tindea astfel în graiul poporan a 

trece la prima declinaţiune, întocmai 
ca, „folia“ din „folium“, românul f6iă“== 
italianul „foglia“ = spaniolul „hoju“ etc. 

De altmintrelea, chiar dacă latinesce 

sar fi întrebuințat numai balneum, 

şi tot încă Românii Var put6 ave în 

forma feminină, după cum ait pe „al- 
biă“ din latinul „alveus“, de unde la 
Italieni şi la Spanioli „alveo“.   

2348 

Punctul nostru de plecare va fi dară 

latinul rustic balnea, cu accentul 

pe silaba iniţială: bâlnea. Al doilea 

punct este grupul consonantic -in-. El 
ne întimpină de asemenea în adjectivul 

„alninus“, de unde Românii ai făcut 

„anin“ (v. t: Ann), iar prin urmare — 

după fonetica românâscă — din bălnea 

trebuia să se facă bânea, de unde 

apoi Wa-dreptul bâniă şi bată. In 

baniă=balnea a de 'naintea lui 

n wa trecut în â, după cum na tre- 
cut nici în „anin = alninus“, Deci, în 
privinţa, transiţiunii regulate a sonu- 

rilor nu există nick o umbră de difi- 

cultate. Nu mai puţin nici în privinţa 
desfăşurării sensurilor, căci deja pe 

terenul italic balneum trebuia să 

fi căpătat înţelesul secundar de „ocnă“, 
de vreme ce acest înţeles ne întimpină, 

şi ?n italianul bagno, de unde fran- 

cesul bagne şi spaniolul bafio. 

Acest, înţeles de „carritre“ sai „mi- 

niâre“ cată să se fi desfăşurat din 
aspectul părţilor inferidre ale băilor 
greco-romane, mai cu samă din aşa 

numitul „hypocaustum“, 

Pentru slavicul „bania“ nu s'a găsit 
pînă acum nici o origine slavică pro- 
priă. Este o vorbă împrumutată. De 

unde să fie? Ambele noţiuni cuprinse 

în baiă, cea igienică şi cea montani- 

stică, sînt de acelea cari lesne se 

respândesc ori-cât de departe pe calea 
culturală, trecând pe nesimţite dela 

un popor la altul. După căderea im- 

periului roman, Italia n'a încetat nici 

o-dată, mai mult sai mai puţin, de 

a exercita o acţiune industrială, co- 
mercială, tecnică asupra Europei în- 

tregi. Din ţerile slavice, acea acţiune 

trebuia s'o resimţă mai ales Bohe- 

mia, cea mai veche ea-însăși prin ci- 

vilisaţiune. Bohemu! bafi sai bană 

„bain et mine“ ar put să fie un 
împrumut din italianul bagno, pe
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care Bohemii îl vor fi transmis apoi 
întrun sens Polonilor ca bania 

„bain“, într'un alt sens Ungurilor ca 

bânya „mine“, călătorind de aci cu- 
vîntul dela Poloni la Ruşi. E cu pu- 
tinţă însă, şi e chiar de credut că Ungurii, 

cari la venirea lor în Europa găsiseră 

bâi lucrate de vâcuri în Ard6l, să fi 
luat, cuvintul dela Români. Posibilităţi 
de felul de mai sus sînt multe, în 

faţa cărora se rădică o singură impo- 
sibilitate, şi anume aceea ca Românii 

să fi împrumutat dela Slavi sai dela 

Unguri un cuvînt, care unguresc sai 

slavie nu este, pe când la noi, prin 

sens şi prin formă, ca şi prin tradi- 

țiunea băilor romane din Dacia, el se 
constată a fi o continuitate directă 

din latinul balnea, Cestiunea originii 

externe şi a filiaţiunilor interne ale 
termenului bania la Slavi mai r&- 

mâne de-o-cam-dată o problemă; cât 
se atinge însă de latinitatea băii la 

Români, ea ni se pare a fi scâsă din 

oră-ce îndoslă, deşi Macedo-românii aii 
perdut acest cuvînt, păstrat în giurul 

lor de Serbi şi de Bulgari. Turcii — 
gice Cihac (|, 21) — aii de asemenea 

„pâna bains d'eaux chaudes naturel- 
les“ ; se pâte, după cum Turcii prin 

împrumut ai o mulţime de cuvinte 

dela Italieni. 

v. 2 Basă. — 1? Băiaş. — 2 Băiat. 

2Băiă, n. pr. loc. f.; t. de G6opr.: 

ancienne ville, aujourd'hui village en 

Moldavie. Se rostesce şi se declină 

întocmai ca baiă „bain“, 

Ion Neculce, Letop. II p. 255: „gă- 

sit'ai atunce un podghiaz mare la 

Bae şi sai lovit hatmanul Velicico 
cu dânşii...% 

Nicolae Costin, Letop. II p. 13: 

„mergănd spre cei ce era în Sucâvă, 

i-au lovit pe șesul Băi...“ 
Astădi Bata este o simplă comună   

rurală în districtul Sucâva, cu vr”o 
3000 locuitori. La 1684 Miron Costin 

(Arch. ist. 1, 1 p. 172) o numără încă 
între oraşe, punândo în ţinutul Doro- 

hoiului înainte de Ştefănesci; peste 
puţin însă, sub Cantemir (Deser. Mold. 

p. 17), figureză deja ca tirg numai 

Ştefănescii, iar despre Baia nici o vorbă. 

Şi totuşi Baia, sub forma veche 
Bania, cu cirilica Bania, este una din 
localităţile cele mai vechi în Moldova, 

întemeiată după unii de Dragoş-vodă, 

după alţii de o coloniă săsâscă din 
aceiaşi epocă, 

Cronica, slavo-moldovenâscă, de pe la 
1510 (Bogdan, Vechile cronice p. 188): 

HU  „lparous Iar Dragoş-vo- 
BOEBONA O Bacau dă a descălecat 
p'sBoe wbero. [Bo- întâiul loc pe apa 

oypenn) na pbrb Moldovei  [Bou- 

Ha MonnaBb un uo- reni], mai apoi 
TONE HaCanuuIa, a descălecat lo- 

uăero bann n u- cul Baia şi alte 

HBIe WBera no pă- locuri Ga-lungul 

KaXb A IO EPNHUI- apelor şi isv6- 

TAK'b... relor... 

Nicolae Costin, Letop. I p. 91: „Su- 

ceva, tărgul Lai descălecat nişte cojo- 

cari: sociu se chiamă ungureşte cojo- 
car, 6ră Sucâva, cojocărie. Aşijdere şi 

tărgul Baia Vaii descălecat nişte olari 

Saşi : olărie săseşte se chiamă baia...“ 
Cantemir, Hron. Il p. 1183: „hroni- 

cul moldovenesc cel vechiu pomeneşte 

de nişte Ruşi ce-ai fost lăcuind la 

Sucâva şi la Bae mai de 'nainte de 

venir6 lui Dragoş-vodă...* 
Ibid. p. 377: „dintraceste Istopiseţe, 

carile acmu prin mânule noastre să 

poartă, macar că chip şi socotâlă de 

adevărată istorie nu pot av, însă 
pre cât arată că şi mai denainte de 

înturnar6 Moldovânilor dela Ardâl să 

să fie aflat nişte cojocari Unguri la 

Sucâvă şi nişte olari la Bae şi de un 

laţeo Rus la satul carele de pe nu: 
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mele acelui Rus şi acmu să să fie 

chemând Eţcanii, aceste de aii fost 

aşe adevărate, putem zice că de mirat 

lucru este, cum Ungurii şi Ruşii, oa- 

meni streini fiind, s'a putut stăvi şi 

a să, țin6 pre acâle locuri, iară cei de 

moşie nici cum...“ 
Cu tâtă sup&rarea lui. Cantemir, 

Baia încă pe la jumătatea secolului 

XV, înainte de Ştefan cel Mare, era 
o localitate curat săsâscă, având un 

regim municipal compus din Saşi. 

Printir'un crisov din 1453 (Arch. 

ist. I, 1, p. 102), Alexandru-vodă Iliaş 

hărăzesce monastirii Pobrata următ6- 
rele dreptuii în tirgul Baia: 
„..EUIE ECMH AAAH, 

€ BOA UIOATS- 

3hi H  IpAFaphi 

wm an Hi. WptoBhi 

HMăai WT  HXZ 

MANHZ. Hă KAXAtI 

POA. No ABRHa- 

AECT KOA9A,. co- 

ACA. H UETHpH KO- 

AOA. NUiEHHUnI. H 

"TOH IIOBbI AABAAH 

HA RĂXALIH FOA 

HâLIiEAMS Monacru- 

10 RESABARĂ. Npo- 

TOX.  Bâpe ROM 

Gacoge wr Bau. 

HMETW'PETOVNU- 

TH. wm CROHY. 

TOKAAA. GSA, 

KOAH. 'TorAun Ga 

CORE. HAAL HAM 

NAAPHTU. A. poy- 

BAH CpERpa..,   

„am mai dat, 

cu voia şol:- 
tuzului şi 

părgarilor de- 

la Baia, ca dela 

mâra lor să aibă 

a lua mănăstirea, 

n6stră pe toi 

anul câte 12 mă&- 

suri de ord şi 4 

măsuri de piâii 

fără nici o zăba- 

vă ; iară dacă 

Saşiidin Baia 

vor călca vre-o 

dată acâstă. toc- 

m$lă, atunci acei 

Saşi 

plăti: 60 ruble 

argint... 

De aci însă nu urmeză, negreşit, că 
Saşii ai fost chiar întemeietori ai 
Băii, al căriia nume Banita nu e de 
loc săsesc, 

Inflorirea Băi, ca şi a Bacâului, se 
datoria Margaretei, prima soţiă a lui 
Alexandru cel Bun, papistaşă şi Un- 

ne vor. 
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gurdică. Ea fusese înmormiîntată aci 

într'o biserică, unde Marco Bandini 

(ap. Kemâny în Kurz's Magazin II, 

15) i-a v&gut încă mormîntul la 1646 

cu următ6rea inscripţiune: „Anno 
MCCCCX hoc templum in honorem 

Beatissirnae Mariae Virginis dedicatum, 
ab Iliustrissimo Prinzipe Alexandro 

Vayvoda aedificatum est una cum Mo- 
nasterio Moldaviensi, cujus piae me- 

moriae conjux Margaretha sub fonte 

Baptismatis sepulta est. Requiescat 

in vitae aeternae  resurrectionem. 

Amen“. | 
Inainte -de acea epocă şi pînă mult 

mai târdii, afară de olăria despre 
care vorbesc Nicolae Costin şi Can- 
temir, Baia era renumită prin fâi- 

năriă, - 

Intr'un crisov din 1448, Domnul 

moldovenesc Petru-vodă dice că: „lîngă 

oraşul Baia ai fost din vechime mo- 
rile domnesci pe timpul fraţilor 

şi al' părinţilor sei“ (Uiianitzki, Mare- 

DIANEI AAA HCTOpia p. 7). 

La 1402 Alexandru cel Bun hărăzise 

mănăstirii Moldoviţa doă mori întregi 
şi o jumătate de moră la Buia, şi 'n 

acelaşi timp patru case de Tătari tot 

de acolo, negreşit remăşiţe din vechea 

împoporare cumanică a Moldovei (Wi- 

ckenhauser, Moldawa p. 55). 

Ac6stă donaţiune a fost întărită, 

aprâpe peste doi secoli —la 1581, 1593, 
1595 — de cătră Iancu Sasul, . Aron- 

vodă şi Ştefan Răsvan, cart mai a- 

daugă că mănăstirea Moldoviţa, pe 

lîngă mori, sțăpânia în Bala şi o ve- 
che berăriă (ibid. p. 88, 94, 95). 

In timpul lui Stefan cel Mare Baza 

a fost arsă, ilustrându-se prin victoria, . 
acestui Domn asupra Ungurilor. 

Urechea, Letop. I.p. 119: „[Matifaş . 

craiul) ai lăsat calea despre Sucâvă, 

unde'] aştepta Ştefan-vodă, şi ai luat 

spre Bae, unde aii sosit luna Dechem-
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vrie 14 (1466), şi acolo la Bae, cum 
nu vr6 av6 nici o grijă de nicio parte, 

îşi lăsă oastea fără, nici o pază, la 

băuturi şi la jacuri. De care lucru a- 
vănd Ștefan-vodă ştire şi prinzănd 

limbă, marţi Dechemvrie 15, ai aprins 
târgul asupra lor, cănd ei era fără 
nică o grijă; şi fiind ei beţi, l-ai lovit 

Ştefan-vodă...“ 

Sulzer (Gesch. d. trans. Dac. [, 140 

sqq.) s'a ocupat mult cu Baia. Ela 
găsit în localitate mormîntul unui Sas 

dela 1652: „Dominus Joannes “Wolff 
de Banyat, care pare a dovedi că 
Saşii cei din secolul XV se mânţinură 

în Baia pînă 'n timpul lui vodă Vasile 

Lupul. Sulzer s'a încurcat însă, când 

se apucâ a căuta la Baia urme mon- 

tanistice, presupunând că vechii Ro- 

mani scoteau de acolo aur. 

Numele cel adevărat al păriului, care 
curge lingă Baia şi se vârsă apoi în 
Moldova, nu este Topolița, după cum 
se rostesce astădi (Frundescu), ci 7 o- 
pliţa, nume ce i se dă în crisâve 

începând dela Alexanăru cel Bun (Wi- 

ckenhauser, op. cit. p. 81, 93). Topli.- 
tza slavonesce însemn6ză tocmai 

baiă: „ronnnna, Seouc vdara, ther- 
mae“ (Miklosich, cfr. Karadzic ad voc.). 

In ţerile slavice o mulţime de locali- 
tăți pârtă acest nume, pe care Ger- 

manii îl prefac în Teplitz. Nu- 
mele Baia nu este dară decât o 

traducere a numelui păriului To- 
pliţa. şi însemnâză „bain“, nu „mi- 
nire“, 

v. * Baiă. — Topliţă. 

*Băiă. —v. Bade, 

+Băiă,—v. Baicu. | 

Baib, s. m.; t. de 'Jardin.: plant 
d'ognon. Baronzi, Limba Română p. 

128: „Baib, usturoiu de să- 

mînţă“. | 

35,486, III. 
  

„Baib se chiamă usturoiul acela, al 
căruia bulb nu e împărţit în căţei, 
ci otova, adecă tot una dela pe- 

riferiă pînă la mijloc. Cuvîntul bad 
se întrebuinţeză numai întovărăşind 

pe substantivul usturoiu: usturoiu 

bad. am audit în împregiurimile 
Tirgului-Frumos*“ (Th. Speranţia). 

Baib pare a fi de o origine de tot 
romanică, ca şi aiu, c6pă, ustu- 
roiu. Spaniolul babosa „ognon 

ou bulbe qu'on garde pour planter“ 

(Ponseca), să fie 6re de aceiaşi origine 
latină rustică cu al nostru bad? Cu- 

vîntul spaniol” presupune un prototip 
„babosus“ sai „bavosus“;. cuvîntul 
român derivă, după noi, dintrun pro- 

totip de asemenea adjectival babeus, 

cu conservurea lui b prin metatesa lui 
i=—e întocmai ca în „aibă = habeat, 

roib = rubeus, sgaibă = scabies“, 
v. Usturoiu, 

- Baibafir.—v.. Başbafir. 

Baibarăc (pl. daibarace), s..n.; t, 

rust.: sorte de vâtement court, pou- 

point. Un fel de ilie. Ca nume de 
haină ţerănâscă scurtă, fie femesscă, 
fie bărbătâscă, dar numai pentru copii 

sai fiăcâi, baibarac se aude la sătenii 

din Moldova, din Ţâra-Românescă, parte 

din Ard6|, şi la Huţanii sai Românii 

cei rutenisaţi din Galiţia, dela cari a 

trecut şi la alţi Rutent (Zelechowski, 
Ruthen. Wtb. 1, 9). 

„Baibarac, o haină scurtă la ţerance 

şi la copiii dela ţră“ (1. Serbulescu, 
Mehedinţi, e. Butoiesci), 

„Baibarac în Moldova, prin judeţele 

Iaşi şi Botoşani pe cursul Miletinului, 
se numesce o haină, scurtecică aşa 

cam pină la brâu. E sinonim cu lafj- 

bărul, cu acea. deosebire însă: că 

laibărul pote să fie şi din noi, pe 

când baibaracul se face dintro haină | 

8
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veche mai lungă, care a fost scurtată“ 

(Th. Speranţia). 

In 'Transilvania baăbarac s'a prefăcut 

în buibălac sai buibălâi „surtue 
pentru femei croit strîns la trup“ 
(Tribuna din Sibiiu 1890 No. 86). 

Intro doină ardelsnă;: 

Frungă verde iasomie, 

Spusu-mi-a măicuţa mie, 
Că mi-a face buibălac 

Şi m'a da după diac... 

(Gaz. Trans. 1888 No. 173). 

Ca nume proprii personal, sai mai 

bine ca, o poreclă ironică, în ghicitorea 

despre „dovlâc“ : 

Pe valea lui Baibarae 

Şede Vlad mort şi umflat. 

(Ţara-nouă 1887 p. 157). 

Un fel de baibarace se aduceaii din 
Turcia, judecând după tarifa vamală 
din 1761 (Cogăln., Areh. ist.): „Bai- 

barace nove, de 7 un lei“, | 

Cuvîntul e fârte vechiu în limba 
română şi a avut o sârtă curi6să de 

scădere semasiologică. Baiborak era 

numele tătăresc. al unei stofe orien- 

tale preţi6se, care se aducea din Crim 

prin comerciul genoves şi avea în 

secolul XV un deposit în Moldova. 

Din acea stufă se făceaii haine. Una 
din condiţiunile de alianţă între Domnii 

Moldovei şi între regii Poloniei era 
de a trimite în fie-care an la curtea 

regâscă câte 400 bucăţi de baibo.: 

rak (Linde ad voc.). Din palat şi de- 

la boieri cuvîntul a trecut la bordeiul 

ţeranului, unde însă baibaracul cel 

scump de altă dată s'a prefăcut într'o 

veche haină scurtată, care adecă fost-a 

ce a fost, dar a ajuns un lucru prost. 
„V. Cofliriă, — Ilie. — Băibărăcăriă. 

| e 
Baibazir.—v. Başbafir. 

BAICO 

| 
| 
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Bâică, s. f.; provinc.: sage-femme. 

M6şă. Cuvînt întrebuințat într'o parte 

a Banatului. 

„La mâşa, care moşesce, în părţile 

Reciţei se dice babă, în ale Bocsei 

baică* (S$. Liuba, Banat, e. Maidan), 

S'a format din babă prin analogiă, 

cu taică şi matcă, 

v. Maică. 

Baicenu, n. pr. pers. m.; ancienne 
famille noble moldave.—v. Baico. 

Bâico s. Bâicu, n. pr. pers. m. 

Un nume de boiez şi de familiă 

forte respândit altă-dată la Români, 

la Bulgari şi la Serbi — fără a se pute 
sci care dela care a luat, sai dacă 

nu cum-va unii şi alţii vor fi căpătat 

din vre-o limbă turanică medievală — 

era şi Batu sau Baiă cu deminu- 

tivii sei Bailă, Baice şi Baicu sai 
Baico. 

Intre Românii din Serbia, cari între 

anii 1293—1802 aparţineai mănăstirii 
Hilandar, unul se chiăma Bailo (Do- 

cum. Hurmuzache, I p. 797; cfr. Da- 
niti6, Rjecnik iz starina 1 p. 22). 

La 1453, Alexandru-vodă Iliaş dă- 

ruesce mănăstirii Pobrata trei dintre 

Tătarii cei aședaţi din vechime în 

Moldova, între cari unul se chiamă 

Baico (Arch. ist. 1, 1 p. 103, 142). 

Intre boierit moldovenesci la 1448— 
53 eralon Baitan (Ulianitzki, Mare- 

pianEI AAA Ecropia p. 72; Arch. ist. |, 

1 p. 108). 

Intre numi personale într'un crisov 

muntenesc din 1536 (Cuv. d. bătr. 1 

p.:239): Paia, | 

Intr'un zapis muntenesc din 1604 

(Cuv. d. bătr. I p. 136), între boierii 
marturi: „Baico logofăt ot Drăghi- 

neşte“. 
Un Român din Gherghiţă la 1642 

Baico (Venelin, 323).
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Zapis muntenesc din 1681 (Doc. Rom. 

I No. 174 în Arch. Stat. din Buc): 
pace delniţi anome care oa ţănot 
Baicu ot Voineşte şi o am văndut eu 
Stancol fecorul Bărangăi...“ 

Zapis muntenesc din 1686 (Doc. 

Rom. I No. 188): „Opr6 a lu Ioni 

Baicului... | 

„Poiana Baicului“, un sait în Moldova 
(Prundescu) ; apoi „calea Baiulu + 

şi „Baiul-mic“ cu „Batul-mare 
în Muntenia (ibid). 

Numele personal Baicu, se întrebuin- 

ţeză pînă astăqi printre Moţii din 

Ard6i (Prâneu-Candrea, Munţii apuseni 
p. 119). 

Ai existat şi formele feminine 
Baia şi Baiţa (Venelin). 

De aci numirile de familiă Băican, 

Băiculescu, Băilescu, precum 

şi cele topice Băiesci, Băiceni, 

Băicolu, Băiculesci, Băi- 
lesci. - 

In dialectul turc djagataie bai în- 

semu6ză „homme -riche, seigneur“ 

(Vâmbery). Tot aşa se dicea în limba 

cumanică: „bay, dives“ (Kuun, Codex 

Cumanicus p. 299). Pâte de aceiași 

origine este numele celebrului khagan 

al Avarilor Baian (626), precum şi 
al regelui bulgar Baian (762) din 

dinastia cea turanică. 

_Y. Coman. — 2 Bale. 

Baicu. —v. Baăco. 

Baidir, s. n.; cache-nez, sorte de 

chale, long mouchoir de ecou en laine 

ou en coton. Vorbă întrebuințată în 
Moldova, pote şi pe aiuri. 

„Teranii la frig îşi îuvălesc gâtul cu 

boidir, o lungă făşiă din bumbac saii 

lână colorată“ (D. Arghirescu, Covur- 
luiu, e. Moscu; Tutova, c. lepurenii). 

Cuvîntul este învederat oriental tu- 

ranie, dar nu turcesc,   

v. t:Coman.— Baibarac. — Bajer. 

Bâier s. bâieră (plur. bajere, ba: 
ieri, băieri), s. n. et f.; 10. lien, cor- 
don, tirant, nud; 2%. amulette. „Aţă 
mai mult saii mai puţin grâsă, cor- 
dea, făşiă etc., cu care se prinde, se 
l6gă, se închide ce-va, saii de care 
spingură ce-va: cămeşile ţăranilor no- 
ştri aii la guler două baiere sai che- 
ietori. In special, sgardă ce se pune 
la gât, mai ales la copii, ca preser- 
vaiiv în contra deochiului sait altor 
rele, ori ca având puterea de a vin- 
deca, rele: de când am pus bajere co- 

pilului, ba să se mai deochie! purtată, 

cum văd, baiere de friguri. Metaforic, 
baierele inimei: mi Sai rupt baze- 

rele inimei“ (L. M.). 

„Baer, baerile, împletituri de lână, 
colorată cusute cu amîndoă capetele 
de partea deschisă a străiței spre a 

o pute anina după grumaz. Baere se 

numesc şi nişte împletituri mai sub- 
țiri de lână, descântate de vre-o mu- 
iere sciutâre, cari se pun la grumazul 

copiilor bolnavi spre a redobânai să- 

nătatea. In fine, poporul numesce pre 

aici baere şi urechile inimei, nemţesce 
Herzklappe. Frase: C6să baerul la 

straiţă. Am fost la baba Eva să'mi 
facă un baer la copil, că e biciag de 

giochiu. 'Tuşesce aşa de tare, încât 
credi că i se rup baerile inimei“ (M. 
Juică, Banat, Srediştea-mică). 

„Baier, o aţă de lână care servesce 
în loc de târtă la găleţile dela stână. 
Baier la straistă, la desagi, la pungă, 
la peptare lungi, aţele cele de pele cu 

canafi legate la pept. şi trase pe sub. 
suori şi îmbinate la spate prin o măr- 
gică“ (3. PF. Marian). 
„IL. Baier, baieră „lien“. 

Baiere la haine ţerănesci, mai cu 

samă la fete, „căpătâiu de cingătore 
„ete. ce rămâne afară peste nodul de
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strînsură” sai de înrfodare; cheotârea 

de aţă, de sfâră, de găitan la o haină, 

o cămâşă etc.“ (Costinescu). ” 

Doină din Ardsl: 

Frundă verde frunduliţă, 

Eşi, mândruţo, la portiţă | 

Numa *?n baieri şi 'n crătinţă,., 
(R. Simu, c. Orlat). 

„Să nw'şi facă fata baieri lungi la 

ile, că fetesce mult“ (R. Simu, c. 

Orlat). 
Baiere la pungă, de unde locuţiunea 

proverbială „a strînge baierele pun- 

gei = a nu pr6 cheltui, a face eco- 

nomiă,“ 
Ion Crângă, Scrieri 1 p. 43: „Şi 

trecând pe lîngă un negustoriu cu 

pungi de vindare, dă gînsacul pe o 

pungă, de cele pe talger, cu baerile 

lungi, de pus în gît...“ 
Jipescu, Opinearu p. 58: „să face 

căță dă povaţă cum să nu chieltu- 

Yeşti, pînăţi taie pă nesimţite băterili 

pungi...“ 
Alexandri, Ginerele lui Hagi-Petcu, 

act | şe. 5: . 
„Petcu: la vedil, Adelo? Chiar 

acwmi dicea că bărbatuiteii te rui- 

n6ză,... 

„Verdulescu : Dar! o spuneam... însă 

tu n'ai decât să strîngi baerile pungii...“ 

_Tbid,, se. 14: „Iţă place să trăesci 

“ca un haituiu, trăesce fătul meii; şi 
eii de adi înainte mi-oiu stringe băi- 

rile pungii...“ 
Baierele i nim ei, „entrailles“, par- 

tea cea ascunsă, aşa gicând legată, sait 

înnodată a inimei: 

„A ofta din băerile inimei“ (Jarnik, 

Sprachliches, 16). 
Basmul „Porcul cel fermecat“ (Ispi- 

rescu, Legende p. 54): „Mi se rupe, 

vite, băerile inimei de milă pentru 

dumnsta,..“ 
A. Odobescu, Scrieri IL p. 256:   

„Ssimţindu-m5 atunci la largul meă, 

rideam din, băierile inimei...“ 

Descântec oltenesc de „aplecate“ : 

Să săriți 

Să resăriţi 

Din baierile inimei, 
Să vă duceţi la fete de împărat; 

Că waşteptă cu făclii apriuse 

Cu mesele ?ntinse... 

(P. Popescu, Romanali, c. Cilieni). 

Metaforic, o „întrebare fare baiere = 

fără nod, fără ascundătură“, la 
Cantemir, Ist. Ieroglif. (Mss. în Acad. 

Rom.) p. 228: „Dulăii câtă-va vrâme 

în gânduri stând, şi la întrebare fără 

baiere ca acela ce să-i răspunză, soco- 
tind, mai tărdiu întracesta chip îi 
zisără,...« 

Printr'o metaforă analogă, la A. 

Odobescu, Scrieri LI p. 268: „se în- 

fundă în baierile unei movile...“ 

Baiere la un vas: - 

„Când este trebuinţă de muls oile, 

le bagă întrun ocol care se numesce 

strungă, din strungă oile ies în spă- 
tări unde staii mulgarii, vasul unde 

mulge laptele se numesce gălâtă, pe 

a căriia băieri stă aşedat un vas mie 

de lemn care se numesce cupă“ (P. 

Silăgianu, N6mţ, c. Hangu). 

Baiere la gât: - 

Basmul „Făt-frumos“ (Ispirescu, Le 

gende p. 146): „Acest copil avea un 

baer atârnat de gât. Şi dacă îl luă, 
v&du că într'însul era o scris6re...“ 

In acest sens, la Mucedo-români 

baieru se chiamă „salba de galbeni 
sai mărgân etc.“ la gâtul fetelor 

(Dr. Obedenaru, Dict. Mss. în Acad. 
Rom.). 

Aci baierul trece deja la a doua 

accepțiune, şi anume: 

II. Baier, baieră „amulette“. 

Pravila Mateiu Basaraba, 1652, p. 

315: „ceia ce poartă baere sau nă-
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roculii cesta ce zic oamenii că are 

năroc omulii, sau vorii căuta de vor 

socoti zioa în car€ se-au născută bună 
iaste au r6, aceia să. se .canonâscă, 

ani 5, 

Tbid. p, 597: „Carele se va făpădui 
să fie preoti, aceluia nu'i se cade să 

fie vrăjitori sau cinpoitoriu sau să 
aibă, niscare învățături r6le sau citi- 

toriu de stâle sau să facă baere,..“ 

Mitropolitul Dosofteiu, Synazxar 1683, 
f. 215 a (Dec. 13): „iară svăntulă 
Orest, dâca să vădi căi creştini şi 

eli, căce să lovisă de străjiariuli, că 

având cruce în baeri la piepti, i să 
vădzu crucia...“ 

„Cantemir, st. Ierogl. p. 295: „în 

vr&me ce noi giurământurile cu iscălituri 

şi cu peceţi întăriam, atuncăa el cu mij- 

locul vrăjitoriului despre Crivăţ la 

vrăjitorii cel mai dela Delta un baer 

trimisese... 

Mărgăritare a lui Zlatoustii, 1691, 

f. 6: „chiamă pre draci şi'ţ scriu baere 

şi te despoae de mântuirg ta...“ 
Hronograf 1798 (Mss. în Arch. Stat. 

din Buc.) p. 889: „unul din boerii lui, 
numele lui Theoctist, carele ave un 
baer la grumazi şi în baer era zugră- 
vit Domnul nostru Isus Hristos..,* 

Peste Carpaţi se aude şi o formă 
baior. 

„Bdior = baier. Se obicinuesc însă, 
ambele forme; o colindă cu forma, 

bator : | 

Tri păcurerei, 

Tri turme ghe uăi, 

S'o suit la muntie 

Să'şi vadă mai multe: 
Fată ghe maior 

Cu galbân băior...* 

(V. Vaida, Selagiu, în Trib. 1890 No. 85). 

Sub forma bajor, cu sensul de un 
fel de „aţă“, dela Români d'a-dreptul 
au împrumutat cuvîntul Polonii, for-   

mând din el deminutivul bajorek 
(citesce: batforek), termen cu desăvir- 

şire isolat în limba. polonă: „bajo- 
rek, nitki ztote krecone, Fadengola“ 
(Linde). „La Poloni — dice Matzenauer 
(Cizi slova p. 101) — bajorek este 

fără, nici o îndo€lă străin“, dar nui 

găsesce vre-o origine, comparândw'l pe 

brodite cu italianul „bagliore= fulger“! 
Dela, Poloni cuvîntul a trecut apoi la 

Ruteni: „baiorok Fadengold, grobe 
mit Draht umsponnene Saite“ (Zele- 
chowski). 

Baier, baior, baieră, cuvintul este 
forte vechiu şi forte respândit la Ro- 

mâni. ÎL ati Daco-românii, Macedo-ro- 
mânii şi chiar Istriano-românii: „baserd, 
perili in bateră = Haarflechtband“ (Mi- 
klosich, Unters. I, 19). Dar.de unde 
vine? 
„Deja, Lexiconul Budan îl alătura cu 

italianui ba vero. Laurian şi Massim 
(|, 114) revin asupra acestei etimolo- 
gie, desvoltând'o în următorul mod: 
„Spaniolul babera = sgardă de că- 
ciulă şi babero= gerveţel ce se 

spindură la gâtul copiilor spre a ie 
preserva veştmintele de bale; ita- 

lianul baviera = sgardă de cască 

sau fâşiă la căciulă, care la trebuinţă 
se aduce peste gură, şi băvero = 

guler de manta“. Deci bater saii ba- 

eră este pentru' Laurian şi Massim 
un derivat din: „bale, al căruia sin- 
gular bauă — dic ei. — a căutat să 

dea şi în limba nstră, ca şi în su- 

rorile ei, baleră şi baier“. Puteaii să 
mai adaoge pe francesul bavette, 
care nu se deosebesce decât prin 
sufix: „petite pidce de toile qw'on 
attache sur ia poitrine des petits en- 

fants pour recevoir la bave“ (Littr6), 
Puteai să mai adauge pe medio-latinul 
bavara şi bavarum „ad excipien- 
dam în infantibus bavam“ (Du Cange). 
Ori-câte însă ar fi mai adăogat, totuşi
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dela noţiunea de ba.le pînă la acea, de 

baier saii baieră e de tot departe. 

Cihac (II, 546) desparte fără nici un 

motiv pe baieră „entrailles“ de baieră 
saii baier „ceinture, ruban, cordon, 

tirant“. Ambele după dinsul sînt tur: 

cesci osmanlii; dar cel de *ntâiii vine 

din „bagyr, baghr foie, cour, in- 

testins, entrailes“, tar cel al "doilea, 

din: „băgh, bâghy lien, noud, bande, 

courroie“. Se scie că pentru Cihac nici 

un fel de legi fonetice nu există, în- 

cât după dînsul turcul gh lesne pâte 

să trâcă la Români în î. Dar, cel pu- 

ţin sub raportul semnificaţiunii, cum 
6re de uită el şi nu menţionsză mă- 

car în c6dă pentru românul bajer sat 

baieră sensul cel fârte caracteristic de 
„amulette“ ? In sfirşit, prin ce minune 
pâte să fie osmanlii un cuvint ro- 

mânese de tot poporan, comun tutu- 

ror dialectelor române şi care trebui 

să fie în ori-ce cas mult mai vechiu 

decât cunoscința Românilor cu Oto- 
manii? Greşsla lui Cihac a repetat'o 
şi d. Şiin6nu (Elem. turc. 12), dar cu 

o reservă 6re-care, admițând turcismul 
numai pentru bajeră „entrailles“, după 

cum o făcuse deja mai de'nainte Mi- 
klosich (Tirk. Elem. I, 17). 

Latin baierul nu este. 'FPurcesc nu 

pote să fie; dar totuşi e turanic, adecă 

remas la noi dela Pecenegi sau dela, 

Cumani de prin secolul IX, înainte de 
separațiunea Românilor în cele trei 

ramure. În dialectul ture oriental sai 

aşa numitul Qjagataic, care se deose- 

besce de turcul occidental saă osman- 

lii mai mult decum se deosebesce 
limba română de cea italiană, bat 
există pînă astădi cu ambele înţelesuri 

esenţiale de „lien“ şi de „amulette“: bay 
plien, charme, enchantement“ (Vâm.- 
bery, Cagataische  Sprachstudien p. 

243). Din turanicul bai Românii tre- 

buiai să facă de'ntâiii pluralul baturi,   
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după care sa format apoi un noi 

singular analogic: bajur saii baiură, 

baior sai baioră, întocmai după cum 
din vechiul grec yeuy prin pluralul 

„Sripturi“ Românul a ajuns la singu- 

larul „sgripţor“. O paralelă şi mai in- 

teresantă ne oferă cuvîntul „pajură“ 

sait „pajoră“ saii „pajeră“, care nu 

este decât persianul „pazan = falco 
milvus, milan royal“ (Borhâni qâtiu 
ap. Vullers, Lex. Pers. I, 857), adus 

nouă ca şi bajer de cătră Pecenegi 

saii Comani sub forma „paz“, de unde 
Românii, iarăși prin pluralul „pa- 
jură“, ait căpătat singularul „pajură“, 

„pajoră“, „pajeră“. Sub forma baiur, 

desfăşurată d'a-dreptul din pluralul ba- 

duri, ai împrumutat dela noi cuvîntul 

Rutenii: „Baiur, Schnurband, aus 

Wolle geflochten“ (Zelechowski). 

Cam în aceiaşi epocă medievală, în 

care străbătuse la Români orientalul 

bay „amulette“, cei-lalţi Neo-latini 

primiai tot din Orient sinonimul „ta- 

lisman“; şi este curios că şi acolo 
pluralul a jucat un mare rol în for- 

maţiunea, cuvîntului, căci „talisman“ 
nu vine din singularul arab „telsam“, 
ci prin forma plurală „telsamân“. Să 
mai adăogâm că şi latinul amuletum 
era de proveninţă orientala asiatică, 

(Grănbaum în Z. d. deutsch. morgenl. 

Gesellsch. XXXI, 342). 

v. Pajură, 

Din daer „lien“ şi „charme“ s'a 
format la noi verbul desbaier „de- 
lier“ şi „deshabituer = dâlivrer d'un 

charme“, contras în desbâr. Pe acest 

desbâr Cihac (II, 94) îl trage din 

slavicul brati „prenâre“! 

v. Desbâr. 

Bâilă.—v. Baicu. 

Bâioş.—v. ?Baiu.
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Bairăc (pl. bairace), s. n.; î. milit.: 

6tendard. St6g. Prapure. Fla.- 
mură. Purtătorul baăracului se numia 

bajractar. Ambele cuvinte se în- 

trebuinţaii în epoca fanarioțică, dar 

numai atunci când era vorba de oştirea 

turcă saii organisată la noi după modul 

vurcese, Astădi bairactar a dispă- 
rut de tot, iar bairac se mai aude 
numai d6ră în sens ironic. 

Lefile boierilor în 1776, ed. Răşcan 
p. 74: „4 Bairactari dela 4 ste- 
guri de Levenţi câte 7 pol lei unul...“ 

Alexandri, Sandu Napoilă: „pe când 

cu unirea, sciți, mai an ţărţ, şi ei 

am purtat bairacul, şi eu am giucat 

hora unirii în colţ la Petrea bacalul...“ 
După Laurian şi Massim (Gloss. 46) 

se aude şi forma batiarac. 

Turcul bâirâk „6tendard“, bai- 

răkdăr „porte-enseigne“ (Șăin6nu). 

v. Sangiac. 

Bairactâr.—v. Bajrac. 

Bairâm, s. n.; t. de Calendrier 

ture: le bairam, fâte solennelle chez 
les musulmans.  „Serbătore cu care 

musulmanii termină ramadanul sa 

ajunul lor“ (L. M.). „Pascile turcesci“ 
(Cantemir). 

Cuvîntul s'a introdus la Români în 

secolul XVII din causa peşcheşu.- 

lui, pe care Domnii români se fâcură 

atunci datori de a trimite tot-d'a-una 

Sultanului cu ocasiunea acelei sărbă- 
tori, când se mai făcea tot-o-dată, 

daruri şi la alţi Turci cu v6dă. 

Constantin Brâncovânu, Condica, de 

venituri 1694 —'704, p. 516: „Sai dat 
pentru un cojoc de ris ce s'aii luat 

dela cojocar, care s'a dat poci on 
împăratului la bairam...* 

Se rostia şi bariam,. 

Amiras, Letop. III p. 136: „m'aii 

putut să stringă haraciul ca să] tri- 

  

    

miţă după obiceiu la bariam, şi mă- 
niindu-se împărăţia Vai mazilit...* 

Darurile ce se dedeaii la bajrum sati 

bariam 'Turcilor aşedaţi saii petrecători 

în România purtaii în specie numele 

de bairamlic sai bariamlic. 
Brâncovânu, Condica p. 560: „977! 

tal. sai dat pentru batramlicu- 

rile ce sau dat 'Turcilor de aici la 
bairam...& | 

Ibid. p. 712: „bariamlicurile 
Tureilor celor de aici ce li se dă la 
bariam...* 

Turcul bayrăm „jour de fâte“, 

bayrâmlyq „concernant le jour de 
fâte“ (Şăinenu). 

v. t.Turc., 

Bairamiic.—v. Bairam. 

1Baiu. —v. Băiez, 

2Baiu (plur. baturi), s. n.; peine, 

tourment, angoisse. Cuvintu: unguresc 

baj, trecut la Românii de peste Car- 

paţi, forte rar de dincâce, dar frumos 
şi energic, 

„Multă hibă şi mult baiu pe capul 
nostru“ se dice pe la Năsăud (Gazeta 

Transilvaniei 1887 No. 261). 
„Bau = belea, năcaz, supă- 

rare, nevoe. Se mai folosesce în 

sensul: am de lucru =am bau cu 

săpatul; mă dâre, mi-e reii la cap = 

am baiu cu capu; ce baiu al =ceţi 

lipsesce? ceţi pasă? ce bau al 

cu...? In acest înţeles din urmă într”o 

doină: 

Fă inimă cum vei vr6, 

Nici un baiu nu ţi-olu av... 

„Frasa: ce'i baiu (cu -u articulat) mai 
are înţelesul: ce este? ce'i de făcut ?* 
(V. Vaida, Selagiu, în Tribuna din 

Sibiă 1890 No. 85).
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Locuţiuni Gin Lexiconul. Budan: 

„Nu'mi face atâta bau =scârbă, 
val, peste-mână; 

„Am mult bau =tr6bă, lucru; 
„Am bau cu cine-va = price, 

ciondră; 

„Câte odată, se întrebuinţeâză în loc 
de b6lă“. 

Doină din Ardel : 

Aoleo, măi hoţ de dor, 

Nam topor 

Să te omor, 

Nici secure să te tau, 
Să nu mai am nici un basul... 

(. B., Trans. p. 993). 

Alta : 

Nici de pită n'ar fi baiu, 
“Dar nu sciui face mălaiu... 

(Mânărescu, Elem. mag. 38). 

Chiuitură din Selagiu (e. Gârceiu) : 

— NW'aibă niime grije me, 

Că io joc cu vară-me; 
— N'aibă niime baiu mnieu, 

Că to joc cu văru-mnieu,.. 

Alăturea cu substantivul baj, unii 

Ardeleni aii luat dela Unguri și ad- 
verbul bajos. 

„Băioş = cu anevoe, anevoios, cu 
grei, abia că“ (V. Vaida, Selagiu). 

Băiu, interj.; pas moi! moi non! 
Intrebuinţată numai la prima persână, 

acâstă  interjecţiune, care se aude 

mai ales la Moldoveni, exprimă mai cu 

energiă noţiunea de eii nu vrâi sai 
ei nu pociu. 

Doină din Moldova: 

Puiculiţă albă dragă, 

Hai săţi dai mânaruţo salbă! 

N — Baiu, baiu, nu mai vrei, 

Că mi"! drag puluţul mei.   

— Să'ţi dati salbă şi mărgele, 

Să'ţi ieu cercei şi inele. 

— Baiu, marfa dela voi 

Nu se pârtă pe la noi... 

(Sevastos, Cântece moldov, 142). 

Pentru alte exemple, precum și ori- 
ginea, cuvîntului, 

v. Ba (p. 2251). 

Bajocură | Batjocură. — 

Bajocurtsc | Batjocuresc. 

Balabân.—v. Bălăban. 

aBalabustă, s. f.; î, famil.: Juive 

marie, femme d'un Juif. 'Tot-d'a-una 

se iea, ironic, .bună-6ră balabusta în 

„Jocul păpuşilor“ (G. D. T., Poes. 
pop.. 126). 

Th. Speranţia, „Lţic călare“: 

Un Ovreiu cu balabusta 

Cum sub sară sta la masă, 

Dintro dată 'mbucătura 

Dela gură jos o lasă... 

_ Alexandri, „Herşcu Boccegiul“ : 

Mititică balabustă, ' 

Dragă niei, 

Pârtă rochii fără fustă, 

Die şi dei... 

„D. Şăin6nu (Dicţ. germ. 32) gice că 

cuvintul e chiar evreesc. După o co- 

municaţiune orală, din parte'i, este 

baal-habaitha maitresse de la 
maison“. 

v. Jidov. 

Balamă (plur. balamale), s. £.; char- 
niăre, fiche, penture; figur.: balamale, 
facultes mentales. „Ferul țintuit în 
ușă, în pârtă, în oblâne etc., prin care 

acestea se închid şi se deschid“ (Co- 
stinescu). Turcul baglama cu ace- 
laşi sens (Şăinânu).
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Ion Crângă, Scrieri 1 p. 321: „cum- 
pără unelte de teslăriă, do lătunâie 
gr6se, patru balamale, câte-va pirâne...“ 

Intrebuinţarea cea mai caracteristică 

a acestui cuvînt, prin care el sa ro- 

mânisat de tot, este pluralul bala- 
male luat figurat în sens de facultăță 
mentale. 

Alexandri, Kir Zuliaridi, sc. 20: 
„Afrodita: Ce ai? ce ţii? 
„Papă-lapte: Nimica,.. mi-o slăbit 

balamalele... 

„Afrodita: Eşti bolnav ?...* 
Ion Ghica, Scris6rea XI: „bine ai 

făcut de nu te-ai potrivit lui, e om 
bătrân, şapoi i sai cam slăbit ba- 
lamalele capuluj,..& | 

„Figurat : a se în muia balamalele 
semnifică a perde puterile, a îmbă- 
trâni; de ex.: bietului moşneg i sai 
înmuiat balamalele, nu mai merge 
dirz cum mergea o-dată“ (E. Miro- 
nescu, Covurluiu, e. Oncea). 

Tot aşa: „a scâte pe cine-va din 
balamale = a, sete din minte, a ză- 
păci“, 

v. Turc, 

Balamiș-bălmoş.—v. Balmoş. 

Balamuc.—v. Balamut. 

Balamut (pl. balamuţi), blagueur, 

radoteur. Flecar. Farfară. Bărfi- 

tor. Nu însemnâză de loc pe „tont 
căruia abia scoţi vorba“ (L. M.), ci 

din contra pe un om care vorbesce 
mult, dar prost, încurcându-se în vorbă 
şi încurcând pe alţii. Este un cuvînt 
slavic, întrebuințat la Ruși, la Bohemi 
şi la Poloni. 

Omiliarul dela Govora, 1642, p. 452: 

„dară, voi, balamuţilor, pentru ce răn- 
jiţi spre mine î...« 

Intw'un crisov dela Radu-vodă din 
1618 despre viile dela Cotnar (Condica   

Mss. Asachi în Arch. Stat din Buc, 

t. 1 fî. 199, cfr. t. IL f. 51), după o 
veche traducere sună: „vii drepte cumpă- 

rături lui Dumitrache Chiriţă postelnic 

2 falce care sint în dialul Balamuţu- 

lui...“ după originalul slavie însă: 
„B% rop BanamSunm“, adecă „în d6lul 

Balamuţilor“. 
Din balamul Românul a format 

balamuc cu sensul de „casă de 
nebuni“, „Irrenhaus“ (Şăin6nu). Tre- 

cerea, cea neorganică a finalului ţ în e 

se datoresce înriuririi cuvintelor. nău ce 

şi hăbăuc. 

v. Balamuţesc. 

Balamuţesc (balamuţit, balamuţire), 
vb.; radoter, blaguer, parler de but 
en blanc. Flecăresc. Vorbesc 
în bobote. Bărfesc. 

Pravila Mateiu Basaraba, 1652, p. 
590: „mai bărfia de zice că nesfăr- 

şita muncă are sfărşenie şi dracii iarâ, 

vorii să'ş vie la a lori cinste; mai 

balamuţia zicăndi că nu e raiul nice 
e făcut de Dumnezău; mai bărfia 

zicăndă că Adami...% 

v. Balamut. — Bărfesc, 

Balamuțiă, s. f ; radotage, blague.: 

Bărfe6lă. Flecăriă. Vorbă de 
eclacă. | 

Pravila Mateiu Basaraba, 1652, p. 

411: „au fostii începutii a filosofi şi 
a ijderă multe bărfâle şi hule în- 

potriva  pravoslaviei, drepti acsia 

acesti sfântu săbori surpăndu-i bala- 

muţiile ca unui eretici şi întărind. 

pravoslavia, pre dinsulii şi pre soţii 
lui d6deră/lii anathemei...“ 

v. Balamul. — Balamuţesc, 

Balân.—y. Bălan. 

Balâncă s. balângă, s. f.; clochette 
attachâe au cou des bâtes. Sinonim 

cu talancă sau talangă.
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„Balangă, clopotul ce se atârnă la 

gâtul calului“ (Baronzi, Limba română 

p. 101). 
T. Stamati, Pepelea (Alisandria, 

laşi 1868 p. 108): „se giuca de-a mi- 

jârea, de-a brăzdiţa, de-a pujla-caia, 

de-a, bostanul, de-a halea-malea sait în 
dupi, dea sita-la-cumătra, de-a boul, 

de-a balanca... | 

Formele balancă şi talancă, cari 

nu sînt decât unul şi același cuvînt, 

se explică printr'o reduplicare dissimi- 

lativă balancă-talancă întocmai ca 

în „balmeş-talmeş“. Forma cu b în 

ambele casuri este cea primitivă, forma 
cu ? fiind resultatul dissimilaţiunit ul- 

teri6re. Nică balancă dară, nici ta.- 
lancă, n'ai a face cu slavicul pa- 

litza „bâton“, de unde le trage Cihac 

(UI, 241). Balancă aparţine învederat 

acelei tulpine latine rustice ball. cu 

sensul de mişcare necontenită, „s'agi- 

ter“, „herumschwingen“ (Kârting, Ro- 
mănisches Wtb. p. 96), care e fârte 

respândită şi ramificată în tâte dia- 
lectele romanice. 

v. Talancă. — Balmoş. 

Balăş (pl. balaguri), s. n.; rubis 

balais. O pâtră scumpă varietate de 
rubin. Cuvint arab, întrodus în Europa 

în vâcul de mijloc, de unde medio- 
latinul balascius, italianul bala- 
scio, spaniolul balax etc. Forma 

română indică o proveninţă italiană. 

Zapis muntenesc din 1644 (Condica 
Mss. a mănăstirii Hurezul 1754, în 

Arch. Stat. din Buc. f. 372 a): „Adecă 
eu Preda spatar sini 'Tudosie iz biv 

vel ban, nepot banului Predei ot Cip- 

turoaia, scriu şi mărturisesc cu acesta 
al mieu zapis să fie de mare credință 
la măna jupănului Chiriţă, cum să se 

ştie că m'am tocmit cu dumnslui de 
i-am văndut parts -m6 de moşie den 

Jdegla a 7. parte, şi den Cubrova iară, 

a şas6 parte şi din Cupercâni a patra 

parte de miau dat bani gata 9000 şi 

o părâchie de cercei cu balaș 
drept bani 8000, fac cu tot 12000...“ 

A. Odobescu, Scrieri I p. 134: „ci 

se vedeaii sipeturi de sidef pline cu 
ghiordane, cu cercei, cu lefturi de 

smaragduri, de balaşuri, de rubini, 

de zamfiri...% 

v. Nestimată. 

Balăşă —v. Bălașă. 

* Balăur. — v. Bălaur. 

+Bală (plur. dale), s. f.; 10. bave, 

salive; 20. 6cume de bâte fauve, mon- 
stre. In primul sens se întrebuinţeză 

numai la plural: dale; 'în sensul al 

doilea, numai la singular: bată, 

I. Bale „salive“. 
Biblia Şerban-vodă 1688, Regn. ], 

XXI, 13: 

„Şi să nebu- 

nija la uşăle ce- . 

tăţii şi să spri- 

jiniia întru mâ- 
nile “lui şi căd6 
pre uşăle cetăţii 

şi balele lui cu: 

ră preste barba 
lui.., 

„et tympani- 

zabat ad  ostia 

civitatis, et col- 

labebatur in ma- 

nibus suis, et 

cadebat ad por- 
tas civitatis, et 

salivae ejus 

defluebant in bar- 

  
  bam ejus... 

Cantemir, Ist. Ieroglif. (Mss. în Acad, 

Rom. p. 43): „Acâstă pasite dară cu 

mare mânie, mai mult din stomahul 

tulburat decât din rostul fără sfat, 
întracesta chip cuvintele de odată cu 

balele îşi stropiia...“ 
Ibid. p. 218: „cu capul viperii să 

închiria, cu ochii vulpei căuta, cu tru- 

pul dulăului să clătina, şi ca cum de 
duh rău tulburat ar fi fost, cu fălcile 

căscate, cu buzele lăsate şi cu balele 

aspumate, cuvinte cu stropi şi stropi
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cu cuvinte amesteeate, într'acesta, chip 

a împrăștia începu...“ 

Corbea, Psaltire circa 1700 (Mss. în 

Acad. Rom.), starea 1: | 

Toate poruncile tale, 

Adevăr sînt, nu sînt Bale... 

A. Odobescu, Scrieri III p. 187: „La 

gură împrejur sa durat mușşoroii și 
balele cătrănite pe care Ucigă-l-tâca le 
scuipă Gin văgăune...* 

Glumă poporană: „—De ce'i curg 
boului balele ?—Că nu pâte să scuipe“ 
(G. D. T., Poes. pop. 249). 

Ghicit6rea despre „melc“: 

Imi port casa în spinare 

Și din gură 'mi pică bale. 

(Tara-nouă 1887 p, 159). 

Balada „Balaurul“: 

Şi unde” spăla, 

Nistrul se 'nchiega 

De bale de şârpe, 

Pustiia Var bate... 

„AG. D, 7., Poes. pop. 450). 

Balada „Miul Sglobiul“: 

Pe margini de drum 

Nu e fir de fîn 

Nici de isrbă verde: 

De fâme, de sete 

Rod zăbalele 

Şi'mi bâă balele,.. | 

(bid; p. 497). 

II. Bală „6cume de bâte fauve“. 
Basmul „Voinicul fără tată“ (Ispi- 

rescu, Legende p. 131): „Şi cât ai 

dice meiu, făcu mici fărâme pe necu- 
ratul smeă, baia dracului...“ 

Basmul „Gheorghe cel vitez“ (ibid. 
p. 138): „iată că un balaur, baia dra- 

cului, venia măre spre dinsa ca un 
vârtej...“ | | 

Basmul ardel6n „Frunză-muză“ (Te- 
legraful din Sibii 1886 No. 133): „Vino   

o-dată jos, bală spurcată dezmeu! 

dise Frunga-muză bun vitez, căci acum 
n'o să'mi mai scapi cu minciuni 'de- 

ale tale...“ 

Poesiă ardelână, circa 1800 (Tribuna, 

din Sibiii 1886 No. 128): 

Mai bine nvaş fi 'ngropat 

Decât m'am fost însurat 

De-am luat acâstă bală 

Care m& face obială,... 

Jipescu, Opincaru p.. 24:. „Noi Ru- 
mâni hiind răsniţă încoa şi 'ncolo dă 

bala d5 duşmani, par'că nu sîntem 

dăplin, par'eă ne piere ce-va...“ 

Ibid. p. 37: „Streinu, pîntru hirea 

ta, e boală nebotezată...“ 

Costinescu: „Acesta este o adevă- 
rată bală — este o pângăriciune, o 

spurcăciune. O bală — femeiă desfri- 
nată şi murdară“. 

Strigătură din Ard6l : 

— Ce caţi, bădită, pe luncă? 

— Cat o vacă şo junincă 

Yo bală de ibovnică... 

(J. B., Trans, p. 414). 

Lexiconul Budan, cel dentâiu, trage 

pe bală din latinul bellua „f6ră sel: 
batecă“, şi pentru hatîrul acestei eti- 

mologie scrie cuvintul belă: „belă spur- 

cată — diavol“, deşi nici o-dată şi ni- 
căiri Românul nu rostesce belă, ci 
tot-da-una şi pretutindeni numai 

bală. După Lexiconul Budan sait 

luat apoi toţi pînă la unul: Lau- 
rian şi Massim, Cihac, Şăinenu, Pont- 

briant ete., toţi cu bâlă şi toţi cu 

„bellua“. Ork-cine va alătura în textu- 
rile de mai sus pe bală cu bale, lesne 

se va încredința că este una şi aceiaşi 

vorbă la singular şi la plural, căcă 

singularul bală nu însemnâză alt-ceva 

decât „6cume, bave“, şi anume: 

„bală spurecată = bave immonde“;
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„adevărată bală — veritable 

bave“ ; | 
„bală (femeiă)— femme baveuse“; 
„boală nebotezată = mâerâant 

baveuxi; 

„bală de duşman = eennemi 6cu- 
mant de fureur“ ; 

„bala dracului 6cume de diuble“; 
şi așa mai departe, în corelaţiune cu: 

„bale de şârpe, 
„bale cătrănite pe cari Ucigăl- 

tâca le scuipă“, | 

„duhul reii cu balele aspumate“, 
etc. 

Cuvîntul dară w'are de loc a face 

cu latinul bellua, ci numai cu ro- 

manul rustic bava, care nu se gă- 

sesce în latinitatea clasică, dar sa 

păstrat pretutindeni în limbile neo-la- 

tine, afară de reto-romana: italianul 

bava, sardul baa, spaniolul baba, 
portugesul ba va, provenţalul bavar 

ca verb, francesul bave: 

Rentre dans Pombre oă sont tous les mon- 

“stres fistris 

Qui, depuis quarante ans, bavent sur nos 

d6bris... 

(V. Hugo). 

Din latinul rustic bava Românii 
trebuiaii să facă ba şi bauă, la plural 

bale, întocmai după cum din medio-la- 
tinul „zava“ ei aă făcut „za“ şi „zauă“, 
la plural! „zale“; apoi înriurirea plura- 
lului a înlocuit pe singularul cel or- 

ganic prin forma analogică bală, în- 

tocmai după cum și pluralul din „zale“ 
a produs pe un singular inorganie 
„zală“, 

Elementul -le în bale este specific 

românesc. Cu acest element specific 

românesc ai împrumutat cela noi 
cuvintul chiar la plural Serbo-croaţii : 

„bale, f. pl. der Rotz, mucus“ (Ka- 
radzi€), de unde apoi sai format la 
dînşii: balav sai balavaţ, „bălos“,   

baliti „a îmbăla“, balo şi balo- 
nia „bală de om“, „der Rotzige, mu- 
cosus, tâte fâră nici o legătură cu cele- 
lalte limbi slavice. Deja Miklosich 

(Rumun. Untersuch. II, 71) a recunoscut 

că Serbii împrumutară cuvîntul dela 

Români şi că la Români el se trage 

din latinul bava. ŞI totuși Cihac (I, 

7) ne asigură că Românii ai luat pe 

bale dela Serhi. Cu o asemenea me- 

todă linguistică, el ar fi putut susţine 

că Francesii aii împrumutat pe „merci“ 
dela Români! 

v. Bălos. — Imbălez. — Bălaur. 

*Bală, s. f., t. de Comm.: balle, 

gros paquet de marchandises. Italia- 

nul baila, de unde şi la Germani 
Ballen. 

Enachi Cogălnicânu, Letop. III p. 

263: „Şi isprăvindu-le aceste toate, şi 

stringănd şi lâna, s'a apucat de lu- 

crul postavului, şi aii început a face 

fel de fel de postav, şi aii făcut şi o 

bală de postav pr6 frumoasă de aii 
trimes'o la. Impărăţie...“ 

v. Postap. 

Balâc, s. m.; t. de Zool.: Raia 

torpedo, torpille. Cunoscutul pesce 
electric, care se chiamă şi calcan. . 

„Balâc sai pe sce-c'un-ochiu“ 
(A. Mogoş, Rîmnicu-sărat, c. Obilesci). 

Turcesce kalkan-balyk. Numele 
„pesce cun ochiu“ aduce a-minte si- 
nonimul italian „occhiatela“ (Nemnich). 

v. Turc. — Calcan, . 

„__ Balâcdiş, s. m.; t. de Comm.: fa- 
non de poisson. „Os saii dinte de 

pesce, balyk poisson, dis dent“ (Şar- 
n6nu, klem. turc. p. 116). 

Tarifa moldovenâscă din 1761 (Cu- 
gălnicânu, Arch. ”I1, 244): „Balăcdiş, 

oca 50 bani“. 

v. Balăc.
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 Bălbaş.—v. % Balog. 

Balc.—v. 2Bale. 

Balcâz, -ă, adj.; gros et gras, cor- 
pulent. „Vorbă turcâscă, cunoscută nu- 
mai unora din orăşeni din România, 
liberă: mare şi gras, vorbind de 
6meni“ (L. M.). 

Cuvîntul lipsesce la d. Şăin6nu în 
„Hlemente turcesci“, ceea ce ne face 
a crede că nu la găsit în dicţionarul 
dialectului osmaniiit. 'TPuranic este în 
ori-ce cas. 

Ion Crângă, Amintiri din copilăriă, 
(Conv. Lit. XIV, 367): „Nica, lui Co- 
stache cel răguşit, balcâz: şi răutăcios, 
nu mai avea stăpânire asupra mea...“ 

Ibid. 374: 
o fată balcâză şi lălăe, de'ţi era frică 
să notezi cu dînsa în casă... & 

*- Turc, 

Balcenu. _y. 2 Bale. 

Bâlde. —y. Baldovin. 

Baldovin, n. pr. pers. m.; Baudoin. 
Acest nume personal, care nu era rar la, 
Români, s'a furişat la noi în vâcul de 
mijloc, în epoca Cruciatelor, din Oeci- 
dent,- căcă este învederat germanul 
Baldewein sai Baldwin, italia 
nul Baldovino, francesul Baudoin. 
- La 1399 boierul Ba/dovin era logofăt 
la Mircea cel Mare (Venelin, 18).: 
In iveehiul pomelnic al mitropoliei 
din Bucuresci figur6ză Baldovin (Arch. 
ist. I, 1 p. 89). 

La, 1520, sub Negoe Basaraba (Con- 
dica Mss. a mănăstirii Vieroş în Arch. 
Stat. din Buc., f. 58 b): „pănă'în ho- 
tarul lui Baldovin...“ 
"Un boier muntenese Baldovin ne în- 

timpină la, 1557 (Arch. ist. I, 1 p.40), 

"La, 1578. (Condica, Mss. a mănăstirii 

„lrinuca avea bărbat şi 
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Nucet 1753: în Arch. Stat. din Buc,, 
p. 24): „din Anişani Stan logofăt şi 
Tudor logofăt şi Baldovin şi din Dră- 
goeşti Bad6...* 

La 1653, sub Mateiu Basaraba (Cond. 
Mss. Vieroş f. 143 b): „Radul fetorul 
lui Baldovin...* 

De aci apoi formele scurtate Balde 

sai Bălde. 

Intr'un zapis din 1596 (Doc. Rom. 

II No. 41 în Arch. Stat. din Buc): 
„Băld6 brat Puia. 

O varietate de struguri se numesce 

băld6e sai băldovae (Jipescu, 0O- 
pincaru p. :54). 

Băldana, un sat în Dimboviţa; 

apoi câte-va sate Baldovinesci, 
t6te însă în Muntenia (Frungescu). 

Numele personal Baldovin şi scur- 

tatul Balde se întrebuințat şi la 

Serbi (Danicic, Rjetnik 1 p. 23), de 
unde patronimicul Baldovici. 

1Băle.—v. !:Bală; 

>Băle, n. pr. pers. m. Un nume 

personal f6rte: poporan altă -dată la 

Români şi fârte interesant prin rami- 

ficaţiunile sale. 
Forma primitivă este Bală. 

Deja la 1222, întro lungă listă de 
Români (Baacn) aşedaţi atunci în Ser- 

bia, ne întimpină: „Bucorii, Radiă, 

Bratina, Bala“ (Miklosich, Monum. 
Serbica p.. 12). 

Sub acestă formă Bală numele se 

întrebuinţeză, pînă astădi la Românii 
- din munţii apuseni ai Ardâlului (Frâncu- 

Candrea, Moţii p. 117).. 

Intr'un act din 1889 privitor la Româ- 

nii din Banat, între alţii unul se chiamă, 

Balea, „Balya“ (Documente Hurmu- 

zache, | p. 320). 

In părţile Ard6lului, un boier din 

Făgăraş la 1666 Ballya de Braza (Puş- 

cariu, Date istorice p. 184), apoi în
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Maramurăş un Balin la 1589 şi un 
alt Balin la 1470 (ibid. p. 7,9). 

În crisovul lui Dan-vodă din 1430 
(Arch. ist. |, 1p. 78; ibid p. 149): 

„Coico Bale paharnic“. 

lot”un erisov dela Stefan-vodă din 

1518 (Condica Mss. Asachi în Areh. 

Stat. din Buc. ţ. 1 p. 30, t.[lp.636): 

„Bale Plopescul“. 
„Intre Românii menţionată întrun 

crisov muntenesc din 1588 (Cuv. d. 

bătr. 1 p. 258) unul se chiamă Bale. 

Zapis muntenese din 1601 (Doc. 

Rom. | No. 41 în Arch. Stat. din 

Buc.): „lon, Balc i Stantul...“. 
Zapis moldovenesc din 1627 (Arch. 

is. I, 1 p. 14): „Necula peh fetorul 

popei Balei de Braşov...“ 
Zapis muntenese din 1657 (Doc. 

Rom. IL No. 125 în Arch. Stat. din 
Buc.): „fostu-se-au înfrăţitu Bale mo- 

şul Tatului cu Micul vornicul...“ 

Zapis muntenesc din 1673 (Doc. 

Rom. IL No. 305 în Arch. Stat. din 

Buc.): „ot Ruşi Bale postelnic i ot 

Buciumâni Cărst6 logofăţ...“ 
- Intre Românii aşegaţi în Serbia pe 
la, 1300 este un Balosin şi trei fii 

ai lui Balin (Hurmuzache, .Docu- 

mente, 1 p. 79%). 

Un sat Balosineştii în Tutova 
la 1617 (Condica Mss. Asachi în Arch. 

Stat, din Buc, t. II f. 39%) | 
In vechiul pomelnic al mănăstirii 

Bistriţa din Moldova (Mss. în Acad. 

Rom. p. 73): „Tateni, Mârie, Balo- 

sini,.. 

Intun crisov muntenese din 1624 
(Venelin, Vlacho-bolgarskiia gramaty 

p. 286) se vorbesce despre „Bale fiiiul 

lui- Balc din Balotesci“. . 

. Intr'un alt..crisov din 1631 (ibid.) 

figur6ză „Balotă din Urlaţi“ şi 
„Bale fiul lui Silevestru“. 
„La 1431 Alexadru cel Bun năiră- 

zesce un sat lui Balotă şi „lui   
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Oancs (Ulianitzki, Marepiazir AAA HCTo- 

piu p. 84). 
Intr”un zapis muntenesc din 1606 

(Cuv. d. bătr. 1 p. 151): „Roman Mi- 

nescol şe Radomirii şe Balotă.. e 
Crisov dela Vasile-vodă din 1645 

(Condica: Mss. Asachi în Arch. Stat. 

din Buc. t. II f. 15b): „fetorul Var- 

varei nepot lui Ignat Balotă...“ 

SA se observe însă că numele per- 

sonal Balotă, de unde mai multe 

localități Balotesci, pote să nu 

derive din onomasticul Bale, ci se 

trage mai probabii din bală „mon- 
stre, 6cume de bâte fauve“, întocmai 
ca „Racotă“ din „rac“ sai „Calotă“ 
din „cal“ (v. Arnotd). 

Zapis din 1652 (Doc. Rom. I No. 

322 în Arch. Stat. din Buc,): „fezorii 

noştri anume Negul i Balomir...“ 
Crisov dela Dan-vodă din 1430 (Arch. 

ist. I, 1 p. 78): „Balomireşti“. 
Alţi Balomiresci în Moldova la 

1615 (ibid. p. 158). 

Un sat Bălescii în Muntenia se 
menţion6ză ia 1429 (Venelin). Pînă 

astădi există o mulțime de sate Bă- 

lesci şi Băleni, în legătură cu cari 
este şi familia boierescă Băl6nu; 

apoi o insulă în Dunăre numită Gura- 

Balei, un munte Ba'e în Dimboviţa, 

un părîui Bale în Rîmnicul-sărat, isvo- 

rînd din: muntele Bălen. Satele Bă- 

lilesci, Bălinesci şi Balomi- 

resci indică formele personale Bă.- 

lilă, Bălin şi Balomir, din cari 

aceste doue din urmă ne-ai şi întim- 

pinat deja în texturile de mai sus. 

Numile personale Balică şi Baliţă 

sînt; deminutivi tot din Bale. 

Balc se numia, între alţii, fitul lui 

Sas-vodă din Moldova din dinastia cea 

maramureşână, întors apoi în Ungaria 

şi, împreună cu fratele sei Drag, 
fundator al -familiei conților Drâgfy, 

jucând acolo un rol însemnat între
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anii 18365 —1898, cât va, timp şi voevod 
al Transilvaniei (Puşcariu, Date isto- 
rice p. 116—7). In actele epocei el se 
numesce Balc şi tot-o-dată Baliţă 
(Balicza), ceea ce dovedesce că şi Balc, 
contras din Balic, 
formă deminutivală a numelui Bale. 
"Un. boier moldovenese „Baliţă 
fiul lui Bărlea“ ne întimpină la 1404 
(Ulianitzki, Marepiaasi pura ncropia p. 15). 

Din Balc vine numele patronimic 
Bălcescu cu cel topic Bălcesci 
şi numele vechei familie boieresci din 
Moldova Balcânu, din care „Lon 
Baltan“ mare păharnic la 1436 
(Ulianitzki, op. cit. 54). O formă in- 
tensivă din Balc este Balcan (v, 
Bărcan). Vom veds la locul sei că 
tot o formaţiune din Bale este şi 
cunoscutul nume de familiă Balş. 

Faţă cu acâstă întinsă ramificaţiune 
a numelui Bale la Români, etimologia 
lui nu pote a nu fi interesantă. El ar 
trebui să fie slavic, dacă am judeca 
după forma Balomir; dar tocmai 
acest „Balomir“, atât de slavie în apa- 
rinţă prin finalul „-mirt, nu se găsesce 
în nomenclatura Slavilor; far Bale, Ba.- 
lin şi Baliţă seaflă rar şi numaila 
Serbi, la, Bulgari şi la Moravi, adecă. 
numai în regiunile cele atinse de în- 
riurirea românscă.. Acâsta ne face a 
admite o origine cumanică. In limba 
djagataică bala însemnâză „copil“, 
„ostaş“, şi tot-o-dată „puiu“ în verbul 
bala-lamak „a av6 pui“ (Vâmbâry, 
Cagat. Sprachst. 243). Cuvîntul există 
şi la Cumani, după cum se constată 
prin deminutivul „balazuc = pulastrum“ 
(Kuun, Codex Cumanicus p. 130). Pînă 
şi Balo mir, departe de a, fi Slavic, 
ne duce la nomenclaţura turanică, a- 
ducându-ne a-minte pe „Bal amir rex 
Hunnorum“ la, lornande. Elemente cu- 
manice în onomastica. română se vor 
constata. forte. des. 

BALEGĂ 

nu era decât o .: 
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V. * Asun. — Bakco. — Balică. — Balg. — 
Bole.— 1 Coman... 

Bâleg (bâlegat, bălegare), vb.; fien- 
ter. Se rostesce şi bulig. „De regulă 
ca reflexiv : a se bălega = a'și lepăda 
balega, a scâte excremente, vor- 
bind de vite, şi mai ales de boi sai 
cai; metaforic se aplică şi la om în 
înţeles spiritual: a se desonora cu 
vorbe spureate şi ruşinâse“ (L. M.) 

Basmul bucovinân „Petrea Făt-fru- 
mos“ (Sbiera, Poveşti p. 40): „Calul 
mânca jăratec şi băliga galbeni...“ 

Tot aşa de corect ar- fi: „se bă- 
legă... 

Ghicitorea despre „Sfredel“: „Am 
un boi, el mănâncă, el se baligă, el 
mătură“ (G. D. T., Poes. pop. 245). 

Ion Neculce, Letop. II p. 364: „iar 
caii se bălega tot apă, că altă n avea 
ce bălegua...* 

v. Balegă. 

Bălegă s. bâligă (plur. balige, ba- 
ligi), s. f.; bouse, fiente, excrâment. 
„Excrement de vite, mai : vîrtos de 
boii şi de cal: lutul de lipit casele se 
calcă şi se frămîntă cu balegă de boii; 
balega de cal nu e aşa bună pentru 
acest scop. Metatoric: un om mâle şi 
lipsit de ori-ce tăriă de corp sai de 
suflet. Prin eufemism : balegă de vită 
botezată = excremente de om“ 
(L. M). 

Dicţionarul Mss, bănăţen circa 1670 
(Col. |. Tr. 1888 p. 427): 

»Balegă. Stercus jumentorum.* 
„Baleg. Stercus emitto.* 
Cuvîntul e fârte des în Biblia Şer 

ban-vodă, 1688, Exod. XXIX, 14: 

„„Jară cărnurile „„„carnes autem 
viţelului şi piial6 vituli, et peliem, 
şi balega vei arde et fimum com: 
cu foc afară den bures igni extra, 
tabără... castra,...
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Ibid. ps. LXXXII, 11: 

Periră de tot în Disperierunt in 

Aendoră, făcură- Aendor, facti 

se ca balega pă- sunt ut ster- 

mântului.,. "cus terrae... 
la Coresi, 1577: „ca gunoituli pă- 

mântului“. 

Ibid. Ezech. 1V, 15: 

„Jată am dati 

ție balege de boi 

„„ecce dedi tibi 

'stercora boum 
pentru  balegile pro stereori- 

cele de omi... bus humanis... 

Ibid, Sirach, XXII, 2: 
Cu balega scât- Stercori bo- 

nelori se asa. um de sterquili- 

mână l6neşulii... niis comparatus 

est. piger... 

Mitropolitul Dosofteiu, Synaxar 1683 

Î. 2834 (Dec, 28): „purtaţii pedestri 

de-acei fără  rândi muncitori 80 de 
dzâle, şi traş prin gunoae şi prin 
baligă...* | 

Ibid. f. 196 (Dec. 4): „Şi dirâpta ce 
de Hristos tămăduitâ— o, minunată-ţă-i 

părbăţâia smereniii, loane ! — aciaia o 

îmă cu balegile, şi nu "i era gr6ţâ...“ 

Samuil Clain, Invăţăture, Blaj 1784 

p. 41: „Alţii îi umple nările de 

seârnă şi de balegă, alţii îi store 
în față bureţi plini de bale de om şi 

de boi...% 

Basmul bucovinân „Finul lui Dum- 
nedeii“ (Sbiera, Poveşti p. 187): „Era, 

o dată un om atât de sărac cât n'a- 
vea nimică la casa sa; el trebuia, 

sărmanul, să cocă baligă de vită ca 

să'şi hrănâscă, copiii,..* 

Ion Crângă, Scrieri | p. 253: Dei, 
nu şuguesci, măi Buziiă? Da amarnic 

mai eşti la vi6ţă; când te mânii, faci 

sânge 'n baligă...* 

Cântec de glumă la un copil care 
plânge: 

Riîs cu plâns, 
Balegă de mânz,   

I6pa fuge, 

Mânzul suge ! 

- (BR. Simu, Tranş., e. Orlat). 

La Macedo-români se dice cu acelaşi 
sens balegă (Dr. Obedenaru) şi balică 

(Weigand). - 

Este una din vorbele cele ciobănesci 

lăsate la Dunăre prin invasiunile po- 
pârelor turanice din vâcul de mijloc. 
In diferite dialecte tătare circul6ză 

pînă astădi cu acelaşi sens balgas, 

balhas, balgas, etc. (Castren, 

Nordische Reisen II, 138, 156). Dela 

- Români a trecut cuvîntul la Serbi: 

balega (Karadăid) şi la Albanesi: 
baigă (Gustav Meyer, Wtb. 23). 

Rutenul belega sai baloh (Zele- 

chowski) pote să vină d'a-dreptul din- 

tun dialect tătăresc. 

v. Coman. — Bălegar. 

Balgiu 

| „— v. 2 Balog. 
Balgibaşă 

Balhuiu, s. n.; marais. —v. Bah- 

luău, 

Balică, 1€ n. pr. pers. m.; 20 une 

ancienne famille noble moldave. Ca 

nume personal, cunoscut în Moldova, 
în Muntenia şi ?n Ard], Balică este, 

ca şi Baliţă, un deminutiv din 
onomasticul Bale, despre care a se 

ved6 la locul sei. 

Zapis muntenesc din 1628 (Doc. Rom. 
I, No. 298): „Să se ştie cum au venit 

acești megiagi deîn Macsen anume 

Bogdan i Bakca i Stan i Radul...“ 

- Crisov muntenesc din 1670 (Condica 

Mss. a mănăstirii Hurez în Arch. 

Stat. din Buc. 1754, f. 320) pe satul 

Craiovița în Dolj: „care sat şi cu ru- 

mâni şi ţigani ai jupănssii Stancăi ce 

aii fost jupănâsă Balicâi paharnic, din
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bresla de zestre, de tată-său Piera 10- 
gofătul Leurdenul...& 

Intrun erisov dela Constantin Brân- 

covânu din 1693: „Balica Pleşoianul“ 
(Cond. Brâncovenscă, Mss. în Arch. 

Stat. din Buc. p. 26). 
Constantin Brâncovân, 1693, ibid. p. 

19: „şi cu mulţi boiari mărturii iscăliţi 

în zapis, anume Necula căpitan Glo- 

govenul i Rafail ciucerul dela mănă- 
stire Topolnița i Iancu iuzbaşa i Stoica 

sini lancului iuzbaşa i Balica ot Or- 
beşti...“ 

Numele personal şi de familiă Ba- 
lică se întrebuinţăză şi la Românii de 

peste Carpaţi, unde Va purtat, între 
alţii, la începutul secolului trecut un 
vestit căpitan Nichită Balică în ar- 

mata, de Curuţi a lui Francisc Rakoczy 

(Frâncu-Candrea, Munţii apuseni p. 30). 
In Moldova, dâlul Balicăi şi păriul 

Balicăi în judeţul Vasluiu. 

N6mul boieresc moldovenesc Balică, 

de de-mult stins, era strins înrudit, cu 

dinastia Movilescilor, căci hatmanul 

Isac Balică ţinea în căsătoriă pe Şchia- 

una, sora lui leremia-vodă şi a lui 
Simeon-vodă,. 

Crisov din 1583 dela Petru-vodă 
Șchiopul (Condica Mss. Asachi în Arch. 

Stat. din Buc, î. 1 f. 110, cfr. t. 11 

f. 436 b): „Facem ştire tuturor cui 

să cade că viind înaint& domniei msle 

rugătoriul nostru părintele Gheorghie 

episcopul de Rădăuţi şi cu fraţii săi 

Toader şi Eremie vornic şi Simion 
aprod şi cu sora lor Şchiauna 
giupăn6sa Balicăi hatman, şi sora 

lor Gr&ca, ficiorii Movilii logofat mare...“ 

Acest text dovedesce că în actul 

din 1615 (Arch. ist. |, 1 p. 128: 
„Isac Balica hatman“ este numit „fiiu“ 
al mumei lui Ieremia Movilă nu: pen- 

tru că ar fi fost frate cu acesta, ci 
numai cumnat, 

In același sens Moise-vodă, fiiul lui 

35,486. III. 
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Simeon Movilă, într'un crisov din 1634 

(Arch. ist. I, 1 p. 72) dice: „vărul 

domniei mâle răpousatul Isac Balica 

ce au fost hatman...“ 

Mănăstirea Frumsa din Iaşi fusese 
dintru'ntâiu o bisericuţă făcută de 
hatmanul Balică. 

Ion Canta, Letop. III, p. 163: „era 
o biserică mică de pâtră, făcută de un 
Bahca Hatman... 

Din acâstă causă locul învecinat, a- 

decă, şesul la, mâdi-di de Iaşi, se numia, 
Balică. 

Ion Neculcea, Letop. II p. 40: 
„Grigorie Vodă] ai şezut cu corturile 

şi cu toată oastea lui în câmp la 
Balica,...& 

v. 2 Bale. 

La 1649, printre Căzacii Zaporojeni 

din Ucraina, serviaii doi Români Ion 

şi Simeon Balică, căzăcesce Bali- 
tenco (Bodianski, Peecrpa Boiieka sa- 

nopoxcearo p. 59, 146), şi un alt 

Român Iosif Balica (ibid. p. 62), 

V. — enco. — Căzac. 

Balimez (plur. balimezuri şi bali- 

mezi), s. m. et n.; t. milit.: canon de 
si6ge. Tun de cel mai mare calibru. 

Cuvint de de-mult dispărut din graiu. 

Turcul baljemez-top „canon de 

„gros calibre“ (Şainenu). 

Ion Neculce, Letop. II p. 230: 

„LVezirul] tot stricănd şi arzind prin 

Podolia cetăţile şi tărgurile cu balime- 

urile şi puşcele cele mari, şi Hanul 
cu Tătarii robind toată Podolia...“ 

Ibid. p. 290: „căte-va părechi de 

bivoli pentru rădicarea balimezilor...& 
Axenti Uricarul, Letop. II p. 164: 

„ai lăsat tunurile care adușăse întăiii, 

şi aii adus şi mai mari baliemezuri şi 
cumbarale...“ 

v. t Pure. 

Balin. —y. 2 Bale.
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Balindeţ. — v. Bolindeţ. 

Baliţă. — v. 2 Bale. 

Baâlmeș, — v. Balmoş. 

Balmoş s. bâlmăş s. bâlmuş s. 

bălmeş s. bălmăj s. balamiş, subst. 

n.; sorte de talmouse, mot familier 

surtout aux bergers. După cum va 

riază formele cuvîntului, cam tot aşa 

se deosebesce şi modul de gătire a 

"balmoşulaii, care însă pretutindenea îşi 

păstrâză caracterul seii ciobănesc. 

„Balmăj se dice la caş dulce, fiert 

în lapte dulce, serobit cu puţină fă- 

nină“ (S. Lăuba, Banat, c. Maidan). 

Dr. At. Marienescu (Familia 1873 p. 

240): „Se adună lapte din tote sgăle- 

tele în o. căldare, se pune de fierbe, 

şi acuma se face întâiul caş și se taiă 

în bucățele mărunte. Se adună lapte 

din noii din tote găletele în căldare, 

şi când fierbe, se aruncă în ea bucă- 

ţelele de caş, şi după ce a fiert, îl 

scot sub numirea de balmăș sai bal: 

măj, şi ?] pun pe şuba unui p&curar 

ca să se recâscă şi stârcă.“ 

„Bahneşul este unt cu brândă şi cu 

oue“ (C. Corbânu, Olt, e. Alimănesci). 

„Balnuşul se face din lapte, făină, 

de grâii, unt şi câte o dată şi grăsime“ 

(M. Dimitri, Covurluiu, c. Smultă). 

„La ciobani balmușul se compune 

din unt pus pe foc sait jăntuit şi la 

fierberea lui se bagă făină de păpuşoiu 

şi sare şi se face întocmai ca mama- 

liga“ (pr. C. Alessandrescu, Nemi, c. 

Bistricidra), 

Basmul ardelenesc „Stan Bolovan“ 
(Reteganu, Poveşti IV p. 16): „Acum 

să puse Stan la pândă în staur în 

mijlocul oilor, de bună samă după ce 

cinară un balmoş păcurăresc...“ 
Locuţiunea proverbială „a se întinde 

ca babnoşul“ la Ţichind6l, Fabule 1814   

p. 400: „Muiar€ de cinste şi înţelsptă, 

de va. fi şi în haine proaste înbrăcată, 

e vrâdnică de cinste; iară c6 deşartă, 

ţifrăşită, zădarnică şi fără de lucru, 

car6 cu şuşeir6 hainelor de mătasă i 

se întorc şi crierii, sloboade graiurile 

întinse ca balmoșu: unde nu se vor- 

beşte rău de alţii, acolo nu rămâne 
ia, 

Laurian - Massim: „Balmeș, bucată 

de făină cu lapte şi. unt. Metatoric, 

mai ales în unire cu talmeş, ames- 

tecătură de lucruri disparate, pisătură, 

şi muietură vorbind de solide: a face 

pe cine-va tulme ş-balmeș=a'l rupe 

în bătaiă. Originea vorbei ar fi grea 

de urmărit, căci şi tonul ei nu e bine 

fixat, ci unii pronunţă bâlmeș, alţii 

balmiig.“ 

Lexicon Budan: „Balmoş = eine mit 

Milchrahm. oder Butterheften sehmack- 

haft zubereitete Kukurutzmehlspeise.“ 

Costinescu (Voc. II, 597) nu cun6sce 

pe baimeș, ci numai pe „talmiş, un 
fel de plăcintă din brândă, ouă, unt; 

bucate gătite prost.“ 

Alexandri, Păpuşariul: „Ai fost şi 

tu când ai fost, pe când te hrăniai 

cu balamiș-balmuş de la cum&tra, 

şi aveai 12 perine mari umplute cu 

frundari...“, unde „balamiş - balmuş 

de la cumâătra“ este o locuţiune 

proverbială cu sensul de „morceau 

pour la bonne bouche.“ 

Acelaşi, Pâtra din casă, sc. 1: 

„Zamfira : 'Ţi-am mai spus, I6no, că 

nws destul de legate dulceţile... 

„I6na: De le-ociu mai pune pe jara- 

tic, mă tem că din belte s'or priface 

în balmug...“ 
Cuvîntul fiind curat clobănesc, nu 

Românii Vaii împrumutat dela Unguri, 

după cum crede Cihac (II, 478), ci 

Ungurii Lai luat dela Români îm- 

preună cu mai mulți alţi termeni cio- 

bănescă (v. Baciu). Tot dela Români
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Vai primit Rutenii sub formele bal- 
mus, balmut, bamus, banus, 
„Kukuruzpolenta, auf Rahm gekocht“, 
ba încă şi cu sensul cel metaforic: 
„pobiti na balmus=tiichtig zusam- 
menschlagen, grâulich misshandeln“ 
(Zelechowski). Deja Katuzniacki (ap. 
Miklosich, Wander. d. Rum. 12) ob- 

servă: „balmu 5, nur bei den Hucu- 

len und bei den Ruthenen der Buko- 

vina, ein mit Schmetten gekochter 
Brei, vom rumun. balmugt. Cat se 
atinge de bohemul bales „met fari- 
neux ordinaire“, pe care'l citâză Cihac, 

apoi este o vorbă exclusiv moravă, 
„usus moravicus* (Jungmann), tar prin 
urmare căpătată dela Românii cei sla- 
visaţi din Moravia, 

In limba română sînt mai multe 

formaţiuni aşa dicând reduplicative cu 
simpla schimbare a iniţialei. Aşa sînt, 

între altele, „tanda-manda“, „tranca- 
flânca“, „balancă-talancă“, pe lingă cari 
se aşedă dela sine „balmeş-talme ş“, 
căci în t6te ne întimpină de o potrivă 
o iniţială dentală t faţă cu. o iniţială 
labială: 5, f, m. 'Tot aşa, cu labiala 
inițială p, este în „Păcală-Tândală“. 
Dacă nu pururea, dar cel puţin în ge- 

neralitatea, casurilor, e organică forma 

cea cu labiala (v. Balancd). In privinţa, 

balmoşului primitivitatea formei cu b 

asupra celei cu î e necontestabilă. 
Cuvîntul, forte vechiu la Români, ne-a 

remas dela Pecenegi sai dela Cumani, 
soții noştri cei turanici din vâcul de 

mijloc. In dialectul djagataic el se pă 

streză pînă astăţi: bulamuk şi 

bulamat „une soupe 6paisse et 
gluante, bouillie“ (Vâmbâry, Cagat. 

Sprachstud. 249). Aşa dară talme ş, 

mai bine talm o, este o formaţiune 
posteridră curat românâscă, din tura- 
nicul balmog= balumut. Deja Co- 
stinescu şi apoi Cihac aii observat a- 

propiarea lui talmeş de francesul   

talmouse „pidce de pâtisserie su-. 
crâe, dans laquelle il entre dela cr6me, 
du fromage et des eufs“ (Littr6). Pal. 
mouse există la Francesi deja în se- 
colul XIV. Să fie Gre o asemănare întâm- 
plătore? saii o migraţiune a, cuvintu- 
lui românesc? Ne mărginim a pune 
întrebarea, fâră a, respunde. O etimo- 
logiă seri6să a francesului t am ouse 
nu s'a, dat încă pînă acuma. 

v. Talmeş.— Bălmăşesc. — 1 Coman. 

Balomir.—v. Bale. 

Balosin.—v. Bale. 

Baloș.—v. Balş. 

- *Băloș, s. n.; miel. Cuvînt care se 
află numai la Dr. Polysu ca sinonim 
cu miere, de unde l'a reprodus apoi 
d. Şăin6nu (Elem. ture. 12), grupân- 
du'l la un loc cu următârele vorbe de 
aceiaşi origine turcâscă : 
balbaş „un fel de băutură sai 

mâncare cu miere“, la Cihac balbaş 
„hydromel“, citând tarifa de vamă; 

balgiii „vinqător de miere şi de 
balbaş“, de exemplu la Ion Neculcea, 
Letop. II p. 413: „Grigorie Vodă] pre 
Turcii balgă din ţară foarte îi înfră- 
nase şi se temea de dănsul, de nu 
putea, face zapt întru nimică,..“ ; 

„balgibaşa „trimisul Hanului 
pentru luarea dăjdiei de miere“, de 
exemplu la Nicolae Muste, Letop. III 

p. 29: „au prins atunce şi pe Bal- 
gibaşa Hanului...“; 

tote acestea din turcul bal „miel“, 
balăy „vendeur de miel et &hy- 
dromel.. 

Să se observe o mică erdre din: 
partea d-lui Şăin6nu : în România Turcii 
balgii nu eraă „vîndători“, ci toc- 
mai din contra „cumpărători“ de miere, 

cari umblai pen districte pentru a
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aprovisiona cu mierea, Porta Otomană, 

asuprind pe Gmeni, şi iată de ce Gri- 

gorie vodă Ghica se văduse silit a în- 

frina, abusurile acestor Turci, cari nu 

puteaii face nici un reii dacă ar fi fost 

„vîndă&tori“. 

Faptul istoric este că, pe la înce- 

putul secolului XVII, leremia-vodă 

Movilă „sai legat — dice Miron Co- 

stin, Letop. I p. 217 -— miere să dea 

Hanilor în tuți anii“. De aci „Bal- 

gibaşa Hanului“, carele venia din 
an în an să'şi primâscă tributul de 

miere. Acest Balgibaşa nu avea 

întru nemic a face cu „Turcii balgii“, 
nesce negustori cari veniai nu din 

Crim, ci de peste Dunăre pentru a 
speculă cu mierea pe propria lor soco- 

telă, căci Moldova nu era datâre dea 

da miere Porţei Otomane. 

„x, Desetină. — Miere. — v.2 Ban(p.2494). 

Baâlotă.—v. *Bale. 

Balsăm (plur. balsame, balsamuri), 

s, n.; t. de Comm.: baume. Cuvint 
ebraic care, prin grecul fcicapnuov 

şi prin latinul balsamum, a stră- 

bătut în tâte limbile europene, încât 
Românii puteaii să'l iea ori de unde. 

Este la noi un neologism, dar destul 

de vechiu. 
Omiliar dela Govora, 1642, p. 425: 

„Şi pănză cumpără şi cu unsori de 

balsamsi unse trupul...“ 
Mitropolitul Dosofteiu, Synaxar 1683 

f. 214 a (Dec. 12): „înfăşură cu pândze 

curate cu unsori de mirosuri 

scumpe“, iar la margine ca expli: 

caţiune: balsame. 
Axinti Uricarul, Letop. II p. 182: 

„feciorul lui Şeremet Saii răsbolit şi 

degrabă i sai tămplat moartea, și 

grijăndu'i trupul cu balsam, Vai Gus 

la ţara lui...“ 

1. Văcărescu p. 18:   

De mir6se îmmulţite 

Balsam viu din ele dând, 

Zefir dulci suflări tiimite 

Ici şi colo se jucâna... 

A. Pann, Erotocrit p. 14: 

La rana lui Erotocrit. vorbele lui Polidur 

Indată se prefâcură int”un balsam vindecător... 

A. Odobescu, Scrieri 1 p. 381: „0 

atmosferă de balsame r&corâse învia 

suflarea, şi şopta frundelor, uşor cle- 

tinate de o lină adiere, se îngâna sin- 

gură cu susurul greierilor ascunşi în 
frundiş...& 

v. Miresmă, 

- Balş s. Baălşe s. Bălşa (plur. 
Balşi şi Bălşescd), 10. n. pr. pers. m.; 

2%. une ancienne famille nobile moldave. 

Vom vorbi de'ntâiu despre n6âmul bo- 
ieresc al Bălgescilor. Se rostesce nu 
numai monosilabic Balş, dar şi dissi- 

labic Balşe saii Balşa; bună-6ră: 
Int”un act din 1615: „Ghiorghie 

Balşe (Baame) vtorii logofet“ (Arch. ist. 
I, 1 p. 158). 

Intrun crisov dela Grigorie Ghica 

din 1737 (Condica Mss. Asachi în Arch. 

Stat. din Buc. t. II f. 55 b): „vornicul 

Ion Balşe“ ; de asemenea într'un zapis 
din 1667 (ibid. f. 78 b): „Măricuţa fata 

Lupului Ba/șe sulgert. 
Nicolae Costin, Letop. II p. 10: „ai 

trimis Petriceico Vodă pe Neculai Ră- 

coviţi logofătul şi pe Ionașco Balşia 
(Baama) Vornicul...* 

După o tradiţiune, care circula în 
secolul XVII, Bălgescii ajunseseră la 
boieriă mare pe la 1564. 

Ion Neculce, Letop. II p. 202: „Dela, 

a doua domnie a lui Alexandru vodă 

Lăpuşn6nul aii început Domnii a se 
aşăza mai cu temeiu în scaun în Iaşi; 

şi cănd ai purces dela -Poartă cu a 
doua domnie, zic să! fie învăţat Turcii 

să taie boierii săi slăbâscă, şi pe cu- 

vântul Vezirului ai tăiat atăta mul-
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țime de boieri, şi ai trimis şi aii ales SS | 
din curteni de ţară pre Racovi- ÎS 
țeşti Şi pre Sturzeştă şi pre Bălşeşti Vasilie Grigorie Sanâu 
şi pre alţii mulţi... % marele stolnic, marele spatar, s'au însoţit cu 
> Sau însoţit cu s'au însoțit cu Ana fatalogofă- Ca „curteni de ţară“, adecă boierime 
districtuală, Bălgescii ne întimpină deja 

sub Stefan cel Mare, care la 1490 în- 

tăresce unuia, din ei satul Drăguşanii: 
„HOTEphAHan caSsk HautemS Baamn“. 

Geneulogia regulată a  Bălșescilor 

nu se 'ncepe decât dela 1598, când 

trăia marele vornic Cristea Balş, din 

ai căruia doi fii, Lupul şi Gheorghie, 

S'aii tras cele două ramure cunoscute 

lui Cantemir (Descriptio Mold. ed. Pa- 
piu p. 115): „Balszestii, duplices. 

Din prima ramură era vornicul Io- 

naşco Balş, pe a căruia fetă o ţinea 
unul din fiii lui Brâncovân. 

Ion Neculce, Letop. II p. 315: „iară 
în anul 7214 (1706) făcut'aă nuntă 
Brăncovanul Vodă cu un fecior a lui 

anume Dinul în târg în Bucureşti de 

ai luat o fată de aice din ţară dela, 

noi din Moldova a lui Ioan Balş Vor- 
nicul, şi aii dus'o acolo la Bucureşti...“ 

După genealogia autentică, pe care 
ne-a împărtăşit'o d. Mihail Balş, toţă 

Bdlşescii de astădi se trag din ramura 
a doua, şi anume din însoţirea lui 

Vasile Bals cu Maria fâta păharnicului 
Stefan Hasdeii, nepâta lui Petriceicu- 
vodă (cfr. Arch. ist. I, 1 p. 52). 

lată acestă parte a genealogiei: 

Vasilie 
velilogofăt, se mărtu- 

riseşte prin impărţala 

din 1721, s'au însoţit 

cu Marie fata păharni- 

cului Stefan Hăjdeu 

  

Marie fata stol- tului Constan- 

Andreiu 
vel-spatar, se 

adevereşte prin 

cartea  gospod 

din 1456, 

> 

Ecaterina 
a avut cu înso- 

ţire pe 'Toader 

Cuza, după cum 

se încredințeză 
prin împărțala 

din 1751. 

Roxandra 

sau însoţit cu 

Neculaiu Cuco.- 

ranu marele jic- 

nicer, precum se 

adevereşte prin 

impărţala din 

1751.   

Zoiţa fata spa: 
tarului Toader 

Costachi. 

nicului Toader 
Cantacuzino. 

tin Catargi. 

N6muli Pălşescilor este, negreşit, 
unul din cele mai vechi şi mat istorice 

în Moldova, fără a av6 nevoe de u'şi 

căuta un fantastic l&g&n nici în vechea 

familiă, contală ungurâscă „Balassa 

de Gyarmath“, nici în ilustra familiă, 

provenţală „de Baulx“,. din care o 
ramură se stabilise în secolul XIV pe 

teritoriul iliric şi este cunoscută în 

istoria seibă. sub formele Baama şi 
Bacuia. Cu tâte sbuciumările istoricului 

serb Miiatovic (cfr. Kanitz, Neue freie 

Presse 1888 No. 8583) a trage pe 
Bălgesci din „de Baulx“, acâsta este 
tot aşa de arbitrar ca şi când i-ar aduce 
cine-va din oraşul portuges Balsa! 

Balş, cu formele colaterale Balge şi 
Balşa, este un nume curat românesc, 

derivat, din vechiul nume forte res- 

pândit Bală sai Bale prin acelaşi 

sufix onomastic -şa ca şi în numile 

proprie „Lupşa din „Lup“, „Popşa“ 
din „Popă“, „Capşa“ din „Cap“, 

„Comşa“ din „Coman“ etc. Intre Moţii 

din Ardsl există pînă astădi numele 

de familiă Balşa (Frâncu-Candrea, Mun- 
ţii apuseni p. 117), care n'are a face 

cu Pălşescii din Moldova. 'Tot aşa nare 
a face cu dinşii satul Balș din Roma- 
nat, 

Zapis oltenesc din 1636 (Doc. Rom. 

I No. 8316, în Arch. Stat. din Buc.): 

„Radul căpitan din Fărcaş şi Stan 
clucer din Balşi...“ 

Altul din 1645 (Doc. Rom. Il No.5 

p. 23b, în Arch. Stat. din Buc.): „Du: 

mitru postelnic ot Balşi i Preda po- 

stelnic ot Mileşti...“ | 
Şerban-vodă, 1689 (Cond. Mss. a
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mănăstirii Hurez în Arch. Stat. din 

Buc. 1754, f. 427): „precum au fost 

avut şi mumă-sa Nid6lia pără de faţă 

cu Vartolomeiu sluj. la conacul dom- 

niei mâle la pod la Balgi...“ 
O altă formă colaterală a aceluiaşi 

nume este Baloş. 
La 1433, între boierii lui Alexandru 

cel Bun era şi marele păharnic Baloş 

(Ulianitzki, Mazepisasr aura neropin p. 85). 

O hotarnică din 1689 pe mai multe 

moşii din Fălciiu (Condica Mss. Asachi 

în Arch. Stat. din Buc, t.]1f.240b): 

„Loghin ficor Cărstei nepot lui Baloş 
şi cu nepotu-său Iordache fitor lui 

Gheorghie şi cu nepotu-său Ion ficor 

Ul6chii, cum au văndut parte moşului 

lor lui Baloş giumătate de sat...“ 
O altă formă veche Balaşin se 

cuprinde în numele satului Balaşi- 

neşti, menţionat întrun crisov mol- 

dovenesc din 1442 (Arch, ist. I, 1 

p. 74). 
v. 2 Bale. 

“Balş, n. pr. loc.—v. Balş. 

Bâltă (pl. dălf), s. f.; amas d'eau 

dormante, stang, lac, marais, mar6- 

cage. Semnificaţiunile cuvîntului sînt 
destul de bine ar&tate de Laurian şi 

Massim: „10. Masă de apă mai mare 

sait mai mică, care prin vărsarea unui 

rii în lunca sa se grămădesce în ba- 

sinuri din acea luncă, şi care apoi, 
când s6că rîul, sâcă şi ea în parte sai 

de tot. Bălţile sînt de ordinar forte 
pescâse; suprafaţa lor este sai des- 

chisă sati ascunsă în parte ori în tot 
de papură, trestiă şi alte plante pa- 

lustre forte dese, în cari trăese mul- 

time de paseri aquatice, 2%. Cu însem- 

nare de lac: Balta-albă e un lac 
sărat. 30%, Locul pe unde se pâte vărsa 

un rii şi formă bălți: pe iernă mulţi 

își bagă vitele în baită, unde acestea   
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află, păşiune şi în timp de iârnă; balta 

a înflorit de minune. 4%. Masă de apă 

formată din pl6iă“. 

Trăsura cea caracteristică a unei 

adevărate bălfă este de a fi o apă 
stătătâre bogată în vegeta- 

ţiune, adecă tocmai ceea ce era la 

“Romani „palus“, de unde se scie că, 

prin forma latină rustică ' „padulem 

— paludem“, s'a născut al nostru 

„pădure“. 
Biblia Şerban-vodă 1688, Esa. XLII, 15: 

„.Volu pune râu- „„ponam flumi- 

rile spre ostroave na in insulas, et 

şi bălțile voiu paludes sic- 
usca... cabo... 

grec. : 244. 
Mitropolitul Dosofteiu, Synaxar 1683 

f. 242 a (Dec. 27): „i-au dusui în 

pădure de luncâ cu bălți, unde era 

locul plini de viespi şi tăuni şi ţân- 

țari şi mușşine...“ 
Jon Neculcea, Letop. II p. 380: 

„eşia Ruşii de prin bălți şi de prin 

păduri de'i ucidea...“ 
Balada „Mierla şi sturdul“: 

Peste cap se da 
Şi mi se făcea 

Se făcea d'o baltă 

Cu papură naltă, 
Cu papură grosă, 

Naltă şi stufosă... 

(G. D. T., Poos. pop. 4%). 

Doină muntenâscă : 

Foicică, foiă lată, 

Foiă lată de pe baltă, 

Bine mal trăiam, surată,.. 

(ibid. 271), 

Doină din Arde: 

Prunduliţa încolțesce, 

Iubesce, hade, iubesce 

Trestie mândră din baltă, 
Subţirea, verde şi nalta.,. 

(J. B., Trans. p. 47).
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Cantemir, Hron. 1 p. 150: „In ce 
chip limpede apa isvorului din curgere 
sa, în piştelniţă şi în bălți stătă.- 
toare oprindu-să, să strică...“ 

Adevărata baltă nu e mică, nu este 
o piştelniţă, o mlaştină, o 

băltâcă, un balhuiu, ci e mare 
ca şi un lac, de care se deosebesce 
mai mult numai prin aspectul sei 
păduros. 

Miron Costin, Letop. | p..23: „ai 
şi murit în Cetatea-albă, şi o baltă ce 
este acolo Vidov pe numele acelui 
Ovidius este...“ 

Urechea, Letop. 1 p. 195: „Apoi 

singur Jon Vodă cu vr'o 600 de oa- 

meni s'au lipit la baltă la Cahul unde | 
era: oastea turcâscă,..“ 

Costachi Negruzzi, Cântec vechiu: 

„— Nu scii, care e balta unde-aii 
perit atâta călărime leşâscă, în vremea, 

Domnului Constantin Cantemir? am 

întrebat pre călăuzul mei. 

„—N'a fost nici o-dată baltă, ci nu- 
mai un loc hleios, plin de mla- 

ştine, colo de vale, 

»„— Unde mi se înglodaseră roţile 
trăsurii? 

„— Aşa...“ 

Bălţile fiind în genere f6rte pescose, 

formâză, o însemnată ramură de venit 

teritorial, care ne întimpină mereii în 

vechile cris6ve, unde balta e privită, 
une-ori chiar mai pe sus de sat, - 

Gavril Proţul, Mss. 1682, ed. Erbi- 

cânu, p. 136: „şi o am adaos [Curtea 

„-de-Argeş] şi cu bălți cu pâşte, cu sate 
şi cu 'Ţigani...“ 

Constantin Brâncoven, 1693 (Cond. 

Mss. în Arch. Stat. din Buc.) p. 37: 
„Săi fie lui ocină toată moşia satu- 

lui Ulmuleţului ot sud Teleorman cu 
vii şi cu balta...“ 

Cântec de nuntă din Bucovina:   
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Codrii 

Cu urşii, 

Mâgurele - 

Cu fârele, 

-  Bâtcele 

Cu ciutele, 

Stâncele 

Cu caprele, 

Rediurile 

Cu vulpile, 

Bălţile 

Cupescele, 

Satele 

Cu fetele, 

Câmpiile 

Cu florile, 

Poienele 

Cu ginele, 

Dumhrăvele 

Cu isvârele.., 

(Marian, Nunta p, 169). 

In România tot lungul Dunării for- 

m6ză o immensă zOnă de bâlfi. 
Legiuirea Caragea 1818 p.26: „Clă- 

caşul să nu poată să vâneze peşte în 
neleşteul stăpânului, dar în bălțile 
Dunării să vâneze peşte, dând câte 

un pește la zece...“ 

Radu Popescu, Cron. (Magaz. ist. IV 

p. 52): „Hanul sai dus în sus pre 
baltă cătră Cerneţi...& 

Acelaşi (ibid. p. 107): „se tindea 
Brăilenii până la oraşul Flocii pe baltă 

în sus, şi despre Rimnic şi Buzău se 

tindea pănă în apa Buzăului de stă- 

pănia pământul şi satele, şi pusese 

subaşi prin sate şi scaun pe balfă de 

lua vamă din tâte cele ce eşia din 

bălți şi lua, dişmă de pre moşiile ţării. 

Aşişderea Dărstorenii sai tins de ai 

luat tote bălțile dela oraş în sus pănă 

la Gr6ca, şi între bălți pre unde este 
uscat făcuse tot sate turceşti cu su- 
başi...* 

De aci, aşedată între Dunăre şi Car- 

pați, România întregă este privită de 

cătră popor ca: „dela baltă pînă la 
munte“.
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Jipescu, Opincaru p. 126: „traiu tău 
d8 vecuri aşedat dăla baltă pînă dîn- 

colo dă munte...“ 
Doină muntenescă : 

Măridră dintre bl 
Cu dragostea m patru părți... 

(G. D..£., Poes. pop. 312) 

în oposiţiune cu: 

Albo, Albo dela munte... 

Locuţiunile proverbiale ai în vedere 

mai ales natura cea stătătore a bălții 
şi bogăţia de pesce. 

Ion Crângă, Scrieri I p. 141: „ba 

sa însura la tâmnă, ba la iârnă, ba 

la primăvară, ba la vară, ba iar la 

tâmnă, ba vremea trece, flăcâul începe 

şi ei a se trece mergând tot înainte 

cu burlăcia, şi însurătârea remânea 
baltă...“ | 

Ibid. p. 230: „Fostiai şi d-ta la ti- 

nereţe, nu ic, dar acum îţi cred; d6! 
bătrâneţe nw's? cum n'or sta trebile 

baltă 1... 
Proverb: „Are balta pesce“ (Tara- 

nouă 1887 p. 536). 

Altul: „ride vîrșa de baltă“ (Don- 

cev, Curs de limba română 1865 p. 
59), sinonim cu: „ride dracul de po- 

rumbre negre“. 

Glumă din Arddl: 

Tâtă fata 

Sare balta, 

Numai ştirba 

Scote limba, 

Da şi 6rba pipăia, 

Drăguţ, să saie şi ea! 

U. B., Trans, p. 434). 

Descântec de „Lele“: 

V& ducetți în locuri depărtate, 

In baltă, trestie, pustietate, “ 

Unde popă nu tâcă, 

Pata nu jâcă... 

(G, D. T., Poes. pop. 380).   

Despre un om bât: „i se obiâncesc 

picidrele ca cânepa când o scoţi din 

baltă“ (R. Simu, Trans., ce. Orlat). 

Despre cine-va care cântă prost: 

„cântă ca un boii de baltă“ (ibid.). 

v, Bătlan, 
După credinţa poporului, baltu este 

o reşedinţă favorită a dracului, de aci 

vorba: dracul din baltă, la Cantemir 

(Descr. Mold. ed. Papii p. 141) „dra- 

cul in valle daemones appellant, 

quos aquas habitare credunt“, unde 

vale este sinonim cu balță, ca şi la 

Urechea, Letop. I p. 203: „mare să- 

cetă sai “făcut în ţară, căt ai săcat 
toate izvoarele, văile, bălile, şi 

unde prindea mai *nainte peşte, acolo 

aa cu plugul...“ 

Ghicitorea despre „buric“: 

Cuibul borzei | 

In mijlocul băi. 

(G. D. T., Poes. pop. 218). 

__Ghicitorea, despre „stele“: 

Dela: baltă piw la munte 
Tot zale mărunte. 

(ibid 246). 

Aceiaşi ghicitâre şi despre „furnici“ 

(Ţara-nouă 1887 p. 162). 

A. Odobescu, Scrieri I p. 174: „cădă 

înțepenit într”o baltă de sânge...“ 
Mai multe localităţi în România saii 

locuite de Români pârtă numele de 

Baltă, dintre cari cele mai importante 

sînt: oraşul Balta în Podolia lingă 

Nistru, „Cetatea-de- Baltă“ în Ard6l şi 

tărgul Bălţi în Basarabia. 
Enachi Cogălnic6nu, Letop. III p. 

269: „lar la Balta nemerind nişte - 

Mărzaci cu câtă-va Tătărime, şi vă- 

zând pre Căzaci opriţi acolo cu atăta 

avere, ati omorit şi pre Căzacă şi pre 

urci, şi luănd averea şi-aii căutat de 

tr6pă...“
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Urechea, Letop. IL p. 122: „două 
cetăţi “mari la Ardsl, anume Palla și 

Ciceul...“ ; tot acolo p. 171: „cetatea 
de Baltă...“ 

Balada „Jicmond Craiul“ : 

Cetatea de Baltă 

Dintre tâte îi naltă, 

Naltă *n foişore, | 

Măruntă *'n pridvâre... 

(Tara-nouă 1887 p. 190), 

Doină din Basarabia: 

Maica s'a luat; prin ț6ră 

Să ne strîingă grămăgicră, 

Să ne deie n Bălţi la şcolă, 
Mai bine-am muri de bolă! 

Moscălesce să 'nvăţâm, | 

Şi la 6ste să întrâm... | 

(Alexandri, Poes. pop.2 104). 

Românul baltă este d'a-dreptul sla- 

vicul blato, cu acelaşi vocalism 

ca în românul „daltă“ din slavicul 
„dato“ (cfr. gard = rpaam). Cuviîn- 

tul există în t6te dialectele slavice. 

Dela Români, cu vocalismul nostru 

caracteristic bal- = bla-, cuvînțul a 

trecut la Albanesi baltă şi la Neo- 
greci fcâzq sai făiros. E şi mai 

interesant că Rutenii, deşi aveai deja 

acâstă vorbă din fondul slavic comun 

sub forma boloto, totuşi ai mai 

împrumutat apoi dela Români pe baltă 

(Zelechowski, Ruth. Wtb. 1, 41). 

v. Băităreţ. — Băltocă. 

Balţ (plur. balfuri), s.n.; 10. bande, 

bamdelette, bandeau, lacet, lacs; 20, 

voile, surtout voile de fiancce. 

Lexicon Pudan: „balţ, laqueus, die 

Schlinge“. | | 
Laurian-Massim: „balţ, 10. cere de 

fer cu care buţile rotelor se l6gă la, 

capete sai pe la mijloc; 20. la Ma- 

cedo români legătură de cap, mai ales 

albă; 3%. în genere laţ, ochiu, faşă   

cu care se prinde, se l6gă, se încinge 
şi se strînge ce-va“. : 

Dr. Obedenaru (Dicţ. macedo-român 

Mss. în Acad. Rom. î. 1 p..37): „Batu, 

pl. balțuri, se dice o legătură albă de 
cap de femeii, de. unde verbul îm- 

bălţare=a se lega la cap“. 
Accepţiunea, cea mai interesantă este 

aceia, de „voile de fiancâe“, prin cure 
balţ e sinonim cu hobot, sovon 
sai zovon, tulbent, nimiteţ, 

potilat şi procov, termeni între- 

buinţaţi cu acelaşi sens în diferite 

regiuni ale României, balţ mai ales în 
munţii Bucovinei, în unele părţi ale 

Transilvaniei şi la Românii din Ungaria. 

„Bailţ = vălul de miresă, petela albă 

ce împodobesce creștetul miresei“ (V. 

Vaida, Tribuna din Sibiiu 1890 No. 85), 

Descântec de „Lele“ în regiunea Nă- 

săudului: 

In virful munţilor, 

In cruşile bradilor, 

In cununa fetelor, 

In balțul mireselor... 

(Şăin6nu, Ielele p. 12). 

Ș. F. Marian, Nunta la Români: 

„In Selagiu duce nănaşa în presara 

cununiei balțul, cu care are să se 

îmbălţeze mirâsa, la casa mirelui 
şi aice îl dă ea nunelor ca să/l tivescă. 

Nunele, luându'l, îl tivesc cu primă 

mieriă. Fac apoi din altă primă trico- 

loră, precum şi din sasâii saii bărbenog 

(Vinea minor), după cum se numesce 

planta acâsta în Chior, o cunună pe 

care o cose pe balj, astfel ca atunci 
când vor pune-o miresei pe cap să 

vină, tocmai d'asupra frunţii...“ 

Balţul pâte să fie alb, adesea e roşu, 

une-ori de altă culâre, 

Deja Cihac (|, 21) a recunoscut în 

bal; pe latinul balteus sai bal- 
teum „ceinture“ şi a adus următâ- 
rele paraleluri romanice: „it. esp. port.
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balteo bauărier; it. balza bordure, 

frange, precipice, balzo rebondisse- 

ment; esp. balza banniere, balzo 

neud; port. balsa, balza haie 

vive, bannitre, balso câble; bresc. 
balsa bord, entraves, queue d'une 

robe; ferrare balz tortis de paille; 

parm. balz bord; piâm. baltia bran- 

dilloire ; reggiano belza entravest. 

Nu t6te paralelurile acestea sînt co- 

recte: după obiceiul seit, Cihac ame- 

stecă la un loc elemente eterogene 

(cfr. Kărting, Roman. Wtb. v. balsa et 

balteus), ba mai adaogă încă că balj 
se rostesce în popor bilţ şi gîlţ, 

ceea ce e fals; nove ne ajunge lati: 

nul balteum, de unde vine d'a- 
dreptul românul balf. Lătinesce bal- 

teum era un termen curat milită- 
resc: nu „ceinture“, ci „ceinturont, 
cingătâre pentru armă, une-ori „san- 
gle“, chingă de cal.. Vălul de mir6să în 
specie se chiima lătinesce „flammeum“. 

Dela Români aii împrumutat pe balț 
Rutenii : „băletzi Kopftuch der 
Frauen“ (Zelechowski). 

V. Hobot. — Bălțat.-— Bolindeţ. 

Bămă s. bâmiă s. bâmbă (pl. 
bambe, bame, bamii), s. f.; t. de Botan.: 
Hibiscus esculentus, gombaut, corne 
grecque. „Legumin6să de forma unei 
teci de ardeiu, plină de seminţe“ 
(L. M.). 

A. Pann, Povestea vorbei, I, 195: 

Pe patlagelele 'n roşu îmbrăcate 

Şi pe cele ?n vinăt, ce sint veninate; 

Bamiile încă, loboda şi ştirul 

Să se afle faţă să "'mplinâscă şirul... 

Turcul bamia (Şăin6nu). 

v. !'lurc. 

Ban (plur. Bai), s.-m.; 10, d'a- 
bord prince ou souverain de la Petite- 

Valachie, plus tard vice-roi de la mâme   
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province, enfin le premier des boyards 

de ia Valachie ; 20. dignitaire moldave, 

întermâdiaire entre le grand-poite-6pâe 

et le grand-6chanson. Se dicea general- 

mente vel:Ban, slavonesce neauku ban, 

adecă „mare Ban“, şi aşa deja în do- 
cumentele cele mai vechi. 

In Moldova boieria de Ban sai vel: 

Ban se întroduse abia pe la înce- 
putul secolului trecut saă cu puţin 

înainte. 
Gheorgachi Logofăt, 1762, Letop. III 

p. 292: „...vel Postelnic, vel Spatar, 

vel Ban. Insă acestă boierie a Bă- 

niei în vechile vremi n'ait fost, şi 

nu de mult s'aii adaos şi acâstă boie- 

rie, făcându-i-se şi venit un ban de 

drobul de sare dela ocnă. După vel 

Ban, vel Paharnic, vel Vist, vel Stol- 

nic şi vel Comis. Şi fieşte-care boierie 

se păzia, şi se cinstia la rânduiala sa...“ 

Introducerea cea statornică a boie- 

riei de vel- Ban în Moldova dateză 

din anul 1705, cu a doua venire la 

Domniă a lui Antioh Cantemir, despre. 

care Ion Neculcea, Letop. Îl, 313, dice 

așa: „pre Lupul Bogdan iar Vai pus 

Hatman, pre Maxut vel Postelnic, pre 

Ilie Cantacuzino vel Spatar, pre Savin 

Zmucilă vel Ban; şi de atunce se 
aşăză acestă boierie cu temeiu în 

Moldova de este aşezată la rând, că 

mai înainte vreme, deşi era la vre-un 

Domn, une-ori şedea mai sus, iar alte 

ori mai gios: dupre cum le fusăse 

alte boierii, aşa şede şi cu Băniea 

la divan; iar de aci înainte i sai 

aşezat răndul după Spatarul cel mare, 

şi i S'aii făcut şi venit boieriei căte 
un ban de drobul de sare dela Ocnă...“ 

Era o imitaţiune nominală forte 

scădută a treptei de mare Ban din 

Muntenia, unde acestă boieriă a fost 
în adevăr „mare“ şi n'a încetat nici o- 

dată de a sta în fruntea tuturor celor- 
lalte.
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Cantemir, Hron. II p. 372: „pănă 

astăzi Banii în ţara Muntensscă, mă- 

car că supt ascultarâ şi voia Domnu- 

lui sânt, însă după privileghiile— poate 

fi — carile d'inceput au fost având, şi 
la, boterie sânt mai de frunte, şi altă 

putere au peste Olt, nu numai a 

giudeca, ce şicu moarte pre 

vinovaţi a căzni, şi tot acel 
vechiu titlu de Ban îşi ţân...“ 

Inlăturându-se innovaţiunea cea din 

Moldova, istoria Băniei ne înfăţişeză 
patru peri6de: 

10%. Pînă pe la 1300 Banul Seve. 
rinului era singurul suveran al Ol- 

tenici; 

20%. De pe la 1300 pînă pe la 1600, 

de 'mtâju Ban al Severinului, 
apoi Ban al Craiovei (Ist, criţ. 21 

p. 81 $ 21), une-ori Ban al Mehe- 
dinţului ca în actul latinesc dela 

Vlad-vodă din 1511: „Radulo Bano 

de Mehedince“ (Marienburg, Kleine 
Siebenb. Gesch. Pesth 1806 p. 224), 

câte o-dată Ban al Jiiului ca în- 

tr'un crisov din 1538 (Condica Mss, a 

mănăstirii Govora 1758, în Arch. Stat. 
din Buc. p. 111; cfr. Venelin, p. 164), 
Banul scădu la a doua trâptă după 
Domnul 'Ţerei-Românesci, dar era, mai 
tot-d'a-una din dinastia Basarabilor (v. 

Banoveţ), rudă, fârte de aprope al Dom- 
nului, care *] numia şi! lăsa să fie 
stăpân peste cele cinci judeţe ale Ol- 
teniei, având o curte a sa princiară 
deosebită la Craiova, o judecată, o 
armată etc.; 

3%. De pe la 1600 pînă pe la 1700 Ban 

al Craiovei= un fel de vice-rege al 

Olteniei, numit de cătră Domn dintre 6- 
menii cei mai de frunte, mai ades dintr'o 
veche familiă boierâscă, rar din străini, 

exercitând în marginea celor cinci ju- 

deţe o auţoritate administrativă şi 
judiciară aprâpe suverană ; 

40, De pe la 1700 încâce pînă la 

BAN 
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stingerea vechii organisaţiuni ierar- 

chice, Ban al Craiovei= primul 
boier al Ţerei-Românesci, une-ori Fa- 

nariot, figurând în fruntea sfatului 

domnesc, reședând tot-d'a-una în Bu- 

curesci şi bucurându-se de o autoritate 

curat nominală asupra Olteniei, . unde 
administraii de fapt „ispravnicii“ de 

judeţe sub o supremaţiă a unui „cai- 

macam al Craiovei“. 

Cu tâtă scăderea treptată a impor- 

tanţei politice, Banul remase pînă la 
urma urmelor un personagiu atât de 

mare, încât chiar în ultima peri6dă 

dede nascere la locuţiunea proverbială : 
„voia la dumnsta ca la Banul Ghica“ 

cu sensul de: poţi să faci tot ce'ţă 

place. 
O colindă muntenâscă, în care se 

închipuesce vorbind un „Lixandru- 

vodă“: 

Slujâsce'ni, slujesce 

Pîn” la Sân-văsii 

Să *mpart boierii, 
Că te-oiu ridica 

Ban la Craiova, 

Şi tu căii băni 

De te'i ferici... 

| (G. D. T., Poes. pop. 18. 

unde e fârte interesant verbul bă- 

nesc corespundător lui „domnesc“. 

Balada „Radu Calonfirescu“ : 

Bani Suverinului, 

Caimacanii Oltului 

Şi boierii tirgului 

Stau la drepta Domnului 

Cam în faţa cortului; 

Jar la stânga Domnului, 

Domnului şi Banului 

Şed Buzescii 

Şi Căplescii... 

(bid. 478). 

Sint casuri când ui fost tot-o-dată 

doi Bani de Craiova, deși nu se scie 

cam ce fel anume să fi fost între dinşiă
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despărţirea de atribuţiuni. Aşa sub 
Vlad-vodă "Ţepeş, la 1486, erai Bani 

„jupan Dimitru Ghizdavăţ“ şi „jupan 

Dâtco“ (Col. |. Tr. 1876 p. 469). Aşa 
erăşi la 1602 sub Simeon-vodă Movilă 

Oltenia era administrată în acelaşi timp 

de „Voda logofăt“ şi de „Sidor“, amiîn- 

doi de o potrivă Bani de Craiova: 

„Baun kpaagein“ (Cuv. d. bătr. |. p. 

125). Este probabil că acestă redupli- 

care a Băniei se făcea numai în 

timpuri grele, atunci când unul din 

Bani trebuia să fie concentrat asupra - 
administraţiunii ostăşesci a Olteniei, 

pe când cel-alalt remânea cu admini- 

straţiunea civilă, adecă cam în acelaşi 

mod cum se rînduiaii în Moldova câte 
doi părcălabi la districtele cele impor- 

tante din punctul de vedere milităresc 

(v. Pârcălab). 

Un specimen de „carte de judecată“ 
dela un Ban de Craiova: 

„t Jupan Dragomir vel Ban cra- 
levskii. Seriim cart6 noastră sfintei 

mănăstiri Tismânei şi părintelui Stefan 
igumenul, ca să aibâ a ţin6 pre Radul 

den Tismana rumănii să fie sfintei 

mănăstiri şi cu toţ fetorii lui, pentru 

că acest rumăn Radul ce scrie mai 

sus au fost de moşie al sfintei mănă- 

stiri, iar Vintilă post den Glogova şi 

Ghin6 post den Cătun ei au zis că 

aste rumăn al lor den Bae; de-acia 

Sau părăt aceşti boiari ce scrie mai 

sus cu părinţii den mănăstire înna.- 
int Hrizei Banul Dumnezeu "1 

pomenâscă de faţă, şi s'au adevărat 
că iaste rumăn sfintei mănăstire; iar 

de-acia Pau tot ţinut mănăstir6 cu 

pace; iar acum iar s'au sculat acești 

boiari ce scriu mai sus de-au venit, 

înnainte noastră cu pără de 

faţă cu părintele Stefan igumenul, 

zicănd că iaste rumănul lor, iar noi 

am căutat şi am judecat pre 

lege derâptă şi am adevărat cum iaste   

2408 

rumăn sfintei mănăstire şi dat a fi 

rumăn şi de Hriza Banul; noi 

încă am dat să fie rumăn Radul şi 
fetorii lui şi tot n6mul lui sfintei mă- 

păstiri în vecii neclătit, sau rămas 

Vintila, post şi Ghin6 post de l6ge şi 

de judecată, ş'au zis şi ei înnainte 

noastră cum să nu mai scornâscă, 

părâ, ce să fie rumănii Radul sfintei 

mănăstiri, cum scrie mai sus; iar cine 

va, mai scorni pără de acum înnainte 

să nu se crâze. Acasta seriim, inak 

da nâst po nasemu receniiu. Pis u 
Tismană iun 12 16 7151 (1643). (LL. 8.)“ 

(Doc. Rom. il No. 11 în Arch Stat. 

din Buc.). 

Nevesta saii văduva unui Ban se 

dicea Băn6să. 

Un zapis din 1656 (Doc. Rom. I No. 

125 în Arch. Stat. din Buc.): „seris'am 

eu Ilena Bănesa Buzasca împreună 

cu fiiu-mieu Matei acesta al mieu zapis 

ca să fie de mare crediinţă la măna 

“Vladului spătar ot Oteteliş, cum să 

se ştie că au botezat fiiu-mieu Matei 

un cocon al dumnialui de şau pus 

numele lui Matei, deci căndu au fost 

la tunsoare hărăzit'au coconului partia 

noastră de moşie den Ciupercâni den 

vadul Diiului, moşăia noastră den 

moş den strămoş al nostru dela Ba- 

nul Vladul...* 
Un zapis din 1699 (Doc. Rom. I No. 

190 în Arch. Stat. din Buc.): „Adecă, 

eu jupănâsa Maria Bănesa, care 

au fostu a răposatului Barbului biv 

vel Ban Milescul...“ 
De aci mai multe localităţi în Ro- 

mânia numite Băn6să, precum şi 

satul din Teleorman Storo-bănâsa, 

mai bine Stara-Băn6sa „Bănâsa 

cea bătrână“. 

Terarchia curţii princiare la Români 

era modelată întregă după tipicul bul- 

gar din epoca Asanilor, adecă după 

ierarchia, bizantină slavisată : logofăt =
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ioyoYtrus , Vornic = ABOpKHHEm, Spa- 

tar = orraYaoqs, stolnic = cToannuikn 

ete. Numai Pan se sustrage acestei 

ierarchie , fiind o demnitate supra-ie- 

rarehică cu mult mai veche. 

Intre anii 1350—1450 titlul de Ban 
al Severinului figura câte o-dată 
în titulatura Domnilor 'Terei-Româ- 

nesci; bună-6ră: 

In crisovul din 1860 dela Vladislav 
Basaraba, păstrat în Archivul muni- 
cipal din Braşov (Marienburg, Kleine 
Siebenb. Geseh. Pesth 1806 p. 189): 

„Weyvoda 'Transalpinus et Banus 

de Zeurino“, iar pe pecete: „WEY- 

VODA TRANSALPINVS BAN Dă 
ZEV RINO DUX DE FVGRVS*, adecă 

„Banul de Severin“ mai pe sus de 

„Duce de Făgăraş“. 
In doue acte din 1390 şi 1391 Mircea 

cel Mare se întituleză: „Woyuoda 
'Transalpinus, Ffogoras et Omlas Dux, 

Severini Comes“, iar pe pecete: 

„WAIWODA TRANSALPIN BAN DE 
CZW RINIO“. (Docum. Hurmuzache p. 

322, 834), unde este interesantă tra 

ducerea lui Ban prin „Comes“ (cfr. 
ibid. p. 374). 

Pe un alt sigil al marelui Mircea 

din 1411:,„,BANI SEVERINIENSIS* 

(ibid. 473). 
Tot dinsul, într'un crisov slavic din 

1406 (Venelin, Vlacho-bolgarskiia gra- 

maty p. 22), îşi dă titlul: „stăpân al 
Băniei de Severin (Ghkaepnnekoms 

EanemaS FoenoAnun).“ 

La 18 Iuliu 1387 istoria ne arată 

pe un mare demnitar unguresc Ste- 

fan  Losonezy întitulându se „Banus 

Sewrinensis“, fiind-că administra re- 

giunea Mehadiei şi a Almaşului din 

Temeşiana actuală (Kemâny în Kurz's 

Magaz. II, 304); şi 'n acelaşi an la 

27 Iulii, aprope tot atunci, Mircea 

cel Mare hărăzia sau întăria mănă- 

stirii Tismâna mai multe proprietăți   

în Oltenia propriii gisă (Arch. ist. III: 

p. 191), adecă era „Banus Sewri- 
nensis“ în t6tă puterea cuvintului. 
Noi am explicat deja altă dată (Ist. 

critică I $ 11) că întregimea, stăpâ- 

nirii Banului de Severin înainte de 

1400, şi chiar ce-va mai încâce, era 
Oltenia şi porţiunea orientală a Te- 

meşianei cam pînă la riul Caraş. 

Rare-ori însă, bună-oră în ultimul 

pătrar al secolului XIII şi *n primul 
pătrar al secolului XIV, apoi în al 

treilea pătrar din secolul XIV şi ?n 
primul pătrar al secolului XV, afară 

de intervaluri de tot scurte, Basarabii 

veuşiaii a cuprinde întregul acest, te- 

ritoriii. Cele mai de multe ori regi- 

unea Mehadiei şi mai ales al Alma- 

şului remânea sub stăpânirea Ungu- 
rilor, cari îndată rînduiaii acolo pe un 

„Banus Sewrinensis“ din partea lor, 

pe când ajtmintrelea diceaii în diplo- 

mele lor că „honos Banatus Sewri- 

nensis vacat“, | 
Primul „Banus Sewrinensis“ de a- 

cezi fel al Ungurilor, întru cât se 
p6ie constata prin documente, a fost 

un „Leukus“ la 1233; şi aprope la 
acelaşi timp se referă următorul pa- 

sagiii din cronica, orientală a lui Fazel- 

- ullah-Rasid (D'Ohsson, Hist. d. Mon- 
gols, I p. XXXV): „ln primă-vera 

anului 1940 principii mongoli trecură 

munţii Galiției pentru a întra în ţera 

Bulgarilor şi Ungurilor. Ordă, carele 

mergea spre drâpta, după ce a trecut 

țera Oltului, îi ese înainte Bazaran- 

bam cu o armată, dare bătut...“ A- 

decă: dinti'o parte spre apus era 

Banul de Severin cel unguresc Leukus, 

iar de altă parte spre resărit era Ro- 

mânul Basaraba-ban. 

Negreşit, nu atunci pe la 1230 în 

ajunul năvălirii mongole, ci eu mult 

mai de "nainte se vor fi înfiinţat „Banii 

de Severin“, şi anume cei românesci,
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de Gră-ce cei unguresci n'au fost nici 

o-dată decât un fel de reacțiune con: 

tra Basarabilor, un titlu aşa dicând de 

contrabandă. Nu este o  socotâlă 

încărcată de a crede că Bănia cea 

oltenâscă trebuia să fi existat deja cel 

puţin de vrun secol, cam de pe la 

1100 — 1150. 
Intre 1189—1378 principele  Bos- 

niei îşi dedea titlul de Ban şi de 

mare Ban: Bannh BeaHkH. Pe la 1253 

ne întîmpină un Ban la Ragusa 

(Daniti6, Rjeănik 1 p. 25). In Slavonia, 
Croaţia şi Dalmația, Bană apar pe la 

1150; în Serbia, aşa numiții Bani de 

Maciva, „Bani Machovienses“, pe la 

1270 (kejâr, Cod. Diplom. passim). 

'Temeşiana n'a fost nicio dată Băniă, 

ci numai din causa legăturei sale cu 

Oltenia, cării îi aparținuse în parte 

din timp în timp, şi-a căpătat nu- 

mele cel modern de Banat, pentru 

prima 6ră abia în secolul XVI sub 
forma de „Banat de Lugoş şi de Ca- 

ransebeş.“ 
v. *Băânat. 

In Ardgl, de asemenea, n'aii fost 

Bani ; Românii de acolo cunosceait 

însă pe cei unguresci pe de o parte, 

bună-6ră la 1275 „Alexander Banus 

Comes Scibiniensiset de Doboka (Fejer, - 

Cod. dipl. V, 2,298), iar pe de altă parte 

cunosceaii pe Banii Basarabi din Ol- 

tenia, ast-fel că .suvenirea Banilor, 

ca şi când ar fi existat chiar în Ar- 
Q6], s'a păstrat în poesia poporană, 
de exemplu: 

Ei sînt Niţa Banului 

Din ţara Ard6lului.., 

(Pompiliii, Balade p. 61). 

„Banul din Ardel“ e cunoscut şi'n 

poesia, poporană epică a Serbilor: 

«.. bana Hrdelita, 

Hrdeliskoga bana.... 

(Bogisic, Narodne piesme p. 93).   
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La Serbi însă titlul de Ban se pu: 
tea aplica într'un mod onorific la ori- 

ce principe sai om puternic, iar în 

Ragusa şin Muntenegru el se între- 
buinţăzi pînă astădi cu sensul de 

„Seigneur“ sait „monsieur“ (Karadzic, 
Lex. ad voc.). 

Bulgarii n'a avut pe Bani, dar ai 
cunoscut. pe cei din Oltenia şi pe cei 

din Serbia, încât în poesia epică bul- 

gară Ban e apr6pe sinonim cu Craiu, 
bună-6ră: 

S6 sobrale, s6 nabrale 

Do tri Bana, do tri Kralia, 

Vo grad Solun na Solunski 

Na Solunski sodum kuli... 

(Miadinnvizi p. 246). 

sail : 

Sednala ie Kraliovitza, 

K raliovitza Banovitza 

Na visoki-te palati... 

(ibid. 258). 

adecă: „sai adunat, sai nemerit 
vro trei Bani, vro trei Crai, la o- 

raşul Tesalonica, la cele şâpte turnuri 

de acolo“; şi: „şedea Crăâsa, Cră- 

6sa Băn6sa, în cele nalte pala 
tură. ,& 

Dan Basarab, fratele marelui Mircea, 

trăesce pînă astădi în poesia popo- 

rană bulgară, mai ales în colinde, sub 

numele de „Dan-Ban, Dan-Vodă“: 

Dave Bane, Dan Voivodo... 

(Sbornik, Y, 12, etc.). 

Din cele de mai sus resultă că în- 

ființarea Băniilor peste tot se urcă 

istoricesce cel puţin la secolul XII, 
între 1100-— 1200, 

Schafarik, şi alţii după dinsul, pre- 

tind a găsi pe Ban la Croaţi deja în 
secolul X în fodvos şi foecvos din 
Constantin Porfirogenet; dar elemen-
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tul vocalice în aceste doă forme in- 
dică învederat pe slavicul goie- în Boe- 
kâTH „pugnaref, on „miles“, ROIEROAA 

„belli dux“,'de unde gotann =focvos, 
fosdvos este o formaţiune serbâscă tot 

aşa de corectă ca Eotann „bellator“ de- 

la cn „pugna“. O observaţiune ana- 

l6gă, o făcuse deja Diefenbach (Kuhn's 
Zeitschr. XI, 287): „fosdvos, foavos, 

deutet eher auf sl. vojun, vgl. ngr. 
BoaBddost. Să, mai adăogâm pe bohemul 

volan „ostaş“ (Jungmann, v. Wogan), 

Constantin Porfirogenet dară nu vor- 
besce de loc despre Ban, deşi de al- 

mintrelea Banul putea să fi petruns 

deja la Serbi de pe atunce. 

La Bizantini, prima menţiune de- 

spre Ban la Serbi ne întimpină abia 

în secolul XIII la Cinnam (Matzenauer, 

Cizi slova p. 104) sub forma, pravos, 

singură, care corespunde lui ann. 

De unde 6re vîne cuvintul? 

Pentru al latinisa cu otri-ce preţ, 

Laurian şi Massim (Gloss. 58) pe de 

o parte explică pe foscvos din Con- 
stantin Porfirogenet prin bo uan „avut 

în turme de boi“, iar pe dealtă parte 
se acaţă de glossa lexicografului ale- 

xandrin  Hesychius din secolul IV: 
„Băvvas, Baoiheis muga Jade, 

0 dă pâpiozoc doyovt. E uită că: 
1. dintrun latin bovznus trebuia să 

se facă la Români bouân, nici o 

dată bouan; 2. Bosdvos din Porfiro- 

genet, după cum am constatat'o mai 

sus, este. volan, far nu Ban; 3. 
„ragă lahorcus“ la, Hesychius însem- 
n6ză::pe Grecii din Italia sudică, nici 

decum pe Latini ; 4. între epoca romană 

şi între prima apariţiune istorică a Ba- 

nului este o multi-seculară întrerum- 

pere, care nu pâte fi nesocotită pentru 

Simplul hatâr al unei etimologie de 

tot arbitrare. 

Ban latin nu este şi nu pste fi. 

E adevărat însă că Serbii Pai pri- 

  

  

mit dela -Români, dar pe o cale cu 
totul alta. 

Cuvintele curat persiane, ca „cio- 
ban“ bună-6ră, străbăteaii în vâcul 
de mijloc în regiunea dunărână mai 
cu samă prin mijlocirea, celor dot 
mari popore turanice năvălitore, Pe- 

cenegii şi Cumânii, cari veniai în 
_Carpaţă după o lungă şedere la c6- 
stele Persiei. Un vocabular cumanic din 
secolul XIV, ajuns din fericire pînă la 
noi, este plin de persianisme (Kuun, 
Codex Cumanicus, passim). ki bine, 
nemic nu pâte fi mat persian ca Ban: 
ban (=zendicul van) „possessor, 
dominus, vir magnus, illustris“ (Vul- 
les, I, 184). Dela Persiani bân a 

trecut la toţă vecinii lor, 'Turani şi 
ne-Turani. Aşa la Armeni compusul 
marz-bân era titlul capului oștirii 
(De Lagarde, Abhandl. p. 64). Alanii 

din Caucas, când aii înaintat în Eu- 

ropa împinși de Huni, unul din prin- 
cipii lor se chiima „Sangi banus* 
(Jornand.). 

Continuitatea, teritorială dela Ol- 
tenia prin Serbia pînă la Adriatică 

este învederată. Pe acest spaţiii geo. 

graficesce nentrerupt, pecenegul saii 

cumanicul Ban „Domn“ nu putea să 
căl&torescă decât plecând din Romă. 

nia, prima, staţiune balcanică a Pe- 

cenegilor. şi a Cumanilor, ast-fel că 

după mine nu este nici o îndoslă 

că Oltenii avuseseră pe Bani îna- 

inte de a'i fi căpătat Serbii. Ce-va 
mai mult; gonită prin invasiunea ma- 

ghiară, ramura românâscă cea, aşedată 

de vecuri în Pannonia, după cum am 
ar&tat'o în studiul cel introductiv la 

volumul de faţă, se revă&rsase în parte 

în secolii X—XI tocmai asupra Bosniei 

şi Dalmației, adecă acolo unde ne în- 

timpină cele mai vechi Bănii ale 

Serbilor. De aci resultă, că în acea
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epocă — o epocă în care o mare parte 

a României era cuprinsă de Pecenegi, 

ast-fel că contimporanul Suidas dice: 
« lăxeş, oi văv IMartivazirai deyonevor — 

în acea epocă Oltenia avea deja Bani 

titlul pe care prin Românii cei din Pan- 

nonia ea la transmis Serbilor. 

Pe lingă titlul Ban, Românii ai a 

vut din aceiaşi vechime numele per- 

sonal Ban cu derivatele Bănilă,: 

Bănică, Bănâi, Banciu, Băn- 

cilă, Banş etc., despre cari se va 

vorbi mai la vale. 

v. 25 Ban. — Banoveţ. — Bănese. — 
Bâniă. — % Bănigor.— Basaravă... 

*Ban (plur. ban), s. m.; 10 mon- 

naie en gâneral; 2% sou, denier, billon. 

„In genere, monetă de ori-ce fel şi va- 

l6re ; în specie, o monetă de aramă 
de cea mai mică valbre“ (L. M.). In 

sensul general, banul este „numisma“ 

saii „pecunia“, jar pluralul bani însem- 

n6ză chiar „divitiae“ ; în sensul special 
este „denarius“ saii „obolus“; acâsta 

se pâte vede mai bine din următorele 

contexturi: 

Noul Testament Belgrad 1648, Matth. 
XVIII, 28: 

„era lui dstoriu 

cuosută debani... 

ibid. XXII, 19: 

“Arătaţi'm banul 

dăjaei. Iara ei a- 
dusără lui un 

ban... 

ibid. XXVIII, 12: 

.. bani mulţi d6- 
derâ vitâjiloriă.., 

Silvestru, 1651, p. 
3: 

Banii săi nu îi 

„dA în camătă, ..   

„„. debebat ei cen- 

tum denarios.. 

Oztendite _mihi 

numisma cen- 

sus. At illi obtu- 

lerunt ei dena.- 

riumu.. 

„.. pecuniam 

copiosam  dede- 

runt militibus.... 

XIV: 

Pecuniam su- 

am non deditad 

usuram...   
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unde la Coresi, 1577: „argintuli 

său.“ 

Biblia  Şerban-vodă 1688, Exod. 
XXX, 13: 

„„. doao-zeci de 

bani didrahmul... 

„.. Viginti oboli 

ipsum  didrach.- 

Ma... 

ibid. Jes. Nav. XXII, 8: 

„.. cu bani mulţi „. în divitiis 
aii mersu la ca- multis abierunt 

sele lori... in domos suas... 

Prin ban se înţelege obicinuit mij- 

locul metalic legul de transaciiuni, şi 

ceea ce represintă acel mijloc, după 

cum sint, bună-6ră, bană de hărtiă. 

Caragea, Legiuire 1318 p. 13:, Când 

tocmindu-ne dăm lucru pă bani nu- 

mai, sai pă lucru numai dar prețuit 

în Dani, sau şi pă Dani şi pă lucru 

mal puţin la preţ decât bană sai 

de o potrivă, atunci acâstă tocmelă 

se numeşte vânzare...“ 

In acelaşi sens banul constituă o a- 

vuţiă metalică. 

Jon Neculce, Latop. IL p. 277: „când 

este mânia dela Dumnezeii, atunce 

nici mintea nu slujeşte, nici prie: 

tenii, nici bani...“ 

Mitropolitul Varam, Omiliar 1643, 

I f. 8335 a: „în trei lucruri dzace a- 

vuţiia, în bani, în veşmente, în pietri 

scuînpe; pentiac6 Domnulii aceste 
trei lucruri arată de spune, că banii 

să strică de rugină şi cheltuindu-să 

vrâmia 'i svărşâşte, veşmentele mo- 

iile le mânăincă, pietrile câle :scuinpe 

ce nice ruginescii nice moliile le mâ- 

năîncâ, de furi şi de tălhari pieri, şi 

toate trecii...“ 
In acest sens, banul =avere perso- 

nală, în cântecul din Moldova; 

Și dacă ei cheltuesc, 
Fii singur agonisesc; 

Ce aveţi cu banul meii, 
Judeca-v'ar Dumnedeu?... 

(Sevastos, Cântece mold. 258).
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Ca avuţiă metalică, banul e nu nu- 

mai de aramă, ci mai ales de meta- 

luri scumpe, de aur şi de argint. 

Ureche, Letop. I p. 162: „el le-a 
dat lor 70 galbeni, bani de aur...“ 

Cantemir, Hron. I p. 194: „întrun 
rând mi-ati adus Theodori Părcălabul 
de Galaţi un ban de argint...“ 

In privinţa transacţiunilor prin mij- 

locul banilor, frasa se construesce cu 

preposițiunea pe: a cumpăra pe 

bani, a vinde pe bani, a face pe bani... 

Nicolae Costin, Letop. II p. 47: 
„păgănii îşi cumpără robi pe bani 
şi în al şeptelea an. îi 6rtă...“ | 

Axinti Uricarul, Letop. II p. 167: 

„nişte cai ce se cumpărase pe bani 
crăeşti...“ 

Țichind6l, Fabule 1814 p. 142: „aler- 

gaţi plătiţi preoților să se facă pe la 

toate bis6ricile rugăciuni şi bdenii, so- 

cotind că şi sfinţii pre bani fac mi- 
nuni...€ 

Expus la contrafacere sai la despre- 
ţiare, banul este bun sai rei. 

In Pravila lui Vasile Lupul, 1646, 

ne întimpină un capitol întreg: „Pen- 

tru calpuzani ceia ce fac bani răi 

şi pentru certaria lori“, unde între 
altele (f. 40 a) se dice: 

„Banii cei răi săntu de trei feliuri 

mestecătură, ce să dzice aurulii cel 
curati ce are fi să fie ei'l spureă şi 
amestecă, argintului aşijdere, unulit 
amâstecâ cu arame, altulă faci chiar 

de arame şi numai că cel spoescii 

de-asupra cu argintii, acasta'i una; a 

doo, sare fi şi curaţi o samă de bani, 

ei fac mai mic de ce nu agungi la 

cumpănă, ce păgubăscii oamenii ceia 

cei iau; a treia, aşijdere să chiamă 

mentunoşii pentru căce chipulii şi serip- 

tura ce pune pre dânşii iaste mintu- 

noasă, nu iaste făcută den svat cu 

învăţătura, cui-va, ce pre furiş ca un 

lucru rău, drept-acâia de-are fi şi cu. 

35,186. III. 
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raţi cu nemică mestecaţi, şi de-are fi 
şi de plini la cumpănă, totu-i un lu- 
cru menciunos şi să chiamă minciu:- 
nos, soţi furtuşagului. Banii cei buni 
şi direpţi au patru lucruri pre'n 
pre giurul lori: întăi cela ce face 
bani să, aibă putere şi voe dela înpă- 
râţie sau dela Domnuliă locului aceluia, 
al doile să să faca în loci vestiti 
cum are fi în mijloculii tărgului să 
vadză, toţi, al treile să aibă chipii şi 
scriptură, cinstită, şi frumoasă, fară să 
nu fie făcută, acia scrisoare în vre-un 
chipii grozavii şi de ruşine; al patrulă 
jarâş să fie şi la cumpănă de plină, 

- nemică să nui lipsiascâ,..“ 
Cu schimbări mai mult ortografice, 

același capitol figureză în Pravila lui 

Mateiu Basaraba, 1652, p. 67. 
Puțin timp după Vasile Lupul, toc- 

mai un Domn din Moldova se apucă 

a fi calpuzan, făcând bani rei, a- 
nume Istrate Dabija. 

Nicolae Muste, Letop. III p. 10: 
„făcea şalăi de aramă, carii numai 
aice în ţară îmbla, 4 şalăi la un ban 

bun...“ | 
Do& zapise moldovenesci din 1665 

(Arch. ist. 1, 1p. 79—80): „bani proşti 
şalăi in zilele Dabijii vodă...“ 

v. Bănar.— Bănăriă. — Calpuzan. — 
Tarapanâ. 

In graiul de altă dată, fie-care cate- 
goriă de dări fiscale purtă numele co- 
lectiv articolat de banii urmat de spe: 

cificarea dărif la genitiv: bani biru- 

lui, banii haraciului, banii văcăritului, 
banii bairamului ete. 

Ion Neculce, Letop. II p. 289: „multă 

strinsoare făcea pentru rămăşiţa ba- 
nilor birului..,“ 

Nicolae Costin, Letop. II p. 83: „In: 
chisăse pe Rugină Sulgerul şi pe Ste- 
fan Luca Visternicul pentru dan n ă- 
păştilor..“ 

Amiras, Letop. III p. 127: „pănă 

10
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Sa împlini rămăşiţa cea păsuită şi 

banii pocloanelor..“ 

Ion Neculcea, Letop.1! p. 458: „[Cons- 

tantin Mavrocordat] aii scos banii st6- 

gului pe ţară, de tot omul căte 105 
parale...“ 
„Nicolae Vodă Mavrocordat, 1745 (Con- 

dica MSS. a Huşilor în Arch. Stat. din 

Buc. t. II p. 124): „l-am ertat ca să 

fie scutiţi de bană peceţilor, însă 

să nu fie oameni de ţară sai din cei 

ce aii lipsit Qin ţară şi acum să în- 

torcu farăş la urmă în ţară, ce să fie 

oameni streini cum zăcem din ţara 

unguriască sau dintr'alte părți...“ 

Lefile boierilor 1776 ed. Răşcanu, p. 
25: „Banii grosului dela cei ce se 

vor închide, cănd se vor slobozi...“ 

Cea mai mare unitate monetară era, 

punga de bani. 
Nicolae. Costin, Letop. II p. 128: 

„Fost'aii să dea Lupul Vornicul şi vr'o 

60 pungi de bani la Vezirul din ve- 

niturile ţării ce iei Domnii din ocne 

şi din vămi; ce alţi bani nu pr6 era 

fâră căt copeice şi dutce căte de 

patru bani şi timfi de cei noi mos: 

chiceşti...* 

Constantin Basaraba, 1695 (Condica 

mănăstirii Hurezul, MSS. 1754, în Arch, 

Stat. din Buc. f. 7 6): „Am dat dom- 

niia m6 la sfantul mormânt trei 

pungi de bani, adecă taleri 

1500...% | 
Ion Neculce, Letop. II p.205: „După 

ce s'aii dus Vasilie Vodă la Poartă, 

Paii închis Turcii în Edecule şi ?1 pâria 

Domnul Muntenesc şi Domnul Moldo- 
venesc şi Racoți Craiul Unguresc și 

sta tare asupra, lui să '] omoare Im: 

părăţia, şi giuruia 3000 de pungi 

de bani...“ 

Ibid. p. 413: „Turcilor Agi ce venia 

dela Poartă cu trebi, căruia era să, 

dee o pungă de bani, îida cinci-şese 

tot ca să 7] laude...“   

Ureche, Letop. 1 p. 146” „Trimis'aii 

la Impărăţia 'TPuarcilor pre Tăutul Lo: 

gofâtul cel mare cu slujitori, pedes- 

trime dărăbani, de aii dus birul zece 

pungi de bani...“ 

v. Pungă. 
Monetele străine cele mai variate cir-. 

culaii la Români (Peyssonnel, Com- 

merce de la. mer noire 1787 t.1ILp. 

189) şi purtaă în popor numi deose- 

bite, din cari unele s'aii păstrat pină 

astădi în literatura, poporană, deşi în- 

săşi moneta a dispărut de-mult din 

circulaţiune. 

Palada „Badiul“ : 

la întră ?n odaia mea, 
Umple cu galbeni pâla, 

Pot cu galbeni venetici 

De câte-o sută şi cinci, 

Cu mahmudele turcesci, 

Cu rubiele- arăpesci, 

Cu grâ şe lipovenesci, 

Cu dinari moldovenesci 

Şi cu grivne muntenesci; 

In casă când vei întra, 

Să te faci a mătura, 

Bană prin casă că 1 vâisa,,, | 
(&. D. 7, Poes. pop. 541.) 

Doină din Moldova: 

Şi salba îi de gologani 

Făcută de doi ciobani, 

Salba îi de sorocoveţi 

Făcută de logofetți, 

Şi salba “i de irmilici 

Păcută de doi voinici, 

Și salba "i de icosari 

Păcută de doi primari, 

„RI salba îi de gălbenaşi 

Făcută de coconaşi... 

(Sevastos, Cântece moldov. 15:). 

“Cu sensul general de „monnaie“, 

ban a dat nascere la o mulţime de 

idiotismi. 
Locuţiuni proverbiale adunate de P. 

Ispirescu (Tocil., Rev. I], 1 p. 450): 

„Strînge bani albi pentru dile negre.“
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„Bani ai şi Tiganii.“ 

Bani din mână îi scapă 

Ca ciurul cum ţine apă. 

„Cu bani faci bani.“ 
„Banii la bani trag.“ 

Banul bani unde 'zăvesce, 
Colo se rostogolesce. 

„Banti nu aduce procopsâlă, ci pro- 

copsâla aduce bani.“ 

* „Bani stringătorului pe mâna chel- 
tuitorului.* 

„Banii sint rotundi, batăi săr] pată! 

iţi scapă printre degete şi se duce d'a- 
dura.“ 

„Bană pe om îl înveţă.“ 

„Banul e ciocoiu de uşi multe.“ 
„Banul este ochiul dracului.“ 

„Banul muncit nu se prăpădesce.* 
„Banul, pasere cu aripi.“ 

" „Banul te bagă afund, banulte scâte.* 
„Apoi: 

„Din pâtră sâcă scâte banul“ (Pann, 
II, 86), o figură tot atât de energică 

precum era ia vechii Romani divătârea 

conservată de Sf. Augustin: „Frange 
lunam et fac fortunam“. 

Cu toptanul, 

Şi banii la anul. 

(Pann, II, 86). 

Mari gata bani aşteptă.“ 

(ibid. 87). 

„Banul reil nu se perde = omul fără 

merite, neînsemnat, nu se prăpădesce, 

nu. este ameninţat, nu mâre lesne bol- 
năvindu-se“ (Costinescu). 

__ Locuţiunea observată de Jarnik 

(Sprachliches p. 19) în basmuri: „a trăi 

pe lîngă cine-va ca banul cel bun.“ 
Alta tot din basmuri (ibid. p. 23): 

„0 mie de vorbe un ban nu face., 
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Ion Crângă, Scrieri 1 p. 38: 

Frate, frate, 
Dar pita” cu bani, bărbate! 

sub forma mai obicinuită: „frate frate, 
dar brânda “i pe bank“. 

Același, Scrieri 1 p. 3: „avea strinse 
şi părăluțe albe pentru dile negre, căci 
lega paraoa cu dece noduri şi tre- 
mura după ban...“ 

Ibid. p. 279: „cine are bani, bea 
şi mănâncă, iară cine nu, se uită şi 
rabaă...« | 

Ibid. p. 185: „bani de cheltuslă, straie 
de priminâlă...£ - 

Alţi idiotismi: 
A face bană. 

Cântec din Moldova: 

Rachiuaşul taremi place, 
Bară nu scii de unde-oiu face; 
Oiu face cum oiu putâ 

Şi i-oiu plăti cu vad... 

(Sevastos, Cântece molă., 257). 

A se umple de bani. 
Nicolae Muste, Letop. III p. 16: | 

„umplutu-s? a Leşii de dani şi de 
haine şi de caj.. 

A mânca band. 

Nicolae Costin, Letop. [1 p. 38: „ră- 
măind asupra lui din bani ţări! măn- 
caţi multe pungi de bani...“ 

A b6 bani. 
Doină, din Ardsl: 

Cucul cântă, mierla dice : 

Nu “ţi b6 banii, măi voinica!., 

(Familia, 1884 No. 50). 

A înghiţi bani. | 

Mitropolitul Varlam, Omiliar 1643, 

I f. 91 a: „pentru să w'aibă a râpşti 

ce-va că nu-i soseşte, iară elii şi banii. 
mirului vria să înghiţâ...“ 

„Lăcomia de bani. 
Nicolae Muste, Letop. III p. 35: „C
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vor să isprăvescă pravilele unde dom- 

nește lăcomia, banilor ?...“ 

Nicolae Costin, Letop. Il p. 88: „cu 

anevoe va fi Vezir dacă nu va fi la- 

com la bani...“ 

A se sătură de bani. 

Nicolae Muste, Letop. [Il p. 21: 

„ai topit bană ce aii luat dela Turci 

pentru cetatea Cehrinul şi i-au turnat 

în gură să se sature de bani...“ 

A spune bană. 

Nicolae Costin, Letop. Il p. L1l2: 

„îi purta tot legaţi pre uliţe bătăndu'i 

să'şi spue banii...“ 

Ion Neculce, Letop. II p. 272: „fe- 

meile şi fetele, slujnicele din casă, le 

bătea să spue bani şi odoare şi haine 

mistuite...“ . 
A ierta bani. 

Ureche, Letop. I p. 108: „le-ai în- 

tors Pocutia, cu toate târgurile şi le-ai 

ertat şi banii...“ 

A unge cu bani ochii cui-va. 

Ureche, Letop. I p. 197: „avănd 

mare cunoştinţe între Căzaci, ai mers 

la, dănşii, pre unii cu giuruinţă îm- 

plăndu'i, pre alţi cu bani ungăn- 

du-le ochii...“ 

A ajunge cu bani la cine-va=a 

mitui. 

Nicolae Costin, Letop. Il p. 17: „zice 

unii să fie agiuns Vezirul cu bani 

la Popovici, că acum le perise Turci- 

lor nădejdea de a lua cetatea...“ 

Dare de bani = mituire. 

Nicolae Costin, Letop. Il p. 9: „şaiu 

scos capul cu dar de bani dela moarte 

ce i să găt6...“ 
Cantemir, Hron. II p. 45: „macar 

cevaş neprocopsind, de nevoe t-aii cău- 

tat lui Theodosie a, pleca la pace şi cu 

dare de bani vrăjmăşiia varvarilor 

a îmblânzi...“ 
A'şiporni firea asupra banilor. 

Cronica muntenâscă (Magaz. ist. IV, 

370): „Radul Vodă încă nu socotia   
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nimica de unele ca, acestea, ci numai 

îşi pornise fireaasupra banilor, 

pre svatul unor marghioli ca aceia...“ 

Vestit din bari. 

Nicolae Costin, Letop. Il p. 25: „Ur- 

sachie ce au fost Visternic mare, cel 

vestit de bogat și din bani la toţi 

în toate ţerile...“ 
Strînsâre de bani=—strîmtorare. 
Nic. Costin, Letop. Il p. 26: „ră 

mas în mare nevoe şi supăr şi strin- 

soare de dani...“ 
A da bani pe miere=a batjocuri. 

Melchisedec, Chronica Huşilor, 1 p. 
87: „Unul din articulele de speculă ale 

comeiciului turcesc în ţâră era mierea. 

Agenţii antreprenorilor turci, răspân- 

diţă prin ţ&ră, arvuniai de timpurii 

miere de pe la locuitorii: ce aveai pri- 
săcă (stupine), cu condiţiă ca la ter- 
menul pus cătimea angajată să fiă la 

disposiţia Turcului rinduit. Românul 

însă, neexact în daraverile lui ca şi 
astă-di, puţin gândia la angajamentele 

sale, fiă chiar şi cu Turcii, cari nu'l 

cruţaii,—pînă ce da de diua necazului. 

Dacă, din naturala apatiă sai din causa 

tiripului nefavorabil stupilor, mierea 

nu era la timp pusă la disposiţia Tur- 

cului ce o pretindea, atunci vai! Se 

începeaii schingiuirile fără cruţare. Ro- 

mânul dator alerga în tâte părţile, ru- 
gându-se de miere, ca să scape de Turc, 
ce se ţinea de el grapă; da pînă la 

cămaşă, numai să scape. De aci ex: 

presiunile : „a lua bani pe miere“; „a 

da bani pe miere“, ati devenit prover- 

biale la Români. Chiar astădi dicerea,: 

„a da bani pe miere“ îns6mnă: ai 
face un atac, o necinste, o maltratare...“ 

„A da cul-va bani pe miere=a i 

mustra, a] critica în faţă, al învăţa 

minte, a 'l bate“ (Costinescu). 

v. 2 Baloș.— Miere. 
" Bană d'a-gata. 

Ion Crângă, Scrieri I p. 49: „Tot
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mănăstiri să croiesci, dacă, vrei să te 
bage dracii în samă, să'ţi vie cu bani 

de-a gata la piciore şi să te facă 
putred de bogat...“ 

Alt ce-va este bani gata, expresiune 

forte dâsă în vechile zapise şi care în- 
semna, „numâraire“. De aci şi locuţiu- 

nea „fecior de bani gata“ despre 

un om care nare grijă de a lucra, ci 
cheltuesce averea . moştenită dela pă- 
rinţă. 

Ca, monetă specială, banul este şi a 

fost tot-d'a-una cea mai mică sai a- 
prope cea mai mică monetă de aramă, 

care preţuesce atât de puţin, încât 
expresiunea „nici un ban“ însemnâză, 
„mai nemic, 

N6goe Basaraba, 1512—21 (Arch. 
ist. |, 2p. 129): „deni'ai haine, tu dă 
măcar 0 costandă sai un ban...“ 

Mitropolitul Varlam, Omiliar 1643, 
If. 28 b: „noi acum o fârămă de 
păine sai un banii ne scumpimi a da...« 

Doină din Ardel: 

Mândra când e rumenită 

Cu cincl-sute nu 1 plătită; 

Dar când se desrumenesce, 

Nici doi bană nu mai plătesce... 

(I. B., Trans. 440), 

Lexicon Budan: „Ban, o jumătate 
de creitzar.“ 

Adevărata valdre economică a ba- 

nului, ca şi a banilor în genere, a şo- 

văit tot-Wa-una după timpuri şi sar 
pute limpedi numai prin preţul lucru- 

rilor în diferite epoce; nu e grei însă 

a constata, prin studiul vechilor docu- 

mente, val6rea nominală a banului, 

adecă raportul lui proporţional cătră 

alte feluri de bani, cari circulaii la Ro- 
mâni. 

Vom. da un simplu specimen deo 

asemenea lucrare. 

Ion Neculce, Letop. II p. 463: „So- 

cotit-aii măria sa Constantin Vodă şi 
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pentru părcălabiile de pe la târguri, 
avănd obiceiii pârcălabii de luat osebit 
de cei două-zeci de bani şi câte 
două oca de vin de bute de vin sai de ho- 

rilcă saii ori-ce fel de băutură ar fi fost, 
şi pârcălabii nu lua numai acele două 
ocă, precum era, obiceiul, ci luaii nişte 
tidve mari căte de patru cinci ocă, de 
jăcuia oamenii şi neguţitorii, spărgăn- 
du-le buţile. far măria sa Constantin 
Vodă aii stricat acel obicei rău să 
nu mai fie, să nu mai ie păreălabii 
tidve şi oce de vin şi de horilcă, ci 
numai să i6e părcălăbiile drept pre 

obiceiii căte doi potronici de car...“ 
de unde resultă că „obiceiul“ era de 

a lua numai „câte 2 potronici“ sai „20 
bani“, iar prin urmare un ban era a, 
10-a parte dintr'un potronic, 

Potronicul, pe de altă parte, era 
tot una cu costanda, după cum se 
vede din alăturarea unui text din Ne- 

culce cu un alt text din Nicolae Muste 
(Melchisedec, Cron. Huş. I, 82), şi deci 

un ban era de asemenea a 10-a parte 

dintro costandă. | 
Din Lefile boierilor Moldovei în 1776, 

ed. Răşcanu, se vede la tot pasul, că 

un ban era a 120-a parte dintr'un leii 
şi a 390-a parte dintr'un galben; 
bună-6ră : - 

p. 25: „Lei 70 bani 60 dela 47 Le - 
fecii căte 1 pol (1!) leii unul“, adecă;: 
47 X11e= 70 lei-kih leii (=60 bani); 

p. 26: „Lei 5 bani 60 adică 2 galbeni 
zări dela fieşte-care carte gospod“, a- 
decă: 1 galben = 2îh lei (==300 bari) 
+ 30 bani. 

Zapis muntenese din 1640 (Arch. 

ist. |, 1 p. 24): „acestloc !am cumpă- 
rat noi dela Dumitru cojocariul derept 
ughi 5, iar noi lam datu părintelui 
Thanasie derept bani gata 700, iar 
pentru 300 de bani i-am lăsat să-i fie 

pomână...“, de unde urmeză că întrun |
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ughiu era 200 de bani, de vreme ce 

5 ughi corespundea cu 1000 bază. 
Zapis muntenesc din 1683 (Arch. 

ist. I, 1 p. 62): „O butede vin vedre 

60, vadra căte bani 30, facu taleri 

15 costande 12...“ ceea ce se lă- 
muresce în următorul mod: 

15 taleri ă 52 bani unul fac 780 

bani ; 

12 costande ă 10 bani una fac 
120 bani; 

total 900 bani=preţul a 60 vedre 
câte 30 bani vadra. 

Deci, un ban era: 

a 10-a parte dintro costandă saii 
dinti'un potronic; 

a 52-a parte dintrun taler; 

a 120-a parte dintr'un lei; 

a 200-a parte dintrun ughiu; 

a 330-a parte dintr'un galben... 

O pară era ce-va mai mult decât 

banul, căci Sulzer (Gesch. d. transalp. 

Dac. III, 352) ne spune că un taler 
avea 40 de parale. 

Câte o dată vechile texturi alătu- 

r6ză monetele una cu alta sub rapor- 

tul volumului. 

Miron Costin, Letop. I p. 17: „un 

ban. de. alamă galbin iarăşi la acea 
“cetate năruită am aflat, căt un ort 

de mare...“ 

Ibid. p. 25: „iar banul ce s'aii aflat 
mai jos de Roman așa era de mare 

căt şăştacul cel de patru bani le- 
șeşti...« 

In acelaşi mod se pâte desluşi ra- 

portul banului cătră ort, cătră zlot, 
cătră florint etc., ceea ce noi vom 

face treptat la locurile cuvenite. 

v.  Aspru.— Bătut. — Copeică. — 0o- 

standă. — Dulcă.— Florint. — 2 Galben, -- 

Gata. — Grivnă. — Lescae. — * Leii. — 

2Orț. -— Parâ.— Potronic. — Rublă. — 

> Salâii. — 2.Taler. — Ughiu. — *: Vene- 
„tic. —Zlot... 

Afară de bani străini, Românii avu- 
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seră din când în când o bănăriă 

propriă, în privinţa căriia reproduc aci 

textual notiţa, pe care mi-o comunică 

scumpul mei amic d. D. A. Sturdza, 

„părintele numismaticei române. Mone- 

tele, despre cari se vorbesce, represin- 

tate pe cele trei table alăturate, se 

află tote, dăruite de cătră, însuşi d. 

Sturdza, în colecţiunea Academici Ro- 

mâne, afară de doă. 

„Banii moldovenesci şi muntenesci 

sînt dintre mărturiile cele mai pipăite 

a, trecutului vieţei n6stre naţionale şi 

ai o importanţă cu atât mai mare, cu 

cât şirul lor începe aprope cu timpul fun- 

dării Principatelor, cu cât tocmai tim- 

purile cele mai vechi sînt mai bogat 

represintate, şi cu cât probleme isto- 
rice şi culturale nedeslegate încă se 

l6gă de examinarea, lor. 
„Intre anii dela 1348 pînă la 155! 

—în timp de 200 de ani — aii domnit 

în Moldova 28 principi, dintre cari 

14 sînt represintaţi prin bani. Intre 

anii dela 1972 pină la 1552—în timp 

de 800 de ani — Muntenia a. avut 32 

domni, şi dela 12 dintre dinşii pose- 

dâm bană. Acesta este întâiul fapt, 

important de constatat, 

„Examinând acest material monetar, 

cât a ajuns pînă în dilele n6stre şi a 

întrat în colecţiuni cunoscute, se con- 

stată mai deparie, că nu ne aflăm 

dinaintea, unor bucăţi de bani isolate, 
simple curiosităţi. Academia posedă 

peste 2000 bucăţi de monete moldo- 
venesci şi peste 400 bucăţi de monete 
muntenesci. In acestă colecţiune se 

numără peste 350 bani dela Petru 

Muşat, peste 350 dela Alexanâru cel 

Bun, peste 130 dela Stefan Locustă, 

peste 120 dela Vlad 1, peste 87 dela 

Mircea I, peste 69 dela Vlăduţ, 

„Aceste sînt dovedi incontestabile, 
că, Moldova şi Muntenia aveai, chiar
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din începuturile lor, bani proprii, în- 

fățişând un întreg sistem monetar. 

„In Moldova, ca și în Muntenia tipul 

unităţii Danilor celor mai vechi se 

lâgă de tipul banilor Europei Apu- 

sene, numiit—grossus. 

„Seria Moldovenâscă începe chiar cu 

Bogdan I (1348—1365) şi e întreruptă 

prin deosebiri de mărime şi de greutate 

numai de seriile lui Stefan cel Mare 
(1457 — 1504) şi a lui Stefan dis 

Stefăniţă (1517—1527). Mai târdii, în 
al 16-lea şi al 17-lea, secol, aflâm o 

schimbare mare, căci Ion Vodă cel 

Cumplit (1572—1574) are bani de un 

tip proprii ; iar Alexandru Lăpuşnânu 

(1652-1561, 1563—1566) şi Despot 

(1561 — 1563) imitâză bani unguresci, 
şi Eustratie Dabija (1662— 1666) bani 

leşesci. 

„Seria Muntenescă începe cu Vlad 

I (1360— 1375); dar Mircea 1 (1386 

—1418) şi fiul set Mihail (1418— 

1420) aii un tip original şi cu totul 

noi; asemenea mai târgii Mihnea cel 
Rei (1658—1659), | 

„Precum tipul celor mai vechi bani 

românesci e acel apusân, asemenea şi 
legendele lor sînt latinesci: 

„Acâsta se constată pe toţi banii 
moldovenesci dela 1348 pînă la 1546, 

cu patru excepţiuni, şi anume: legen- 

dele latinesci sînt înlocuite cu legende 

slavone pe bani lui Alexandru II 

(1448 — 1449, 1451—1455), Bogdan II 

(1449—1451), Bogdan III (1538 — 1540) 

şi Stefan Locustă (1538—1540). 

„Legendele latinesci se citesc pe banii 

muntenesci dela Vlad I, Radu-Negru, Dan 

I (1385—1386), dar cu Radu II încep şi 

urmeză neîntrerupt legendele slavone. 

„Bană cu legende latinesci se ţin de 

arta monetară italiană; bani cu le- 

gende slavone represintă o artă mone- 
tară propriă. 

„Aceste constatări ne condue la ur-   

mătorele întrebări: — Care a fost 

sistemul monetar în Principatele Ro- 

mâne? De unde a fost el adoptat şi 

în ce împregiurări ? De unde legendele 
latinesci ? De unde legendele slavone? 

De ce sigiliele şi documentele (afară 

de forte rare excepţiuni) sînt în limba 

slavonă, pe când banii sînt în limba 

latinscă ? De unde “arta monetară 

italiană, care se resfrânge şi asupra 

ornamentării din sigilie ? Cum şi de ce 

sa rupt şirul unei desvoltări normale 

şi sa modificat sistemul monetar ca 
tip şi ca formă ? 

„Precum cei mai mulţi bană româ- 
nesci nu pOrtă pe dinşii vre-o dată, 

de asemenea numai banii lui Alexan- 

dru IL portă:pe ei denumirea lor — 

şi anume aceia de groş. Mai scim 

încă din Cronica lut Nicolae Muste, 

că bănuţii de aramă ai lui Dabija-vodă 
să numiai şalâi. Mai avem încă de- 

numirea, generică, de ban. 
„Era denumirea de gro ş constantă 

pentru banii tip de argint? Se numiai 

bănuţii de aramă în t6te timpurile 

şalâi? Dacă groşul era unitatea ba- 

nului de argint și şalâul represintantul 

bucății celei mai mici de aramă, cum 
se numiali divisiunile şi subdivisiunile 

în jos. şi în sus? Dacă aceste denu- 

miri se află în Moldova, cari erai 

denumirile usitate în Muntenia? Cari 

bani se numiai—ban ? şi cum s'a ge- 
neralisat acestă denumire pînă a fi 

usitată pentru moneta curentă a 

ţerei ? 

„Dacă păşim la însăşi examinea ba- 

nilor românesci, constatările nâstre 
nu sînt mai puţin interesante. 

„Pe baniă moldovenesci—capulde 

bour cu stâoa între cârne este constant, 

dacă facem abstracţiune de banii lui 

Despot, cari sînt tot atât de fanta. 

stici ca şi viaţa acestui venetic cu- 

trierător de lume. Dar afară de capul
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de bour se mai află pe bani moldove- 
nescă scutul împărţit în două jumătăţi, 

pe una cu gringi transversale, pe alta 

cu flori de crin, asemânat cu scutul 

familiei Anjou, care domnia în Un- 

garia. Aceste embleme ale scutului se 

modifică însă adesea, Crinii sînt înlo- 
cuiţi cu un pumnal şi un buzdugan, 

cu un cap de bour, cu corâne, cu o 

cruce şi o rosetă, cu crucea cu patru 

braţe şi cu crucea cu şese braţe. Ce 

semnifică, tâte acestea? Nu scim, pre- 

cum nu scim nici ce semnifică literele 

isolate, cari apar pe banii lui Alex. 

andru cel Bun şi ai succesorilor lui. 
„Pe banii muntenesci cei vechi ca 

şi pe sigilie, vulturul e tot atât de 

constant ca şi capul de bour pe banii 

şi sigiliele moldovenesci. Vulturul e 
forte bine. caracterisat prin cap şi 

cioc, prin statură şi aripi. Numai mai 

târdiu vulturul se preschimbă cu în- 

cetul în corb. Decadenţa, artei mone- 

tare merge mână 'n mână cu deca- 

denţa Statului. Pe monetele cele mai 

vechi muntenesci, vulturul stă pe un 

coif cu totul eraldicesce desvoltat în 
formă. Acest coif nu se vede pe si- 
gilie, dar el adesea, lipsesce şi pe bană 

şi e înlocuit prin un postament cu 

crucea. Pe banii lui Mircea I coiful cu 

vulturul e superpus unui scut, pe care 

sînt grindi transversale şi flori de crin, 
embleme ale casei Anjou. Florile de 
crin sînt însă înlocuite pe unele bucăţi 

cu o cruce saii cu semi-luna. Crucea 
cu patru braţe se află, pe bani de ai 
lui Vlad [, Mircea I şi Dan. 

„Cu mijlocul secolului al 17-lea bană 

românescă dispar. Un secol după acesta, 

baniă românesci sint atât de rani, încât 

chiar acei ai lui Ion Vodă cel Cumplit 
devin anticităţi. E cert că bani ţerei 

ai dispărut cu armata şi cu cetăţile 
ei. Ap&sarea din afară, care a micşurat 

posiţiunea politică a Principatelor, s'a   
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făcut simțită şi pe câmpul economic; 
atât e de adevărat, că tote mişcările 

din viaţa unui popor sînt strîns legate 

unele de altele. Lucrurile ai ajuns la 

începutul secolului al 18-lea atât de 

departe, încât unul din capii de acu- 

saţiune a Porții în contra lui Con- 

stantin Brâncovânu a fost, că a în- 

drăznit să bată medalii proprie ale 

sale, 

„Din cele expuse reiese o mulţime 
de cestiuni istorice importante, cari 

mai tote ai rămas pînă acum fără 

răspunsuri. Dar chiar şirul domnilor, 

represinţaţi prin bani, stă încă deschis. 

Astfel numismatica românsscă presintă 

şi de aci înainte încă un câmp larg 

de cercetări, 

„Intrând în clasificarea, banilor româ- 
nesci, constatâm mai întâiii două di- 
visiuni principale — bană cu dată şi 

banii fără dată, 

„Banii cu dată sînt: 

„Pentru Moldova — dela Alexandru 

Lăpuşnânu, dela Despot, dela Ion Vodă 

cel Cumplit, dela Răzvan, dela Eustra- 

tie Dabija; — pentru Muntenia — dela 

Mihnea cel Rei. 

„Dacă banii cu dată presintă dela 

sine o clasificare uşâră, întimpinâm 
mari dificultăţi la ban fără dată, 

„Semnele cari deosebesc între dinşii 

banii fără dată sînt: legendele lati- 
nesci şi legendele siavonesci — literele 

mai vechi şi literele mai noue; 

„Păşind cu multă prudenţă în com- 

pararea literelor de pe banii românescă 

între dînşii şi cu acei ai ţerilor vecine, 
ne putem da o samă exactă de schim- 

bările succesive în formă şi desemn 

şi putem isbuti a'i înşira mai întâi 
după numele domnilor ce pârtă, şi apoi 

după cum prin forma literelor unii bani 

preced saii succed altora, In acâstă cla- 

sificare sîntem ajutaţi de întrebuinţarea 

în banii cu legende latinesci de aşa, nu-
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mitele litere monacale, întru cât 

acest soiii de litere nu trec peste jumă.- 

tatea secolului al 15-lea, şi prin urmare 

banii av6nd legende cu litere mona! 
cale nu pot depăşi acestă limită, 

„Acestă întâiă clasificare făcută, a 
doua e mai lesnici6să, căci nu avem 

decât a întroduce bani, aşedaţi după 

vechimea şi succesiunea, lor, în rîndul 

diferiților domni, precum aceştia se 
presintă după nume şi dată. 

„Călăuzindu-ne de aceste principie, 

banii moldovenesci şi muntenesci. fără 
dată capătă următrea primă, clasifi- 
care: 

„Bani Moldovenesci— 14 tipuri dela 
14 domni: 

„3 dela Alexandru: 2 cu litere lati- 
nesci, 1 cu litere slavone; 

„3 dela Bogdan: 1 cu litere latinesci, 
cu litere slavone; 

„5 dela Stefan: 4 cu litere latinesci, 
1 cu litere slavone; 

„L dela Iliaş, cu litere latinesci ; 
„2 dela, Petru, cu litere latinesci ; 
„1 dela Roman, cu litere latinesc. 

„Bani Muntenesci — 12 tipuri dela 12 
domni: 

„l dela Dan, cu litere latinesci; 
„4 dela Radu: 1 cu litere atinesci 
cu litere slavone; 
„& dela Vlad: 1 cu litere latinesci, 
cu litere slavone; 
'p2 dela Mircea, cu litere slavone; 
„IL dela Mihail, cu litere slavone. . 

„Afară de banii curenţi, câţă-va domni 
uă bătut medalii, şi anume: Mihaiu 
Vitezul, Constantin Brâncovanu şi Con- 
stantin Hangerli. 

„Aceste premise puse înainte, pășim 
la descrierea cronologică a banilor şi 
4 medaliilor cuprinse în cele trei 

stampe alăturate. 

  

  

A Moldova. 

J, Domn necunoscut. 

1. Av. Într'un cere de perle capul de bour, 

între cârne o stea cu şse rade, de-a 

drâpta şi de-a stânga o cruce; 

Rev. Intwun cerc linear o cruce, în dr. sus 

o stea cu cinci rade. 

Tab. A, 1. 

II. Bogdan (1349—1365). 

o. + BOGDAN VOIEVODA între două 

cercuri de perle; în mijloc un cap de 

bour, între cârne o stea cu cinci rade, 

in drâpta semi-luna, în stânga o rosetă 

cu cinci frande. 

Re. 1 WD MOLDAVIENSI, între două cer- 

curi de perle; în mijloc un scut cu un 

buzdugan si un pumnal. 

Tab. A, 2. 

III. Petru Muşat (1375—1391). 

„Av. + SL M PETRI WOIWODI între 

doue cercuri de perle; în mijloe un cap 

de bour, între cârne o stea cu cinci 
rade, în dr. semiluna, în st. o stea cu 

cinci. rage. 

Rev. &g SI MOLDA VIENSIS între două cer- 

curi de perle; în mijloc unu scut îm- 

părţit de-a lungul în două, de-a dr. trei 

gringi transversale, de-a st. două flori 

de crin una sub alta. 

Tab. A, 3. 

Av. ţ SI M PETRI WOLWO între doue 

cercuri de perle; în mijloc un cap de 

bour, între cârne o stea cu cinci rade, 

în dr. semi-luna, în st. o stea cu cinci 

rade. 

Rev. + SI MOLDAVIENSI între două cer- 

curi de perle, în mijloe un scut îm- 

părţit de-a lungul în două, de-a dr. trei 
grindi transversale, de-a st. şâpte.. flori 

de crin aşegate în doue rînduri de 3 şi 

de 4. 

4, 

Tab. A, 4. 

IV. Roman (1391—1394). 

5. Av. t MONEA ROMAN între doue cer- 

curi de perle, în mijloc un cap debour, 

intre cârne o stea cu cinci rade, în 

dr. semi-luna, în st. o rosetă cu cinci 

frungde. 

Rev. WAWIWODA MOL între doue cer- 

curi de perle; în mijloc un scut împăr-
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(it de-a lungul în doue, de-a dr. trei 
gringi transversale, de-a st. capul de 
bour, 

Tab. A, 6. 

6. dv. In mijlocul unui cere de perle un 
cap de bour, între coârme-o stea cu 

cinci rade, în dr. roseta, în st. semi-luna. 

Rev. În mijlocul unui cere de perle un 

scut împărţit de-a lungul în doue, de-a 

dr. trei grinqi transversale, de-a st. ca- 

pul de bour. 

Tab. A, 5. 

V. Stefan (1395). 

7. 49. ..stePAN WOIOD.. între două 

cercuri de peile, în mijloc un cap de 

bour, între cârne o stea cu cinci rade, 

in de. o rosetă cu cinci frunde, în st. 

semi-luna, 

Rev. moNEA TA WO între două cercuri 
de perle, în mijloc un scut împărţit 
de-a lungul în două, de-a dr. trei. gringi 
transversale, de-a st. două frunde tri- 
lobate aşedate una sub alta. 

Tab. A, 7. 

VI. Alexandru cel Bun (1401—1433). 

8. Av. MONE: ALEXANDRI între doue 
cercuri de perle, în mijloe un cap de 
bour, între cârne o stea cu cinci rade, 
în dr, o rosetă cu cinci frunge, în st. 
semi-luna. 

Rev. + WD: MOLDAVIENSIS între doue 
cercuri de perle, în mijloc un scut îm- 

părţit de-a lungul în doue, de-a dr. trei 
giindi transversale, de-a st. şâse co- 
r6ne aşedate în dou8 rînduri de trei 

şi de trei. De-asupra scutului un capde 
bou. 

Tab. A, 8. 

9. Av. ţ MONE ALEXANDRI între doue 
cercuri de perle, în mijloc un cap de 
bour, între cârne o stea cu cinci rade, 
în dr. o rosetă cu cinci frunde, în st. 

semi-luna. 

Rev. + WD. MOLDAVIENSIS între doue 

cercuri de perle, în mijloc un scut îm- 

părțit de-a lungul în două, de-a dr. trei 

grindi transversale, de-a st. cinci co- 
rone aşedate în doue rînduri de trei 

şi de doue. Deasupra scutulul o rosetă 

cu cinci frunde. 

Tab. A, 9.   
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10. 4. Intwun cerc de perle un cap de bour, 
între cârne o stea cu cinci rade, în dr. 

0 rosetă, în st. semi-luna, 

Rev. Intwun cerc linear o cruce cu patru 

braţe, între braţele de sus câte o corână 

cu trei flori; între braţele de jos, din dr. 

o stea cu cinci rade, în st. semi-luna. 

Tab, A, 10. 

11. Av. Ca şi la No. 10. 

Rev. Intwun cerc de perle un scut împăr- 
ţit de-a lungul în doue, de-a dr. trei 

grindi transversale, de-a st. cinci corâne 

aşedate în două rinduri câte două şi jos 

una singură. De-asupra scutului capul de 

bour, în dr, roseta cu cinci frunde, în 

st. semi-luna, 

Tab. A, 11. 

19. Av. $... 8 ALEXANDRI între dout 

cercuri de perle, în mijloc un cap de 

pour, între cârne o stea cu cinci rade, 

în dr. o rosetă cu cinci frunde, în st. 

semi-luna. : , 

Rev. + WD MOLDAVIENSIS între dou& 

cercuri de perle, în mijloc un scut îm- 

părțit de-a lungul în două, de-a dr. trei 

grindi transversale, de-a st. (cordnele). 

Deasupra scutului un cap de bour. 

Tab. A, 12, 

13, Ay, .... ANDDRYV.. între două cercui 
lineare, în mijloc capul de bour, între 

corne o stea, cu cinci rade, în Gr. semi: 

luna, în st.(2) - 

Rev. .. M.... între dou& cercuri de perle, 

în mijloc un scut împărţit de-a lungul 

în două, de-a dr. trei grindi transversale, 

în st. gol. 

Tab. A, 13. 

14, Av. Într'un cerc de perle un cap de bour, 

între crne o stea cu cinci rade, în dr. 

o rosetă cu cinci frunde, în st. semi-luna, 

Rev. Intwun cerc de perle un scut împâr- 

țit de-a lungul în două, de-a dr. trei 

grindi transversale, de-a st. ş&pte corâne 

aşedate în două rînduri de 4 şi 3. In 
câmp de-a dr. A. 

Tab. A, 14, 

15. Av. Intr'un cerc de perle un cap de bour, 
între corne o stea cu cinci rade, în dr, 

semi-luna, în st. (?)
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Rev. Inti”un cere de perle un: scut împăr- 
țit de-a lungul în două, de-a dr. trei 
grindi transversale, de-a st. trei corâne 
una sub alta. Deasupra scutului o 
rosetă, 

Tab. A, 15, 

VII. Ziaş (433) 

16. Av: + ELIAS WAIWODA între dout cer- 
curi de perle, în mijloc un cap de bour, 
între cârne o stea cu cinci rade, în dr. 
o rosetă, în st. semi-luna. 

Rev. ț ELLAS WAIWODA între două cer- 
curi de perle, în mijloc un seut cu o 
cruce şi un W. De-asupra scutului A. 

Tab. B, 1. 

17. Av. $ ELIAS WOLWODA între două cer- 
curi de perle, în mijloc un lup sai un 
câne sait un urs călare ţiind în dr. o 
spadă, sub cal balaurul, 

Rev. ț ELIAS WOWODA A între două 
„cercuri de perle, in mijloc un scut cu 
o cruce şi un W. 

Tab. B, 3. 

18 Av. În mijlocul unui cerc de perle un 
cap de bour, între cârne o stea cu cinci 
rade, în dr. o rosetă cu cinci frunde, în 
st. semi-luna. 

Rev. În mijlocul unui cere de perle un 
scut cu o cruce şi un W. In câmp sus 

-0 rosetă, în dr. un buzdugan. 

Tab. B, 2. 

VIII. Iliaş şi Ştefan (1435 — 1444) 

19. Av, ... eLIAS WOIWODA între două 
cercuri de perle, în mijloc un cap de 
bour, între corne o stea cu cinci rade, 

în dr. o rosetă cu cinci frunde, în st, 
semi-luna. 

Rev. SDEPANV. WOI.... între două cer- 
curi de perle, în mijloc un scut împăr: 
țit de-a lungul. în două, de-a dr. trei 

gringi transversale, de-a st. şâse corâne 

aşegdate în două rînduri verticale de 

câte 3. De-asupra scutului o corână; în 

câmp în dr.? 
Tab. B, 4. 

IX. Alexandru (1448—1449, 1451—1455) 

20. Av. + FPOLUh SAE... API între două cer- 
curi de perle, în mijloc un cap de bour, 
între cârne o stea cu cinci rade, în dr. 
o frungă triilobată, în st. semiluna,   
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“Rev. + BOGBOAS între două cercuri de 
perle, în mijloc un scut împărţit de-a 
lungul în două, de-a dr. trei gringi' trans 
versale, de-a st, cinci corâne aşedate în 
două rînduri verticale de 3 şi 2. De asu- 
pra scutului M. 

Tab. B, 6 

21. Av. In mijlocul unui cerc de perle un 
cap de bour, între cârne o stea, în ar. 
o rosetă cu cinci rade, în st. semi-luna. 

Rev. In mijlocul unui cerc de perle un 
scut împărţit de-a lungul în două, de-a 
dr. trei gringi transversale, de-a st. cinci 
corbne aşegate în donă rînduri verticale 
de 3 şi 9. Deasupra scutului M. 

Tab. B, 7, 

X. Bogdan (14419—1451) 

22. Av. ş 16) BOTASIH BOGBOAI LOC între 
două cercuri lineare, în mijloc un cap 

de bour, între câmne o stea cu cinci 

rade, în dr. o rosetă, în st. semiluna. 
Rev. îț HOAaP 36AAH MOAAEGKOL între 

două cercuri lineare, în mijloc un scut 

cu crucea cu şâse braţe. 

Tab. B, 5. 

XI Stefan cel Mare (1457—1504) 

23, Av. ț MONETA MOLDAY între două cer 
curi de perle, în mijloc un cap de bour, 

între cârne o stea cu cinci rade, în dr. 

o rosetă cu cinci frunde, în st. semi-luna,. 
Rev, STEHANVS VOLEV între două cer 

curi de perle, în mijloc un scut cu cru- 

cea cu şâse brațe, 
Tab. B, 8, 

24, Av. Un cap de bour, între cârne o stea 
cu cinci rade, în dr. semi-luna, în st. 

o rosetă cu cinci frunde. 
Rev. În mijlocul unui cerc de perle un 

scut cu crucea cu şâse braţe. În câmp 

sus o rosetă cu cinci frunge, în dr. se- 

mi-luna, . 
Tab. B, 9. 

25. Av. Un cap de bour, între cârne o stea 

cu cinci rade, în dr. semi-luna, în st. o 

rosetă cu cinci frunde. 

Rev. Un scut cu crucea cu şâse brate. 

Tab. B, 10. 

XII. Bogdan (1504—1517) 

26. Av. T 10) BOTAAH BOEBOAa [OC între 

două cercuri lineare, în mijloc capul de



2459 2BAN 2440 
  

bour, între cârne o stea cu cinci rade, 

în dr. un ssre, în st. semi-luna. 
Rev. + HOAaP 3E6MAH MOAAABG între 

dou cercuri de perle, în mijloc un scut 

„Cu crucea cu ş6se braţe. 

Tab. B, 11. 

XIII Stefaniţă (1517—1527) 

27, 40. ţ MONETA MOLDAVIE între două 

cercuri de perle, în mijloc capul de bour, 

între c6rne o stea cu cinci rade, în dr. 

o rosetă, în st. semi-luna. 

Rev. ț STEHANVS VOIEVODA între două 

cercuri de perle, în mijloc un scut îm: 

părţit de-a lungul în două, de-a dr. o 

cruce şi o rosetă, de-a st. trei gringi 
transversale. 

Tab. B, 12. 

28, Av. Inti”un cerc de perle un cap de bour, 

între cerne o stea cu cinci rage, în dr. 

semi-luna, în st. roseta cu cinci frunde. 

Rev. Intr'un cerc de perle un scut împăr- 

ţit de-a lungul în doub, de-a dr. o cruce 

şi o rosetă, de-a st. trei grindi trans: 

versale. In câmp, în dr. o cruce, în st, 
semi-luna. 

Tab. B, 13. 

XIV Petru Rareş (1527—1538, 1541 —1546) 

29. Av. t PETRVS VOIEVODA între două 
cercuri de perle, în mijloc un cap de 

bour, între cârne o stea, cu cinci rade, 

în dr. o rosetă cu cinci frunde, în st. 

semi-luna. 

Rev... ONETA MOLDAVIE între două cer- 

curi de perle, în mijloc un scut cu cru- 

cea cu patru braţe, deasupra o corână 

cu trei flori; în câmp, în dr. D, în st. 9. 

Tab. B, 16. 

30. Av. Într'un cere de perle un cap de bour, 

între cârne o stea cu cinci rage, în dr. 

roseta, în st. semi-luna. 

Rev. întrun cerc de perle un scut cu cru- 

cea cu patru braţe, sus pe scut o co- 

r6nă cu trei flori, în st. R. 

Tab. B, 17. 

XV. Stefan Locustă (1538—1540). 

31. 49. ț 160 GTEVAHA BOGROAI 8 rOCNO 
întrun cerc linear exterior şi altul de 

perle interior, în mijloc un scut cu capul 

de bour, între cârne o stea cu cinci rade,   

în dr. semi-luna, înst. o rosetăcu cinci 

frunge. 

Rev. ţ ASP 8 3EMAH MOAASR $ CKOH 

între un cerc linear exterior şi altul de 

perle interior, în mijloc un scut cu o 

cruce cu ş6se brațe, în câmp în dr. şi 

în st. câte o rosetă. 

Tab. B, 14. 

32. Av. Intr'un cere linear un scut cu capul 

de bour, între cârne o stea cu cinci rade, 
în dr. o rosetă cu cinci frunde, în st. 

__ semiluna, 

Re. Într'un cerc de perle un scut cu cru- 

cea cu ş6se braţe, în câmp în dr. şi în 

st. câte o rosetă, 
Tab. B, 15. 

XVI. Alexandru Lăpuşntnu (1552—1561, 

1563—1566). 

33. Av, PATRONA MOLDAWI între un cerc 

linear exterior şi altul întors interior, 

în mijloc Madona cu pruncul, în dr. $, 

în st. M. 

Rev. ALEXANDER D. G. W. MOL 68 1553 

întrun cere linear interior şi unul întors 

exterior ; în mijloc un scut împărţit în 

patru câmpuri şi cu un scutişor cu capul 

de bour în mijloc; în dr, sus trei grindi 

transversale, jos trei rusete aşegate pie- 

diş din sus în jos; în st. sus crucea cu 

ş6se braţe, jos două flori de crin aşegate 

piediş din sus în jos. 
Tab. C, 5. 

XVII. Despot (1561—1563). 

34, Av. HERACLIDIS - DESPOTE PATRIS.- 

PATR . între un cerc linear exterior şi 

altul de perle interior, în mijloc capul 

lui Despot încoronat spre st. cu trupul 

loricat, în dr. 6, în st. 3. 
Rev. VINDEA . ET. DEFENSOR . LIBER. 

PAT : PATR : între două cercuri lineare ; 

în mijloe un scut împărţit în patru câm- 

puri şi eu un scut oval cu capul de 

bour; în dr. sus un turn, jos un lei e- 

raldic spre dr., în st. sus un arbore cu 

un şârpe încolăcit, jos un pesce cu un 

inel. Deasupra scutului vulturul cu două 

capete şi aripele întinse. 

Coll. Doboczky, Tab. C, 1. 

35. Av. 8 HERACLIDIS 8 DESPOTE 8 PA- 
TRIS 8 PATRIE 4 1563 intre două cer- 
curi de perle, în mijloc bustul lui De-
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spot încoronat spre st, cu trupul toxicat, 
în mâna dr. spada, în st. globul cu crucea. 

Rev. 8 VINDEX BET 8 DEFENSOR 8 LI. 
BERTATIS 8 PATRIE 8 între două cer- 
curi de perle; în mijloc-un scut împărţit 
în 16 câmpuri câte 4 de-a rindul, în centru 
scutişor cu capul de bour; în întâiul rînd 
din dr. spre st,.—o cetate cu turn, un 
arbore cu şârpele împleticit, scutul cor- 
vinian împărţit în patru cu crucea sim- 
plă, cu patru grindi “transversale, cu 
corbul şi cu trei globule, vulturul cu 
două capete şi aripele întinse, — în al 
doilea rînd—un lei eraldic spre dr., un 
pesce spre st., arborele cu şerpele, o 
corGnă în câmp cu dou rosete, — în al 
treilea rind—o corână în câmp cu două 
rosete, vulturul cu două capete şi cu a- 
ripele întinse, cetatea cu vurnul, arbo- 
rele cu ş6rpele, — în al patrulea rînd — 
scutul împărţit în patru cu crucea, cele 
patru grindi, o stea şi trei globule, cru- 
cea cu ş6se braţe, leul eraldic spre dr. 
şi pescele spre st.— De-asupra scutului 

"vulturul cu două capete şi aripele în- 
tinse. Peste acestea o. corână. 

Tab. C, 2. 

36. Av. PATRONV MOLDAVY între două cer- 
curi de perle, în mijloc Madona cu prun- 

cul; în camp, în st. M, în dr. $, jos 8. 
Rev. IOHAN. D. G. WAIWODA .1563. între 

două cercuri de perle, în mijloc scutul 
corvinian, în centru alt scut cu corbul 
cu inel în plisc, de-a dr. sus trei grindi 

transversale, jos două capete încoronate, 

de-a st. sus crucea cu ş6se braţe, jos 

leul eraldic spre st. 

Tab. C, 3. 

37. Av. 8 PATRONA = 8 MOLDAWI între 

un cerc linear exterior şi de pesle inte- 

rior, în mijloc capul laureat al lui De- 
„spot spre st. 

Rev. JOHANN. D. G. WAIVOD. 1562 între 

un cerc linear esterior şi de perle inte- 

rior, în mijloc capul de bour, între cârne 

o stea cu cinci rage, în dr. semiluna, 

în st. o rosetă cu şse frunde. 

Tab. C, 4, 

XVIII. Ion Vodă cel Cumplit (1572—1574). 

38. Av. GOTEU . MOAAOEEI între două cer- 

curi de perle, în mijloc capul bărbos al 
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lui Ion Vodă spre st., cu căciulă de blană 

şi gâtul loricat. 

Rev. ARIE . TX6PETIE.. AAOQA . AOEEI între 

două cercuri de perle, în mijloc capul 

de bour, între cârne o stea cu cinci rade; 

în câmp în dr. 3, în st. IA, adecă 7081 

sai 1573, 

Tab. C, 6. 

XIĂ, Stefan Răsvan (1595). 

39, Au. STEPH . BOIBOD . MOL . DOB., în 

mijloc capul bărbos şi încoronat spre st, 

Rev. GROS. ARG TRIP... (MOIOSDA 

Bla-*|*1595| Sus întrun scut rotund 

un cap de bour, în dr. şi în st. două 

crengi cu o rosă. Jos între 15 şi 95 un 

scut cu un pumnal, cu câte o semilună 

de-a dr. şi de-a st. In câmp de o parte 

şi de alta de acest scut câte o cruceliţă. 

Tab. C, 7. 

XX. Fustratie Dabija (1662—1666). 

40. Av. IOHAN. ISTRAT. D. B. V. V. între 

un 'cerc linear în afară şi un cerc de 
perle în lăuntru. În mijloc un călăreț 

în galop spre dr.; sus corâna princiară, 

jos capul de bour. 

Rev. SOLIDYS. SAC. B. M.D. 18 între un 

cerc întors din afară şi un cerc linear 

în lăuntru. In mijloc două bastâne de 

comandament încrucişate, pe cari o că- 

ciulă cu trei pene. 
Tab. C., 8. 

B. Muntenia. 

1. Vladislav (1360—1375). 

1. Av. + M LADIZLAI WAIWODE între 

dou cercuri de perle; în mijloc un scut 

împărţit de-a lungul în două, în care în 

dr. 4 grindi transversale, în st, 'un câmp 

gol. 

Rev. 4+ TRANS | ALPINI între două cer- 

curi de perle, în mijloc un coif închis, 

deasupra vulturul spre dr. cu capul 

spre st. 
Tab. A., 1. 

II]. Radu Negru (1375—1385) 

2. Av. + M RADVL.. WAW între două 

cercuri de perle; în mijloc un scut îm- 

părţit de-a lungul în două, în care în 

dr. trei grindi transversale, în st. două 

flori de crin opuse una alteia,  
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Rev. + TRANS | ALPAI între dous cet: 
cur lineare, în mijloc un coif închis 
ornat, deasupra vulturul spre dr. cu ca: 
pul spre st. 

Tab. A, II. 

III. Dan (1386). 

3. 4o. In mijlocul unui cerc de perle vul- 
turul spre dr. cu capul spre st. In câmp 
în dr. o frungă trilobată şi D, în st. o 
cruce. 

Rev. Int'un cerc de perle o cruce cu trei 

brațe, între fie-care braţ o frundă tri- 

lobată, | 
Tab. A, III. 

1V. Mircea-cel-Mave (13896 —1418). : 

4. Ao, UGO A | PUIA BIO. În mijloc domni- 

torul în picidre cu plete, barbă şi hla- 

midă, în mâna dr. o spadă, în mâna st. 

globul cu crucea. 

Rev. Intr'un cere de perle Domnul Chris- 

tos binecuvîntând cu dr.; în câmp la 

dr. o stea, cu cincă rade, de desubt IC; 
la st. o stea, de desubt XC. 

Tab. A, V. 

5, Av. LIGO M | PUA B întrun cerc de perle. 

în mijloc domnitorul în picidre cu plete, 

barbă şi hlamidă, în mâna dr, o lance, 
în mâna st. globul cu crucea, 

Rev. + 160 M|PUA B întrun cere de 
perle, în mijloc un scut împărţit de-a 

lungul în două, în dr. o stea cu cinci 

rade, în st. 4 grindi transversale; dea- 

supra colţului stâng al scutului un vul- 

tur întors spre dr. cu capul spre st. 

Tab. A, VI. 

6. Ay. 100 M | PUYA BO; în mijloc domni: 
toiul ca No. 5. 

Rev, + POGIH | SIAHB întrun cerc de 

perle; în mijloc scutul ca la No. 5, însă 

partea din dr. a scutului gâlă. | 

Tab. C, III. 

7. Av. Intr'un cere de perle un scut cu 
gringi transversale ; deasupra colţului 
stâng al scutului vulturul întors spre dr. 
cu capul spre st. In câmp la dr. trei 
globule, la st. trei globule, sus o cruce, 

Rev. Intwun cerc de perle o cruce cu trei 
brațe, între braţe în dr. sus o floricică, 
între cele-lalte câte trei globule. 

Tab. C, IV. 

2:BAN 9444 

V. Mircea 11, 

8. A. 100 ANZI | A BOEB întrun cere li- 
near; în mijloc vulturul întorş spre ar. 
pe un postament cub însemnat cu ceru: 
cea, capul vulturului spre st. In câmp 

ladr. P. 

Rev. + 160 MPZUA BOHBO între două cer- 
curi de perle, în mijloc un stut împăr- 
țit de-a lungul în două, în dr. patru 
grindi transversale, în st. e. 

Tab. A, VII. 

VI. Mihail (1419—1420). 
9, 40. IO M | XAA B; în mijloc domnitorul 

cu plete şi barbă în picidre, în mâna 
dr. 6 lance, în mâna st. un glob cu 
crucea, - 

Rev. + 160 MXAA BOI; în mijloc un scut 
împărțit de-a lungul în doug, în dr. 
câmpul gol, în st. trei gringi. transver- 

sale; deasupra coițului stâng al scutului 
un coif ornat, pe el vulturul spre dr. cu . 

capul spre st, 

Tab. A, VIII. 

VII. Viad Dracul (1430—1439, 1442—1446) 

10. 49. + IOAN | BAATI întrun cerc de 
perle în afară şi un cere linear în lă- 
untru, în mijloc un coif ornat spre dr. 
dasupra căruia vultur întors spre dr. cu 
capul spre st. In câmp din dr, o stea cu 

ş6se rade. 

Rev. + IOAN BAATIGAA BOIBOAA în: 
tun cerc linear exterior, în mijloe un 

scut împărţit de-alungul în dous, în dr. 

patru. gringi transversale, în st. câm- 
pul gol. 

Tab. B, 1. 

VIII. Radu (1425—1497). 

11. Av. + 160 PA | AOYAA între două cer: 
curi lineare, în mijloe vulturul întors 
spre dr. cu capul spre st. pe un posta: 
ment. In câmp în dr. x. 

Rev. + BGAURHI BOGBOAA între un cere 
linear exterior şi un cerc de perle inte- 

rior, în mijloc un scut împărţit de-alun- 

gul în două, în dr. trei grindi transve- 
sale, în st. O. 

Tab. B, 1L 

12. Av. + 10) P| AAOYAR între două car 

curi lineare, în mijloc vulturul întors 

spre dr. cu capul spre st. pe un posta:  
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ment cub cu trei globule. In camp în 
dr. o cruce, 

Rev. + BEAHRII BOGBOAA ** între un 
cerc linear şi unul de perle, în mijloc 

un scut împărţit de-a lungul în dous, 

în dr. trei grindi transversale, în st. 6. 

Deasupra scutului o globulă. 

Tab. A, IA. 

IX, Vlad Țepeș (1456 —1462, 1476). 

13. Av. + 160 BĂAA | ICĂABA în afară de 

un cerc linear intern ; în mijloc un coif 

spre st. cu cruce în partea inferidră, 

Gasupra lui un vultur întors spre st. cu 

capul spre dr.; în câmp la st. o scară 

cu cruce în virf şi o stea cu 6 rade. 

Rev. + 160 BAAAICAABh BOEBOAA în 

afară de un cere de perle intern; în mij- 

loc un scut împărţit d'alungul în două, 

în dr. dou& grindi transversale, în st. o 

semi-lună. D'asupra scutului o cruce. 

Tab. B, îII, 

X. Radu Marele (1494—1507). 

14, Av. IG) PAAVĂ | BOHBOA, întrun cere 

zimţuit extern şi unul linear intern; în 

mijloc un coif ornat, dW'asupra vulturul 

întors spre dr. cu capul spre st., cu cru- 

cea cu un braţ mai lung pe aripi. 

Rev, + 100 PA AV. BOHBOA.INB între un cere 
de perle exterior şi un cerc linear inte- 

rior; în mijloe un scut împărţit d'a-lun- 

gul în două, în der. semiluna Wasupra 

unei stele cu şâse rade, în st. trei grindi 

transversale. 
Tab. B, IV, 

XI. Vlăduţ (1510-—1512) 

15. Av. + 160 BAAA, | IGAA BOBA, între două 

cercuri lineare; în mijloc un coif ornat 

spre dr., d'asupra lui vulturul întors spre 

dr. cu capul spre st. 

Rev. + IG BAAAIGAA BOHBOA, [NB în- 
tun cerc de perle extern şi un cere ]i- 

near intern; în mijloc un scut împărțit 

d'a-lungul în doug, în dr. semi-luna d'a- 

supra unei stele cu şâse rade, în st. două 

gringi transversale. 

Tab. B, V. 

16. Av. Într'un cerc de perle un vul Jur în: 

tors spre dr. cu capul spre st. pe un po- 

stament cub cu o stea cu şâse rade. În 
- câmp în dr. o stea cu şâse rade, în st, 

crucea, şi semi-luna, 

2BAN 
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Rev. Intrun cere de perle un scut împăr- 
„tit de-alungul în două, în dr. semi-luna 

de-asupra unei stele cu şâse rade, în st. 
trei -grindi transversale, 

Tab. B, VI. 

XII. Mihaiu Vittzul (1593—1601) 

17. Av. MICHAEL: VAL: TRANS: WAIW: 
SCRA&: M: CONS: PER: între doue cer- 
curi de perle; în mijloc bustul bărbos 
al domnului, pe cap o căciulă de blană 
cu surguciu şi petre scumpe, pe umere o 
manta ornamentată cu guler de blană. 

Rev. DIE TRANSYL : LOCUMT: CIS: 
TRAN: PAR: EI SUP: EXER Gl: CAP 
între doue cercuri de perle; în mijloc 
în 8 rinduri —|: A: D:| VIGILAN | 
TIAVIRTU | TE: ET ARMI | S: VICTO- 
RI | AM: NACT | SS5VSEZA | :1600: | 
:1600: | . Jos o liniă întorsă, 

Colecţiunea imperială din Viena, 

Tab. C, 1. 

XIII. Mihaiu Radu (1658—1659) 

18. Av. + IO MICHAEL, RAD DG VAL. TR 

PR între două cercuri lineare ; în mijloc 

bustul principelui încoronat şi loricat 

spre st. în mâna, âr. sceptrul, în mâna 

st. sabia. In camp în dr. 16. în st. 58. 
Rev. + SI DEUS -NOBISCUM QUIS CON 

NO între două cercuri întârse, în mijloc 
vulturul cu două capete şi aripele întinse, 
dWasupra 0 coronă. 

Tab. C, IL. 

Pînă aci d. D. Sturdza. 

Să, cercetâm acum originea, banului 

românesc întru cât acesta întră în 

sfera Linguisticei. | 
Nică un Domn românesc n'a cărmuit 

mai mult timp ca Alexandru Basaraba, 

tatăl lui Vladislav-vodă, şi al lui Radu- 

Negru, bunicul marelui Mircea. Dela 
1310 pînă la 1860, în: curs de o ju: 
mătate de secol, „nobilissimul mare 

voevod şi domn al întregei Ungro-vla- 
chie“ (6 swyevtoraroc utyag Boi8d9ag 
za avYtvens raons 0iyyoofiayias), 

după cum îl numia sinodul patriareal 

din Constantinopole (Acta Patriarcha- 
tus I, 384), acest principe pâte fi pri-
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vit ca adevăratul întemeiător al V oe- 

vodatului sai Hospodaratu- 
lui românesc în locul Băniei de 

Severin de pînă atună. Şi totuși 
tocmai dela Alexandru Basaraba nu 

s'a găsit pînă acum nici o monetă, a- 

decă nici o bucată metalică lucrată, 
purtând o legendă sai o efigie, un 

„Chip“ sai o „scriptură“. Dovedesce 

Gre acesta că pină la 18360 Românii, 

şi 'n specie Oltenii, nu vor fi avut 

bani românesci? lată o cestiune 

strîns legată cu însăşi originea cuvîn- 
tului ban, . 

Pentru trebuinţa micului schimb in- 

term de tâte dilele, pe care o satisface 
arama, monetă poporană prin excelinţă, 

de unde la vechii Romani pînă şi gal: 

benii purtaii numele de aramă : „etiam 

aureos numos aes dicimus“ (Digesta), 

se obicinuiaii pretutindeni în unele 

epoce bucăţi metalice informe, destul 

numai ca ele să fi fost căntărite şi să 
aibă d'asupra un semn convenţional 

recunoscut : „aes signatum“ (Plin.). 

Acest fel de bani nu sai păstrat a- 

prâpe nicăirea, şi chiar dela popârele 

cele mai puternice abia dacă se vede 

câte un specimen pe ici şi pe colea 
în colecţiuni numismatice. Dintre ve- 

cinii noştri, la Ruși pe la 1250 umblaii 

încă bani de pele: „pour les Rus- 

siens, la monnaie qui a cours entr'eux, 
est de petites pieces de cuir, marque- 

t6es de couleurs“ (Rubruquis, ed. Ber- 
geron, I, 91). Tot atunci banii de peie 

circulaii şi la Poloni (Miechovius ad 
ann. 1298). In scurt, lipsă monetei ro- 

mâne proprii dise înainte de Vladi- 

slav Basaraba, (1360) -nu este o probă 

de lipsa, pînă atunci la Români a vre- 

unui fel de bani cu semnul autori: 
tăţii suverane, adecă al Banului 
de Severin, iar prin urmare nici 

lipsa, unui cuvînt cu sensul de „mon- 
naie.“ |   
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A recurge la pei, ca Ruşii şi Po- 

lonii, nu .era, nevoe. Vechea lucrare 

a aramei în Oltenia, anume la Baia- 

de-aramă din Mehedinţi tocmai lîngă 

scaunul Băniei, dovedesce că acei 
bani nu erai decât nesce bucăţi de a- 

ramă cu o stampilă 6re-care, „aes sig- 

natum“ în sensul literal al cuvîntului; 

iar termenul ban, identic cu titlul su- 

veranilor de atunci ai Olteniei, face a 

crede că acea stampilă, negreşit cu 
serisorea cirilică, va fi fost Ban sai 

numai & saii Bu saii vre-o monogramă, 

pâte o figură rudimentară, 

Acei bani nu eraii bătuţi, „frap- 

p6s“, după cum se dicea în urmă de- 

spre moneta proprii disă, ci erai tă- 
iaţi. Forma lor cată să fi fost pătrată, 

fiind modul cel mai uşor de a tăia o 

bucată, metalică. Astfel în secolul XIV 
rubla rusâscă (însăşi vorba rublă în: 
semneză literalmente „tăiat“) era o 

făşiă lungă de argint, având următârea 

formă: 

| | 
(Karamzin, t. IV nota 250). O monetă 

de aramă trebuia, să fi fost mai mare, 
iată tot. Tradiţiunea banilor pătraţi 

pare a se îi conservat pînă astădi toc- 

mai într'o porţiune a vechii Bănii 

de Severin, căci la Bănăţenii actuali 
bucăţi de aluat „tăiate în quadrat“ se 

chiamă bănuţei-(M. Juică, c. Sre- 
diştea-mică), ceea ce nu se potrivesce 

de loc cu moneta modernă. Dispariţiu- 

nea ulteridră a unor asemenea bani de 

aramă lesne se explică: pe de o parte, 

prin perderea caracterului şi chiar a 

aspectului monetar din dată ce s'aii ge- 
neralhisat, banii cei rătundi, iar pe de- 
altă, parte prin usul aramei pentru 

unelte de gospodăriă. In dilele n6stre, 

când. Baia-de-aramă din Mehedinţi 

dârme de vâcuri, se importâză din Au- 
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stria, numai prin Virciorova vro 30,000 

ocă de aramă în fie-care an, atât de mare 

este căutarea acestui metal. Cu tâte 
astea, nu e cu neputinţă ca să se 

descopere într'o di vre-un ban de cei 

pătraţi, asupra cărora noi atragem aci 

atenţiunea archeologilor. 

Cumcă ban nu însemnâză alt ce-va 
decât „moneta Banului“, acâsta re- 

sultă din analogia cu italianul „du- 

cato“, cu englesul „sovereign“ etc., şi 

tot-o-dată se întăresce întrun mod cu- 
rat; documental. La. 1272 un act din 

Croaţia, unde stăpânia atunci un 

Ban, dice: „pro quinquaginta pensis 
denariorum banalium“ (Schoenvis- 
ner, Notitia rei numariae, 167). Intro 
diplomă a regelui unguresc Carol-Ro- 
bert din 1328 noi citim: „ad pondus 
denariorum banalium antiquorum, 
quos Stephanus quondam Banus tem- 
pore Domini Belae Regis cudi fecerat“, 
şi maj jos: „et pro duobus antiguis 
banalibus similiter unus novus de- 
narius“ (Catal. nummor. Inst. Szâche- 
niani, II, 164). In terminologia numis- 
matică, din vâcul de mijloc, „denarius 
banalis“ saii simplu „banalis“ era 
dară moneta Banului Croaţiei şi a 
ori-cării ţeri unde se afla în frunte un 
Ban, iar prin urmare şi a Olteniei; ba, 
încă cu atât mai virtos a, Olteniei, 

unde Banii ai existat mai mult timp 

decât -în regiunile serbe. In adevăr, 
termenul banalis cu sensul de mo- 
netă nu s'a înrădăcinat nicăiri, trecând 
repede pe aiuri prin limba oficială fără 
a lăsa vre-o urmă în graiu, pe când 
la Românii din Dacia Traiană banul 
a remas pentru tot-d'a-una. 

Dar cum 6re să se explice faptul, că, 
pe acest dan îl aii Românii din Arâsl, 
din Crişiana, din Maramurăş, din Mol- 
dova, departe pînă la Nistru şi chiar 
de dincolo, deşi el e născut şi cre- 
scut în Oltenia? Problema este de cea 

40,855. II1, 
  

mai mare însemnătate pentru istoria 
întregei Românie carpatine în vâcul de 
mijloc. 

Pînă astădi Oltenii. întrec pe toţi 
Românii prin uşurinţa cu care emi- 
gr6ză. In multe sate poporaţiunea, la, 

dinşii se îndoesce la fie-care 20 de ani 

(|. Ionescu, Mehedinţi p. 200, 674), 

aşa. că n'ar mai av6 unde să încapă 
după un timp 6re-care, dacă nu şi-ar 
scutura, din când în când prisosul prin 

revărsare asupra altor regiuni. Acest 

fenomen de îmmulţire peste măsură 

pe de o parte, de mişcare în afară pe 

de alta, fiind -un resultat al naturei 
teritoriale, nu este ce-va modern, ci 

cată să fi fost ort-şi-când. Sînt acum 

aprope şâpte-sute de ani, în secolul 

XIII, deşi suferise tocmai atunci mai 
multe invasiuni tătare, Oltenia totuşi 
gemea de mulţimea norodului, după, 
cum o constată trei bulle papale, din 

cari cea din 1236 gice: „multitudo 
gentium terrae Ceurin“, cea din 
1238: „terram quae Zemram nomina- 
tur in qua dudum desolata excre- 
vit populi multitudo“, cea din 

1239: „populi multitudo su- 
percreverit“ (Theiner, Monum. 
Hung. I, 150, 165, 171). Tot astfel, 

firesce, trebuia să fi fost şi ?n secolii 

anteriori, al Xll-lea şi al XI-lea; şi 

lată de ce Românii dela Baia-de- 
“aramă se respândiaii în tâte direc- 
țiunile, ducând cu dinşii pretutindenea 
pe caracteristicul ban, chiar pe acolo 

unde nu se sciea nemic despre Banul 
de Severin. 

Din Moldova, cuvintul s'a furişat 
la, Polonii de peste Nistru, unde se 

aude în învecinata Podoliă, nu mai 
departe, şi se aude ca, o vorbă străină, 
nici de cum .polonă. Termenul polon 
general pentru ban este pieniadz, 

paleo-slavicul nknasn. Ori-cine va dice 
ban în Volinia, cu atât şi mai mult 

11
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în regatul polon propriii dis, la Posen 

saii în Galiţia, va vorbi Polonilor chi- 

nezesce. Lexicograful Linde (Stovrnik 

ed. 1854, I, 51) a găsit pe ban „ein 

Pfennig“ în doă texturi polone âin 
secolul trecut, într'o comediă şi în- 

tr'o fabulă, unde cuvîntul constituă 

un podolism. Ei bine, Cihac (II, 

8—9) afirmă că Românii ai luat pe 

ban dela Poloni, şi *n acelaşi timp îl 

înrudesce şi cu baiă, o căsătoriă de 

greşeli mai fabulă, şi mai comediă de- 

cât comedia şi fabula cele polone cu 
ban. 

v. *Ban. — Bănarit. — 5*Bănat. — 

Bănesc. — 2 Bănișor. — Bănel. — 
Bănos. -— Bănuj... 

“Ban, n. pr. pers. m. Numele per- 

sonal Ban, de unde formele derivate 

Bănilă, Bănică, Bănâiu, Ban- 
ciu, Băncilă, Bănachi, Banş, 

pote să [ie același cuvint cu Ban 

„Vice-roi“, far prin urmare de origine 

pecenegă, saii pâte să nu fie alt ce-va 

decât o scurtare din Şerban, după 

cum „Dan“ e scurtat din „Bogdan“, 
„Din“ din „Costandin“ ete. Ori-cum ar 
fi, este un nume românesc vechiu şi 
forte poporan. 

V. Șerban. 
Crisov dela Alexaniru Lăpuşnnul, 

1554 (Arch. ist, 1, 1 p. 66): „Banul 

stolnice! i Vlaicul moşul i Dragotă...“, 
unde numele Ban n'are a face cu ti- 

tlul Ban, care nu exista pe atunci 

în Moldova. De asemenea la Miron 
Costin, Letop. I, p. 270, sub domnia 

lui Moise Movilă: „au ales Moise-vodă 

pre Cehan Vornicul şi pre Roşca Vi- 

sternicul şi pre Banul...* 

In vechiul pomelnic al mitropoliei 

din Bucuresci (Venelin, Vlacho-bolgar- 

skiia gramaty p. 342): Banul şi Bani. 

In crisovul dela Mateiu Basaraba 

din 16839 (Venelin, p. 8309 sq.) se men-   
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țion6ză un moşnân Banul şi doi ţerani 
numiţi fie-care Banciu. 

Jipescu, Opincaru p. 34: „îmi spu- 
nea alde leica Ana, fata lui Bănăi...“ 

Act muntenesc din secolul XVIII 

(Condica MSS. a mănăstirii Vieroşul 

1780 în Arch. Stat. din Buc., f. 265 b): 

„Dumnâlui Bănică Budiştânul biv 
treti logofăt...* 

Zapis moldovenesc din 1611 (Doc. 

Rom. | No. 172 în Arch. Stat. din 

Buc.): „şi Goian din Jadova, şi Gheor- 

ghie Măndre de Bănila...“ 

Despre aceiaşi localitate vorbesce 

Ion Neculce, Letop. Il p. 263: „în 

Bănila pe Turculeţ, cei mare cu 

Moldoveni, în Hliniţă pe Botez tij cu 
Moldoveni...“ 

Zapis muntenesc din 1649 (Doc. Rom. 
I No. 260 în Arch. Stat. din Buc): 
„săntem fraţi pre delnița li Băna.- 
chi şi al Şărban...“ 

Altul din 1682 (Doc. Rom. I No. 
171): „Dumitru cu fetorii, Stoica cu 
fetori, Banciu cu fetori...“ 

Crisovul muntenesc din 1573 (Cuv. 
Q. bătr, I, 252): Banciul. 

Zapis muntenesc din 1663 (Doc. Rom. 

I No. 23): „Eu Părvul, eu Stan Băn- 
cilă ot Botâni...“ 

Altul din 1630 (Doc. Rom. I No. 97): 

„Theodosie diiacon de Bănoleşti...“, 
adecă Bănulesci dintr'o formă pa- 
tronimică Bănulescu. 

Apoi o mulţime de sate Bănesci, 

Bănciulesci etc, din patronimi- 

cele Bănescu şi Biănciulescu. 

Numele personal Ban, articulat Ba- 
nul, se întrebuinţeză şi la Românii 
de peste Carpaţi. Sub forma Bane 

el se obicinuesce la Moţi (Frâncu-Can- 

drea, Munţii apuseni p. 117). Vestitul 

mitropolit Gavriil, exare al Moldovei 
şi Ţerei-Românesci la 1808, era Ar- 

delen din Bistriţa, având numele de
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familiă Bănulescul (Honopoeciiieriii 

Kaxennap» 1848 p. 379). 

După cum din „Bal“ s'a format 

„Balş“, tot aşa din Ban Românii din 

Ard6l făcură Banş, numele a doi 
țterani fruntaşi de lingă Sibiiu din 
1383: „Negru Banş“ şi „Radu Banş“ 

(Fejsr, Cod. dipl. X, 1 p. 134). 

v. Bals. 

Bulgarii, la cari sau furişat mai 
multe numi personale românesci chiar 

articulate, bună-6ră, „Radul“, „Nâgul“, 
„Vidul“, saii vocativul „Baleo“ din 
„Bale“, aii luat dela noi şi pe Bance 
(Miladinovtzi, Bâlgarski piesni p. 529), 

care nu e de loc slavic. Serbii nu] ai, 

La Bohemi însă există numele perso- 
nal Ban cu deminutivii Banek şi 

Ban (Palacky, Popis gmen în Ga- 
sopis Cesk. Mus., VI, 60), pâte dela 

Românii din Moravia. Rusul Moroskin, 
în al sei Onomastic slavic (HnenoczoBt 

p. 7), citesce „Banul“ în loc de „Bandk“ 

înt”un act polon din 1922, citesce 

„Bancula“ în loc de „Bintula“ întrun 
act serbesc din 1240, citesce „Banic“ 

în loc de „Rannich“ întrun act bohem 

din 1052 etc. Prin nesce asemenea, 

contrafaceri nu e grei de a alcătui 

ori-ce fel de Onomastic! Faptul în a- 

devăr interesant este, că întrun act 
morav din 1248 ne întirpină „Ste- 

phanus filius Nycolay  cognomento 

Ban“ (Boczek, Cod. diplom. Moraviae, 
III p. 85). 

In documente din Ungaria, numele 

personal Ban e forte rar, şi este a- 
_nevoe de a lămuri naționalitatea ace- 

lora ce lat purtat, bună-6ră ţeranul 

Ban din 1237 într'un act unde figu- 

reză alăturea un ;„Formos“, un „Porck“, 
un „Olup“, un „Bugur“ (Fejâr, Cod. 

dipl. IV, 1 p. 80), sai ţeranul „La- 

dislaus Ban“ din 1487, unul din capii 

resc6lei în care erai amestecați la 
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o-laltă Români şi Unguri (Kemâny în 
Kurz's Magaz. IL, 367). 

v. * Ban, — * Bale. — +: Coman. — Pe- 
Ceneg... 

:2:Banat.—v. *%Băânat. 

Bână, s. f.; î. macâdo-roumain: 
vie. Deşi cuvîntul s'a păstrat numai 
la Macedo-români, totuşi noi nu-l pu: 

tem trece cu vederea, fiind exclusiv 
românesc, cu desăvirşire necunoscut 

popârelor învecinate. 

Cuvîntul daco-român vi6ţă se în- 

trebuinţeză şi la Macedo-români, dar 

mai mult cu înţelesul de „fiinţă, pe 
când în sensul propriii el se înlocuesce 
tot d'a-una prin bană. 

Iată câte-va exemple din texturile 

macedo-române culese de reposatul Dr. 
Obedenaru (ed. Acad. p. 12, 31, 66): 

Basmul „Amirâilu cu zîna“: 

A mirâiilu trecea Impăratul trăia 
ună bană muşată o vi6ţă fru- 

cu nivâsta/li, qi m6să cu nevestă- 
nu se spune cu sa, cum nu se 

gura... spune cu gura... 
Ibid. : 

Amirâilu bănă, Impăratul duse 
tu ună ahtare 

bană doi-spră-d6-   o vi6ţă ca asta 
doi-spre-dece ani 

  
  

ce de ani întregi... întregi... 

Basmul „Picurarlu Perpiliţa“ : 

Ahtare turlie de Astfel de viâţă, 

bană, trapse trei duse trei ani de 
ani de dile... dile... 

De unde 6re va fi venind acest band, 

cu desăvirşire necunoscut astădi Daco- 
româniior ? 

Rosler (Sitzungsb. d. wien. Akad., 

hist. Kl., L p. 588) îl trage din per- 

sianul zeban „vivre“, uitând că la 

Persiani finalul an este o simplă desi- 

ninţă a infinitivului, întocmai ca nem- 

ţesce en în „leben“, tulpina cuvîntului 

fiind numai zeb, de unde e tot aşa
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de peste putinţă a ajunge la bană ca 

şi din germanul leb. 
Miklosich pe de altă parte (Rumun. 

Untersuch. II p. 25) bănuesce înru- 

direa lui bană cu albanesul bă „faire“, 

întemeiându-se pe formula albanesă de 

salutare: „ts băn? = comment vous 

portez-vous?“, care însă n'are nici o 

însemnătate, căci corespunde pe deplin 

românului „ce mai faci?“ sai engle- 
sului „how do you do?“ Albanesul 

bă, ca şi românul „fac“ şi englesul 
„do“, măcar că figurâză în acea între- 

bare stereotipă, totuşi în afară de ea 

nu funcţioneză nici o dată cu sensul 

de „vivre, exister, 6tre“. Cu un ase- 

menea temeiu, bană sar pută trage 

şi mai bine din grecul faive „merg“, 
fiind-că nemţesce noţiunea de mergere 

se cuprinde în formula corespundătâre 
„wie geht's?*, ba şi englesesce „how 
goes it?%! Să mai adăugâm că în al- 
banesul băn din bă finalul n este fle- 

xionar, iar nu aparţine tulpinei ca în 

românul band. 

Prin urmare, nici cu persianul ze- 

ban, nici cu albanesul bă, acest cu- 
vînt mare a face. Grecii nu'l ai; Sla.- 

vii, Litvanii, Germanii şi Celţii nu'l 
au; Turcii, Ungurii şi cele-lalte gra- 

iuri turanice nw'l ai nici ei; aşa, dară, 

încă o dată, ce-să fie? 

Substantivul band nu pâte fi fâr te 
vechiu la Români; el este cel mult 

din peri6da medievală, căci clarul a 
tonic denaintea nasalei ne întimpină 
în unele vorbe împrumutate dela 

Slavi saii dela Turani, de exemplu 

„rană“ sai „cioban, dar nici o dată, 

în cuvintele cele moştenite, adecă 

din epoca nascerii graiului românesc, 
unde trebui neapărat să, fie -ân-, ca în 

„lână“, „mână“ eto. Verbii însă cu 

-4n-, chiar acei din fondul curat latin, 

ai proprietatea de a put forma la 

noi substantivi abstracţi cu termina. 

BANA 
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țiunea -ană, Astfel din „ademânare = 

lat. admanuare“ noi găsim „ademană“ 
în Psaltirea din 1651, ps. XXV: „ai- 

repta lor plină-i de ademanâ = dex- 

tera eorum repleta est muneribus“, 

Tot așa, prin urmare, substantivul 

macedo-român bană nu este decât o 

formaţiune ulteriâră din verbul bă.- 
nare „vivre“. 

lată câte-va exemple de acest bă- 
nare: 

Că iei înt plângu ş* lăcrămez 

Că nu ştii ca cum vas bănez... 

sai : 

Di uruteţi să nt-afirim 
Pină s bănâm şi pînă shim.. 

(Dr. Obedenaru, 113, 116). 

Basmul „Fecior-muşat“ (V. Petrescu, 
Mostre I p. 11): „fâmea îli aduse a- 

minte că era dator să băneze...“ 

Ca, exclamaţiune de mulțumire: „să 

nii bănezi! = ich danke dir afăr“ 
(Bojadschi, 162). 

Este de observat că sinonimul daco- 

român al macedo-românului bană e de 

asemenea o formaţiune fârte târdiă, 

anume „viţă“, care nu e nici decum 

latinul „vita“, după cum credea Cihac 

(|, 318), ci se trage la noi deja pe te- 

renul post-latin din adjectivul „viii“, 

întocmai ca „dulcâţă“ din „dulcef, 
„albâţă“ din „alb“ etc., sai -ca italia- 

nul „vivezza“ din „vivo“. In acest 
mod derivațtiunea lui bană din bă- 
nare, necesară sub raportul fonetic, 

se justifică nu mai puţin şi din punc- 
tul de vedere logic. 

Macrobius (Saturn. Î, 12) ne-a trans- 

mis o locuţiune latină: „annare peren- 

nareque“, însemnând: „a trăi şi a ve- 

cui“. Din acel annare „vivre, pas- 
ser Vann6e et les annes“, termen 

curat rustic, de tot străin clasicităţii,
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prin intensivul ab se capătă aban- 

nare „vivre longtemps“ sai „vivre 

depuis longtemps“, căci preposiţiunea, 
ab, prin rolul sei în „ab antiquo“, 

„ab ovo“, „ab initio“, mai ales în 
„abavus“, „abnepos“, „abmatertera“, 
„abpatruus“ etc., îşi dobândise nvanţa 

de lungă durată. Rusticul abannare 
a devenit apoi bannare prin per- 
derea, iniţialului e, o aferesă obicinuită, 

în latina vulgară deja în epoca lui 

Plaut (Schucharăt, Vulgărlat. II, 380) 
şi pe care, între altele, o exemplifică 

al nostru „prier“ din „aprilis“. O pa- 
ralelă şi mai perfectă pentru aferesa 

din bănare =abannare este 
daco-românul borese „vomir“ din 

latinul rustic abhorresco „avoir 

envie de vomir“; o paralelă asupra 

căriia noi ne vom opri o clipă. 

Lexiconul Budan qice că boresc 
vine din latinul vomo „prin schim- 

barea, lui m în +“, o schimbare fără, 
exemplu pe suprafaţa globului pămiîn- 

tesc. Laurian şi Maxim (Gloss. 86) nu 
eraii tocmai conțra acestei minunate 
etimologie, dar adăugau tot-o-dată ce-va 

şi mai minunat, anume că „boriîre 

ar putâ fi în loc de forire, compus 

coforire“, ceeace nu mai are nici 

măcar un înțeles. Cihac însă (II, 28) 

n'a brodit'o nici el cu mult mai bine, 

trăgând pe boresc din slavicul bliu- 

vati, fără a ne spune, prin ce fel 

de transiţiuni fonetice un bliuvati 

pâte să se transforme în boriîre. 

Boresc nu este şi nu pâte fi de- 
cât abhorresco. 

Chiar latinul clasic abhorreo în- 

semna grâţă, „actio vomiturientis“, 

„Verabscheuen besonders mit Ekel“ 
(Reisig, Lat. Sprachwiss. $ 388). Dar 

e şi mai aprâpe, negreşit, inchoativul 

vulgar abhorresco, care ne în- 

timpină în glosare medievale şi care 

sa păstrat la Spanioli şi la Portu-   

gesi: aborrescer saii aborrecer 

cu sensul de „repugner“, precum şi 
în limba sardă: aborrâsciri şi 

aborrâssere. Sinonimul latin abo: 
mino căpătase şi el o accepţiune 

forte apropiată de boresc, bună-6ră 

în tractatul de medicină al lui Con- 
stantin Africanul, vestitul cap al şe6- 

lei din Salerno: „abominatio et 
vomitus aut ex cibi sunt quantitate 

aut de qualitate.“ E mai ales caracte.- 

ristică la Români forma participială 

borît în locuţiunile cele citate de 
Laurian şi Maxim: „ciocoiu borit, 

Ţigan borît“ etc. cari se pot tra- 
duce forte bine italienesce prin „ab- 
borrito“ şi spaniolesce prin „abor- 
recido“, „exâcr6, dâtest6, abomin6“, 

în dialectul milanes chiar „borito“. 

In unele dialecte francese se dice cu 

acelaşi sens avourry „homo aperte 
et palam nequissimus, în vâcul de 

mijloc aborris sai abhorris 
(Du Cange ed. Carpent. 1, 27). 

 Borese „vomir“ din abhorresco 
„râpugner“ şi bănare „vivre“ din 

abannare „passer des annâesf, 
nemic nu pote fi mai limpede şi maj 

învederat, fie ca formă, fie ca semnifi- 

caţiune; în filologiă totuşi, ca şi în 
filosofiă, ceea, ce este limpede şi înve- 

derat se nimeresce tot-d'a-una tocmai 

la urma urmelor, spiritul omenesc 

fiind parcă osândit de a da multe 

tiredle înainte de a fi în stare să re- 

cun6scă adevărul. 

După cum Daco-românii ai perdut 

pe bănare, tot aşa Macedo-românii 
nu mai aii pe boresc, ci numai pe. 

vom din latinul vomo, pecare Vai 

„conservat şi la noi Românii din Banat 
cu forma participială vomut. 

Este învederat că Daco-românii tre- 

buiaii să fi avut şi ei prin moştenire 

pe bânare înainte de a se fi des: 

părţit în secolul X de ramura macedo-
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română. Dispariţiunea acestui termen 

se explică la noi prin ciocnirea sa cu 

vorbele ban, bânat, bănuesc etc, 

împrumutate mai în urmă dela vecini 

şi pe cari nu le aii de loc Macedo- 

românii, aşa că numai la, dinşii nică o 

confusiune de omofoniă nu era cu pu- 

tinţă. 

Cuvîntul a putut să existe şi în dia- 

lectele romanice occidentale, de unde 

îl va fi gonit concurenţa medievală a 

o mulţime de omof6ne de proveninţă 

germanică : ban, bannire, bannalis etc. 

(cfr. Korting, Rom. Wtb. 99). E cu 
putinţă totuşi ca bânare să nu fi 

fost din capul locului decât numai în 

ramura romanică orientală, care în 

atâtea și atâtea privinţe îşi are o fisio- 

nomiă a sa propriă independinte,. 

v. Draiu.— Vidţăi. — Boresc. 

Bânciu 

„—v. % Ban, 

Bâncu 

Bândă (plur. bande), s. f.; bande, 

crampon de fer. Luat din germanul 

Band, fie d'a-dreptul, fie prin mijlo- 

cirea, francesului bande sai a italia- 

nului banda, acest cuvînt; înlocuesce 

pe vechiul românesc bantă sai 

bântă, cu care se şi confundă, cir- 

culând însă numai prin oraşe, graţiă 

ferarilor străini, aprâpe de loc prin 

sate. Peste Carpaţi se întrebuinţeză 
şi forma pantă, luată din maghiarul 

pânt, şi pe care graiul, 6răşi prin con- 

fusiune cu bântă, îl vocalis6ză mai 

adesea în pântă, după cum şi dia 
bandă se face une-ori prin aceiaşi con- 

fusiune pluralul bendă în loc de bande, 

Philimon, Ciocoii vechi p. 154: „un 

sipet mare legat în bande de fer alb 

peste pele de căpridră albastră...* 

v. Bantă, — Pantă. 
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Bândol.-—v. Bandoră. 

Bândor (plur.:?), subst.; ventae, 

estomac. Acest sinonim cu pântece, 

vintre, stomah, ne întimpină nu- 

mai în Biblia Şerban-vodă 1688 p. 613: 

„„.„lată eu osă- 

bescu voao umă- 

ruli, şi voiu ră- 

sipi bandoru pre- 

ste obrazele voa- 

stre, bandorulii 

sărbătorilori, v6- 

„„„E0Ce €80 se- 

paro vobis hu- 

merum, et dis- 

pergam ventri- 

culum super 

facies  vestras, 
ventriculum 

  

stre... solemnitatum ve- 

strarum... 

în contextul grec: tvuorgov. 

In unele dialecte polone bandoh 

(asibilat: bandzoch) este sinonim cu 

„brzuch“, „ventre“ (Zawilinski în Roz- 

prawy Akad. Krak. VIII, 226). Ungu- 

resce bendă „ventre“. Dar cum să 
se explice finalul -r în bandor? 

v. Burtă. — Pântece, — Stomah. — 
Vintre... 

Bândoră şi bândură, s. f.; sorte 
de chiffon. D. V. Vaida (Tribuna din 

Sibiiu, 1890 No. 85) spune că aşa se 
numesce în regiunea Selagiului: „pân- 

gătură de calitate dură în formă de 

ştergar, se folosesce spre a înlătura 

pulberea, despre obiecte“. Pe de altă 

parte, cuvîntul se aude şi pe la Nă- 

săud sub forma bândură cu sensul de 

cârpă sait legătură în care ţeranii pun 

mai ales brândă, de unde deminutivul 

băndurică la G. Coşbuc, „Draga 

mamei“ : 

Măduvă de soc, 
Fir de busuioc, 

Să fârbă la foc 

In apă curată 

Bine strâcurată, 

Pin" va aburi, 
Pin” va clocoti, 
Pînă _ce vor fi
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Terbile ?'ncălcite, 

Arse şi topite; 

Tar apoi şapoi 

Fira le va scâte, 

Le va pune tote 

Intro băndurică, 

intro cârpă mică, 

Ş'apoi le va duce 

Unâe'i drumul cruce... 

(Tribuna din Sibitu, 1836 No. 120). 

Se pare că tot aci, sub forma mas- 
culină, vine bucovinânul băndol, cu 

sensul de obi6lă sai cârpă servind 
drept ciorap, în ghicit6rea despre „Cismă, 
şi piciorul“ (Sbiera, Poveşti p. 321): 
„Stăi, nâgră, să-ţi bag bandolul“. 

Cuvîntul fiind cunoscut numai peste 

“Carpaţi, puţin respândit chiar acolo, 
şi având tot-o-dată, nesce forme străine 
foneticei române, el nu este vechiu şi 
sar put6 bănui că se trage din ger- 
manul Bândel sai Biindel „legă- 
tură, 

In privinţa ghicitârei bucovinene, 
noi credem că prototipul ei trebui să 
fi fost: „Stăi, nâgră, să'ţi bag obisla;, 
unde există o antitesă, care s'a putut 

nasce numai la Românii din Bucovina, 

vecini de aprope cu Rutenii şi cu Po- 
lonii.  Polonesce adjectivul feminin 

„biala“, rutenesce „bila“, însemnâză 

albă. Astfel în ghicitârea de mai sus, 
întru cât figur6ză în ea „obidlat, se 

cuprinde un joc de cuvinte: „stăj, 

nâgră, să'ţi bag o albă“; o anti- 

tesă poporană întocmai ca în ghicit6- 

rea, despre „Seris6re“: „câmpul alb, 
oile negre“. Jocul de cuvinte a 

dispărut prin  întroducerea vorbei 
bandol. 

v. Obăglă, 

Bandrabură.—v. Bandraburcă. 

Bandraburcă (pl. bandrabură), s, 
f., t. d'Hortic: pomme de terre, Sola- 

  

  

num tuberosum. Unul din numerâsele 
numi românesc provinciale ale car- 
tofului. 

„La ţerani cartofele, numite bara. 
bule şi bandraburce, se gătesc cu 
borş, cu carne, prăjite, cu usturoiu şi 

cu oțet“ (G. Siretenu, Botoşani, ce.. 
Rânghilesci). 

„Bandraburci sati picioci“ (1. An- 
driescu, Iaşi, c. Zaboloteni). 

Se aude şi o formă metatetică bran- 
daburcă. 

C. Barcianu, Nomenelatura, plantelor 

p. 34: „Cartoful: picioică, crumpenă, 
crumpirii, gramciri, pere de pămînt, 

ghibirânce, barabule, baraboiu, ţermer, 

brandaburce, napi, bologene, hada.- 

burce, piciârcă, mere de pămint, 

pâme de pămînt“, 

Cihac (II, 9) aduce în paralelă bohe- 

mul bandor şi brambor, rutenul 

bandurka şi mandoburka, ci- 
tând tot-o-dată şi o formă, românâscă 

nedeminutivală bandrabură. 

v. Borabulă. 

Bâniţă (plur. baniţe), s. f.; boisseau, 

mesure de bl6. „Măsură de capacitate 
pentru lucruri uscate: făină, grâii, 

ord etc., cuprindând 20 de ocale“ (L, 
M.). Sinonim cu dimirliă, care însă 

ar trebui să fie de fer, pe când banița 
“pote fi de lemn, şi cu ferdelă, care 

se aude rar şi mai ales în vecinătatea 
“ Saşilor sai a Ungurilor. 

Caragea, Legiuire 1818 p. 26: „ba- 

nița de ocă, doaozeci şi doao...“ 

Balada, „Tudorel“: 

Şi da Tudor, şi mai da: 

Nu da banii cu punga, 

Ci da sacii cu mâna, 

Lăscăi cu dimirlia, 

Parale cu baniţa... 

(G, D. T., Poes. pop. 676).
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saii bentă, plur. bente saii benţi: ben- 
Hile cămeșei“ (Laurian-Maxim). 'Toţi 
trag acest cuvînt din germanul Band 

„legătură“; ba Cihac (II, 9) îl identifică 

încă cu sbanţ „bande de fer“, care 
este la noi un ţermen cu totul mo- 
dern de ferăriă, schimonosit din ger- 

manul „Eisenband“ contras în sbană, 

pe când bantă sati beântă e o vorbă 

poporană forte respânâită în întrega, 

Daciă Traiană, întrebuințată mai ade- 

sea, la piural bente: bente la uşi, bente 

la lădi, bente la căruţă, bente la mâ- 
neci, bente în sens de obedi etc. 

A. Pann, Moş-Albu II p. 15: 

„„.„„Că de ce nu Pa prins vii 

Să'l lege, să'l pule ?n bente şi săi ducă la 

zapciu?... 

Delavrancea, Între vis p. 25: „Cân- 

tărețul se făcu negru-verde, şi res- 

punse, încheindu-și banta dela mâna 
“dreptă...& 

Act muntenesc din 1630 (Doc. Rom. 

I No. 97 în Arch. Stat. din Buc): 

„Eu Paraschiva muiar6 lu Ion fetorul 

Manei Bentii deîn Fulsştii...“, unde 
bantă formeză, o poreclă personală, ca 

şi 'n numele de familiă boierâscă 

Bantăş, despre care a se ved6 
mai jos. 

Deminutivul din bantă este ben- 
tiţă. 

A. Odobescu, Scrieri I, 418: „un fel 

de semi-cerc de fir susţinut de ben- 

tiţe late tot de fir...“ 

Augmentativul este bântâi, ca 

în numele unei localităţi din districtul 

Dîmboviţa (Frundescu). 

Forma cu d, bandă, la plural 

bande, nu e de loc poporană, ci 

numai literară, cel mult orăşenâscă, 

singură care are a face cu germanul 
Band, direct saii indirect. 

v. Bandă.   

Aşa dară vorba bantă, sub forma 

organică bentă, trebui cu desăvirşire 

despărțită de bandă pe de o parte, 

de sbanţ pe de alta, precum şi de 

maghiarismul din Ardsl pantă saii 

pentă. Pentru a-i descoperi mai lesne 

originea, noi cată s'o studiâm în para- 

lelism cu sinonimul bâtă, moldove- 

nesce bată, la plural bete, cu care 
o şi confundă une-ori lexicografii, ba 
şi graiul poporan. 

Cuvîntul bâtă se aplică numai la 

îmbrăcămintea, ţărân6scă, fie la, femei, 

fie la bărbaţi. El însemneză:: „ceinture, 

lisiăre, bande, rabat, poignet, 6paulette“ 

(Cihac). , 

A. Pann, (III, 24), la locuţiunea pro- 
verbială : 

Îl luă pe loc de bete 
Ş'afară pe uşă dete, 

explică în parentesi bete prin brâi. 

O altă locuţiune proverbială carac- 
teristică cu bete este la Jipescu, 

Opincaru p. 129: „în loc dă boierule 

or cucâne, cum i-ar hi'n plac, or pârtă 

condeiu la, urechie ca să'ţi dicem logo- 

fete, or logofete brândă n bete, 
caşcaval în buzunar, lapte 

acru "n călimări..,“ 
Tot acolo p. 142: „dă ie iârnă, pune 

paie ?n opinci, să *ncinge cu betili 

piste antiriă, şi pînă să sosescă la 

oraş mai abate pă la câte o cârciumă...“ 

Ghicitorea despre „Ghem“ (Sbiera, 
Poveşti p. 820): 

Bete peste bete, 

Cinci mii închelete. 

Ghicit6rea despre „Ploscă“: 

Am o fâtă încinsă cu bete, 
Ş'o strigă din cetate 
Ş&pte lei şi jumătate. 

(G. D. T.:Poes.jpop. 240).
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Balada, oltenâscă „Mocanca, şi Vrân- 
cânca“ : 

Băete, băete, 

Cu ciucuri la bete!... 

(Col. 1, 'Tr. 1853 p. 240). 

Hora „Barbul“: 

Foicică ş'un burete, 
Vine Barbul dela fete 

Cu mijlocul plin de bete, 

Cu cămâşă de bumbac 

Cum e Barbului pe plac... 

(G. D. T., Poes, pop. 829). 

Doina „Murgului“ : 

Sora mea'i o f6tă mare: 

Când vine vo serbătore 

Se spâlă, se premenesce, 

lea oglinda, se gătesce, 

Se ?ncinge frumos cu bete 

Şi se duce ?n sat; la fete... 

(bid. 351). 

Cântece moldovenesc: 

De-ai fi om, mi te-al pricepe: 

Dragostea din ce se 'ncepo ? 

Din inele şi din bete, 

Vâra din busuioc verde! 

(Şegătorea 1892 p. 112). 

Cihac (I, 24) a constatat fârte bine 

originea românului bâtă din latinul 

vitta „legătură“, de unde italianul 

vetta, provenţalul veta, spaniolul 

şi portugesul beta (cfr. Kârting, Wtb. | 

No. 8788), cătră cari să mai adăugâm 

pe reto-romanul v&tta (Alton, Ladin. 

Idiome p. 370). Proveninţa, latină a, 

lui bâtă este dară mat pe sus de 
ori-ce îndodlă. Intre bâtă şi bântă 

deosebirea logică fiind numai acea de 

specialisare, aceiaşi noţiune fundamen- 

tală aplicându-se în bâtă numai la 

o stofă pentru haine, pe când în bentă 

predomnesce accepțiunea de metal pen- 
tru unelte saii gospodăriă, prima ipo-   

tesă, etimologică ar puts să fie că 
bentă nu e decât o nasalisare din bâtă. 
Acâstă ipotesă însă cade prin legea 
fonetică a limbei române că vorbele 
latine nu se nasaliseză de loc, nici 
prin proces curat fisiologic, nici pentru 
diferenţiare de funcţiune; din contra, 

de'naintea, lui ţ chiar nasala cea orga. 

nică tinde a, dispare, ca în „cât = 

quantum“, „cătră = contra“ etc. 'Tre- 

bui căutată, prin urmare, o alţă cale. 
După cum în bâ6tă=vitta latinul 

iniţial 2 urmat de scurtul ş tonic a 

trecut la Români în bea.-, prin aceiaşi 
transiţiune fonetică bentă nu pote fi 
decât latinul vincta, rustic vinta 
cu obicinuita perdere a lui c între n 

şi £ întocmai ca în „unt = unctumi. 
Lîngă latinul vinctura „bandage“, 
care ne întimpină la Plinii și la Celsiii, 
trebuia să fi fost o formă participială 
aprâpe cu acelaşi sens vinctum, ca 

„fissum“ lîngă „fissura“, „pistum“ 
lîngă „pistura“ etc. In adevăr, sub- 

stantivul masculin vinctus se află 

la Varrone: „aut funiculo, aut vinctu“ 
(De r. rust. I, 8,6). Cu atât mai nor- 
mal era neutrul vinctum. Dela plu- 

ralul vinta=vincta se trage da- 
dreptul românul bântă, precum âin 

pluralul neutral „folia“ s'a, tras „f6iă“. 
Să se observe că verbul vincire se 

întrebuinţă chiar în latina clasică toc- 
mai în casurile în cari Românul aplică 

bentă, de ex. „lacertos auro vinciat“ 
la Tibul, „ferrum quo rotae vin- 

ciuntur“ la Quinctilian ete.: bente 

la r6tă, bente la mâni saii la picidre, 
și altele. 

Aşa dară din latinul rustic vinta 

„legături“ Românul a format; bentă, 
în care € după cons6na labială trece 
la nominativ singular în a: bantă, 
după aceiaşi normă ca în: „masă = 

mâsă“, „vargă = vârgă€, „fată = fâtă“, 
ba şi bată din b6tă. Străvechiul
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bantă, moştenit din Roma, s'a întâlnit 

apoi la noi mult mai târdii cu neo- 

logismul germanic bandă şi cu va: 

riantul maghiar al acestuia pantă. 

Asemănarea, fonetică şi logică lesne a 

făcut ca, toţi aceşti termeni să încâpă 

a se confunda unul cu altul, confun- 

dându-se tot-o-dată întru cât-va şi cu 

betele dela haine. Met6da sciinţifică 
e'singură în stare a stabili între ele 

o distincţiune sigură: bandă şipantă 

nu sînt nici vechi, nici proprie gra- 

iului țerănesc, căruia, îi aparţin numai 

b6tă= lat. vitta şi bântă= lat. 

vincta, doă vorbe latine separate, 

deşi născute din aceiaşi radicală (Cors- 

sen, Ausspr.?, I, 540—2), 
Din bentă, sai mai bine din pluralul 

bete, s'a născut la noi prin privativul 

8=—ex verbul denominativ sbănţuire, 

apoi sbănţuitură, cu sensul de „a 

se destrăbăla“ — „a eși din bente“, după 
cum este în cele Qou& pasage din A- 

lexandri, pe cari nu le-a înţeles Cihac: 

10 „M8 mir cum nu s'o săturat de 
sbănţuit? Eri a fost la fteatru, şi ?n 

astă sâră merg la bal...“ (Chiriţa în 
Iași); 20. „Bată-te-ar gardu, coţofană! 

Numai la sbănţuituri ţii gându, 

ghidi, ghidi pupăză bălţată!..« (Dru- 
mul de fer). In aceste do& pasage 

Cihac găsesce sensul de: „garnir de 

bandes de fer, garnir, ajuster en g6- 
n6rai“ | 

In vâcul de mijloc, când se formase 

naționalitatea serbă peste substratul 

românesc trans-danubian, românul 

bantă a, trecut la Serbi cu senaul de 

„margine“.  Schaffarik Va aflat în 
vechea serbâscă transcris greceace : 

Băvra terminus“ (Das serbische 

Schriftthum, 1, 156), fără ca să fie cu 

putinţă vr'o etimologiă slavică a ace- 

stui cuvînt. La Serbii moderni acel 

Băvra a perdut pe iniţialul b, devenina 

anta, şi se mai aude numai în Sirmia:   

„panta, u Srijemu, der Markhaufen, 

cumulus terrae terminalis“ (Ka. 

raQăi€, Lex. ad. voc.). 

Intrun timp mai încâce, ai împru- 

mutat dela Români pe bantă vecinii 

Ruteni, la cari, sub formele banta 

şi bantina, el se întrebuinţeză cu 

doă înțelesuri: bentele de lemn ce unesc 

căpriorii acoperişului casei, gi — prin 

analogiă — bentele coteţului pentru 

găine, „Hihnersteige“ (Zelechowski, 

I, 12). 

v. Bantăş. — Betă. — Bertă. — Beteliă... 

Bântăş (plur. Bantăges), n. pr. m. 

pers.; une ancienne famille noble mol: 

dave. Pantăg n'are a face cu maghia.- 
rul bântani=băntuesc,ci este 

o formaţiune onomastică român6scă 
din substantivul bantă, forma orga- 

nică bântă, prin acelaşi sufix -ăş 

ca în numele de familiă Brahășş dela 
„brahă = bragă“ (Cuv. d. bătr. 1, 26); 

tot aşa o familiă boierâscă din timpul 

lui Stefan cel Mare se dicea Sacăş, 

o altă din epoca Movilescilor Orăş, 

apoi Matcăş, Bâncăs, Bar- 

dă ş, întrun crisov muntenesc din 

1568: Brănzeş (Cuv. d. bătr. |, 

250), etc. 

v. Bantă. — ?--eg, 
Bantăşescii se încuscriră în secolul 

A VII cu trei familie boieresci ajunse 
la Domniă : Dabija, Duca şi Cantemir. 

Muma nemuritorului Dimitrie Cantemir 

era fiica lui Toder Bantăș, adecă o 
Bantăş6e. Tot atunci trăia Arte- 

mie Bantăș şi Constantin Bantăş, toţi 
rude depărtate între dînşii, dar po- 
goritori din acelaşi n6m (Vita Con- 

stantini Cantemiri, Moskva 1783, p. 
378—82). 

In crisovul dela Miron-vodă Barnovski 

din 1628 (Cond. MSS. a mănăstirii 

Bărnova, f. 29 b, în Arch. Stat. din 

Buc.) se menţioneză „Dumitru Bantâş
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fezorul Sofronii nepot Grâcăi strănepot 
luf Câpotă, din uricu de întăritură dela 

Bogdan voevod...* 
In actul de împărţelă din 1689 (Cond. 

MSS. Asachi, t. 1 f. 8319 în Arch. Stat. 

din Buc.), fraţii „Andreiu Bantâş clu- 

cerul“, „Mihalachi Bantăs“ şi sora lor 
„Aniţa soţul lui Constantin vodă“ 
Cantemir, vorbesc fârte lămurit despre 

„Strămoşul lor Vicol negutitoriul de 
Lăpuşna“, care stăpânise în acele părţă 
satul Pojorenii. 

Prin urmare, boieria Bantăşescilor 

nu se urcă mai sus de jumătatea a 

doua a secolului XVI, trăgându-se din- 
tun nm neguţitorese din Basarabia. 

La 1711, Dimitrie Cantemir pribe- 

gind în Rusia, cei mai mulţi Bantă- 
șescă din cele trei ramure sai retras 
şi ei acolo după dinsul, întrând în no- 

bilimea rusâscă, Din ramura, lui Con- 

stantin Bantăș, carea prin alianță își 
adaose porecla Kamenski, sa nă- 

scut la 1738 Nicolae Bantăş-Kamen- 

ski, unul din cei mai laborioşi scrii- 
tori ruşi ai timpului seii (unrponozarr 

Esreniii, CaoBaps nnearenei, t. ] p. 16— 
19). Fiiul acestuia, Dimitrie Bantăş- 

Kamenski, su distins prin lucrări 

istorice, dintre cari cea mai remarea- 
bilă este o istoriă a Ucrainei în trei 

tomuri: Hcropia Maaoii Poccin (Moscva, 
1830). 

Se pare că astăgi Bantdşescii s'aii 
stins în Rusia, după cum sai stins 
nu de de-mult şi 'n Moldova. 

v. Abaza. — Cantemir, — Herescu. — 
Milescu... 

Bantăşoe.—v. Bantăş. 

Băpcă.—v. Batcă. 

Barabân 

| | „—Y. Rus. — Todă. 
Barabănă 

1BARABOIU 
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- “Baraboiu s. Barlaboiu, s. m.; 
10. t. de Botan.: Chaerophylum bul- 
bosum, cerfeuil bulbeux (Dr. Brândză); 
20. espăce de danse rustique. Se mai 
dice barlaboiu, iar după Cihac şi bar- 

boju. Plantă legumin6să. 

„Când baraboiul e tînăr, rădăcina lui 
e dulce; cotorul'şi frundele semnă, 

cu ale tinerei cucute. Copiii se duc 

primă-vâra la barabolu. Baraboiul şi 

brânduşele plac mult, copiilor“ (E. Mi- 

ronescu, Covurluiu, c. Oncea; D. Ba- 
silescu, Prahova, c. Drajna-de-sus). 

Baraboiu figureză adesea în capul 

cântecelor poporane, mai tot-Ma-una | 
a celor satirice sai de joc. 

Cântec din Bucovina: 

Fiungă verde baraboiu ! 

Lelea cea eu cămeşoiu 

Şi cu codile 'napoi, 

Par căii fâtă de strigoiu,.. 

(Col. 1. Tr, 1883 p. 140, 

Altul tot de acolo: 

Frungă verde baraboiu! 

La moră la Dorohotu 

Merge-un car cu patru boi 

Incăreat cu păpuşoi; 

- Dinapoia carului 

Merge ?n fuga calului 

Ciocoiaşul satului ... 

(Col. 1. Er. 1882 p. 152). 

Doina „Ciocoiul“ : 

Frungă verde baraboiu, 

M8 ?ntâlnii cu un clocolu. 
— Bună cale, măi Române! 

— Mulţămim, ciocoiu de câne |... 

(Alex., Poes. pop.2* 250). 

O variantă: 

Frungă verde barlaboiu, 

La moră la Torontoiu 

Vine-un car cu patru boi... 

(G. D. T., Poes. pop. 29%),
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Alexandri, Florin şi Florica, sc. 3: 

Prungă verde baraboiu, 
Am ajuns şi ei ciocoiu, 

Sus, Florine, sus!... 

Cântec poporan din Moldova: 

F6iă verde baraboiu, 

Este horă ?n sat la not, 

Şi's poftiţi mai mulţi flăcâi... 

(Şegătârea 1892 p. 15). 

Tot de acolo: 

Frundul6nă baraboiu, 

Ce nu vii, bade, la noi?... 

(Sevastos, Cânt. Mold. 139). 

Altul: 

Frunduliţă baraboiu, 

Ne-aii făcut maica pe doi, 

Unul Miercuri, altul Joi, 

N'ai avut parte de noi... 

Chiă. 109), 

Hora „Barbul“ : 

F6iă verde barlaboiu, 
Ce caţi, Barbule, la noi? 
Au nu sînt fete la voi ?... 

(G. D. T., Poes, pop, 829). 

„Intre jocurile ţerănesci de aice unul 

pârtă numele de Baraboiu“ (P. Sălă- 

genu, Nemţ, c. Hangu). 

Jipescu, Opincaru p. 52, între jocuri 

ţerănescă pune şi: „nunâsca, or frun- 

duliţă bârlaboi şi la drâpta câte doi“. 

v. Barabulă. 

*Baraboiu.—v. Barabulă. 

Barabulă (plur. barabule), s. f.; 10, t. 
de Botan. : Solanum tuberosum, pomme 
de terre; 20. bagatelle, pas grand 

chose. Unul din mulțimea de numi 

poporane ale cartofului. Se aude şi   

deminutivul barabuşcă. Se gice de 
asemenea baraboiu, ca şi la planta 
„cerfeuil bulbeux“. Este o formă re- 
duplicativă din latinul bulbus (=gr. 

B04f856), vechiu termen botanic între- 
buinţat în genere despre rădăcine bul- 

bose, „racines bulbeuses“. De aci la 
Unguri barabolya „certfeuil“, la 
Ruteni 6yas6a, Gapa6ona, Gapadin, Gapa- 
Gona despre „pomme de terre“ (Zele- 
chowski), la Români barabdulă şi ba- 

raboiu despre ambele de o potrivă, 

precum şi bulughână tot de acolo. 

„Pe la noi la cartofi se dice bara- 
bule, bulughene şi piceuce“ 
(Sucâva, c. Broşteni; C. Alessandrescu, 
Nemţ, c. Bistricidra). 

Simu a lui I6n, Tribuna âin Sibiiu 

1885 p. 914: „Cartofii se mai numesc: 

mere, pere, alune de pămînt, b6be, 

baraboi, barabuşte, picioci, 

peruşte, crumpene, grumbe, ghiştine, 
hiribe...& 

Ghicitori despre Barabulă : 

1%. Ce pui una, găsesci dot; 

Ce pui do5, găsesc nouă. 

2%. M8 dusel în pădure, 

Săpai ouă de bobice, 

Săpai nos, 

Lăsai dog, 

Că bobicii iar se ouă, 

30. De desupt prescure, 
De-asupra pădure. 

(Şedătorea 18% p. 28). 

Forma baraboiu, luată aci mai 

potrivit despre „pomrae de terre“ de. 

cât despre „cerfeuil“, se întrebuinţeză 

şi cu sensul de „un ce de puţină im- 

portanță, un nemic, o secătură“ (L. M.). 

Doină din Ardl despre „popa Ionică“: 

Pentr'un blid de baraboi 
"Ne-a cununa şi pe noi... 

(Familia 1885 p. 4%).



9417 BARABULĂ , 2418 

Strigătură din Moldova: 

Frungă verde baraboiu, 

Câte fete ?n sat la noi 

Nu plătesc un baraboiu: 

Baraboiu *i de mâncat, 

Fetele *s de lepădat! 

(ŞegătGrea. 1892 p. 105). 

De şi barabula este nouă în Europa, 

fiind întrodusă abia după descoperirea 
Americei, totuşi în literatura poporană 

" română ea a ajuns deja a deveni o fiinţă 
mitologică, a căriia legendă a pove- 
stit'o în următorul mod d. 8. F. Ma- 
rian (Albina Carpaţilor 1879 p. 327): 

„A fost când a fost o fată, care 

nică odată nu vrea să asculte de maica 
sa. Ac6sta a blăstămat-o dicând: 

„Fire-aă a dracului să fii! — Şi tot; 
d6una, când n'o asculta, îi spunea cu- 
vintele acestea, 

„Dar 6că într'o di vine dracul şi, 
luând fata, c duse acolo unde locuia 
el, şi a luat-o de muiere. 

„După n6u8 luni născu nevasta o 
copilă, 

„Dracul, cum e rîndul dracilor, se 
tot ducea de-acasă, şi pe cine-l întălnia, 

şi putea, îl îndemna spre fapte rele. 

„Nevasta, lui însă rămânea singură 

a-casă, şi cât e diulica de mare plângea 
legănând copila, 

„Intr'o di, nimerind din întămplare 

un vinător pe-acolo şi vădând'o că 
plânge, o întrebă: 

„— Ce-ţi este ţie, nevastă, că plângi 

aşa de tare? şi cum de te afli tu 
pe-aicea ? 

„Nevasta a început a plânge şi mai 

tare, pentru că de când o luase dracul 
dela părinţii ei şi o dusese la dinsul 

a-casă, nu mai văduse fiinţă de om. 

Apoi îi istorisi din fir în păr tâtă 
viţa sa. În urmă îi dise: 

»„— Voinice! du-te de grabă de-aici, 

depărtâză-te de pe-acest loc necurat,   

căci simt că-mi va veni îndată bărba- 
tul şi, de te-a afla aici, are să ne omâre 
pe amindoi! 

„Dar încă nu sfirşise bine cuvintele 
acestea, când şi sosi dracul şi dise 
plin de mâniă: 

p— Acum te-am prins, netrebnico, 
cu acest om nelegiuit!... 

„Dar vînătorul nu-l lăsă să vorbâscă 
multe, ci scoțând de grabă o sfâră, 
prinse pe dracul cu ea de grumaz, şi'i 
dise: 

„— Mai de grabă te-oiit omori ei 
pe tine, împeliţatule!... Cum ai cutezat 
tu a lua acâstă fată cu trup cu tot 
dela părinţii sei şa ţi-o ţin6 de 
muiere ?.,, 

„Eră dracul spăimîntat strigă : 
»— Stăi, omule! nu mă omori, că-ţi 

dau ţie muierea acesta dimpreună e 
fiica sa! 

„Atunci vînătorul Va lăsat de gru- 

maz şi voi să se depărteze de-acolo 
împreună cu muierea şi cu fiica acesteia. 

„Însă dracul îi opri gicându-le : 
»— Staţi |... nu vă depărtaţi aşa de 

grabă, că după drept numai jumătate 
de copilă e a muierii mele, 6r ceialaltă 
jumătate e a mea! 

„ŞI rostind cuvintele acestea, scâse 

de grabă un paloş şi cât ai clipi din 
ochi tăiâ copila drept în d68 din vir- 

ful capului în jos. Jumătate din copilă 

şi-o luâ şie-şi, 6r cealaită jumătate o 

dete vînătorului ca să se ducă cu 

dînsa şi cu maica sa unde vor voi. 

„Nevasta, se topia de plâns, că dra- 

cul i-a omorit copila şi şi-a oprit ju- 

inătate dintr'însa. Nici n'avea ce face, 

căci ce sa 'ntămplat odată nu putea, 
să se mai îndrepte. 

„După ce sosi nevasta a-casă la pă- 
rinţii sei, a îngropat jumătatea, de 

copilă sub talpa ţinterimului şi locul 

unde a îngropat-o Pa numit mormîntul
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mordicei, pentru-că a fost de simbră 

cu mamonul. . 
„La câtă-va vreme sa vădut apoi 

pe mormîntul acesta resărind şi cres- 
când o burună cu mai multe odrasle, 

pe care erai flori albe, vinete şi roşii. 

Şi săpând buruâna, acâsta, află că din 

ivima, plămânele şi maiul (ficatul) fe- 

tei sai făcut o mulțime de bara- 

bule, unele ca, Guăle de găină, altele 
mai mari, şi gustându-le să v6dă cum 

sînt, află că-s bune de mâncat. Deci 

luându-le le-a numit barabule, pen- 
tru că din bucată de copilă ai 

crescut. 

„Văd6nd dracul, ce lucru se făcu 

din jumătatea de copilă a. nevestei 

sale, îngropă şi el jumătatea lui, cu- 
getână că şi din aceia se va face aşa, 

ceva, 

„Dar n'a fost după cum a gândit 

necuratul, căci din jumătatea lui a 

crescut o buruână, mare, cu frunde 
late şi cu îl6re măruntă, şi când a 

căutat în pămînt să vedă ce este, n'a 

aflat nimic. | 
„Dracul, năcăjit peste măsură, nu 

sciea ce să facă cu frundeie buruenei 

crescute. În urmă însă le strînse, le 
puse să se usuce, şi apoi le dete unuia 

şi altuia învăţândui ca să le fumeze. 

De-atunci apoi ai prins cei mai mulţi 

Omeni a fuma frunde de-acestea, cari 

sau numit tutun, titiun şi ta- 

bac, pentru că s'aii făcut din jumă- 

tatea, de copilă a tatălui. 

„Er nevasta n'a, mai supărat, de aci 
înainte pe maica sa, ci a învăţat încă 

şi pe alte fete să asculte de maicele 
lor, să nu păţâscă şi ele ca dinsa. 

Aşa a rămas apoi învăţătură, din n6m 

în n6m şi frică de diavol pentru fe- 

tele neascultătâre de maicele lor. 
„Fiind-că barabulele, după cum arată, 

legenda acâsta, se trag din o pârte 

de viţă şi s&miînţă de diavol, Românii   

din ţinutul Dornei nică când nu le *n- 

trebuinţeză, ca bucate la ospeţele lor 

publice, cum sînt bună ră: cum&- 

triile, colăcimile, nunțile, comândările, 

şi nici odată nu le daii de sufletul 
morţilor. 

„Barabulele se *ntrebuinţeză, de cătră 

Români nu numai ca nutremînt pen- 

tru sine şi pentru vite, ci şi ca me: 
dicament. Aşa, d6că cine-va are gâlci, 

frige o barabulă, apoi 'o turtesce şi-o 

pune la gâlci şi aşa se vindecă. Dâcă 

cine-va se arde, se frige, sai! se opă- 

resce, rade una saii mai multe bara- 

bule pe-o rădătâre; acâstă răsură, pu- 
n6ndu-se pe partea arsă, friptă sai 

opărită, îndată trage focul afară. Când 
îl dore pe cine-va capul, se l6gă cu 

felii de barabulă. Când are cine-va, vre-o 

bubă r&utăci6să pe trup, încă se l6gă 

cu barabule rase, cu cari apoi se vin- 
decă. 

„Viţele de barabulă se mai numesc 

în limba poporului şi bâle (sing. bâlă) 

şi belit (sing. beldie). Eră ogorul, 
“pe care sînt sem&nate barabulele, se 

numesce barabulisce. | 

v. ' Baraboiu. — Bulughenă. — Piceucă, 

Barabulisce 

„—v. Barabulă. 

Barabuşcă 

Barăc.—v. Baragan. — Bară. 

*Barăc, -ă, adj. et subst.; t. de 

chasse: nom de certains chiens, Acest 
termen vinătorese pare a fi destul de 

respândit în România, 

„Cânii de vinat se numesc: Barac, 
Gsâlap, Nsmţu...“ (C. Nicolescu, Muscel, 

c. Văleni). 

„Barac, Baracă, figureză aci pintre 

numile cânilor de vinat“ (P. Theodo- 

rescu, Ialomiţa, c. Socariciu). 

„In Dobrogea barac se qice la un
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câne flocos la păr şi cu musteţi mari 
la bot“ (1. Negrescu, Constanţa, c. Pa- 
raschioi). 

Ește turcul barag „poilu, v6lu, 
chien de chasse, grand 6pagneul ori: 
ginaire de Tartarie et de Sibârie“ 
(Barbier de Meynard, Dict. ture, | 
256). 

v. Câne. 

) 

Baragân, 10. t. de Gogr.: „Plaine 
tres 6tendue et inculte dans le distriet 
de Ialomitza, entre le fleuve Ialomitza 
et le Danube“; 20, „lieu inculte, d6- 
sert en gensral“ (Cihac). Se dice şi: 
„câmpul Baraganului“. Se rostesce 
Baragan şi Bărăgan. O admirabilă 
descriere a Baraganului la Alexandri : 

Pe cea câmpiă lungă, a cării tristă zare 
Sub cer, în fund, departe misterios dispare, 
Nici casă, nici pădure, nici rîi recorițor, 
Nimic nu "'nveselesce pe bietul călător. 
Pustietatea gâlă sub arşița de s6re 
In patru părţi a lumii se ?ntinde "ngrozitâre, 
Cu 6rba'i mohorită, cu negrul ei pămint, 
Cu-a sale mari virtejuri de coib ce sbâră ?n 

vînt. 

“A. Pann, Il p. 4: 

La, cercetare respunse 
Că nici o 6iă nu tunse, 
Cin Bărăgan pe câmpie — 
Nu ar mai f fost să fie! — 
Păscând le-a zmuls”o ciulinii, 
Mai cu samă mărăcinii. 

Balada „Moş Stan din Bărăgan : 

La puţul lui Cioropină, 
La Silistra a bătrână 
Pascu-mi-se 
Adapă-mi-se 
Trei cărlăiori 
Giugăiori, 
Pintenogi de trei picidre, 
Cu steluţi de câte-o nare, | 
Unde-i vede — moş Stun mâre! 
Moş Stan 

Din Bărăgan 

Împletia la un arcan... 
(Vulpian, Texturi p. 73). 

10,855. III, 

  

  

Variantă : 

Îa nea Stan din Piersica, 
Care'i om de nimica, 

Nepotul lui moş Drăgan, 
Moş Drăgan din Bărăgan... 

(G. D. T., Poes. pop. 688). 

In crisovul lui Mihnea-vodă din 1579 
(Cuv. d. bătr. 1, 254) se vorbesce de- 
spre „drumul Baraganuhi (npes n3m 
Bhparanse)“, 

Cihac (II, 6) trage pe Baragan din 
cuvintul rusesc „balagani, barăque 
dets des Kamtchadales, 6choppe de 
saltimbanqne dans les foires“ ; apoi 
renunţă el însuşi la acestă posnaşă 
etimolagiă slavică, şi propune (II, 546) 
una turcescă: „bi-âbân, vulg. be- 
j&bân plaine inculte, dâsertt. D. Șăi. 
n6nu (Elem. turc. p. 116) dă o altă 
derivaţiune, de asemenea turcâscă, saii 
mai bine arabo-persiană: „berr-i ja- 
ban, cuvînt ibrid compus din arabul 
berr (champ) și din persianul jabân 
(desert)“, de unde—qice a. Şăin6nu— 
dentâiu baraban şi apoi Baragan. 
Câte-trele etimologiile sint de o po. 
trivă peste. putinţă. 

Regiunea, într6gă învecinată cu Du- 
nărea a fost tot-da-una privită la, 
noi de popor ca baltă, şi tocmai 
de aceea vintul sudic se chiamă Băl- 
băreţ. Acea baltă, negreşit, nu era 
Dunărea, ci numai zona marelui fluvii. 
Acesta e mai cu samă potrivit în 
privinţa judeţului Ialomiţa, unde Du- 
nărea se bifureă prin aşa numita 
„Borce“, ast-fel că într”o epocă 6re-care 
o vastă întindere de pămînt de acolo 
trebuia să fi fost pururea acoperit de 
ape stătătore saii mocirle, adecă de 
ceea ce se chiamă românesce bară, 
Baraganul nu este alt ce-va decât o 
immensă mlaştină secată, care a rămas 
nesănătâsă, şi neroditâre. | 

v. Baltă. — Bară. — Băltăreţ. 

12
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Precum din „baltă“ se formeză „băl- 

tâu“ şi „bâltac“ (Cihac), tot aşa o 

formaţiune poporană din bară este 
barac, de unde, ca desfăşurare ulte- 

ri6ră: bărăciune. „Bărăciune 

se dice la o apă stătută, împuţită, d. ex.: 

nu lăsa să beie jitele din bărăciune; 

sai: tătă diua am băut şi io bără- 

ciune aceia, că nui p'acolo nici 

fântână, nică isvor, numai apă acea 

cu bărăciune“ (|. Reteganu). Su- 

fixul românese -ac trecând în -ag 

pentru a căpăta o nuanţă pejorativă 

(v. -ag), din barac se face barag; 

şi ?n sfirşit, prin sufixul intensiv -an 

(v, 3.-an): Baragan „grand marais, 

grand 6tang, 'grande tendue deau 

stagnante“. 
Să se observe că, pe aceiaşi cale 

fonetică şi morfologică, din numele 

personal Bâră amplificat în Bărac, 
păstrat în numele local „Bărăcesci“ 
(Frundescu), s'a format intensivul Bă- 

răgan, bună-6ră în crisovul lui Radu- 

vodă Mihnea din 1615, relativ la nesce 

moşii din Oltenia (Cond. MSS. a mo- 
nastirii Hurezu f. 410 a, în Arch. Stat. 

din Buc.): „de-aciia în lacunle albe 

de-aciia, în lacul.cu crucâ, la puţul lui 

Bărăgan, în lacul care să chiiamă 

al satului...“ 

v. Bâră. | 
Este interesant, în fine, că în ghici- 

t6rea poporană despre „buric“, o va- 

riantă ne spune: 

Cuibul berdei 

In mijlocul bălții... 

(&. D. 1,, Poes. pop. 218). 

iar o altă variantă: 

Cuibul ciocărlanului 

In mijlocul Bărăganului... 

(Şegătârea 1892 p. 62). 

v. Bâre. — Borce, 

Barăgă.—v. Barangă. 

| 

  

Baraglădin.—v. Berlad. 

Baraimlâc (pl. baraimlâcuri), s. n.; 

prâsent, offert ă la Porte-Ottomane ă 

Poccasion de la fâte du Bairam. De- 

spre originea acestui poclon la Ro- 

mâni, vorbesce Ion Neculce, Letop. Il 
p. 204: „[Vasile-vodă] atunce aii tri- 

mis la Poartă poclon de ai mulţămit 

Impăratului şi Vizirului şi altor Turci 
mari, blane de spinări de soboli, pen: 

tru binele ce ai făcut de au aşteptat 

țara, care acest dar n'ai fost nici 

de un folos ţării, că ati rămas obiceiu 

de qă ţara baraimlâc de atuuce încoace 

în toţi anii...“ 

Ibid. p. 812, 315: „au pârit pre Mi- 

hai Vodă pentru două biruri şi pentru 

două baraimlâcuri, că le-ai luat din 

țară cănd ai fost Domn, şi la viste- 

riea Impărătescă nu le-ai dat...* 

Nicoiae Costin, Letop. Ilp. 52: „de- 

spre Turci era mare asuprâlă, că ai 

început a cere toate obiceiurile de 

plin, cumu'i Pariemlâcul, Mucar6me...“ 

v. Batran. 

Barăângă, s. f.; 10. 6pithăte popu- 

laire du loup; 20. fig. criarâ, braillară; 

30. nom propre personnel. Termen cu: 

noscut de o potrivă în Moldova şi 'n 

Ţera-Românescă. 
„Intre ocări se aude la noi: Baranga 

lupul să te iea, dragul mamei!“ (|. 

Călugărânu, Tecuciu, c. Movileni). 

Intr'un act muntenesc din 1679: 

„Vasile nepotul Băranghi...“; în altul 

din 1681: „Stantul fecorul Bărangăi“ 
(Doc. Rom. I No. 73 şi 74, în Arch. 

Stat. din Buc.). 

In diştrictul Argeş există pînă astădi 

un sat numit Bărăngesci şi altul 

Bărangi (Frundescu). " 

„Barangă este lupul bătrân, care 
urlă întâiu, când lupii încep a urla. 

Tot barangă se mai numesce şi tau- 

rul cel mai puternic şi mai voinic,
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care conduce cir6da şi căruia i se 
atîrnă clopotul; de asemenea se dice 

vacei care merge în capul turmei şi este 

de ordinar stârpă. Barangă dice ţe- 
ranca, copilului care ţipă tare: ho, 

barangă, ce sberi aşa? Câna ţeranul 
sudue pe nevâsta sa, strigând la, dinsa, 

țeranca, îl dice: ce sberi ca o barangă? 

Aceste expresiuni se aud în Argeş, 

în Muscel şi în Vâlcea“ (0. Dobrescu- 
Argeş). 

Fără nasală, la A. Deparaţianu, Do- 
ruri şi amoruri p. 43: 

La lumina stelei, stelei cobitâre, 

Când s'ardică ursul în doă pitidre, 

Geme şi copaciul scâte din pâmint ; 

Şi lupul cu capul înălţat în vînt 

Urlă, când baraga întâiu a urlat... 

şi 'n notă la daraga: „astfel numesc 
țeranii căpetenia lupilor“. De- 

paraţianu era din Teleorman. 

Un cuvint fârte interesant, numai 

țerănesc, care ne-a remas d'a-dreptul 

dela Comani. In graiul acestora boru 

însemna „lup“, iar aga „bătrân“ 

(Kuun, Cod. Cuman. 248, 302), de unde 
bor'aga „lup bătrân“, toemai sen- 
sul lui baragă. 

Aci este locul de a observa că la 

Comani lupul se bucura de o vedă cu 
totul excepţională, şi anume lupul 

baraga, acela care 

.... întâiu a urlat. 

Cronicarul rus Nestor ne spune că 

urletul lupului era la diînşii un augur 

de victoriă. Astfel, în ajunul luptei cu 

Ruşii, hanul comanic Boniac, „când 

era mi6di-n6pte, s'a sculat, s'a depăr- 

tat de 6ste şi se puse a urla -lupesce, 

şi atunci lupul i-a respuns, iar în 

urmă aii început a urla mulţi lupi“ 
(Chron. Nestoris ed. Miklosich p. 172). 

v. Coman. — t: Lup.     

2486 

Barânţă.—v. Boranţă; 

Barasn (pl. Baraoni), s. m.; sobri- 
quet donne aux Boh6miens. Una din 
poreclele poporane de despreţ ce se 
dait Țiganilor, modificată din Faraon. 

P. Ispirescu, Snove p. 116, despre 
„Tiganul lăcătuș“: „Mergând el, ce 
plesni baraonului prin cap, că începu 
să vorbâscă cu uneltele lui, că de sar 
întămpla să, se întălnescă cu cine-va, 
să credă, că sînt mai mulţi inşi...% 

v. Faraon. 

Barăt.—v. Bărăţiă. 

Bară, s. f.; terrain marâcageux, 
bourbeux. O întindere de pămînt mo- 
cirlos, 

„Bară se dice la un loc băltos cu 
imală ce se află în drum; de ex.: să, 

nu bagi carul în bară, că nul scoţă 

nici cu patru boi“ (S. Liuba, Banat, 

c. Maidan). 

Din bară se formeză deminutivul 

barac sai bărac, care pe de o 
parte trece în pejorativul barag sai 

bărag, de unde intensivul Bara- 

gan sai Bărăgan; iar pe de alta, 

se amplifică în bărăciune. Tot din 

barac sau bărac, prin contrac- 

țiune ca în „usc“ din „usuc* sai în 

„farm“ din „fărâm“, se nasce barce 

sai bărc „6tang“, pe care Cihac (II, 

546), necunoscând existinţa vorbei 

bară la Români, îl trage in turcul 

birk& „piscine“, | 
v. Baragan. 

Numai în limba română bară se 
vede încungiurat de o familiă lexică 

destul de numărâsă. Pe aiuria el este 
pretutindeni aprâpe singuratec: ser- 

besce bara, bulgăresce bară, la 
Neo greci urăea, cu acelaşi înţeles ca, 

şi la noi. La Slavii nordici acâstă 

vorbă nu se găsesce, aşa că Miklosich
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crede că Bulgarii și Serbii o ai nu- 

mai prin împrumut (Die slav. Elem. 

im Neugriech. p. 29). Fiind propriă 

Peninsulei Balcanice, Schaffarik (Slo- 

wansk6 staroZitnosti p. 880) privia 

bară ca o remăşiţă a limbei dacice: 
„aepochybnă ze starogetickho gazyka“. 

Matzenauer (Ciz6 slova p. 18) constată 

variantul sloven bara, uneori ba- 

rina, care pare a fi căpătat dela 

Serbi, şi pe bohemul bar%ina, care 

nu eşte decât forma slovenă cea am- 

plificată, astfel că termenul tot încă 

uu încetâză de a, fi exclusiv balcanic. 

Bară fiind tot-da-una cu 5, nici odată 

cu p, nare a face cu finalul -para 

în numile oraşelor tracice, dar ar 

put€ să fie alăturat întrun mod ipo: 

tetic cu finalul curat dacie -bara în 

„Zurobara“ la Ptoiemei. 

Dela Români, bară a trecut prin 

Moldova la Ruteni cu acelaşi sens de 
„pămînt mocirlos“, anume între două 

coline: „bar, feuchter Ort zwischen 

zwei Hiăgeln“ (Zelechowski). 

v, Bâre. 

Bârba-boierului, t. de Botan.: 

Nigella Damascena, nigelle de Damas. 

Frumâsă plantă, cultivată în grădini. 

Se mai dice şi Chica voinicului 

(Dr. Brândză, Prodrom p. 5). Terme: 

nul barba-boierului se potrivesce cu 

numile poporune fiancese barbichon 

şi barbe de capucin, datorin- 

du-se aceleiaşi asociaţiuni de idei, pro- 

dusă prin aspectul plantei. 

v. Barbă. 

Bărba-căprei, t. de Botan.: 10. tra- 

gopogon pratense, salsifis sauvage ou 

barbe de bouc; 20. Spiraea Aruncus, 

barbe de chăvre. Ambele plante pârtă 

numi anal6ge aprâpe în t6te limbile, şi 
chiar în terminologia botanică latină ele 

se numiai: barbuca hirci şi barba 
  

caprae (Nemnich). In sensul al doi- 

lea, Dr. Brândză (Prodrom p. 538) 

indică următorii sinonimi poporani: 

barba-popei, barba-ţapului, 

florea-smeului, cornul-dracu- 

lui, ec6da-pricolicilor, goliciu- 

nea-fetei-pădurii şi muma-pă- 
durii. | 

v. Barbă. — Pricoliciu. — Smeii. 

Barba-cot (Statu-Palmă-), s. m.; 

t., de Myth.; personnage l6gendaire: 

vieux nain barbu d'une force 6pou- 

vantable, habitant le centre de la terre 

et voyageant montâ sur la moiti€ d'un 

li&vre boiteux. Piticii, ca şi uriaşii, 

sint unul din elementele cele mai obici- 

nuite ale basmelor la tâte poporele; 

dar, începând dela grecul Pigmeă, JPy- 
paios, adecă omul cât pumnul, zruyus, 
şi pînă la germanul „Dăumling“, fran- 
cesul „Petit Poucet“ şi rusul „uaas- 

UNK5 C5 HanbuHk5“, adecă Gmeni cât 
degetul, al nostru Statu-palmă- 

Barba-cot îşi are o individualitate a sa 

forte caracteristică între toţi piticii 

cei legendari. El se luptă tot-d'a-una, 

singur, fără ajutorul altor pitici, avend 

tovarăş nedespărţit, în loc de cal, nu- 
mai pe „jumătatea, de iepure schiop“; 

şi totuşi biruesce fără nici o greutate pe 
uriaşii cei mai înspăimintători, pe 

smuncitorii stejarilor şi ai stâncelor, 

pînă ce, în sfirşit, il dobâră şi pe dîn- 

sul un Făt-frumos, care nu este uriaş. 

In Banat poporul îi dice Stati-cot 

sai Staţi-cot (Schott, Walach. Mâhr- 
chen p. 298); în Ardel: 

Omul cât şchiopul 

Cu barba cât cotul, 
P'un iepure şchiop călare, 

Cu căpăstru ?ntr'o chiotoare, 

Răgemat p'un paiu de secară... 

(Reteganu, Poveşti III. 63); 

în Bucovina: Şchiopul cu barba
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cât cot (Sbiera, Poveşti, 80); în Mun- 

tenia Tarta-cot; peste Dunăre Nă- 

palmă-om-dou&-palii-barbă în 
Macedoina, Palmă-om-şi- barbă- 

cot în Epir (Papa-hagi); numele însă 

cel mai obicinuit este: Statu-palmă- 

Barba-cot. 

Alexandri, Poes. pop.? 1832: „In po- 
veştile poporale există o fiinţă fanta- 

stică ce se numesce: Statul-palmă, 

Barba-cot, adecă cu statul înalt de o 

palmă şi cu barba lungă de un cot, 

El trăesce sub pămînt şi umblă, călare 
pe un iepure şchiop“, 

C. Negruzzi, Toderică: „Pe când 
trăia Statu-palmă- Barba-cot, şi 

în Academia din Podul-]l6ei da lecţii 
vestiţii dascăli Păcală şi Pepele...“ 

I. Crengă, Poveşti I p. 224: „Şi o 

dată scâte sfinta Duminecă obrăzariul 
şi sabia lui Statu-palm ă-Barba- 
cot de unde le avea, şi dându-le lui 

Harap-Alb, îi dice: ţine acestea, că ai 

să'ţi fie de mare trebuinţă...“ 

Basmul „Sur-vultur“ (D. Stăncescu, 
- Basme p. 831): „În vreme ce plângea 

el, numai iaca se pomenesce alături 
cu Tartacot, barbă d'un cot, călare 
p'o jumătate de iepure şchiop...“ 

Armatura lui Barba-cot, după cum 

se vede de mai sus, variază în legendă: 

după unii, este numai „un paiu de 

secară“ ; după alţii: o sabiă şi un 

„obrăzar“, adecă „casque ă visidre“; 
după alţii — precum vom ved6 mai 
jos — un colosal „busdugan“. 

Mersul cel tipic al basmelor cu 

Barba-cot este următorul: Un F&t-fru- 

MOS, numit une-ori „Petru Firicelf, 
alte-ori „Teiu-legănat“, alte-ori „Filuţul 
oii“ etc., îşi asociază treptat pe doi 

sau trei uriaşi, a cărora grozavă pu- 

tere se exprimă prin chiar numile ce 

le da poporul: Sfarmă-pâtră, 

Strâmbă-lemne, Scutură-   

munţii, uriaşi descrişi de Alexanădri 
într'o admirabilă legendă: 

Urlă ?n vaet urieşii!... Amîndoi euprinşi d'o- 

dată 

În virtej de nebuniă, se fac Dunăre turbată, 

Şin văzduh încep s'ărunce, împroşcând ca 

doi vulcani, 

Cel mai groşi stejari din codri, cei mai sdra- 

veni bolovani... 

Impreună cu aceşti tovarăşi, Fet- 

frumos se aş6dă întrun bunget, de 

unde în fie-care qi unul pe rând r&- 

mâne a-casă ca, să gătâscă bucate, pe 
când cei-lalţi plecă la vînătere. Dentâiu 

remâne unul din uriași; dar tocmai 
când bucatele erai gata, iată că se 

ivesce Barba-cot, îl bate, îl dă jos, 
mănâncă bucatele fierbinţi pe pieptul 

învinsului, şi plâcă liniștit călare pe 

jumătatea cea de iepure şchiop. A 

doua qi, tot aşa o păţesce al doilea, uriaş. 
A. treia, di însă F&t-frumos biruesce pe 

Barba-cot şi] robesce, închidându-i barba, 

în despicătura unui copaciu. Piticul to- 

tuşi scapă de acolo, smulgând copaciul 
din rădăcină şi ducâ6ndu!l cu sine. Făt-fru- 

mos cu uriaşii îl urmăresc, pînă ce 

dai de grâpa prin care Barba-cot în- 

trase sub pămînt, şapoi urmeză dife- 
ritele peripeții petrecute în „lumea. 

n6gră“ pînă la „buricul pămîntului“, 

Reproducem aci într6gă varianta 
română trans-danubiană, culesă de d. 

St. Ciumetti la Cilive-Badralexi în Ma. 

cedonia: „Nişte uriaşi răpesc o fetă 

de împărat, şi o ascund în nesce pă- 

duri înspăimîntătâre, unde pasere nu 

calcă. Palmă-om-şi-barbă-cot află, 

acâsta dela un iepure prieten al sei. 

Iute pune mâna pe busdugan, care 

căntăria o mie de ocale şi mai bine, 

şi iepurele mergând înainte, iar el după, 

lepure, ajunge la locuinţa uriaşilor. 

Exa acolo numai unul din ei, care cum 

îl v&du, începu să'şi bată, joc de dînsul.
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Amiîndoi se luptă, şi uriașul e doborit. 

Când cade uriaşul, întrâga pădure se 
clatină, încât al doilea uriaş se repede 

spre palat ca să veqă ce este pe acolo; 

dar Palmă-om-şi-barbă-cot îl o- 

m6ră şi pe diînsul. Acelaşi lucru se 

întîmplă şi cu al treilea uriaş. Atunci 
fâta de împărat, scăpată din robiă, îl 

iea de bărbat pe pitic, iar iepurele re- 

mâne pe lîngă dinşii ca să servâscă“, 
Despărţiţi de Daco-români în secolul 

X, Macedo-românii, fugând din Panno- 

„nia de'naintea invasiunii maghiare, aii 

dus cu dinşii peste Dunăre şi pe 

Barba-cot cu iepurele; dar în cur- 

sul timpului numai atâta le-a remas 

din ingredientele cele fundamentale ale 

basmului daco-român: restul a fost 

modificat; ba în unele variante, mai 

ales acelea din Epir, pe cari le cun6- 

scem dela d. Papa-hagi, a dispărut 
chiar iepurele, iar Barba-cot s'a pre- 

făcut într'un pitic bine-făcător, un fel 
de „spirituş“ din legendele n6stre. 

Un pitic, câte odată o pitică de fe- 

lul lui Barba-cot, ne întimpină nu rare- 

ori şi'n basmele occidentale, fie fran- 

cese, fie italiene sai reto-romane, ba 

şi în cele germane. Aşa este, bună- 

ră, basmul flamand despre „Ucenicul 

ferar“, în care eroul Jan se asociază 

cu un uriaş ţinând un pod pe spinare, 

apoi cu un altul desrădăcinând copacii 

din pămînt, de aci cu alți trei, şi se 

opresc cu toţii într'un castel pustii 
în adâncul unui codru, gospodărind în 

fie-care qi câte unul, întocmai ca, în 

“basmul românesc. Aci se încep păţa- 

niile uriaşilor din. partea unui pitic 

roşu cu 0 lungă barbă, care însă nu 

era singur, ci avea în ajutor o mul- 

ţime de altă pitici, omoriţi la urmă de 

cătră eroul povestii (Contes flamands, în 

Revue d. trad. popul. î. 2 p. 559sq.). 
Este învederat că basmul românesc   

şi cel flamand, ca şi cele-lalte occiden- | 

tale cu aceiaşi antitesk de un pitic 

față cu mai mulţi uriași bătuţă de 

dinsul, aparţin aceluiași ciclu legendar, 

ciclu care n'a fost clasificat de Hahn 

între cele patru-deci de tipuri generale de 

basme (Griechische Mărchen, 1, 45—61); 

dar trăsurile cele distinctive ale lui 

Parba-cot sînt cu totul altfel, şi ele 
nu ne întimpină pe deplin în Europa 

—dacă nu mă înşel—decât, numai la 

vecinii noştri Serbi şi Bulgari. Piofe- 
sorul Jagi€ (Archiv. f. slav. Phil. t. 5 
p. 27—382) a descris vr”o şâse variante 

serbesci, în cari mai în tâte piticul 

p6rtă întocmai numele Statu-pal- 

m ă- Barba-col: „der Ellenbart-Spanne- 

hoch“. Intrunul din ele tovarășii lui 
F&t-framos sînt anume uriaşii „Strâm- 

bă-lemne“ şi „Sfarmă-pâtră“. Apoi în- 
vingerea, piticului, închiderea lui întrun 

copaciu şi fuga, pînă la gaura, sub pă- 

mâînt, se încheiă prin urmărire şi prin 

trecerea, eroului pe „cel-lalt tărîm“. 
Aci nu este numai acelaşi ciclu, ci chiar 

acelaşi basm. La Bulgari, de asemenea, 

piticul pârtă ca şi la noi numele cel 

compus: „Pedia ciliak —lakăti brada“, 

literalmente „om - palmă - barbă - cot“ 

(Sbornik t. 2, Narodni umotvorenia 
p. 161). La cei-lalţi Slavi, afară de 
Serbi şi Bulgari, acest basm — nu di- 

cem „acest ciclu“ — nu sa cunstatat 
pînă acuma; şi nu scim dacă ce-va în 

felul acesta există la Saşi sai la Un- 

guri, cari ar fi fost în stare de ai 
căpăta dela noi. 

Este el originar românesc ? Dar a- 
tunci de unde ] ati Românii, de vreme 

ce nu se află la cei-lalţi Neo-latini? 
Este el originar serbo-bulgăresc? Dar 

atunci de unde "1 aii Serbo-bulgarii, de 
vreme ce nu se află la cel-lalţi Slavi? 

Un basm aidoma ca cel românesc, 
şi anume ca prototipul cel daco-româ- 
nesc, nu ca sdruncinata copiă macedo- 
română, se găsesce în Caucas la po:



2498 . BARBA-COT 2494 
  

porul turanic numit Avari, un rest 

al grâznicilor Avari din vâcul de mij- 
loc şi rude cu Pecenegii, urmași ai 
acelor Avari în regiunea Carpaţilor. 

„V. Avan.— t Ban, 
In basmul avar eroul, numit „Ureche. 

de-urs“, se însoţesce cu doi uriaşi, din 
cari unul smulge paltenii din rădăcină, 

iar cel-lalt învirtesce o mâră pe ge- 

nuchi. De aci să ascultâm basmul în 

resumatul frances de d. Cosquin (Ro- 

mania, 1876 p. 89): „Les trois amis 
„S&tablissent dans un endroit quiils 

„trouvent: convenable et vivent de 
„leur chasse. Les deux compagnons 

„doOreille-d'Ours sont successivement, 
„pendant qvw'ils apprâtent le repas, 

„garrottes par un petit hommeă 

„longue barbe qui arrive chevau- 
„echant sur un li&vre boiteux 
„et qui mange toute la viande. Mais 

„LOreille- 4'Ours empoigne le petit 

„homme et lui emprisonne la barbe 

„dans la fente dun platâne. Le nain 
„S&tant 6chapp6 traînant le platane 

păpres lui, les compagnons suivent 

„ses traces et parviennent ă une ou- 
„verture, sur le bord de laquelle le 

„platane ă ât6 jet6. Oreile-d'Ours sy 
„fait descendre...“ 

In basmul avar se regăsesce pînă 

şi „iepurele şchiop“, pe care'l aii nu- 
mai Românii, ba încă numai Daco- 

românii, căci Macedo-românii, deşi aii 

păstrat pe „iepurele“, totuşi aii uitat 
că era „şchiop“. 

Conclusiunea nâstră este că pe 

Barba-cot ni Pa lăsat nouă în Dacia 

lui Traian năvălitorii cei turanici din 

evul-mediii, mai probabil Pecenegii; 

iar dela noi el a trecut apoi românisat 

la Serbi şi la, Bulgari. Bicem „româ- 

nisat“, şi sîntem datori a explica 
acâstă „românisare“. 

In basmul turanic nu ne întimpină 

de loc noţiunea de cot, pe care o   

ai toți Românii, transmiţânâ'o şi Sla: 
vilor de. peste Dunăre. La noi acestă 

noţiune figur6ză în tâte numirile cele 
daco-române şi cele macedo-române 
ale legendarului pitic: Barba-coţ, „Sta- 
ti-cot“, „Tarta-cot“ ete. In „Tarta- 

cot“, compus din „Tartar“ şi „cot“, 
— „Tartar“ = lat, „Tartaros*, adecă in- 

fern, ca în textul bogomilie circa 1550 
(Cuv. d. bătr. II, 465): „în foculii ne- 

stinsu şi în vermii neadurmiţi şi în 

tartaru.:.“, — în „Tarta-cot* 

noţiunea de cot ca termen de măsură 
mare nici un înţeles. Lasă că o barbă 
numai Ge patru ori mai lungă decât 

statul nu este ce-va destul de iper- 
bolic în sensul iperbolei din. basme, 

care ar cere un plus cel puţin. de 

„Ş6pte“ sai de „nouă“ ori. Noi bă- 

nuim dară că acest cot este resul- 

tatul posterior al unei etimologie po- 

“porane; şi iată cum: 
La Daci, sah mai bine la Traci în 

genere, cuvintul cot însemna ce-va 
forte mic, „un rien, presque rien“. 

Cu acest sens el s'a conservat la Al- 
banesi în locuţiunea adverbială mbe 

kot „pour rien, en vain“, care se 

aude şi la Macedo-români: „în cotu= 
îndeşert, degiaba.“ Existinţa vorbei cot 

„trăs petit“ la 'Traci nu este o simplă 
ipotesă, ci se întăresce printr'un vechiu 

text decisiv. In. glosariul cuvintelor 

tracice s'a scăpat pînă acum din ve- 

dere un preţios pasagiu din bătrânul 
Pliniii. Vorbind despre regiunea nu- 

mită astădi Dobrogea, el dice (Hist, 

Nat. 1YV, 18): „In laturea unde fluviul 

Istru se vârsă în Marea-nâgră, Tra- 
cia posedă cele mai frumâse oraşe: 

Istropolea Milesianilor, 'Tomi, Callatis 

numit mai nainte Acervetis; mai era 

Gre-când Heraclea, şi Bizonea cea scu- 
fundată sub pămînt; mai este Dioni- 

sopolea disă altă dată Crunos, lîngă 

rîul Ziras; tâtă acâstă regiune aii ocu-
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pat'o Sciţii cei numiţi Plugari; oraşele 
lor sînt: Afrodisias, Libistos, Zigere, 
Borcobe, Eumenia, Partenopolis, şi 
Gerania, despre care se povestesce că 
existase acolo gintea Pigmeilor cea 
gonită de cocori şi pe care barbarii o 
numesc Cattuzi“: „Pygmaeorum 
gens fuisse proditur, Cattuzos 
Barbari vocanti, 

Pe pitici dară barbarii din Tracia 
în epoca lui Plinii Naturalistul îi 
numiaă cattuzi. 

In acest cuvînt, finalul -z este su- 
fixul deminutival albanes -2 (de ex.: 
pak „puţin“ — pakăză „puţintel, doră 
„mână“ — dorăză“ mânuţă etc.), pe care 
dela Daci lati moştenit şi Românii, 
mai păstrându'l întrun număr de cu- 
vinte, bună-6ră: pupăză, câcază, spe- 
t6ză, cinteză, spânz, mânz şi altele, 
unde sufixul tracic z sa acăţat şi la 
unele tulpine latine: pupăză = upu- 
pază, spetâză = spatha + ză etc. 

v, -ză. 

In acest chip plinianul cattuz se 
descompune în cattu-+z, în care 
catitu însemneză ce-va mic, tar su- 
fixul -2 îl mai deminutivâză, întocmai 
ca în „mititel“ din „mic“ sai „mă- 
runțel“ din „mărunt“. Prin urmare, 
albanesul kot în mbe kot „pour 
rien, en vain“ se urcă la vechiul tra- 
cic cattu „pitic“, | 

Tracicul cattu „pitic“ se confirmă 
nu numai prin derivatul albanes, dar 
şi prin paralelurile eranice, anume: 
zendicul kutaka şi afganicul kotâh 
„petit“ (Jusţi, Hb. d. Zendspr. 83), 
astfel că cuvintul ni se presintă cu 
o genealogiă linguistică ramificată : 

zend. kutaka — trac. kattuza 

= 
afgan. kâtăh alban. kot rom. cot 

Finalul -aka în forma zendică este   

un sufix deminutival, ca şi finalul -za 
în forma cea, tracică. 

V. 2-ac. 

Concordanţa vocalei labiale u (0) în 
tâte formele eranice şi în forma alba- 
nesă ne face a bănui că tot vocala 
labială cată, să fi fost şi în forma tra- 
cică, şi prin urmare în textul lui Pli- 
niii ar trebui citit Cuttazos (= Cau- 
taz os) în loc de „Cattuzos“, 

Inainte de secolul X, atunci cand 
primiseră dela Avari sai dela, Pecenegi 
basmul cel turanic, Românii cată să fi 
avut încă pe acel dacic cot cu sensul 
de „pitic“, care însă la noi nu putea 
să nu se ciocn6scă foneticesce cu la- 
tinul cot = cubitum, şi de aceea, 
printr'o asociaţiune de idei forte obici- 
nuită în aşa, numita etimologiă popo- 
rană, iată că din cot cu barbă, 
adecă „nain barbu“, se născuse Bar- 
ba-cot, adecă „barbe d'une aune“; su 
amplificat apoi printr”o altă asociaţiune 
de idei în Statu-palmă- Barba-cot; 
şi "n sfirșit, astfel pe deplin românisat, 
a trecut la Serbi şi la Bulgari. 

Prin amestecul anticului element 
linguistic dacic cu medievalul element 
legendar turanic, ambele cimentate 
printr'o etimologiă poporană curat la: 
tină: „Status- palma -barba - cubitust, 
Barba-cot este una din figurele cele 
mai interesante în mitologia, poporană 
română. 

v. Iepure, — Pitic. — Uriaş... 

Bârba-împeratului, t. de Botan.: 
1%. Viola tricolor, Pens6e, herbe de la 
Trivit; 2%. Lychnis coronaria, Lych- 
nide. In primul sens, se mai dice ro- 
mânesce Trei-fraţi-pătaţi; în 
sensul al doilea: Curcubei, Fl6- 
rea-cununei, Flocoşele (Dr. 
Brândză). Ambele plante at flori fârte 
frumâse, ceea ce explică pompssa lor
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nomenclatură în mai tâte limbile. 

„Viola tricolor“ se chiamă şi ungu- 
resce: „L'sâszâr-szakâl“, literalmente : 
barba-imperatului, 

v. Barbă. — Curcubei. — Trek-fraţi- 
petaţi... 

Baârba-lui-Aron, t. de Botan.: A- 

rum maculatum, gouet commun. Nu- 

mele cel vechiu latin tecnie al acestei 
plante arum a dat nascere în tâte 

limbile europene la etimologia popo: 
rană dela biblicul Aron, şi anume 

barba-lui- Aron, forte popularisată prin 

psaltire,. 

Coressi, 1577, ps. CXXXII: 

Ca myruli în Sicut  unguen- 

capi ce deştinge tum in capite 
în barbă, în bârba quod descendit in 

lu Aaron... barbam, bar- 

bam Aaron... 

Românesce acâstă plantă mai are 

o mulţime de alte numi: BRodu-pă- 

mîntului, Ungurâncă, Coco- 

ş6ică, Mărceţ, Picioru-viţe- 
lului (Dr; Brândză). 

v. Aron. — Arumă. — Barbă. — Coco- 
şoică... 

Bărba-lupului, t. de Botan.: Hel- 
leborus foetidus, pied-de-griffon. Nu: 

mele obicinuit al acestei plante este 
bozăţel. 

v. Bozăfel, 

Bărba-popei. —v. Barba-caprej. 

Barbaric (mustâţa în), adv.; ă la | 
barbare, moustache longue et grosse 

propre aux bandits. Acest cuvint ne 
întimpină numai în construcţiunea ad. 

verbială cu în, numai în cântecele 

haiducesci, şi numai urmat de: „cum 
stă bine la voinic“, 

  

Balada - „Fulga“: 

După Fulga se ţinea 

Şi cu Fulga 'mi tot venia 
Tocmai patru-deci şi cinci, 

Cinci-deci, măre, fără cinci, 

Tot voinici şi tot levinţi, 
Străiori fâr” de părinţi, 

Cu mustaţa 'n barbarie 

Cum stă bine la voinic... 

(G. D. T., Poes. pop. 510.) 

Balada „Vălean“ : 

Naţi vădut pe âl Vâlcan, 

Puişor de ortoman, - 

Om de tr6bă și chipos, 

Copt la minte şi la os, 

Cu mustaţa 'n barbarie 

Cur stă bine la voinic... 

(Tbid. 550). 

Balada, „lencea Săbiencea“ : 

Dar cu ce e îmbrăcat? 

Cu şalvari de ciocârlat, 

Cum se psrtă la 'mpărat, 

Cu salaoa fiptă m brâi, 

Cu murgul trăgând de frâu, 
Cu mustaţa 'n barbarie 

Cum stă bine la voinic... 

(Ibid. 640). 

Balada „Golea“ : 

Tot voinici d'ai Oltului, 

Cum îi place codrului, 

Cum nu'i vine câmpului, 

Lungi de mână, 

Tari de vină, 

Tot porniţi pentru pricină, 

Lungi în câte, laţi în spate, 

Cu hangere ferecate, 

Cu mustaţa "n barbarie 

Cum stă bine la voinic, 

Cu mustaţa cât o e6dă, 
Două la csfă le 'nn6dă, 

Şi face nodul cât pumnul 
De se speriă păgânul... 

(ibid. 585), 

Ultima, baladă descrie lămurit aspec- 

tul unei musteţi în barbaric. Dar de
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unde 6re să fie cuvîntul? Dela barbă 

nu, căci tocmai o asemenea mustâţă 

nu se lăsa în jos ca să se amestece 

cu barba proprii disă; ş'apoi haiducii 

români rare-ori erai bărboşi, bala- 

dele represintând în genere cu barbe 

pe duşmanii haiducilor, bună-6ră pe 

lanuş Ungurânul în „Mihu Copilul“, 
pe când haiducul ne apare numai cu 

nesce groznice musteţi, ca în balada 

„Gruia lui: Novac“ : 

Musteţile i's ca la rac - 

Şi le 'nn6dă după cap... 

(Şegătorea 1892 p. 44). 

Aşa dară d. Dame (Dict. 1, 119) 

se "nş6lă când explică pe barbaric 

prin „avec la moustache mâl6e ă la 
barbe“. 

Noi credem că barbaric este la Ro- 
mâmni singurul rest al latinului bar. 

barus, pe care pe aiurea ei Pai în- 

locuit prin „varvar“, luat dela Bizan- 

tivi şi dela Slavi. Din forma barbă. 

ricu ss al nostru barbaric nu pote să 

se tragă din causa diferinţei tonice, ci 

numai din barbarus, sait mai bine 

din barbarum. Construcţiunea, ex- 

clusivă „în barbaric“ mai întăresce 

încă acestă bănuslă, de vreme ce tot 
aşa exclusiv cu in se construia lati: 

nesce substantivul barbarum ,ă 

la barbare, d'une facon barbare“, de 

doă ori la Tacit: „non in barbarum 

corrupta“ (Ann. VI, 42), „aucto in 

barbarum cognomento“ (Hist. V, 
2). Cătră construcţiunea cea latină „in 
barbarum“ Românul n'a făcut alt ce va 
decât a adaos sufixul -ic, nu ca mic- 
șurător, ci ca desmierdător. „Mustsţa 

în barbaric“ însemn6ză dară: o mu- 

steţă mare, grâsă, spăimîntătâre ca 
la barbari. 

v. Varvar.   

Bărba-Săsului, t. de Botan.: Equi- 
setum arvense, prâle, queue-de-cheval. 
Se mat dice românesce: C6da-mân- 
zului, C6da-iepei, Coda-calu- 
lui, Păru-porcului, Erba de 
positor, „Barba-ursului (Dr. 

Brândză). Ore prin ce fel de asocia. 
ţiune de idei s'a, identificat „Sasul“ cu 

„calul“, cu „porcul“ şi cu „ursul“? 
Numai d6ră pentru a figura în nomen- 
clatura n6stră botanică alăturea cu 
Barba-Ungurului. 

v. Barba- Ungurului. — Barbă. — Codă. 

Bărba -ţăpului. —v. Barba-caprei. 

Bârba-Ungurului, t. de Botan.: 
Dianthus plumarius, oeillet, mignardise. 

v. Barba-Sasuluă. 

Bârba-ursului.—y. Barba-Sasului. 

Barbă (plur. barbe), s.f.; 10. barbe 

d'homme; 20. menton; 30%. les poils 

que certains animaux ont au museau; 

40, en botanique, arâtes des gramin6es 

et aigrettes des composes, nom de 
certaines plantes: Sensul de: „6meni 

cu barbe, mai vîrtos cu barbe albe, 

bătrâni, şi de aci ruginiţă, împetriţi în 

ideile vechi şi opuşi la ideile nouă“, 

sens pe care! dai Laurian şi Massim 

(|, 117), nu ne-a întimpinat nici în 

texturi, nică în graiul poporan, şi ni 

se pare a fi un simplu galicism. Barbă 

este latinul barba, trecut în tâte 
limbile romanice (Gihac, 1, 22). Forma 

bărbei, bărbi, bărbile, care se găseşce 

la unii scriitori moderni, de ex. la d. 

A. Odobescu, e necorectă: în limba 

literară veche şi la cei dela ţeră, pină 

astăi forma normală este barbe, 
barbe, barbele,
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Biblia Şerban-vodă, 1688, Levitic. | 
XIX, 27: 

Să nu faceţi 

erei, den chica, ca- 

pului vostru, nice 
să stricaţi faţa 
barbei voastre... 

Non facietis si- 

soem ex coma, ca. 
pitis vestri, ne. 
que corrumpetiş 

aspectum bar- 

bae vestrae... 

Ibid., Regn. II, X, 4: 

Şi au luat An- 

non slugile lui 
David şi au ras 
barbele lor...   

Et cepit An- 

non pueros Da 

vid, et rasit bar- 

bas eorum... 
- Io Jerem. XLI, 5: 

...80 de oameni 

raş la barbe şi 
rumte hainele 

amane octuaginta, 

viri, rasi bar- 
bas et scissis 

lori... vestibus... 

I. Barbă „păr ce cresce pe bărbiă 
şi fălci“ (L. M). Acesta este sensul 

fundamental, cuvîntul derivând dintro 

radicală indo-europeă vrdh, care în- 

semn6ză „crescere“ şi de unde derivă 
de asemenea slavicul „brada“, ger- 
manul „Bart“ etc. 

v. Brad, 

Balada „Corbea“ : 

Barba *i crescuse d'un cot, 

Pletele ca de netot... 

(Tocilescu, Rev. IL p. 3%.) 

Cântec din Ardăl: 

Trandafir crescut în fin, 

Rei îmi stă june bătrân; 

Trandafir crescut în 6rbă, 
Reu îmi stă june cu barbi... 

(. B., Trans, 45%), 

Primii peri ce se arată pe, bărbia 

unui băiat, se numesc tuleie, 

A. Odobescu, Scrieri III p. 177: „De 

micuţ; îl dase Dâmna la carte, şi când 
abia începuse tuleiele bârbe săi 
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umbrâscă peliţa copilărâscă, el vorbia 

pe de rost tâte limbile de pe lume...“ 
v. Tuleiu. 

Cu acelaş sens se dice fulgi de 

barbă (Strelbiţki, In scurt adunare nu- 
melor, laşi 1789 p. 22). 

v. Fulg, 

Când ese perii în barbă, se dice că 
-Tesar. 

Cantemir, Divanul lumii 1698 f. 94 

b: „iată înnainte vestitorii țau vinit, 
iată solii tau sositi, iată perii albi în 
cap şi în barbă țau răssărit,..“ 

v. Resar. 

Dela prima resărire a barbă, ur- 

meză apoi trepte de crescere, pe cari 

literatura poporană le caracteriseză prin 

diferite lungimi, mai cu samă însă: 

pînă la brâi şi pînă lagenuchi, 
une-ori mai nedefinit: cât brâul. 

Balada „Miul Cobiul“: 

Ianoş bătrânul, 

Barba cât brâul, 

Bată'l tunetul... 

(G. D. T., Poes. pop. 491). 

Balada „Fulga“: 

Fulga moşul, moş bătrân, 

Moş cu barba pîn' la brân... 

(Tbid. 510), 

Balada „Dobrişânt : . 

Nemerit'a, 

Poposit'a, 

Măre, trei moşnegi bătrâni, 

Cu babele pin" la brâni, 

Cu căciuli la subţidre, 

Cu vâslele la spinare... 

(bid. 473). 

Balada „Gruia lui Novac“; 

— Fa Aniţă, 
Crişmăriţă, 

Spune'mi părul cailor 

Şi stamba voinicilor,



  

2508 BARBĂ 2504 

— Da'i voinicul cel mai mare Cine face ord din grâti, 
Cu păr galben pe spinare ; | Ş6dă *n sânge pînă ?n brâi, 
Iară celui mijlocit Să mânce viermii de viu! 
Bate barba brâile | Ş6dă ?n sânge pînă ?n barbă, 
Şi părul călcâile... | Mânce'l viermii de ispravă!... 

(Şegătârea 1892 p. 44). i (lbid. 28). 

Balada bucovin6nă ,Voinicul scăpat“: 

Şi el tare-a 'mbătrânit 

De când şede osândit: 

Chica "i bate călcâile, 
Mustâţa umerele 

Şi barba genuchile.. 

(Marian, Bucov. 1, 118). 

Balada „Manea“: 

Am fost june de *nsurat, 

„Nici mustaţa nu "mi-a dat; 

Acum barba 'mi bate genuchii 

Şi mustaţa umerii... 

(Bibicescu, Poes. pop, 327). 

In basmul „Tinerețe fără bătrâneţe“ 
(Ispirescu, Legende p. 9—10), Fătul- 
Frumos, când începe a îmbătrâni, simte 
de 'ntâiu ca este „cu barba albă pînă 
la brâii“, apoi „cu barba albă pînă la 
genuchi“, 

v. Brâi. —Genuchiu. 
După cum lungimea, babei se m8- 

soră „pină la brâi“ şi „pînă la ge- 
nuchi“, tot aşa însăși barba servă în 
poesia poporană ca o măsurătâre: de 
sus în jos pentru lacrime, şi de jos 
în sus pentru sânge. 

Doină, din Ardsl: 

Stăi, bade, şi odihnesce 

Şi calul ţi'] poteovesce 
Cu potcâve de aramă — 

Cu lacrimele sub bară, 
Cu ţintuţe de argint — 
Cu lacrimi pină 'n pămînt. 

(. B., Trans. 267. 

Alta: 

Cine desparte doi dragi, 

Ducă'l corbii carnea 'n fag!; 

Doină din regiunea Năsăudului: 

Când am fost tatii mai drag, 

Ma băgat Nâmţu ?n şireg, 

In şirâgul de 'nainte, 

Unde focul se aprinâe, 

Unde nu'i spicuţ de grâu 

Fără sânge pin? la brâi, 

Unde nui spicuţ de isrbă 

Fără sânge pin'la barbă... 

(Pamilia 1886 p. 54). 

In literatura, poporană, diferitele a- 
specte ale barbei- se descriii forte co- 
mic în oraţiile de nuntă, când e vorbu 
de a se alege un popă care să cetâscă 
„cartea împăratului“ : 

Şi chemaţi popa să vie, 

Că el lătinesce scie ; 

Dar nu vrunul barbălungă 

Trei dile să nu'i ajungă, 

Nici vwunul cu barba-rară 

Să ne ţile pin” de s6ră, 

Nici vrunul cu barba-d6să 
S'o citâscă ne "'nțel6să... 

(G. D. T.; Poes, pop. 171). 

Variantă: 

Vr'un popă cu barba d6să 

Să ne cit6scă cartea-alesă, 

Să nu fie cu barba cănită 

Să remâie cartea necitită, 

Ori vr'unul cu barba rară 

Să ne ţile pîn' de sâră, 

Ci unul cu barba ca fusul 

Să ne dea curând respunsul... 

(biă. 175). 

Despre barba cănită la Români 
vorbesce deja cu despreţ şi cu grâză 

Ion Neculce, Letop. II p. 245: „(Duca 

vodă] îşi cernia barba, pe atâta se
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cunoştea că nu avea acătare minte sai 
frica lui Dumnezei...% 

Balada „Mihu Copilul“: 

ianuş Ungur$n, 

Vechiul hoţoman, 

Cu barba sburlită, 

De rele 'mvechită, 

Pînă ?n brâu lungită, 

Cu brâu 'mvălită,,. 

Costachi Stamati, Muza, I p. 234: 

Ur, bătrân cu barba ţep6să, cludată... 

Balada „Oprişanul“ : 

Mihnea-vodă se scula, 

Faţa albă îşi spăla, 

Barba n 6gră 'şi peptina, 

La ie6ne se 'nchina... 

Fără antitesă de „alb“ şi „negru“, 

în balada „Constantin Brâncovanul“: 

Brâncovanul se scula, 

Faţa blândă îşi spăla, : 

Barba albă 'și peptina... 

Ion Neculce, Letop. ll p. 254: „[Con- 
stantin Cantemir] la stat nu era mare, 

era gros, burduhos, rumăn la faţă, bu- 

zat; barba îi era albă ca zăpada...“ 
Despre barba albă e curi6să ex- 

presiunea „de păr oiesc“ în balada 

„Gruia lui Novac“: 

Impăratul că'l vedea, 

Da din graiu aşa îi grăia: 

— Dute, cuc călugărese 

Cu barba de pâr oiesc! 

Mitropolitul Varlam, Omiliar 1643 

f. 104 a: „avu svenţiia sa legâturi 

grele şi uciseturi dâse, de pâr şi de 

svânta barbă trasi şi seniuopit în 

obraz...“ | 
Mitropolitul Dosofteiu, Synaxar 1681, 

Oct. 3 (f. 42 a), despre Sf. Dionisie A- 

reopagitul: „căruntii, chicosii adecă 

BARBĂ 
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părului lungi, lungăreţă barba rări: 
şoarâ,..* 

Pentru o barbă albă cu mărgini 
sure sai gălbui, ne întimpină un ad- 
mirabil epitet; tot la Dosofteiu, Januar. 

25, descrierea S-tului Grigorie 'Teolo- 

gul: „nu forte lungă barba, ce destul 
de dâsâ; plâşivii, alb la păr; barba 
pre la margini afumată. 

Acelaşi, Jan. 80, despre S-tul Va- 

sile cel Mare: „albi la pări, afu- 
matâ marginea barbe...“ 

Cu epitetele de albă, nâgră, lungă 

etc., barba figur6ză adesea în porecle. 

Sub Alexandu-vodă, predecesorul lui 
Mihaiu Vitezul, marele vistier la 1592— 

1598 era boierul Barba-a| bă (Venelin, 

Vlacho-bolgarkiia gramaty p. 235). 

Intr'un crisov dela Mihatu-vodă Ra- 
coviţă din 1726 (Cond. Mss. Asachi, t. 

I p. 512, 514, în Arch. Stat. din Buc.) 

se menţionză un boier „lanache Barba- 

lată“ cu nevâsta sa „Catrina Barbă- 

lătoae“. 

In vechea, n6siră ierarchiă, chiar în 
prima jumătate a secolului XIX, barba 

mare era unul din semnele cele dis- 

tinctive ale unui boier de trâptă înaltă. 
E forte interesantă în acâstă privinţă, 
următrea naraţiune a unui divanit: 

Constantin Golescu, Călătoria, 1826 

p. 161: „La noi, lăcuitorii din multa 

juguire ce ai avut şi neluminare nu'și 
cunoaşte nici datoria cătră altul, adu- 

când închinăciune numai aceluia de 
care să t6me, cum stăpânului său, zap- 

ciului, ispravnicului del va cunoaşte, 

iar cătră ori-care om nu-şi scoate că- 
ciula, fie măcar de c6 mai mare trâptă. 

Cum mi s'au întâmplat chiar mie să 

mă întâlnesc cu mulţi lăcuitori cu că- 

ruţe pe drumuri, şi nici unul nică că- 

căula şi-au scos, nici drumul jumătate 

mi-ai dat, în vrâme ce, văzindu-mă 

cu barbă, m'au cunoscut căsânt 

de trâpta Divanului. Iar. mai tă.
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năr fiind, dar Ispravnie şi împrejurat 
de slujitori, atunci întâlnindu-mă au 
căzut la pământ cu capetele goale...“ 

v. Boier. 
„A căuta cui-va în barbă =a 

stima, a respecta pe cine-va, a'şi stă- 
pâni furia cătră el pentru virsta sat 
Ore-cari virtuţi ce posedă“ (Costi- 
nescu). 

Pentru un popă, barba este nu: nu- 
mai 0 pod6bă, dar încă un atribut atât 
de esenţial, încât: a rade barba po- 
pei însemnsză: a'1 respopi, a'i lua. 
darul. 

Ţichind6!, Fabule 1814 p. 60: „Insă 
iată nevoe mare! că zic oamenii: pre 
popa încălţat cu opinci şi pre popa 
fară barbă nu trebue crezut; şi apoi 
atasta, încă, le mai ţine barbele...& 

„Nu mai taci, popă? că fac de ți 
rade barba!“ (Laurian-Massim). 

v. Popă, 

Judecând după următorul text, ra- 
derea barbe se întrebuința une-ori 
ca pedpsă şi pentru poporul de jos: 

Ion Canta, Letop. [ll p. 179: „Acest 
Domn [Constantin Mavrocordat] cu dom- 
nia întăi ai urmat cu obiceiurile altor 
Domni, iară într'acâsta a doua domnie 
multă, supărare ai făcut ţărei cu obi- 
cejuri noue, şi macar-că în doi ani ce 
au domnit văcărit n'aii scos, dar ai 
scos hărtii : pre toată luna şi sărac şi 
bogat şi tănăr şi bătrăn, tot omul să, 
aibă pecete în sin, şi pre toată luna 
cerea capuri, şi mulţi oameni de frică 
şi de sărăcie fugia prin munţi şi prin 
codri, şi mulţi peria, de frig şi de foame, 
şi mulţi din fruntaşii satelor s'aii pri- 
mejduit cu ulița şi le-ai ras bar- 
bela... 

„A rade barba cui-va=2l înfrunta, 
al bate“ (Costinescu). 

Deja lu vechii Romani, a pune mâna 
pe barba cui-va, era privit ca o gravă 
insultă, ” 

BARBĂ 
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Persius, II, 28: 

Idcirco praebet stolidam tibi vellere bar- 
[bam Iuppiter... 

Horatius, Sat. I 3, 138: 

„.vellunt tibi barbam 
Lascivi pueri.., 

Martialis, X, 90: 

Barbam vellere mortuo leoni,.. 

Se scie legenda din Tit-Livii (V, 41) 
despre luarea, Romei de cătră Gali: a 
fost, de ajuns ca un Gal să atingă 
uşurel barba senatorului Papirius pen- 
tru ca, acesta, furios de 0 asemenea 
insultă, să! isbâscă cu măciuea: „Sci- 
pione eburneo in caput incusso iram 
movisse“. Cu acestă ocasiune Tit-Liviă 
ne spune, că pe atunci fruntaşii Romei 
purtau toţi barbe lungi: „barbam suam, 
ut tum omnibus promissam...“ De aci 
„barba strămoşilor“ la Juvenal, 
XVI, 81: „barba majorum“. 

Cu tote astea, Românul ride de barba 
mare sai barba lungă. 

Proverbii din colecţiunea lui P. Is- 
pirescu (Tocilescu, Rev. 1 p. 451): 

„Barba lasă să se ducă, capul să 
tră6scă/ ; 

„Barbă mare, 

Dar minte n'are“ ; 

„Barbă lungă pînă ?n burtă, 
Şi minte pină 'n gât scurtă,..« 

Zilot, Cron. p. 20: „ocârita ispravă 
a Căpitan-paşei şi a celor-lalţă paşi, 
plini de barbă şi goi de minte...“ 

Ast-fel epitetul „barbă mar e“ pu: 
tea fi luat şi ca insultă, ca „sudalmă“ 
după expresiunea vechilor legi româ. 
neşci. 

Pravila Moldov. 1646 f.123 b.: „De 
va dzice neştine altuia: tu ai barbă
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mare, iaste cuvănti ce să prinde şi 

drept sudalmă şi nu drepti sudalmă, 

pentru că acâstia cuvinte să chiamă 

ca, neşte izvoade, şi giudeţuli mai bine 
crâde cumi să fie fără Qe sudalmă, 

drept acâia nu să va certa atunce a- 

cela &ai dzis acâlia cuvinte...“ 

Tot aşa, numai cu ortografia, schim- 
bată, în Pravila lui Mateiu Basarabă, 
1652 p. 81. 

Alte dicători sai locuţiuni prover- 

biale despre barbă: 

„Cine scuipă în bătaea vîntului, îşi 

scuipă în barba sa=cine batjocoresce 

pre altul, pre sine se batjocoresce“ 

(R. Simu, Transilv., 6. Orlat). 

Ţichindel, Fabule 1814 p. 90: „să 
ai tu atâta minte în crieri câți peri 
în barbă... 

Despre îmbătrânire: 

Jipescu, Opincaru p. 56: „Ca s'ajungi 

acolo, hine, va să'ţi ningă n cap niţel 
şi să porţi gâsca ?n barbă...“ 

De asemenea: 

  

An sculpam în iarbă 

Şi es-timp în barbă... 

(Pann, II, 146). 

„Cine are barbă, să'şi cumpere şi 

pieptene“ (ibid. III, 113). | 

„Tragi nădejde ca spânul de barbă“ 

(ibid. III, 118). 
Laurian-Massim (Gloss. '228): „să nu 

se facă diră prin barbă=să nu se des- 
chidă cale, să nu se facă început, să 

“nu devină un învăţ. 
Zilot, Cron. p. 46: „El tot acela era, 

sărmanul; dar ce folos! că” şi dedese 
barba în mâna filu-sei, şi cum este 

vorba rumânâscă: cum îi 'cânta, aşa 

juca...“ 
In graiul tălharilor, „m8 mânâncă 

barba“ însemneză : „văd ce-va pe care 
aş vre săl fur“. | 

Basmul bucovin6n „Cei trei tălhari“ 
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(Sbiera, Poveşti p. 268): „Intrând pe 

uşă în casă, ai aruncat unul din ei 

ochii în pod şi, zărind o slănină mân- 
dră şi gr6să aninată ?n pod, ai dis 
cătră cela-l'alt: Fărtate, mă mănâncă 
barba ! — Lasă c'om rade-o! respunse 

cela-lalt...« 

„Barba lui Solomon“ pare a juca 
un rol în vrăjile poporane. 

Costachi Stamati, Muza I p. 116: 

Iar ca să'] poţi omori, 

Tot drept în pept să isbesci, 

Unde avanul de Han 

Portă baier fermecat 

Ce este puterea sa, 

Piind în baier cusut 

Un deget afurisit, 

Câte-va fire de păr 

Din barba lui Solomon 

Şi alte lucruri drăcesci... 

v. Solomon. 

II. Barbă=bărbiă, maiales la fe- 

mei şi la. copii. 

A. Pann, II, 9%: 

O văduvă ?n vîrstă, bătrână, zbâreită, 

- Cu doi dinţi în gură, barba ascuţită, 

Nas. cât pătlăgâua... 

C. Negruzzi, „Cum am învăţat ro- 

mânesce“: „Mumele uimite suspinai 
sub bonetele înhorbotate. Lacrimi de 
bucuriă isvoraii din ochii lor, o Qată 

frumoşi pâte, dar acum stînşi şi îm- 

pregiuraţă de un cere purpurii; aste 
lacrimi, strecurându-se pe lingă sbâr- 
citurile nasului ca pe nişte uluce fi- 

rescă, ajungeaii sub buza dedesubt, unde 

“barba întârsă în năuntru le opria 

ca o stavilă...“ 
Laurian-Massim ; „Ce de bube a scos 

copilul pe barbă!“ 

TUL. Borbă= perii lungi cari cresc 

sub bot sait sub cioc la unele animale:
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barba maimuței, barba ţapului, barba 
cosoşului... 

Cimilitura despre „Capră“: „Cine se 

nasce cu barbă?“ (Şedetârea 1892 p. 63). 

Laurian-Massim : „Ce frumâsă barbă 

are cocoşul nostru!“ 
Metaforic se dice barbă despre o 

parte a unui vas sai vre-un alt lu- 

cru pe care poți să apuci ca de barbă. 
Ghicit6rea despre „Fedeleş“: 

Urdue-burduc, 

De barbă | duc, 

De barbă *] aduc. 

(G. D. T., Poes. pop. 227). 

IV. In botanică, se deosebesc la u- 

nele cereale varietăţi cu barbă şi fără 

barbă: grâu cu barbă, ord cu barbă, 

„barba spicului“ (L. M.). Apoi un nu- 

m&r de plante se numesc: 

barba-boierului, 
barba-călugărului, 

barba-caprei sai barba-popei, 
barba-împăratului, 
barba-lui-Aron, 

barba-lupului, 

barba-Sasului, 

barba-Ungurului, 

barba-ursului, 
despre cari se vorbesce la locurile lor. 

v. *2-Bărbat. — Bărbiă. — Bărbuţă. — 
Bărboe. — Bărbăriă. — Bărbătuş. — Băr- 
bier. — Bărbos... 

Barbăvski, n. pr. pers.; une an- 
cienne fainille nobie moldave. O veche 
familiă boersscă din Moldova, care din 
numele seii primitiv Bărbescu dela 
Barbu făcuse deja în secolul XVI 
Barbovski pentru a imita, finalul -owski 
al numilor nobilitare polone. Să se ob- 
serve că numele proprii Barbu nu 
există de loc la Poloni şi nici la cel- 
lalţi Slavi. 

V. Barbu, 
Moda de a acăţa câte un -ski la 

BARBOVSKI 
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nesce numi curat românesci s'a intro- 
dus în Moldova din dilele lui Alexandru 
cel Bun, încuscrit cu curtea din Cra- 
covia. Așa la 1404 ne întimpină bo- 
jerul „Bârlea Horlovski=de Hăr- 
Jai“ (Ulianitzki, Marepraru p. 15), la 
1407: „Mihail Dorohunski=de Do- 
vohoiu“ şi „llieş Dumitrovski=ae 
Dumitresci“ (ibid. p. 16), la 1433: 
„Jurjea Fratovski = de Frătesci“ 
(ibid. 34) ete.; iar înti'un act din 1435 
ne isbim de o listă întrâgă de boieri 
cu -ski: 

Isaia Banovski, 
Ucliata Zubrovski, 
Şteful Şerbanovski, 
Duma Braniştarski, 
Mândrea Jumatatinski, 
Stanciul Bagaetski, 
Stan Bărlea Voronitski, 
Vitolt Ripujinski, 
Denisco Hropotovski, 
Steţeo Jurjea Toporovski, 
Danco Jurjea Fratovski, 
Iliaş Negrinski, 

şi alță câţi-va (Ulianitzki, p. 50). Dacă 
acâstă modă ar fi persistat, întrâga 
boierime a, Moldovei luă un aspect cu- 
rat polones, deşi în sînul ei nu se află 
nici un Polon; şi p'ar lipsi, de sigur, 
istorici cari, pe un asemenea temeiu, 
să susţină, originea, slavică a nobilimii 
la Români. 

Cel mai vechiu Barbovski cunoscut; 
este marele boier al lui Petru-vodă 
Rareş, menţionat îu crisovul din 1530 
(Archiva ist. 1, 188) ca „portar al 
Sucevei (Hapgogekero noprapk couae- 
ckaro)“, adecă castelan al capitalei Mol- 
dovei, demnitatea care se traducea o- 
bicinuit prin hatman. 

Despre acest Barbovski vorbesce U- 
rechia, Letop. I.p. 1:7: „[Petru-vodă 

Rareş] aii trimis pre Grozea Vornicul 
cel mare şi pre Barbovski hatmanul, 
carii era mai credincioşi din boierii sel...«
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De atunci familia Barbovski a scădut 

pe nesimţite la trâpta de boerinași. 
Pe timpul lui Vasile-vodă Lupul tră- 

jaii ca „boieri de ţâră“ în districtul 
Dorohoiului: Pentelie Barbovshe 'şi Pă. 

trul Barbovske (Condica Mss. a mă- 

năstirii Bârnova p. 5, în Arch. Stat. 
din Buc). 

„Păntelei Barbovskiă“ figureză şi în- 

tr'un act din 1656 (Arch. ist. III, 233), 

unde tot-o-dată se menţioneză satul 
Barbescii, forma toponimică dela, 
patronimicul Bărbescu, de unde s'a 

polonisat apoi Barbovski. 

In fine, între boierii moldoveni emi- 

grați în Polonia cu Ştefan-vodă, Petri- 
ceicu era şi: Ion Barbowskiy (Arch. 
ist. IL, 53). 

Nu scim, dacă acestă familiă mai 
există astădi. 

v. Barnovski. —-ski. 

Barbu, n. pr. pers. m.; Balbus? 
Barbu, mai adesea articulat Barbul, 
la genitiv Barbuhă, la vocativ Bar- 

bule, a, fost tot-d'a-una unul din numile 
cele mai poporane la Români, mai ales 

în 'Țera-Român6scă, atât la boieri pre- 
cum şi la țerani. El nu se află în ca- 

lendar, şi de aceea Barbi, printr'o a- 
sociaţiune curat fonetică, îşi serbâză 

diua, onomastică la sânta Barbara, 
cu care însă n'ai a face etimologicesce. 

Românul Barbu să fie 6re din latinul 
Balbus, un nume fârte obicinuit la, 

vechii Romani? saii nu cum-va se va 
fi trăgând dintr'un nume vechiu latin 
nu mai puţin obicinuit Barba, cu 
trecerea, finalului -a în -u prin analogiă 
cu majoritatea nomenclaturei personale 
bărbătesci? Este greii a ne rosti între 
ambele ipotese. In ori-ce cas, Barbu 
nu există la vecinii noştri Slavi, decât 
numai la Bulgari prin împrumut dela 
Români, une-ori chiar sub forma cea 
articulată Barbul, fie păstrată intactă, 

40,855. III, 
  

fie prefăcută în Barbur. Ast-fel în- 
to baladă poporană bulgărâscă, publi- 

cată de Bezsonov (Bpenennarz Moce, 

OGmecrBa neropin, t. XLIII p. 223—27) 
ne întimpină la 'un loc Radul şi 
Barbur. 

Ion Ghica, Scris6rea XVI: „Pe cel 
de 'ntâiu îl chema Barbu şi'i dicea 
Bărbucică..,“ 

Balada „Fata Bărbulesei“ : 

Sus pe malul Oltului, 

La casele Barbului, 
Barbului boierului... 

Şi mai jos nevâsta lui: Bărbul6să 
(Bibicescu, Poes. pop. 261 sqq.). 

Hora „Barbu: | 

Barbule din Resuceni, 

Ce caţi la noi la Strâmbeni? 

Ce caţi, Barbule, la noi ? 
Ori nu's fete pe la voi?... 

(Vulpian, Text p. 20). 

Variantă : 

Ce caţi, Barbule, la noi? 

Nu sînt fete pe la voi? 

— Ba sint, da's cam mititele, 

Nu mă pot iubi cu ele... 

(Alex., Poes. pop.2 385). 

In Moldova numele Barbu a, devenit 

forte rar, şi'l mai pârtă numai d6ră 
Ţiganit. | 

Cântecul „Plugului“ din Moldova: 

Dar a ajuns plugul întrun os de rîmă 

Şi s'a făcut mici şi fărâmă; 

Eu de grabă Pam luat 

Şi la Barbu ţiganul, 

Care bate cu ciocanul, 

Am alergat... 

(Analele literare, 1888 p. 43), 

Din Barbu se formâză, patronimicul 

Bărbulescu şi toponimicul Băr- 
bulesci. 

V. Barbovski. — Bărbucă. — Bărbucică. 

13
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Barbun (pl. barbună), s. m.; t. de 

Zool.: barbeau, Cyprinus barbus. Un 

pesce de rîu, cu patru fire de barbă 

împregiurul gurei, din care causă se 

numia lătinesce barbus, barbo, 

barbulus (Nemnich), de unde tâte 

numirile sale neo-latine, apoi prin îm- 

prumut dela Români serbul barbun 

alăturea cu numele curat slavic „bra- 
davatitza“ şi neo-grecul pzagurroivr 
(Cihac, I, 22). Forma românâscă, bar- 
bun, ca şi cea venețiană barbon, 

vine din prototipul latin barbonem, 

întocmai ca „păun“ din „pavonemt. 

Barbunul nu e tocmai gustos, de unde 

proverbul frances: „li ressemble au 

barbeau, lequel n'est bon ni ă bouillir ni 

ă râtir“ (Rolland, Faune popul. III, 148). 
v. Barbă. — Pesce. 

Bărbur s. bârbure (plur. barburi), 

s. m.: 10. sorte de broderie sur la 

partie supârieure d'une chemise de pay- 

san; 20. tranchant ou fil d'une hache, 

dune cognâe. Cuvint păstrat cu am: 

bele sale sensuri, mai cu samă la Ro- 
mânii de peste Carpaţi. 

Frâncu-Candrea, Munţii apuseni p. 
98: „Barbur, lărgitura cămeşei bărbă- 

tesci dela pept şi spate“; iar la pag. 

12 cămşa e descrisă, aşa: „Cămaşa 
la guler e cusută cu arniciu, mânecele 

la încheietura pumnului sînt cu pum- 

nişori sati pumnaşi de mătase ori de 

arniciu, şi e cerocită cu clini atârnată 

susudră de pave sai păvițe, cari se 

împreună la pept şi la mijlocul spa- 

telor de aşa numitul barbur...“ 

Doina din Ardsl (|. B., Trans. 307): 

Maică, pînă ce-oiu veni, 

Tu cămaşă mi! eroi, 
Dar să n'o coşi omenesce, 

Ci s'0 coşi cătânăşesce: 

P6 barburul de 'nainte 

Pune plug cu şâse vite, 

Pe barburul dinapoi 

Pune plug cu ş6se boi...   

unde d. Jarnik observă în notă (p. 350): 

„După cât am aflat, barburul este o 

chindisitură în formă de triunghiu“, 
iar în Glosar (p. 20) traduce cuvîntul 

prin „broderie“, ş'apoi într'o notă (p. 
350) adaogă: „cuvîntul se întrebuin- 
tâză şi despre alte lucruri, de ex. bar 

burul toporului“. 

„Bdrbure se numesce partea din jos 

a ascuţişului unei securi; la plural 

barburii securilor“ (S. Liuba, Banat, 

c€. Maidan), 
Intru cât privesce sensul de „tran: 

chant“, care e cel fundamental, Jarnik 

nu se înşâlă când afirmă că barbur 

vine din barbă: „barba toporului“ 
saii „barba securei“, o expresiune me- 

taforică de aceiaşi natură ca „buza“ 

în doina „Lelea viteză“: 

Cine are bardă mică, 

Facă'i buza subţirică: 

Când s'a repedi prin glste, 
Să deie sărut de morte... 

(Alax., Poes. pop. 2: 319). 

De ?ntâii cată să fi fost femininul 

barbură = lat. barbula, adecă 

„bărbidră“, trecând apoi la genul mas- 

culin prin analogiă cu sinonimii tăiș, 

ascuţit etc. Cât se atinge de sensul 

„broderie“, el este posterior, datorin- 

du-se unei 6re-cari asociaţiuni de idei, 

bună-6ră între forma triunghiulară a 

barburului dela cămâşă şi între aceia 

a ferului unei securi : O 

v. Barbă. — Secure. 

Bărbura, s. f. artic.; 10. n. pr. 

pers. f.: Barbare; 20. jour de la S-te 

Barbare et les coutumes populaires qui 

s'y rattachent. Bârbura este o veche 

formă latină Bărbara, păstrată la 

popor în locul formei medievale paleo- 

slavice Varvăra, care figur6ză în
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calendar. Scăderea, lui al doilea -ba- la, 
-bu- este un fenomen de dissimilaţiune, 
propriii silabelor reduplicate. 

Slavici, Novele p. 79: „Barbura lui 
Corbeiu veni să spună din partea Si- 
minei, că de cu sară nu pâte veni...“ 

Sfânta, Varvara se serbâză la 4 De- 
cembre, urmată de Sf. Sava şi de Sf, 
Nicolae, alţi doi sfinţi forte poporant 
la Români, ast-fel că cele trei dile sînt, 
privite în popor ca una, şi aceiaşi ser- 
bătore prelungită: o singură, Barbură, 
„trei dile rele de bube“ şi în cursul 
cărora tot-o-dată la ţeranii din Banat 
— dice Simeon Mangiucă (Calendar pe 
1882)— „se face turta de dragoste“. 

v. Dragoste. 
„La sfânta Varvara poporul dice 

Barbura. In diua ei copiit se îmbăr- 
burză cu fructele călinului la barbă, 
la frunte şi la, obraji...* (D. Basilescu, 
Prahova, c. Drajna-de-sus). 

Jipescu, Opincaru p. 67: „Ce mai 
aştepţi barbura? îmbărbureză-te 
încai, în loc de căline, cu cocol6şe, şi 
puneţi şi terciu în cap...“ 

v. Îmbărburez. 
„Barbura sai borbâsele, după 

cum îi dic ţeranii, se face în prima di 
a sântului Sava, (4 Decembre) şi se o- 
bicinuesce aşa : fie-care femee însem- 
n6ză, pe faţa copiilor chipul crucii cu 
degetul ar&tător muiat în miere sai 
în zahar disolvat. Scopul acestei ope- 
raţiuni este, ca la acei copii, cari nu 
zăcuseră încă de vărsat, să le 6să văr- 
satul dulce ca mierea, saii zaharul. Pe 
de altă parte, nu se dă copiilor de 
mâncare mere, pere, prune, nuci, car- 
tofi, gulii sai bob, pentru ca să nu 
6să versatul mare ca aceste pâme“ 
(5. Poppescu, Buzei, c. Chiojdu- Bâsca). 

v. Borbose. 
La Macedo-români nu există forma, 

Barbura, ci numai cea, grecâscă Var- 
vara. Prin etimologia poporană dela 

* (Papa-hagi). 

  

  

varvar, acâstă sfântă a căpătat a- 
colo un caracter de reutate, pe care 
nu” are de loc la Daco-români : ea 0- 
m6ră femeile cari lucrâză în diua ei şi 
pe cari apoi sf. Sava — printr'o altă 
etimologiă poporană — le însăvoneză, 
lar sf. Nicolae le 'ngr6pă. De aci locu- 
ţiunea: „Varvara u *'nvăr vără, Sava 
u 'nsăvănă, şai Nicola u *ngrupă“ 

v. Nicord.— Sava. 

"Bardăc s. bardăciu, s. m.; t. 
d'Hortic.: variât6 de prunier. „Prunus 
domestica şi prunus insititia, aceste 
do& specii daii o mulţime de varietăţi 
ce se cultivă în tâte părţile ţerei, sub 
denumirile vulgare de: Pr uni, Cur- 
cudei, Bardaci, Avrami ete.“ (Dr. 
Brândză, Proârom p. 67). 

Fructul acestui prun se dice: prună! 
bardacă, perjă bardacă, sai nu- 
mal: bardacă. | 

„Soiurile prunului : perj, peri- -alb, 
bardac, avram, goldan, prun, curcudel 
şi porumbrel“ (preut N. Sandovici, Do- 
rohoiu, e, Tărnauca). 

piPerj, prun, prasad, motrun şi 
bardaciu...“ (G. Pohrib, Berlad). 

» Varietăţile prunslor: goldane= 
prune rotunde, bardace = prune cu 
gât, avrame= prune mari galbene“ 
(Stareţ, Dionisie, Gorj, m-rea, Polovragi). 

Intrebuinţarea cuvîntului în Moldova, 
şi tot-o-dată în Oltenia indică respân- 
direa, lui şi o vechime Gre-care. D. Şai- 
nSnu (Elem. ture. p. 13) crede că bar. 
dac „pran“ este acelaşi cuvînt cu 
bardac „ulcior“ din turcul bardak 
peruche“. Nouă ni se pare cu totul 
alt-ceva. Descrierea acestei varietăţi 
ca „prună cu gât“ ne face a bănui 
că bardacă derivă dintr'un prototip 
slavic bradat „bărbost, adecă o prună 
cu barbă. Acâstă etimologiă bardace 
=—bradaă se împacă cu obicinuita
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metatesă a lui a de ?naintea liquidei 

în vorbele românesci cele vechi împru- 

mutate dela Slavi: „baltă = blato“, 
„daltă=lato“, „scovarăi =skovrada“, 

„gari=graâi“ etc., iar prin urmare: 
bardac=bradat. Cât se atinge de tre- 

cerea, finalului slavic -ă (-ci) la Români 
în -c CR), apoi este un fenomen de a- 

nalogiă dissimilativă întocmai ca în 

„berbec“ în loc de „berbece“, „ş6rec“ 
în loc de „ş6rece“ şi altele, adecă forma, 
cea cu -ci fiind considerată de câtră, 

popor ca pluralul unui singular cu -c 
(R), pluralurile „berbecă“, „ş6reci“, „bar- 
daci“ ai dissimilat analogicesce câte 

un Singular neorganic ca „berbec“, „Ş6- 
rec“, „bardac“. Prin același procedere, 
'pluralul feminin „prune bardace“ a 
Iprodus pe singularul bardacă. Cu 
tote astea, întrun mod sporadic se 
aude şi forma bardaciu, care ar fi din 

punct în punct slavicul brada, dacă 

nu cum-va este o palatalisare poste- 
ridră, deja pe terenul românesc, din 

forma, bardac prin acţiunea inversă a 

analogiei asimilative cu pluralul, ca în 
„cărnaţ“ în loc de „cărnat = lat. car- 
natum“ din causa pluralului „cărnaţi“, 

„Dorobanţ“ în loe de „Dorobant = 

germ. Trabant“ prin pluralul „Doro- 

banţi“ etc. Serbesce un fel de prune 

se chiamă bardăcliia, Qar numai în 

Sirmia, la câstele Banatului (Karad?i6). 
Să fie 6re un împrumut dela Români? 

v, Prun. 

-Bardăc.—2: Bardacă. 

1Bardăcă.—v. +Bardac. 

. Bardâcă s. bărdăcă (plur, bar- 
dace, bărdace), s. f. ; cruche, broc.Cană. 

Uleior. „Vas mic de pămînt, ulcea cu 

tortă de băut apă“ (Costinescu). Se dice 

la singular şi bardac sait bărdac.   

Turcul bardak „pot de terre, cruche“ 
(Şainsnu); la Români însă cuvîntul 
fiind forte respândit şi de tot țerănesc, 
nu pare a fi luat dela Osmanlii, ci de- 

la Comani, în graiul cărora: „bardac 

=—ureeus“ (Kuun, Cod. Cuman. p. 300). 

Basmul „Poveste ţerănscă“ (Ispi- 

rescu, Legende p. 263): „Dac ar fi 

cine-va să'mi dea şi mie un colac să 

'mbuc şi o bardacă de apă de isvor 

să bi...“ 
v. Cană. 

Bărdă (plur. barde, rar bârgi), s. f.; 

hache. „Un fel de secure a tâmplarilor, 

cu tăişul lat şi e6da scurtă, cu care 
lucrâză numai cu o mână“ (Costinescu). 

Altă dată se întrebuința la Români şi 

ca armă de resboiu. Din maghiarul 

bârd „hache“ (Cihac). 

Biblia Şerban-vodă, 1688, Psaltirea 
LăXIII, 6: 

Quasi in sylva 

lignorum securi- 

bus exciderunt ja- 

nuas ejus in id- 

ipsum, in securi 

et ascia deje- 

cerunt eam... 

Ca întru o dum- 

bravă de lemne, 

cu topoară au tă- 

at uşile lui de o- 

dată, cu săcuri şi 

cu bardă surpară 

pre elii... 

Mitropoliţul Dosofteiu, Synaxar 1683 

f. 2083 b: „Dintru carii, unulii cu foa- 

mia, altulii hăcuiti şi demicatii cu 

barda, iară al treile băgat în focă, să 

săvârşirâ...“; şi mai jos: 

Martini demicatii de barda mâcilâscă 

Ş'au deschisi colnicii cătră viaţa cerâscâ,.... 

Psaltirea lui Corbea, Mss. circa 1700 

în Biblioteca Academiei Române, ps. 

LXXIII: 

Cu săcure şi bardă lau surpat pre el, 

Şi Pau junghiat ca pre un nevinovat miel...
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- Doina, „Lelea, viteză“ : 

Cine are topor mare, 

Scâtă-mi”l la foc de sâre; 

Cine are bardă mică, 

Pacăi buza subţirică: 

Când s'a repegi prin glâte, 

Să deie sărut de morte... 

(Alex., Poes. pop. 2: 319). 

Balada „Grue Grozovanul“: 

Două cruci numai făcea, 

„Dâmne-agiută!“ el dicea, 

Bardă “n mână apuca 

Şi 'n Tătari se arunca, 

Ca un vint înviforat 

Intrun lan de grâu uscat... 

Cantecul „Plugului“ din Moldova: 

Dar a ajuns plugul întrun os de rimă 

Şi s'a făcut mici şi fărimă ; 

Eu de grabă lam luat: 

Şi la Barbu ţiganul, 

Care bate bine cu ciocanul, 

"Am alergat; 
El îndată Ya *'njghebat, 

Căci cu barda bărduia 

Şi cu chila chilia, 

Aşa că singur pe brazdă mergea... 

(Analele literare, 1888 p. 44). 

A. Odobescu, Scrieri I p. 127: „Acea 

uşă se deschidea pe o scară de pâtră 
închisă între doi păreţi şi dreptă, care 

ducea într'un pridvor, al cărui aco- 

“periş sta rezimat pe stălpi ciopliţi din 

bardă,...* 
Despre 6meni proşti şi grosolani: 

„neluat în bardă, cioplit numai cu 

securea“ (BR. Simu, Trans., ec. Orlat). 

In balada „Corbea“ descrierea spîn- 
Qurătorii : 

Jupân6sa Carpena 

Adusă din Slatina, 

Numai din topor cloplită 

Şi din bordă bărduită, 
Pe la virf cam ascuţită... 

(G. D. T., Poes. pop. 5:0).   

Intwo variantă: 

Jupânâsa Carpena, 

Sor' bună cu Cânepa, 
Adusă din Slatina, 
Din pădurea Cocala, 

TVăiată cu securea, 

Bărduită cu barda, 
Din teslă frumos luată, 
Cu rind6âua îndreptată... 

(bid. 590). 

Pluralul bărg e rar; în vechile tex- 
turi ne întimpină numai barde, | 

Cântecul poporan „Bradul şi teiul“: 

Meşterii că mă ochesc, 

La pămînt că mă trântesc, 

Cu bărdile mă cioplesc, 

Cu gâlâui mă geluesc.., 

(Marian, Bucov. I, 199). 

Biblia Şerban-vodă, 1688, Prov. XXX, 

14: „nepotul rău are dinţi de sabie şi 
măsălele barde...“ 
_Y. Secure, 

Baârdășş. — v, Borgă. 

Bardiş (plur. bardişe), s.n.; ancien 

t. milit.: hache ă longue manche. O 

armă pe care, în secolul XVII, Ro- 

mânif aii cunoscut'o dela Poloni. Cu: 

vintul e înrudit cu bardă. 

Miron Costin, Letop. Ip. 247: „bar- 

dişe este un fel de arme: topoare cu 

c6de lungi...“ 
Polonesce bardysz, rusesce Bep- 

Abu „lunata securis“ (Linde). 
-v. Bardă, 

Bărdoş.—v. Bargă. 

Bard.—v. Bardă. 

Bărgă (plur. barde şi berde), s. f.; 

t. de Zool.:. Ardea ciconia, cigogne. 

Pasere căl&idre, mare, cu ciocul şi pi- 

ciâre forte lungi, pene albe pe corp, 

de acelaşi gen cu cocorul sai gruea.
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bile de sub s6re. Veţi afla numai şi 
numai albanesce: bard „blanc“. Pre- 
tinde-va, Râsler că Românii ai adus 
barga din Epir? Din norocire pentru 
n0j, albanesce bard are exclusiva- 
mente înţelesul adiectival de alb, 
er la bardă se dice „lelek“, încât este 
evident că Românii nu aveai ce să 
împrumute de acolo, ci trebuiaii s'o 
găsâscă într'o altă limbă, în care era 
şi bard=albus şi bardă = ciconia, 
ast-fel că, lăsând la o parte pe cel în- 
tâiu, ei şi-aii apropriat numai pe deri- 
vatul sei. 'Tot aşa, bună-6ră, părinţii 
noştri aii luat în timpii moderni dela 
Slavi vorba „pagubă“, fără să iea, tot- 
odată şi radicala „gubiti“; dacă însă, 
limba slavică nu şi-ar fi format „pa- 
guba“ din „gubiti“ după cum Alba- 
nesii nu şi-aii format bargă din bard, 
puteai 6re să fi luat Românii ceea, ce 
nu exista ?...% 

A doua părere despre dargdă eii am 
expus'o la 1878 în „Cuvente den bă- 
trăni“ t, 1 p. 269. Iat'o: 

„Are afiliaţiuni sigure numai cu lim- 
bile celtice. In unele dialecte francese 
o varietate de bardă (ardea garzetta, 
Buschreiher) se chiamă pînă astăgi ba.r- 
det, deminutiv dintr'un b ar d=bargă. 
Despre vechii Galli, Turnebii (Diefen- 
bach, Origines p. 241, cfr. Kuhn's Beitr. 
V, 446) ne spune că la dînşii cântă- 
reţii se numiaii barâi, far clocârlia 
bardaea sai bardala. Să nu uitâm 
că şi numele latin al bargdej: ciconia, 
în dialectul prenestin conia, însemnâză 
de asemenea „cântătâre“, dela radicala 
„can“ (Corssen, Ausspr. 211, 248). Să 
mai amintim că la Celţi cuvintul bard 
presintă o formă armoricană assibilată 
barz (Belloguet, Gloss. gaulois, 111), 
deşi acestă transiţiune, negreşit, este 
independinte de cea românâscă. Ore nu 
cum-va dintr'un celtic barza se va 
fi născut actualul spaniol garza (por- 

BARDĂ 
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tuges garca) „bardă“, pătruns apoi . 
şi ?n Italia? Cât pentru trecerea ini- 
țialului d în gla Spanioli, a se alătura: 
span. gur6 din franc. bourreau, span. 
gorracho = borracho din lat. ebriacus“, 

Prima din cele do& ipotese ale mele 
a fost adoptată de Hugo Schuchardt 
(Ueb. Hasdew's altrumân. Texte p. 
XXIII), care însă, în acelaşi timp, sug- 
geră o fârte ingeni6să idee şi anume: 
nu cum-va la nascerea românului bargă 
şi a spaniolului garza va fi concurs 
întrun mod 6re-care sinonimul latin 
ardea: „Dennoch liesse sich das siid- 
românische und das ostromanische 
Wort zusammenbringen, wenn man von 
lat. ardea ausginge, worauf dort garz 
(in garzone, vel. franz. garce) ein: 
gewirkt haben wiirde, hier ein altein- 
heimisches Wort bard“. 

Să supunem procesul unei noue cer- 
cetări, utilisând nesce materialuri, pe 
cari nu le cunoscurăm nici la 1873 
nică la 1878. 

In Oltenia şi'n Banat, adecă în chiar 
cuibul naţionalităţii române, s'a pă- 
strat pînă astădi o formă neasibilată : 
bard, foneticesce mai veche decat 
bardă. 

„Cucostîrcii pe la noi se dic bar- 
-doşi, la singular bardoş“ (Banat, 

c. Jupalnic lingă Orşova). 
„Pe la noi bergei îi dice bardăş, - 

de ex.: vădurăm bardăşii; era nu- 
mai bardăşi“ (preut R. Popescu, Me- 
hedinţi, c. Isverna). 

Fie dară celtic ca in a doua a mea 
ipotesă, fie tracic ca în cea dentâiu, 
bargdă, adecă bardă, este la noi un 
element lexic ante-latin, primit dela 
Daci, cari la rîndul lor puteai să! fi 

- moştenit dela Traci, sai să'l fi îm- 
prumutat dela Celţi, una din doă. 

Găsind pe acest bardă în Dacia 
ca termen autocton, „alteinheimisches 
Wort“ după expresiunea lui Schuchard ţ,
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legionarii romani nai uitat totuşi pe 

străbunul latin ardea, din care fone- 

tica românâscă trebuia să facă ardă. 

De aci ambii sinonimi înriurind unul 

pe altul, prin fusiunea bardătargă 
sa născut actualul bargă. 

Ceea ce confirmă din punctul de ve- 

dere semasiologic acestă etimologiă, 

datorită luminâsei observaţiuni a lui 

Schuchardt, este că cel-lalt nume ro- 
mânesc al bargei: cocostârc, sa nă- 

scut şi el prin fusiunea a doi sinonimi: 

cocor şi stârc, 
Deci : 

bardă = bară + ardea, : : cocostâre = cocor -+ stârc. 

Barda a Gat limbei nâstre istorice 
câte-va interesante derivate: 

10. Numele personal Barde sai 

Bârde şi Bardu. 

Intr'un crisov dela Stefan cel Mare 

din 1502 (Cond. MSS. Asaki t. 2 f.24, 

în Arch. Stat. din Buc.) se vorbesce 

despre boierul Bârza (hkpza). 

Crisov dela Miron-vodă Barnovski 

din 1623 (Cond. MSS. Asaki f. 92): 
„Gheorghie ficiorul Zbiarăi nepotul B ar- 

zului... 

Zapis muntenese din 1649 (Doc. Rom. 

I No 244 în Arch. Stat. din Buc): 

„locurele anume, la părul lu Barzu 
2 locure...“ 

20. Numele personal Bardotă, cu . 

acelaşi sufix -otă ca în „Calotă“, „AL 

botă“, „Bootă“, „Câpotăt, „Arnotăt, 
„Başotă“, „Balotă“ etc., de unde apoi 

topicul Bărzoteni, vechiu sat în 

Vâlcea a mănăstirii Hurezu (Condica 

MSS. a Hurezului în Arch. Stat. din 

Buc., î. 56, 59, 62 etc.).; de asemenea 

do8 părae în Tutova: Bârdota şi 

Bârdoţel (Condrea, Dic. geogr. al 
Tutovei p. 21). 

v. -otă, 

30. Numele local compus Bărzo- 

gârlă= BPargă+gârlă, analog cu   

numele local compus „Ciorogârlă — 

Cioră-bgâriă“: Bărzogărlă, o loca- 

litate peste Olt menţionată în actele 
mănăstirii Tismâna (Doc. Rom. 1 în 

Areh. Stat. din Buc., N-rile 54,55). 

4. Intro hotărniciă din 1764 (Con. 
MSS. a mănăstirii Snagovu în Arch. 

Stat. din Buc. f.44a): „piscul bargei“, 

unde este de observat genitivul cu -a- 

în loc de: berdăi. 
v. Cocor.— Cocostăre, — Stârc. 

Barqu.—v. Bargă. 

Barem s. bărem, adv.; au moins, 

du moins. Se mai aude : barim şi barâm. 
Sinonim cu măcar, batâr, încai, 

celpuţin. Turcul bari m „du moins“ 

(Barbier de Meynard), de unde Serbii 
şi Bulgarii ai luat şi ei barem sai 

barim (Miklosich), ba şi Albanesii 

bari sai bare (Gustav Meyer). Cihac 

totuşi (II, 479) vrea cu ori-ce preţ să 

tragă pe barem din maghiarul bâr 

„quoique“, de unde numai pe a-locuri 
în Ardâl se aude bar (Lribuna din 

Sibiu, 1890 No. 85). 

„In loc de macar pe la noi se dice 

mai mult barâm şi batâr, de ex.: 
barâm o l&că de pâine, sau: batâr 

o l&că de pâine (N. Petricânu, Iaşi, c. 

Popesti). 

Cântec din Ardgl: 

Bu mă duc, mândra remâne. 

Cum s?o fac s'o duc cu mine? 

Barem calea jumătate, 

Să n'o las aşa departe! 

| (. B., Trans. 1192); 

Tot de acolo: 

Bade, inimă de piatră, 

Ce nu vii la-noi vr'o dată? 

Barin, numai pînă ?n casă, 

Să mă vegi pe min” mirâsă; 

Barăim numai pîn' la pârtă, 

Să mă vedi pe mine mârtă... 

(bid. 143).



2531 BARIŞ 

Balada „Petrea și Măcinica“: 

Bate-o-aş, de-o aş pute, 
Pînă pielea l-ar crepa, 
Ca să mai capete minte 
Barăm cât un bob de linte... 

(Tribuna din Sibiiu 1887, p. 15), 

Basmul „Voinicul cel fără de tată“ 
(Ispirescu, Legende, p. 123): „Voinicu- 
lui îi păru bine de astă întâmplare, 
mai cu samă —gândia el—că va fi ba- 
rim 0 slugă în curte...* 

P. Ispirescu, Catea ?n vardă (Col. 1, 
Tr. 1882 p. 127): 

p— Ce s%ţi dai, mă, omule? ce 
să'ţi daii acum la miequl nopţii ? 

p— Se6! şi fă barim o azimiră, 
că 6tă sînt pocăltit de tot,..& 

Basmul „Sfîntul Arhanghel“ (Stân- | 
cescu, Basme p. 288): „Lot sînt eu 
sărac lipit pămîntului, barim să găsesc 
copilului un naş cu dare de mână să 
ne mai fie şi de un ajutor...“ 

Slavici, Novele p. 429: „Daco fac, 
să o fac barem deplină... 

Delavrancea, Trubadurul p, 145: „FĂ, 
dar la lăsatul-secului de paşte e mai 
mare păcatul să nu'şi facă barim da- 
tinele moştenite dela părinţi. Nu să şi 
mănânce plăcinta cu brângă împreună, 
nu doră să bată alviţa, băiatul şi fata 

„la, aceiaşi grindă, dar cel puţin ce 
se cuvine mai mult: doi bulgări de al- 
viță şi doă luminări de sei...& 

v. Batâr.— Incaj.- Măcar. 

Barilcă s. balercă (plur. barilce, 
balerce), s. f.; baril. Burii, Butoiaş. 
Deşi de origine occidentală, acest cu- 
vint ne-a venit d'a-dreptul dela Ruși 
sub forma barilcă = 6apranxa sati aparea, 
care a devenit apoi prin metatesă ba- 
lercă, întocmai cum in rusul horilcă 
sa făcut holercă. 

Miron Costin, Letop. I p. 254, vor: 
bind despre. luxul unui Polon: „Ciu- 
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berele cu care adăpa caii era de argint, 
şi cofe, şi barilce, şi ţinte la. hamuri...“ 

Axinte Uricarul, Letop. II p. 163: 
„împlând tâte vasele căte avea, ba- 
rilce şi altele...“ 

Amiras, Letop. III p. 133: „o ba- 
lercă aii îngropat'o în acea pivniţă, zi- 
când că este vişănap...“ 

Alexandri, Ginerele lui Hagi-Petcu, 
act, ] sc. 6: „Spune stolnicului să 
scotă din pivniţă o garafă de Coman- 
daria de cea bună... Am adus'o eii în- 
sumi dela Chipru... ţine opt-sute de 
lei balerca...& 

Cântec de nuntă: 

Că mi-oiu face gura leică 

Şi pântecele-o balercă, 

Ca să mai pot b6 şi holercă... 

(Marian, Nunta p. 839). 

Oraţiă de nuntă din Moldova: 

Având pentru oşteni 

Buţi cu vin 

Şi balerce cu rachiti... 

(G. D. T., Poes. pop. 163.) 

Ghicitorea, despre Balercă : „âm o 
vacă cu buricul în spate“ (Sbiera, Po- 
veşti p. 320). 

v. Buriă. 

Barim.— v. Barem. 

Barij 
„be—v. Bariz, 

Bariş 

Bariz s. bariş s. barij (plur. ba- 
rizuri, barişuri, barijuri): s. n. ; ba- 
roge, „6tofie de laine-lâgăre et non 
croise“ (Littr6). Cuvint curat franţu- 
sesc, întrodus la, noi prin comerciii şi 
devenit fârte poporan. 

Baican, Strigările precupeţilor (Buc. 
1884) p. 8: „Poftiţi să vă dăm pă- 
lăriă, căciuliţă, cojocăle, sumăeşe, măn- 
tăluţe, cismuşore, pantofaşi, barizuri, 
cituri, materii de lAnă ?'n lână...«
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Doina „Maridrat: 

Of! leliţă Măridră, 

Cu polcuţa roşidră, 

Cu barizul foc şi pară, 

Mărită-te 'n astă vâră,.. 

(Marian, Bucov. 1, 9). 

Despre femei bătrâne, locuţiunea : 
„aşi da barişul pe c6fă“ a căpătat 
înţelesul de: „a perde ruşinea“. 

Delavrancea, Trubadurul p. 148 : „bă- 
trânele pr6 sînt de tot, prâ dai pilde 
rele, pr6 se ocolesc, pr6 bombăne, prâ 
se uită chiondorăş, pr6 “şi dai, la 
vreme de bătrâneţe, barişul pe csfă 
şi'şi pun pâlele ?n cap...“ 

V. Anghină. 

Bărnee, s. f.; d&pouille, butin, proie. 
Pradă. Jaf. Cuvint fârte enigmatic: 
EApuet, care ne întimpină în Psaltirea 
Scheiană circa 1500 (ed. Bianu), de unde 
Va reprodus întocmai Coresi, 1577, ps: 
CĂVIII: 

Bucuru-mâ, eu Exsultabo ego 
de cuvintele tale, supereloquia tua, 
că aflaiu barnee sicut qui invenit 
multă,... spolia multa... 

La Silvestru, 1651: „ca cela ce află 
dobăndâ multă. 

In Biblia Şerban-vodă, 1688: „ca 
cela ce află jafuri multe... 

Nici la Coresi, nici în Psaltirea Şche- 

iană cuvîntul nu e accentat; este în- 

vederat însă că tonul cade pe prima 

silabă, căci dacă accentul ar fi pe a 
doua, am av6 în textul cirilic: Ehprike, 
NU EApnEe. 

Noi credem că acest bârnee nu e 
alt ce-va decât o formă metatetică din 
paleo-slavicul epanni „luare“, „collectio, 
oviloyt. 

V. Jaf. 

Barnoschi.—v. Barnovschi.   

Barnovschi, n. pr. pers. m.; une 
branche de Lillustre famille noble mol- 
dave Movila. O ramură din n6mul 
domnesc al Movilescilor, carea, a dat şi 
ea, Moldovei un Domn: pe Miron-vodă 
Movilă Barnovschi (1826—1630). 

Cantemir (Deser. Mold. ed. Papiă p. 
45) dice că acest principe era Polon: 
„Miron Barnovski, natione Polonust. 
Polonul Petricki, scriitor contimpuran, 
ni'l arată, din contra, nu numai ca, pe 
Român curat, dar încă, înainte dea 
fi ajuns la Domniă, ca pe cel mai în- 
verșunat duşman al Polonilor: „erat in 
Castris Osmani, 1621, Bernavius, 
vetusto in nos odio perque latrocinia 
Podoliae clarus, magna gratia Vala.- 
chus*“ (apud Engel, Gesch. d. Mold. 
262). In resboiul turco-polon din 1621 
Miron Barnovschi, în capul unei cete 
de voluntari Moldoveni, îngrozise pe 
Poloni prin vitejia sa personală. Iacob 
Sobieski (Comment, - Chotinensis belli,! 
Dantisci 1646 p. 32) îl numesce: „Ber- 
nascius, praedonum gentis suae fax“. 
„Bernawski,—dice Stanislai Lubo- 
mirski (Zegota Pauli, Pamietniki o 
wyprawie Chocimskiej, Krak. 1853 p. 
73)—este forte bine vădut de Sultanul 
Osman, căruia i-a dat vr'o câte-va de- 
cimi de Poloni prinşi vii în resboiu şi pe 
care] sfătuesce de a merge drept asupra. 
Cameniţei“. Tocmai. despre acel resboiu 
vorbesce Miron Costin, Letop. Ip. 259, 
când dice: „După moartea Radului vodă 
celui Mare, boerii şi ţâra, văzănd pre 
Barnovschi ce era Hatman pre aceia, 

vreme, om de ţâră şi: fără ficiori, cu- 

noscut şi la Poarta Impărăţiei pentru 
Slujbele ce făcusă la Hotin în vremea, 
lui Sultan Osman,—ai ales cu glasu- 
rile tuturor pre Barnovschi Hatmanul 
la Domnie“. | 

Adevăratul n6m al acestui principe, 
după cum am mai spus, era Movilă, 
iar Barnovschi nu este decât o' pore-
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clă croită după modelul polon din nu- 
mele moşiei Bărnova (v. Barbov- 
schi). El-însuşi, în mai tâte crisâvele 
sale, își dă numele întreg: „Miron Mo- 
vilă Barnovschi“ (Arch. ist., passim.). 

Tatăl seu, la 1606, sub Ieremia Mo- 
vilă, Dumitru Bărnovske era mare-po- 
stelnic (Cond. Asaki î.1 f. 85 a., Mss, 
în Arch. Stat. din Buc.). Intr'un zapis 
din 1583  leremia Movilă, pe atunci 
mare-vornic, şi cu toţi fraţii sei, fii ai 
marelui-logof&t Ion Movilă, numesc pe 

„acest Dumitru : „nepotul lor Dumitru 
ficorul lui Văscan Movila părcălabul“, 
adaog6nd că într'o vreme el „at fostu 
pribag în Ţara Romănâscă“ (Cond. A- 
saki î. 1 f. 456). Văscan Mo- 
vilă, bunicul lui Miron Barnovschi şi 
v&r-primar cu Ieremia Movilă, căci nu 
era frate bun cu dînsul, este cel întâi 
dintre Mo vilesci care 'şi dedese po- 
recla de Barnovschi şi care jucase un 

“rol însemnat sub Despot-vodă. Som- 
mer (Vita, Despotae pag. 38, 45, 142) 
vorbesce de mai multe ori despre din- 
sul, punându”l între boierii cei mai de 
frunte ai Moldovei: „Proceres qui dig- 
nitate et opibus pollebant plurimum : 

Bernovius, Moczog et Stroicza,..* 
O frumâsă legendă, despre calul lui 

Miron Barnovschi se citesce la Ion Ne- 
culce, Letop. II p. 203: „Când i-ai 
tăiat capul lui Barnovskik-vodă, calul 
lui aii şi început a sări, căt n'a mai 
putut să'] ţie Comisul în mână, şi scă- 
păndu'l din mănă pe loc aii căzut de 
au murit. Şi văzănd Turcii, mult s'ati 
mirat şi aii zis: nevinovat ai fost a- 
cest om...“ 

Miron Costin, Letop. 1 p. 268: „Se 
pomenesce den zilele lui [Barnovschi- 
vodă] şi o isrnă ce căzuse în luna lui 
Mart, cării ierni îi zic: Iarna lui 
Barnovschi-vodă...“ 

Obiceiul de a califica iernele cele 
grele cu numele principelui care dom- 

  

  

nia atunce, a remas la Români pînă 
în timpii moderni; bună-6ră la Zilot, 
Cron. p. 10: „lâna acâsta aii fost 
din cele osebite, că şi zăpadă năpras- 
nică ai cădut, și viscole deosebite şi 
geruri ai fost; pentru aceea ab re- 

mas de se pomenesce: i6rna dela 
Hangeriul..* 

v. Movilă. 

Baârniţă.—v. Burniţă. 

Băros s. baros (plur. barose şi ba- 
rosuri), s. n.; gros marteau de forge. 
Cuvint ţigănesc luat din grecul fcgos 
„poids“. 

Cântecul Vasilcei: 

Clobotari cu *ntinsorile, 

Lăutari cu arcuşele, 
Tigani cu barosele,,. 

şi mai jos: 

Români cu toporele, 

Tigani cu barâsele, 

Cobzarii cu cobzele, 
Lăutarii cu diblele, 

Casapl cu masatele, 

Olteni cu palanţele, 
Dăncluci cu copăile, 

Bucătari cu cleştile... 

(G. D. T., Poes. pop. 135—6) 

„Plugurelul“ din Moldova : 

Nanu cum îl audia, 

Indată afară eşia, 
Cu barosul d'a spinare, 

Cu ilâul după cap, 

Negru ca un drac... 

(Analele literare 1883 p. 51). 

Cântecul de frică al Ţiganului într'o 
satiră poporană : 

Temi-te tu, pilă ? 

— Nici ţiră!
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Dar voi, 

Foi? 
— Nici noi! 

Dar tu, baros? 
Tu eşti mai fricos, 

ia dă-te jos! 

(Familia 1885 p. 524). 

O variantă : 

Tu, baros, 

Să mergi pe jos; 

'Tu, cleşte, 

Mergi bărbătesce... 

(P. Ispirescu, Sn6ve p. îi). 

v. Tigan. 

Barşon (plur. barsone), s. n.; 10. 

velours rouge pourpre; 2%. sorte de 

coiffure de femme. Maghiarul bârsony. 
Se aude numai la Românii de peste 
Carpaţi. Sinonim cu catifea şi cu 

vechiul urşinic. 
Cântec din Ardâl: 

Căi rochiă de barşon, 

Şaştâptă mână de domn; 

Rochiă de catifea: 

Umblă domnii după ea... 

(Bibicescu, Poes. pop. 222), 

Strigătură din Ard: 

Câte şule, 

Câte mute, 

Tâte '3 cu barşon pe frunte; 

Lelea cu barşonele 

Nu şti mulge oile... 

(. B., Trans, 424). 

Alta : 

Ş6de vremi am ajuns, Dâmne! 
Că, fetele *s tâte domne: 
Cu laibere de barş6ne 

Şi cu şurţuri de cart6ne, 
Părinţii le mor de fâme! 

(Gaz. Trans, 1888 No. 52).   

Pe lîngă barşon se mai aude în re- 
giunea, Tardei şi forma metatetică bra- 
șon (Mândreseu, Elem. Unguresci p. 39). 

v. Catifea. 

Basamăc (plur. basamacuri), s.n.; 

eau-de-vie de la pire espăce. Sinonim 

cu holercă, tărîş, pocirlă. Ba- 

samac se face din rachiii de bucate— 

porumb sai grâu—amestecat pe ju- 

mătate cu apă, une-ori chiar 1/4 rachiii 
la 54. de apă. 

Dr. C. Istrati, O pagină din istoria, 
contimporană p. 295: „...otrăvitâre 

băuturi: pocirlă, tăriş, basamac, Ta- 
chii de Moldova, cari ombră clasa n6- 

stră de jos 1...“ 

Basamac circul6ză une-ori şi ca po- 

reclă pentru beţivi, bună-6ră într'un 

cântec: 

Basamace, 

Nu te face, 

Adă testimelu 'nc6ce!.. 

Cuvîntul nu e vechiu, şi totuşi a 
ajuns a fi forte respândit. El se trage 

probabil dintr'o înjurătură ungurescă 

trivială, 
v. Horilcă. 

Băsamă, adv.; apparemment, ă ce 

qu'il paraît. O contracţiune din bag 
samă. Sinonimcupe semne. Acest 
adverb se aude la Românii din Biharia 

(Conv. lit. 1887 p.. 1004). 
v. Bag. — Samă. 

Basadchiu s. bazaochiu (plur. 

basaochi, bazaochi), adj. et s. m.; drâle, 

coquin, mauvais plaisant. Deşanţat. 

Basaochiu se aude numai în Moldova. 
Alexanari, Harţă rezeşul, sc. 14: 
„Harţă: Da ce este aici? Ce plângi, 

Măriucă? 
„Măriuca: Cum n'oiu plânge, bădică,
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dacă vine basaochiul ista, de'mi tăvă- 
lesce pânza cu piciârele lui... gi6că pe 
dinsa ca un curcan Şuerat... 

Unul din jocurile copilăresci cele mai 
obicinuite este enumeraţiunea comică 
a diferitelor părţi ale obrazului, bună. 
Gră la Francesi: 

Menton fourchu, 
Bouche d'argent, 
Nez cancan, 
Joue bouillie, 
Joue râtie, 

Oeil de Picard, 
Oeil de saint Martin, 
Tape, tape, tape sur le robin,.. 

| (Rolland, Jeux de l'enfance p. 19). 

In Moldova unul din asemenea, jocuri 
sună aşa. 

Barba bărbăriă, 

Gura gurăriă, 

Nas năsăliă, 

Ochi bazaochi, 
Sprîncene coțofene, 
Frunte vălătuc, 

Hap de ţulue! 

„Se aude în judeţele Iaşi şi Boto- 
şani, în Tirgul-frumos, Harlai etc. La 
fie-care vers, acela care recită apucă 
pe copil de barbă, de nas etc., iar când 
dice „Hap de ţulue“ îl apucă, de părul 
din frunte“ (Th. Speranţia). 

Moldovenescul basaochiu nu este alt 
ceva decât, injurătura rutenâscă biso- 
vo-0oko sai bisov-oko, literalmente 
p»ochiul-draculuie. 

O ciudată, etimologiă italiană a ace- 
stui cuvint ne întimpină la G. Seu- 
lescu (Archiva Albinei, Suplem. 1845 
No. 11): „Baza-ochiu, basa-ochiul : cău- 
tătoriu în gfos=bassa-occhiot, 

V. Bujavercă, 

Basarâb.—v. Basaradă. 

    

Basarăbă, articulat Basarâba 
(plur. Băsărăbesc, modern Basarabi); 
D. pr. pers. m.; 1. nom ancien gân6ral 
de la caste nobiliaire dans la Petite- 
Valachie; 2. nom special de l'ancienne 
dinastie princiăre en Valachie. 

Basarabă este cuvintul cel maj im- 
portant din întrega limbă istorică 
a Românilor. 

Dacă ne va fi dat a lămuri cu de- 
plinătate : 

« cine ai fost Basarabii ? 
de unde ? 

de când? 
0 întinsă lumină se va respândi a. 
supra peri6dei celei mai lungi şi tot- 
odată celei mai întunec6se din trecutul 
naţionalităţi române. 

I. BASARABII N'AY FOST O FAMILIĂ, 
CI O CASTĂ, 

Cantemir Qicea, că pe timpul sei nu 
mai existat de-mult Basarabi (Gesch. 
d. osm. Reichs, 608). 

Cantemir greşesce. 
In adevăr, contimpuranul seii Con- 

Stantin Brâncovânul nu era Basarabă 
în linia bărbătâscă, măcar-că, după ex- 
presiunea cronicarului: „Și-au pus nume 
de domnie Constantin Basarabă-voast 
(Nic. Costin), măcar-că pe medalia sa 
graveză cu litere mari: CONSTANTI- 
NVS BASSARABA, măcar-că înjură. 
tura trivială muntenescă, cu „Basaraba 
tatei“ sau „Basaraba mamei“ pare a 
se referi la dinsul, şi măcar-că sub a. 
cest nume se memorâză el pînă astădi 
în jocul copilăresc Halea-malea din 
Moldova: 

— De-a halea-malea ! 
— Incotro ţi-i calea? 
— Deschide porți! 

"— A cul porţi?
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— A lui Basarată. 

— Cei dai vamă? 

— Un căţel 

Sun pureel 

Şi pe N. de-un picior.. 

(Th. Stamati, Alixanăria 10%); 

în unele varianturi chiar cu numele 
de botez: „Costea Basarabă“ (G. D. 

Teodorescu, Poesii pop. p. 197). Tot 
aşa de puţin Basarabi era cel-alt con- 
timpuran al lui Cantemir, Şerban Can- 

tacuzin, măcar-că își da numele de: 
ÎOAHI UIZPEAHI KANTAKOSHNO EACApPABE. 
Şi mai puţin Basarabă este astădi o 

ramură a Bibescilor, măcar-că *şi cro- 
esce o fantastică genealogiă tocmai de- 
la Radu-Negru în ridicula carte a con- 

telui Amâd6e de Foras: „Notice histo- 
rique et, gânâalogique sur les Princes 

Bassaraba“! Prin urmare, se pote gice 
că pe timpul lui Cantemir nu maj e- 

xistaii urmaşi recunoscuţi din acea, ra- 
mură a Basarabilor care, începând de- 

la Mircea cel Mare şi dela frate-seii 
Dan, îşi monopolizase, fie ca „Dănesci“, 
fie ca „Drăculesci“, tronul Munteniei; 
dar a dice că nu mai există n6mul 
Băsărăbescilor e fals, fiind-că acel 

n6m cuprindea nu o singură, ci o mul- 

ţime de ramuri, unele rămase în fiinţă 
pînă astădi. 

In secolul XVI numai dintre Basa- 

rabi se numiaii Marii Bani ai Craiovei, 

căci numai Basarabii aveai dreptul 

ereditar la Băniă, ca unii ce erai Ba- 

noveţi, Bani ereditari, Bani „de 
moşie“, după cum ne-o spune lămurit 

pe la 1530 biograful contimporan al 

patriarcului Nifon (ed. Erbicânu p. 60): 

„un n6mi carele era mai alesu şi mai 

temătoriu de Dumnezeii, căruia era 

numele de moşie Banoveţi, adecă 

Băsărăbeşiii“. Aşa, dară Buzescii, bună- 
Gră, pogoritori din. Marele Ban Viad 

de pe la 1535, eraii Basarabi; de ase- 
menea Basarabi sînt Creţulescii, po-   
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goritori din Marele Ban Dobromir de 
pe la 1565. Chiar Mihnea Turcitul, când 
numise pe la 1568 Mare Ban al Cra.- 
iovei pe Grecul Iane (Venelin p. 225), 
putea să pretexteze nu fără temeiu că 
numesce pe unul din Băsărăbesci, 
căci acel Iane işi măritâse pe soru-sa 
după Petraşcu cel Bun şi era unchiu 
al fiilor acestuia (cfr. Walther în Pa. 
pi, Tesaur, |, p. 9: „matris frater 
gente Graecus, qui et ipse antea dicto 
Bahni officio functus erat“), deci nu 
un om străin n6mului Banoveţilor. 
Cel de'ntâiii nepotul de soră al acelui 
Iane, Mihaiu Vitâzul, făcând Mari Bani 
pe Grecul Manta şi pe Serbul George 
Raț, îndrăznise a nesocoti pe deplin 
datina de a da Bănia, Craiovei tot-d'a- 
una pe mâna Basarabilor. In acest 
chip, ori-ce familiă de astădi va pute 
dovedi prin acte autentice, ca, Buzescii 
saii Creţulescii, cumcă străbunul ei fu- 
sese Mare Ban al Craiovei înainte de 
anul 1600, este o familiă din „n6mul 
Băsărăbesct, 

v. Bamnoveţ. 3 
Alte ramure de Basarabi erai așe- 

date de vâcuri în Transilvania, anume 
în ţra Hațegului. La, 1398 un „Bas- 
sarabe“ este acolo chinez la Riuşor 
(Pejer, Cod. Dipl. Hung. X, 8 p. 447; 
cfr. ib. XI p. 504). In colecţiunile do-- 
cumentale ale lui Kemeny, păstrate în 

Biblioteca Universităţii din Cluj, eu 

am găsit sub anul 1592 la marginea 
haţegană a Banatului pe nobilul „Fran- 
ciscus Bazaraba de Karansebes“ (Ke- 
mâny, Cod. Dipl. MSS. literalium în- 

strumentor. t. VI p. 111—118), iar la 

1686, chiar pe timpul lui Cantemir, în 
oraşul Hunyad trăia nobilul „Stephanus 
Bazzarabai“ (Kemâny, Regestra MSS. 
archivorum, î. II p. 263). Tot acolo 
un sat pînă astădi se chiamă Basara- 
besa (Windisch, Geogr. d. Siebenb. 138), 
şi forma, femesscă Basarabesă, anal6gă



2543 BASARABĂ 2544 

cu „băn6să“, „vornic6să“ etc., este forte 
remarcabilă prin aceea că presupune 
numele Basarabă a fi ca o demnitate 
sai un rang, pe când femininul dela 
numi proprit de familiă se formâză o- 
bicinuit prin -6iă: Bălșde, Sturg6e etc. 
După datele oficiale adunate de cava- 
lerul de Puşcariu (Familiele române p. 
49—50), pînă astădi există doă familii 
nobile române Basaraba în Haţeg, una 
în comuna Pesc6na, cea-laltă în comuna 
Cornesci. 

v. Haţeg. 
In fine, nu mult înainte de Cantemir, 

la 1649, în oștirea căzăcâscă, printre o 
mulţime de Români cari îşi făceaii a- 
colo tot-d'a-una, ca un fel de şcâlă mi- 
litară şi une-ori ajungea: polcovnici 
saii hatmani, serviaii cinci Basarabi, 
fie din Muntenia, fie din Haţeg (Peeera 
BCETO BOÎICEA BaN0poCEaro, ed. Bodianski, 
Moscva 1875 p. 73, 142, 148, 187, 208), 
şi anume: Sava Basarab în regimentul 
de Kaniew și Marcu Basaraba în re- 
gimentul de Kalnica; apoi Vasile Ba- 
saraboi în regimentul de Umani şi Ion 
Basarabăi în acelaşi regiment, a cărora, 
formă nominală cu -oi şi -6i nu este 
decât maghiarisatul Bazzarabai ae mai 
sus, cu finalul -i nobilitar; în sfârşit, 
Teodor Basarabenco în regimentul de 
Kiev. Se scie că Rutenii acăţaii pe a- 
tunci sufixul deminutival -enco la nu- 
mele unui tînăr care trăia pe lingă 
tată-seii şai o rudă mai mare, aşa, că, 
Basarabenco presupune pe un bătrân 
Basarabă venit la Căzaci o dată cu 
tînărul, 

V. Căzac. 
„In scurt, crengile „nâmului Băsără- 

besc“ erai. forte întinse în afară ain 
dinastia, propriii disă: nu era o fami- 
liă, ci o colectivitate de familii cu tra- 
diţiuni comune, un fel de castă care 
'Şi avea cuibul în Oltenia şi în Haţeg, 
nu mai departe, adecă cuprindea Dacia 

    

  

lui Traian în sensul cel restrîns al cu- 
vintului, acea Daciă unde se petrecuse 
lupta între Traian şi Decebal şi unde 
s'au păstrat monumente din epoca cu- 
ceririi romane. Din acest cuib oltenesc 
şi circum-oltenesc, unii Basarabi în 
cursul timpului emigra în aiferite di- 

„recţiuni, dar tulpina lor r&mânea curat 
oltenâscă. Intrun alt loc (Ist. crit., ]. 
83 sqq.), ei am dovedit că dinastia 
Muşătescilor din Moldova a fost şi ea 
o ramură a Basarabilor; un fapt pe 
care astădi nu'l mai contestă nimenea. 
Pâte să fi fost tot Basarabi şi Asanii; 
dar acesta nu ne interesâză de o cam 
dată, 

Dacă Basarabii ar fi fost numai o 
familiă, iar nu o întrâgă clasă predom- 
nitore, atunci Oltenia şi Ţera-Româ- 
nâscă n'ar fi căpătat numele „țerei 
Basarabilor“, pe care Pa purtat deja, 
în secolul XIII. Sub anul 1259, vor 
bind despre o invasiune a Mongolilor 
spre Carpaţi, cronicarul polon contim- 
puran dice: „MCCLIX. 'Thartari sub. 
iugatis Bessarebenis“ (Sommers- 
berg, Siles. rer. script. II, 82; cfr. 
Ossolinski, Vincent Kadlubek, ed. Linde, 
622). In „Istoria critică“ (ed. 2 p. 62 
sqq.) sînt grupate mai multe texturi 
din secolii XIV şi XV, în cari Tera, 
Românâscă e numită „a Basarabilort 
sati Basarabiă: tzarul serbesc Ste- 
fan Duşan (1380 — 1356), papa Gregoriă 
XI (1870 — 1378), împăratul Sigismund 
(1866 — 14387), regele Vladislav Iagello 
(1350—1434), annalistul Dlugosz (1415 
— 1480), annalistul Miechowski (1450— 
1523), annalistul Thurocz (1450 — 1490) 
etc. Astădi se mai pot adăuga alte 
fântâne de prin documente publicate 
mai încâce (Ulianitzki, Marepianit aaa 
ncropin, Moscva 1887). Aşa la 1429 
marele duce litvan Vitold, vorbind de- 
spre certele dintre Munteni și Moldo- 
veni, dice : „differencias pro quibus
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inter Bessarabitas et Moldwanos 
oriuntur quesciones“, iar la 1430 am- 
basadorii poloni vorbesc despre: „Woy- 
woda Dan Bessarabie, adunatis 
sibi exercitibus gencium Bessarabi- 
corum...“ Insuşi Mircea cel Mare, la 
1403, în doă acte de alianţă cu regele 
Vladislav îşi dă titlul de : „mare voevod 
şi domn autocrat a tâtă tra basa.- 
rab6scă“. E nu mat puţin caracte- 
ristic că Domnii Moldovei, cu Alexanâru 
cel Bun şi Ştefan cel Mare în frunte, 
numiai și ei Țâra-Românescă Basa.- 
rabiă, saii şi mai bine o numiai cu 
pluralul: Basarabi, ca şi când ar fi fost 
Basarabi toţi locuitorii. 

O causă fârte curi6să a concurs a 
face ca numărul cel mare al Basara- 
bilor să fie aşa gicend învăluit înce- 
p6nd chiar din secolul XIV. Se pare 
că era un obiceiu, ca în fie-care familiă 
din acest n6m numai unul din frăţă 
saii veri să porte numele Basarabă, 
şi încă să! pârte în locul numelui seii 
de botez. Acest obiceiu se învederâză 
mai întâii la Basarabii din Haţeg, cari 
apar în istoriă în secolul XIV şi — 
după cum am vădut; mai sus — există, 
acolo pînă astădi. In secolii XIV şi 
XV ei stăpâniaii, între altele, în în- 
suşire de „chinezi“ satul Riuşor. Actul 
din 1398 numesce trei fraţi: „honestos 
viros Janustinum et fratres suos Ba s- 
sarabe et Custe Knesios de Riusort, 
şi mai jos: „saepedicti Knesi Janusti- 
nus, Bessarabe et Custa“ (Fejer, 
Cod. dipl. Hung. X, 8, 447—8); nu- 
mai fratele al doilea pârtă numele de 
Basarabă, fară nici o indicaţiunne a 
numelui de botez. Actul din 1435 con- 
stată, că chinezii de atunci gin Riuşor, 
Costa, Stanciul şi Volcul popă, ai tră- 
dat; Ungaria trecând în Moldova, şi 
transmite chineziatul în partea „No- 
bilium Michaelis et Bazarad ac Joaân- 
nis filiorum quondam Joannis de dicta 

40,835, III, 
  

Ryusor“ (Fejâr, XI, 504). Toţi cei men- 
ționaţi, trei fugiţi şi trei rămaşi, erai 
din aceiaşi familiă chinezială a Basa- 
rabilor din Riuşor, fraţi şi veri; totuşi 
numai unul din şâse se numesce Ba- 
sarabă, şi 6răşi un frate al doilea, al 
cărui nume de botez ne rămâne necu- 
noscut. Fără îndoslă, avem de *naintea, 
n6stră un obiceiu; un obicelu, pe care 
întru cât-va îl putem urmări în aceiaşi 
epocă, şi la, Basarabii din 'Ţera-Româ- 
n6scă, 

După mârtea, primului Dan-vodă la 
1386, apucând tronul fratele sei Mircea 
cel Mare, se pregătise pentru viitor o 
crâncenă luptă între cele do& crengi 
domnesci; o luptă care sa trăgănat 
pînă departe în secolul XVI. O crângă 
numită, „Drăculesci“ după numele lut 
Vlad Dracul, fiii al lui Mircea şi tată 
al lui Ţepeş, se credea în ârept a 
domni prin faptele adevărat, eroice ale 
membrilor sei; posteritatea, însă a lui 

Dan saii „Dănescii“, de câte ori isbu- 
tiau pe o clipă a apuca Domnia, pre- 

tindeaă că dinşii singuri se pot numi 
Basarabi. Primii doi „Dănesci“, Dan 
I şi fiiul sei Vladislav, se mulţumiai 
cu numile lor de botez (Arch. ist. ], 
Il p, 19, 78, 142). Dar iată că fiul a- 
cestui Vladislav nu se mai scie ce 
nume de botez va fi avut, căci el se 
întitui6ză: „tînărul Basaraba voevoda 
fiul bunului Basaraba voevoda“, ca, şi 
când Basarabi ar fi fost numai el şi ta- 
tăl sei (Venelin p. 111, 121). La 1476 

domnesce fitul lui Dan II, dându'şi 
numele tot aşa: „Basaraba voevoda“ 
(ibid. p. 118). Cel mai celebru dintre 
„Dănesci“ a, fost artistul Negoe, Şi el 
de asemenea, din dată ce ajunge Domn 
la 1512, nu vrea să mai scie de nu- 
mele sei de botez „Nâgoe“, ci începe 
a se scrie pretutindenea: „Basaraba 
voevoda fiiul pr6-bunului Basaraba voe- 
voda“ (ib, 137 etc.). Fenomenul este 

14
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cam acelaşi ca şi la Basarabi din Ha- 

țeg; ba este chiar acelaşi, dacă vom 

judeca după crisovul lui Dan II din 

1428, în care „sînt numiţi, ca, fii ai 

domnitorului, Danciul şi Basaraba“ 
(Odobescu, Scrieri 1, 393), adecă este 

Basarabă numai fiul al doilea, întoe- 
mai ca în Haţeg. 

In "Tera Românscă urmările acestui 

fenomen ai fost mult mai însemnate 

decum puteai ele să fie în Haţeg. Din 

dată ce stăpânul ţerei monopolisă nu- 

mele Basaraba, boierii din „n6mul Bă- 

sărăbesc“ erai siliţi a lua alte po- 
recle, din causa, cărora cu timpul li se 
uita, originea şi putea, să se pară că, 
Basarabii cei forte mulţi de. altă aată, 
s'aii stins aprâpe cu totul. Era şi maj 
reii când veniai la putere „Drăculescii“: 
atunci ori-cine şi-ar fi dis Busarabă era, 
expus a fi privit ca din ramura cea 
vrăjmaşă a „Dăneszilor“. Ast-fel s'a 
întâmpiat că în secolul XVII căutai 
pe adevărații Basarabi şi nu'i mai gă- 
Siui, căci Basarabii — după cum observă 
forte bine patriarcul constantinopolitan 
Dositeiii în prefața la Biblia din 1688: 
„cândit era. boiari, pentru zavistiia stă- 
pânitorilor celor tirani să chema, cu 
altii nume“, | 

Obiceiul dea reserva numele de Ba- 
sarabă unuia dintre fraţi sai veri în 
fie-care din cele multe familii de Basa- 

rabi, obiceiu surprins de noi în Haţeg 

şi în Ţera-Românâscă de o potrivă, a, 

avut drept efect treptata împuţinare 

aparentă a Basarabilor; dar acest o- 

bicelu fusese el-însuşi la început e- 

fectul unei cause, Şi care causă? Nu 

putea să fi fost alta decât tocmai acea 

mulţime a Basarabilor, care făcea ca 

toță locuitorii din 'T6ra-Românâscă să 
ajunsă a fi priviţi de cătră străini ca 
„Bassarabeni“, „Bassarabitae“, „Bassa- 
rabici“, ba, la Moldoveni chiar ca Ba- 

sarabi. Fiind pre mulţi, Basarabii ai   

căutat un mijloc de a nu se confunda 
cu poporul, şi. acel mijloc Vaii găsit 
in obiceiul de mai sus, care era un fel 
de majorat sati mai bine de mi- 
norat nominal: o concentrare nu de 
avere, ci de poreclă, | 

Aci este locul de a vindeca un text, 
pe care reă lait îmbolnăvit unii istorici 
ai noştri, deşi în fond el este tot ce 
pote fi mai sănătos. Vestitul împărat 
serbesc Ștefan Dușan, vorbind despre 
coaliţiunea tuturor popârelor învecinate 
cari năvăliseră asupra tatălui sei Şte- 
fan Milutin, numesce între duşmani: 
„dMacăenapa uapa Banrapoma n BacagaaS 
HRanka Tacra flacăeiApa Iapa CVALErn 
XHRSuiuiin puiu Taraph n roenoa,- 
CTRO CAI KO H npouinkn cau HHatn rocnoaa“ 
adecă : „Alexandru ţarul Bulgarilor, şi 
Ivanco Basaraba socrul ţarului Alexan- 
dru al învecinaţilor Negri-Tătari, şi dom- 
nia Săsâscă şi alţi domni cu dînşii“. In 
paleografia cirilică lesne confundându-se 
grupul ca cu grupul 1a, fiind că în acesta 
din urmă s este legat cu a printi”o li- 
niuţă care] asâmănă cu cirilicul s, în 
loc de „reeneacrae camke“ editorul 
Novakovi€ (Zakonik, 1870 p. XXIII) 
citise „roeneAcreo take“, ca, şi cum 
ar fi vorba despre laşii din Moldova 
saii cine mai scie despre ce, pe când 
sînt în joc numai Saşii din Transil- 
vania, „dominium Saxonum“, cau 
fiind în vechea serbâşcă un adjectiv 
dela, cacn, de ex.: „camukuat nSTeMn = 
vi& Saxonum“ (Danii, Rjeânik, IIL 
81). Acestă alianţă a Saşilor cu Bul- 
garii contra Serbilor merită a fi ur- 
mărită în fântânele istorice săsesci; 
în ori-ce cas, ea este un fapt. Mergem 
mai departe. Pe „Ivanco Basarabâ“ 
istoricii Pau prefacut în Domn al Ţerei 
Românesci, pe când el era numai so- 
crul Domnului : “aer SlacăeiApă mapa“, 

Jar acel Domn nu era Alexanâru din 
Bulgaria, menţionat deja deosebit în
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acelaşi text, ci era celebrul Alexandru 
Basarabă, pe care Ştefan Duşan îl nu- 
mesce aci: „ţar al Negrilor 'Tătarit, 
înțelegând prin acesta „Nigra Cuma- 
nia“, după cum numiaii atunci Ungurii 
România (Ist. erit. 1 99). Se scie că 
tocmai la 1830 Alexandru Basarabă 
era în luptă contra regelui unguresc 
Carol-Robert ; şi fată de ce în ajutorul 
aliaţilor sei Bulgari nu putea să mârgă 
peste Dunăre el-însuşi, ci le-a trimis 
pe socrul sei, 

Când d. Xenopol dice (Ist. Rom. II, 

77): „Lvancu Basarab 18310—1320, este 
„urmaşul şi probabil fiul lui Radu 

„Negru saii Tugomir Basarab. Despre 

„acest Ivancu se spune în legile sir- 

„besci ale lui Stefan Duşan că el ca - 

„Domn al Valachiei, ar fi ajutat ţaru- 
„lui bulgar Mihail (1323—1831) în lupta 

„acestuia contra imperiului bizantin. 
„Ivancu Basarab, urmând exemplului 

„dat de tatăl seii Radu Negru, mărită 

„pe fata lui după Alexandru, nepotul 

„Şi urmaşul în tronul bulgăresc a lui 

„Mihail ete, etc.“ —în tâte acestea ne 
surprinde aritmetica autorului, în pu- 
terea, căriia un Domn mort la 1820 

merge totuşi la resboiu între anii 1323 

—1331,. după ce de de-mult murise, 

dar nu ne surprinde de loc mulţimea 

de greşeli, mai multe greşeli decât cu- 
vinte, împletite asupra unui text slavic, 
pe care d. Xenopol nu l'a vădut nici 

0 dată, şi care nu e altul decât cel de 
mai sus. Este însă forte de mirare că 
acelaşi” text, aşa, de lămurit, aşa de 

limpede, n'a fost înţeles de profesorul 
rus Brun (î%. Man. Hap. Ilpoce. t. 200, 

1878, sect, 2 p. 987) şi de Bohemul 
Jiredek (Gesch. d. Bulg. 290, 293, 298). 

Aşa dară într'o căsătoriă a sa în- 

nainte de 1330 Alexandru Basarabă, 

puternicul Domn al Ţerei Românesci, 

ţinea pe fâta unui Ivancu Pasarabă, 

membru şi el al n6mului Băsărăvesci-   

lor, Banoveţ şi el, din aceiaşi castă 
şi el, dar nu rudă cu principele, ceea 
ce ar fi împedecat căsătoria, ci numai 
un boier mare, pe care ginerele seii 
Va trimis în capul oştirii contra Ser- 
bilor. 
Acuma dară, după ce noi scim cine 

au fost Basarabi: nu o dinastiă, nu 
o familiă, ci o numerâsă grupă de fa- 
milii, constituind o castă în totă pu: 
terea cuvîntului, mai ales înainte de 
secolii XV şi XVI, să ne întrebâm: 
de unde vine numele Basarabă ? 

II. BASARABĂ ESTE O COMPOSIŢIUNE 
DIN TITLUL BAN ŞI DIN NUMELE DE 

FAMILIĂ SARABĂ. 

In prima ediţiune a „Istoriei critice“, 
începător atunci în studii linguistice, 
ei credeam (î. 1 p. 166) că: „Basarab 
este de aceiaşi origine cu elenicul Ba- 
oisus principe“ şi am căutat a mă 
urca pînă la radicala sanscrită bhas 
„briller“; dar: 10. radicala cea inqo- 
europeă nu e bhas, “ci bha; 20. dp, 
după, legi fonetice cunoscute, trebue să 
trecă la Greci în g, nu în &; 30. forma 
cea organică a cuvîntului românesc 
este nu Basarab, ci Basarabă; 40. în 
orl-ce cas finalul b nu se explică de 

loc prin grecul faces. Deja în a 2-a 
ediţiune a, „Istoriei critice“ ei renun- 
ţai cu totul la acea etimologiă, şi o 

maj citez astădi numai d6ră ca o fasă 

forte trecătâre în cronologia cercetă- 

rilor mele asupra lui Basarabă. 

In cronice, în unele texturi mai noue, 
rare:ori în acte oficiale, ne întimpină 
trisilabicul Basarab în loc de tetrasila- 
bicul Basarabă. Acâsta se pâte privi 
în parte ca o scurtare poporană prin 

analogiă cu cele-lalte numi bărbătesci: 
aşa, eii-însumi scrieam altă dată Basa- 
rab, iar d. Odobescu, chiar atunci când 
traduce un text slavic dela Nâgoe-vodă,
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unde de do ori e pus fârte clar no- 
minativul Hacapaga, îl preface de doă 
ori în Basarab (Rev. Rom. I, 816— 
817). Mai obicinuit, însă acest Basarab 
în loc de Basarabă este din partea e- 
ditorilor de cronice şi de vechi texturi 
o lectură, greşită şi o greşită transeri- 
ere a graficei cirilice, în care finalul bă 
se scrie d'asupra rîndului cu un sin- 
gur E, dar prin consâna cea supra- 
scrisă se sub-înţelege tot-d'a-una Şi 
vocala, ce o însoţesce, adecă nu „Ba- 
sarad“, ci „Basarabă“. Apoi nu o dată 
în texturi se citesce Băsărabă sai 
Băsărab, cu cei doi a netonici trecuţi 
în d, prin analogiă cu fonetica normală 
a limbei -românesci, şi tot-o-dată prin 
înriurirea pluralului celui poporan Bă- 
sărdbesci, unde toţi a scaâ la d. Forma 
însă Băsărabă este forte rară în tex- 
turile cele 'vechi şi aprâpe fără exem.- 
plu în cele oficiale, mai ales pînă lu 
anul 1600, unde scrierea cea, tradiţio- 
nală nu e alt-fel decât articulat Hacagata 
saii nearticulat; Racapată şi Bacapae. 
Ast-fel în colecţiunea, de cris6ve slavice 
muntenesci a lui Venelin: 

1472: Hacapasa cu genitivul Bacapate, 
nu cu genitivul Hacapasi, după cum 
cere gramatica, slavică ; 

1476: Bacapaa; 
1480: hacapasa cu genitivul Hacapase; 
1514: Bacapata cu același genitiv, 

forte interesant, căci nu e slavie, ci 
este genitivul românesc nearticulat, 
care nu pote să provină decât dela un 
nominativ cu -d, nică o dată cu -u: 
babă —(unei) babe, r6bă —(unei) r6be, 
bubă — (unei) bube, tată — tate) — popă 
— pope(i). 
Forma cea organică, este dara Basa- 

rabă, şi în acestă formă totul arată 
că ea s'a compus din doă cuvinte: 

de 'ntâiu, lungimea Ba—sa—ra—bă 
e neobicinuită în numi proprii cari nu 
sînt formate prin sufixele onomastice 

  

  

  

p-6nu“ sai „-escu“ şi cari tot-4'a-una 
sînt monosilabice, dissilabice, cel mult 
trisilabice, afară numai de străinul „Can- 
tacuzino“, scurtat şi acela la Moldo- 
veni în „Canta. 

al doilea, patru a, din cari primii 
trei sînt pururea clari în vechile mo- 
numente: Ba-—sa—ra-—, nu se pot 
explica decât prin fusiunea a doă cu- 
vinte deosebite fie-care cu tonicul a, 
ceea ce a făcut ca asimilarea vocalică 
bilaterală să mânţină clar pe a cel de 
la mijloc, prin urmare: bă—sa—răbă. 

Resultă dar că iniţialul Ba aparţine 
în composiţiune unui alt cuvînt decât 
finalul râdă, medialul sa putând să 
aparţină unuia, sai altuia din cele doă 

* cuvinte în composiţiune. 
Ajunşi aci, lucrul se limpedesce dela 

sine. 
Fiind vorba despre n6mul cel bă- 

ne sc din Oltenia sai! despre acea, castă 
nobilitară a Banoveţilor din care 
se alegeau Banii, compusul Basarabă 
este Ban-Sarabă; şi acâsta se în- 
tăresce pe deplin prin sintaxă şi prin 
fonetică, în acelaşi timp. 

Românesce titlurile se pun înainte 
de nume saii se pun după nume, nu 
însă arbitrar, nu deo potrivă, nu fără, 
nică o deosebire, ci urmând unei regule 
statornice. După nume se pun titluri in- 
dividuale : Ion-vodă, Ştefan logofăt, 
Petru-stolnic etc.; înainte de nume 

se pun titluri cară aparţin unei clase 
de individi: jupânul Ştefan-logofăt, 
boierul Petru-stolnic, cuconul cu- 
tare. In Basarabă = Ban Sarabă titlul 
figur6ză forte corect înainte de nume, 

căci acest titlu distingea pe toţi mem- 

brii castei nobilitare din care se alegea 

capul ţerei, pe toţi Banoveţii. Ast- 
fel întrun crisov dela Vlad Ţepeş din 
1491 figureză patru boieri purtând toţi 
de o potrivă titlul de „Ban“, deşi nici 
unul din ei nu era „Marele Ban“: ba-
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nul Dâtco, banul Dâdiu, banul Diicu 
şi banul Dragomir (Venelin, 180). Era 
patru Banoveţi, adecă patru Ba- 
sarali. 

Ca titlu de brâslă, nu de persână, 
gralul cerea dară ca Ban să se pună 

de 'naintea numelui: „Ban Sarabă“. 

TindEnd apoi a se aglutină ambele e- 

lemente, de vreme ce Ban era inse- 

parabil de Sarabă, o lege fonetică 

imperi6să în limba română împunea 

mai departe dispariţiunea lui n de ?n- 

aintea lui s din Ban-Sarabă. Tre- 

buia să devină Basarabă după cum 

rabă, dacă nu în memoria poporului, 

încai în tradiţiunea propriă a Basara- 

bilor cată să fi rămas multă vreme cu- 

noscut; ca numele cel primitiv al castej. 

In adevăr, în secolul XIV nu se ac- 
centă  Basarâbă, ci Bâsarabă, unde 

accentul pe Ba araţă că în acestă si- 

labă se simţia încă titlul Ban. Pe 

mormîntul lui Alexandru Basarabă din 

1364, descoperit; de cătră d. Tocilescu 
în interiorul bisericei mănăstirii Câm- 
pulung, se citesce: 

Mud NOGNPia-SI A ît-UP$C TABUICĂ B6 
ARI W CAMOAPBKĂAIĂL TA Ph -T00-NU 
ROAd ANGIANAPI BOGROAd. Ci BE 
AHKd'0. BĂCAIEA ROEBOAX Bbaf- 

din „mensa“ s'a făcut „masi“, din 

„densus“ — „des“, “pensare“ — „păsare“, 
„pinso“ — „pisez“, „mansum“ — „mas“ 

etc., căci n de "naintea lui s n'a dis- 

părut numai în flexiunea verbală cu 

tematicul d şi g: tind—tins, plâng — 

plâns, ung— uns. Fenomenul a fost în 
parte cunoscut deja în latina, şi ne în- 

timpină şi în alte dialecte romanice; 
la noi însă el formâză o normă. 

Aşa dară, din punctul de vedere sin- 

tactic, ca şi din punctul de vedere fo- 

netic, Basarabă este Ban Sarabă; 
şi deci, înainte de.a se fi putut intro- 

duce la Români titlul Ban, adecă în- 
ainte de secolul X, marea castă ol- 

ten6scă, din care a isvorit Ginastia Ba- 
sarabilor, se numia: Sarabă, 

Aglutinarea lui Ban cu Sarabă 

pentru a forma Basarabă trebuia să 

fi fost completă deja în secolul XIII; 

cel puţin străinii nu mai deosebiai de 
pe atunci în compositiune elementul 

cel titular „Ban“, de vreme ce croni- 

carul Fazel-Ullah-Raşid, descriind sub 

anui 1240 năvălirea Mongolilor asupra 

„ţerei Oltului“, numesce pe capul a 
cesteia, din urmă „Bazaranbam“ (D'Ohs- 
son, Hist. d. Mong. II, 627—8), adecă 

„Basarabă-ban“, mai adăogând o dată 
titlul în c6da numelui, după, usul orien- 

tal. Cu t6te acestea, primilivul Sa.-     
S- 6) Of ENE. BEVUAA EAI UINAT-- 

(+ lura Noembre 16 dile a reposat 

marele şi autocratul Domn Io. Nicolae 
“Alexandru voevoda, fiiul marelui Ba- 

sarabă voevodă, în anul 6873 indiction 

3, fie-ii eternă memoria). 

In acestă înscripţiune Bâcapasa e 

prețios nu numai prin iniţialul Bâ= 

Ban, dar şi prin finalul cel nearticulat : 
Basarabâ=Ban-Sarabă. 

Inainte de a păşi mai departe, o pa- 

rentesă. Asem&narea, fonetică între ele- 
mentul -sarabă din numele Basa- 
rabă şi între Sărb fiind fârte mare, 
unii din cronicarii noştri sai apucat 

de timpurii a face pe Basarabi de o- 

rigine “serbâscă. In cronica pe care, 

ori-câte ar spune 4. V. A. Urechia 

(Tocilescu, Revista an. II vol. 1, fase. 

1; cfr. Sircu în A. Man. Hap. IlpocB. 

. 239 secţ. 2, p. 345), ei persist ao 
atribui lui Nicolae Milescu, se dice de- 

spre boierimea românâscă: „Unii sînt 
din Sărbi, alţii din Greci, alţii din Al- 

bănași, alţii din Frâncă, alţii dintalte
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limbi, că şi Domnii încă mai mulţi din 
străini ai stătut, cum şi Basarabii se 
trag din n6m sărbesc“ (cfr. Is- 
toria critică, ed. 2,t.1 p. 81). In cro- 
nica lui Zilot Românul (ed. Hasa. p. 
113); „Acest n6m al Cantacozinilor ru- 
dindu-se de aprâpe cu nâmul Basara- 
bescilor, care ai stătut şi stă cel mai 
slăvit n6m aici în ţâră, şi pentru căci 
se trage despre tată din sângele îm- 
păraților Serviei, iar despre mumă 
din sângele împăraţilor Ţarigradului, 
şi pentru căci cel dWîntâii Domn al 
ţerei, de când avem istorie, aii stătut 
Basarab, şi pentru căci ei cu vrednicia, 
lor stătură destoinici a înfrîna pe Turc 

pe acele vremi când el dedese grâză 

în tot pămîntul şi cădeai: supt dînsul 
împărăţiile şi crăiile, precum pică p6- 

mele când se coc, abia mişcând pomul 
la rădăcină; iar mai vîrtos Mircea-vodă, 
cel Bătrîn şi Laiotă-vodă, amîndoi Ba- 
sarabesci....“ In aşa numita Cronică 
Cantacuzinescă, la Cantemir şi în ge- 
nealogia Domnilor Românesci cea pu- 
blicată de Pray (Dissert., 140) noi ve- 
dem acelaşi confusiune între Basa- 
rabi şi Serbi; o confusiune care, cu 
totul necunoscută cronicelor serbesci 
şi fântânelor slavice în genere, este 
datorită în fond numai numelui celui 
primitiv: 

Sarabă. 
Dar ce este acest Sarabă? De 

unde vine? De când se începe? 
Am vădut că e vorba nu de o fa- 

miliă, ci de o castă întrâgă, de un fel 
de breslă, o colectivitate tradiţională, 
formată prin secoli şi ale cărifa rădă- 
cini sînt înfipte în istoriă cu mult mai 
adânc decât se pare la prima vedere. 

Sint acum vr'o 20 de ani, pe la 
1874, într'o notiţă pe care o dedel 
d-lui F. Dame (Annuaire gânârale de 
la Roumanie 1879, p. 41), eu diceam : 
„La caste nobiliaire, du sein de laquelle   

on tirait par 6lection les princes et 
les pontifes, s'appelait chez les Daces 
Bassarabi, nom tronqu6 en Za- 
ra bi dans Jornandăs“. Astădi nu voiu 
av6 decât a modifica pasagiul în ur- 

_mătorul chip: „sappelait chez les Da- 
ces Sarabi, nom amplifi6 chez les 
Roumains en Basarabii“, 

Să vedem. 

II. SARABI ESTE NUMELE CASTI] 
NOBILIPARE LA DACI. 

La lornande, după tâte ediţiunile 
cele vechi, dintre cari vom pomeni pe 
cea dentâiu din 1515 a lui Conrad 
Peutinger, apoi a lui Bonaventura 
Vulcanius (1597), a dominicanului Jean 
Garet (1679) şi a lui Muratori (1723), 
se citesce următorul pasagiu : 

pes.„0t refert, Dio, qui historias 
eorum (Getarum) annalesque graeco 
stilo composuit, qui dizit primum 
Zarabos Tereos, deinde vocitatos 
Pileatos hos, qui inter eos generosi 
exstabant:: ex quibus eis et reges, et 
sacerdotes ordinabantur...& 

In nouele ediţiunj, dintre cari avem 
de "naintea n6stră pe a lui Closs (1866) 
şi pe a lui Holder (1882), afară de a 
lui Mommsen (1882), în loc de „Za- 
rabos Tereos“ ne întimpină: „Tara- 
bostes eos“. In codicii manuscripţ, 
aşa cum i-a colaţionat Mommsen, se 
găsesce: | 

cel Ottobonian : „tarabostereos“ ; 
cel Berlines: „thorabostes eos“; 
cel Laurenţian : „strabostes eos ; 
cel Breslavian: „zarabostereos, 
Puţin ne pssă în casul de faţă, dacă 

pasagiul de mai sus Iornande Pa luat 
d'a-dreptul din Dione Crisostom sati 
numai prin mijlocirea lui Cassiodor. 
Nu este de loc important, pe de altă 
parte, de a se sci, care din codicii ma- 
nuscripţi e mai vechiu şi care e mai
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noii, de 6ră ce o copiă, mai veche dup" 

acelaşi original pâte să fie mai puţin 

corectă decât o copiă mai nouă. Sin- 

gurul lucru de căpeteniă, tocmai acela 

pe care nimenea nu l'a băgat pînă 

acum în samă, este concordanța, pasa 

giului în cestiune cu un alt pasagiu 

tot din lornande, şi anume: 

„Elegit namque (Diceneus) ex eis 
tune nobilissimos prudentioresque vi- 

TOS, quos theologiam instruens, numina 

quaedam et sacella venerare -suasit 

fecitque sacerdotes, nomen illis Pilea. 

torum contradens, ut reor, quia oper- 

tis capitibus tiaris, guos pileos 

alio nomine nuncupamus, litabant ; re- 

liquam vero gentem Capillatos dicere 
jussit ...“ 

Se scie că Iornunde, ca şi prototipul 

seii Cassiodor, confundă pe Daci cu 
" Goţii; în pasagele însă de mai sus 

este învederat că se povestesce nu- 

mai despre Dacă, căci în cel al doilea 

e vorba în specie de marele legislator 

dacie Deceneii, amic al regelui dacic 

Perebista din epoca lui Cesar, ambii 

bine cunoscuţi din Strabone (VII, e. 3 
$ 5, 11; XVI, c.2 $ 39); apoi, di- 

rect sai indirect, relaţiunea e luată 

din Dione Crisostom, şcriitor din epoca 
lui Traian şi autor al unei opere per: 

dute despre Daci, nu despre Goţi. 
In pasagiul al doilea este forte in- 

teresantă menţiunea tiarelor ca 

acoperemînt de cap la nobilii Daci. 
„Tiara“ nu este un cuvînt grecesc, 

ba Grecii nu scieaii nici măcar la ce 
gen. să-l pună, dicând „4 zrdpa“ şi o 
zuieag“. Pentru copiştii cei latini ai 

lui Iornande, acâstă vorbă era atât de 

neobicinuită, încât în manusecriptele 

consultate de Mommsen fie-care o scrie 
altfel : „tyaris“, „thyaris“, „thiaris“ şi 
ptiazis“. Tiara era o căciulă curat 
tracică, pe care Servius în scoliele la 

Virgiliu (Aen. 247) o explică prin „pi-   

leum phrygium“. Ea se întrebuința 
şi la vechii Persi, dar Lagarde (Ab: 

handl. 206) n'a putut să'i găsâscă 

vre-o etimologiă eranică. 

La Daci dară exista o clasă nobili- 

tară şi sacerdotală, care nu umbla cu 

capul gol ca poporul, ci purta pe cap 

tiare, de unde latinesce ei se numiai 

„pileati“, jar în limba dacică se diceaiă 

„Zarabi Terei“ sai „Tarabi Terei“, 
Care din aceste doă lecturi este dre 
cea maj corectă? 

Să presupunem că la Daci saraba 

însemna „cap“; o presupunere provi- 

soriă, pe care mai jos o vom verifica 

pe calea positivă. Nobilii Daci umbla 

cu capul acoperit cu tiara, adecă eraii 

capete tiarate: „capita tiaris o- 

perta“ la Iornande în pasagiul al doi- 

lea, întocmai așa şi la Dione Crisostom 
(Or. LXXII): „rilhovc îi rog xs- 

palaics tyovrost. Intru cât Sarabi 

ar însemna „capete“, a doua parte a 

numelui: Terei, cată neapărat să cu- 

prindă o noţiune privitâre la tiară: 

un adjectiv „tiareus = couvert dune 

tiare“ este din punct în punct tot 

aşa de tracic ca şi adjectivul recuno- 
scut tracic „bassareus, faocagsic = 

couvert dune pelisse de renard“ din 

cuvîntul tracic faocapa „pelisse de 
renard“ (De Lagarde, op. cit. 278). 

Este un raport fonetic şi morfologie 

perfect : 

tiareus: tiara : : bassareus : bassara. 

Pentru a demonstra că textul lui 

Iornande nu pste fi citit şi înţeles alt- 
fel decât aşa cum Lam citit şi înţeles 

noi, să luâm ipotesa contrariă, înte- 

mâjată, pe lectura „Tarabostes eos, 
şi lesne se va vede că ea duce la 
absurd. 

In acestă ipotesă „Tarabosti“ se 
explică (Tocilescu, Dacia înainte de 

Romani p. 657) prin „neo-persianul
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târbus, căciulă ascuţită, pileus“, şi 
deci se referă la, „Pileati“. Insă, „eos“ 
care urmeză după „Tarabostes“, în 
antitesă cu „hos“ care precede pe 
„Pileatos“, vădesce că „Tarabostes 
în acâstă ipotesă nu pste fi clasa cea 
nobilitară care purta căciule, ci numai 
restul poporului dacic, cei pletoşi, 
„Capillati“ din pasagtul al doilea, că- 
tră cari nu se potrivesce de loc pcă- 
ciula“, căci tocmat ei umblaă cu ca- 
pul gol. Pe lîngă acâstă absurditate 
logică, vine apoi absurditatea etimo- 
logică de a atribui Dacilor un cuvint 
neo-persian, fără a dovedi că el a, 
existat la Traci sai măcar la vechii 
Persi. 
Am pută să nu mai vorbim despre 

etimologia, cea, gotică a lui „ Tarabosti“ 
din „tharbostai, was zwar egentes, 
necessarii, vielleicht aber auch sacrifici, 
sacrificantes heissen kann“ (Grimm, 
Gesch. d. d. Spr. 820). Astădi nimenea, 
nu mai amestecă pe Daci cu .Goţii, 
una la mână; ş'apoi al doilea, „thar. 
bâstai“ însemnând „săraci“, este ab- 
surd ca să fie un nume tocmaj pen- 
tru casta, cea domnitâre. 

Numai prin lectura „tereos = tia- 
reos“ dispare acel „eos* care încurcă 
ori-ce ipotesă contrariă. Dar culmea, 
demonstraţiunii este că numat prin 
lectura „Sarabos“ not ajungem la un 

„cuvint curat dacic, asupra căruia ne 
vom opri acuma o clipă. 

Mai sus noi ne-am mărginit a bănui 
că în limba dacică saraba însemna 
„cap“, după cum se admit presupuneri 
provisorie chiar în matematice, cu 
condiţiunea însă, neapărat, ca să le 
verifice şi să le confirme apot conse- 
cinţele. In casul de faţă consecinţele 
aii justificat binudla, şi am avâ drep- 
tul din parte-ne de a ne mulţumi cu 
atâta. Din fericire, avem material în- 
destulător ca să mergem mai departe, 

  

  

Pentru noţiunea de „cap“, cuvîntul 
indo-europeii primitiv cel mai comun 
era cara (Pauli, Benennung d. Kor- 
pertheile, Steitin 1867 p. 8), scădut 
în sanscrita la gira şi din care d'a- 
dreptul s'a desvoltat: 

cu &: cu s: 
gT. xcQa, xdom, x; zend. cara; 
lat. vulg. cara, de unde | armân. sar: 

cara la Sargi, Provenţali, | pers. sar, 
Spanioli şi Portugesi, ve- | ser, 
chiu frances chiere (Kor- 
ting, Rom. Wtb. 171). 

Se află o mărturiă textuală din e- 
poca lui Cesar cumcă Tracii, iar prin 
urmare şi Dacii, aveai pentru „cap“ 
acelaşi nume, dar cu s ca Eranii, nu 
cu & ca Grecoiitalii, anume la Stra. 
bone (XI, 14): „Soci ct zei Coguv 
Tivac, Toug 7000ayopsvoutvovg SZaoa- 
mdgac, oîov xepaloronouc.,. „E, 
în traducere: „nesce Traci porecliți 
Sara-pare, adecă ca p-tăiători...« (cfr. 
Lassen în Zeitschr. d. d. morgenl. Ge- 
sellseh., X, 367), 

La Daci în specie sara „cap“ ni 
se înfăţişâză în nomenclatura topică 
la oraşul „Sarmizegethusa, capitala 
Dacilor, „caput Daci“, după cum Tit 
Liviă numesce Roma „caput Italizt 
saii. Larissa „caput Thessali“, ast-fel 
că acest nume trebui descompus în 
Sar-mizegethusa. Apoi peste acelaşi 
sar noi dăm la „Sargetia“, rîuleţ ce 
curgea lingă Sarmizegethusa şi care 
tocmai prin acâsta căpăta importanţa, 
de a fi şi el „caput“, descompunându-se 
în Sar-getia. In restul Daciei sara 
se găsesce tot în composiţiune, întru 
cât îmi aduc a-minte, numai la finea 
unor numi locale: Germi-sara şi Deu- 
sara, peste Dunăre Sapri-sara, unde 
Germi-, Deu- şi Sapri- trebui să fie 
elemente adjectivale. 

Alături cu gara se constată în 
limba indo-europeă primitivă o formă
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amplificată qarabha, cu un dh care 

se scie că trece la Greci în g, la Erani 

şi Latini în d. Aşa sînt: 

la, Greci: xogvgy „cap“ cu nasalisa- 
tul x0ouu fos ; 

la Latini: cerebrum „crier“, a- 
decă cereb-rum „aparţinând capu- 
lui“, nici decum cere-brum „pu 

tător de cap“, ceea ce n'are nici un 
sens, de vreme ce nu crierul pârtă 

capul, ci vice-versa ; 

vechea formă persică la Isidor: „sa- 
rabarae quzdam capitum tegmina 

nuncupantur qualia videmus in capite 

magorum picta“ (De Lagarde, Abhandl. 

206), adecă saraba-ra „căciulă“, 
literaimente iarăşi „aparţinând capu- 

lui“, cu acelaşi sufix adjectival -ro- ca 

şi în latinul cereb-rum; 
în fine, zendicul câravăra „că- 

ciulă, „Kopfbedeckung“ (Justi, Handb. 
294), urmeză şi el a fi îndreptat în 

cărabăra,. 

Aşa dară Tracii, pe lîngă sara tre- 

bui să fi avut şi ei pe amplificatul 

saraba, şi tocmai pe acesta noi îl 

vedem la Daci ca nume al castei celei 
nobilitare în preţiosul pasagiii din 

Dione Crisostom. 
Prin urmare, din tâte puncturile de 

vedere, cea mai corectă lectură a pri- 

mului pasagiu din Iornande remâne 

aceea din ediţiunea lui Peutinger: 
„Zarabos Tereos“ = Sarabos tiareos“, 

şi mai hine: „Sarabas tiareos“. Intre- 
gul pasagiu va suna ast-fel: „ut re- 

fert Dio, qui historias eorum annales- 
que gr&co stilo composuit, qui dixit 
primum Sarabus tiareos, deinde 

vocitatos Pileatos hos, qui inter eos 

generosi exstabant: ex quibus eis et 

reges et sacerdotes ordinabantur...“ 

In-acest pasagiit „primum“ se ra- 
pârtă la cuvîntul original dacic: „Sa- 

rabas“, iar „deinde“ la traducerea, lui, 
fie grâcă, fie latină: „riiogogo“ la   

Dione Crisostom, „pileati“ la Iornande. 

Sensul dară este: „Dione, care a scris 

grecesce istoria Dacilor, ne spune că 

la dinşii se numia Sarabi tiarei, 

adecă capete cu căciuli, pe lati 

nesce pileati, clasa cea, de sus, din 

care se alegeau regi şi sacerdoță“. 

Saraba însemnând „cap“, este în- 

vederat că şi fără epitetul tiareus 
acest cuvînt caracterisa, deja în deajuns 

casta cea nobilitară, ast-fel că mai 

adesea sai chiar tot-ba-una el urmă 

să se întrebuinţeze singur în gura, po- 

_porului de câte or! era vorba de „pi- 
leati“ sait „7iogogoit, şi de aceea 
tiareus” trebuia dela sineşi să dis- 
pară, devenind de prisos. 

IV. O URMĂ A DACICULUI SARABA 

IN GRAIUL ROMÂNESC DE ASTĂDI. 

Noi am vădut că la Daci saraba 

era nu numai un titlu, dar circulă 

tot-o-dată cu sensul comun de „cap“. 
Ca titlu, forma, cea dacică, ori-care să 

fi fost, lesne putea, să se conserve in- 

tactă la Români, după cum se con- 
servă intact un nume propriii prin 

tradiţiunea, familiară, deşi tendinţele 

fonetice ale poporului supun în restul 

graiului aceleaşi sonuri la, diferite mo- 
dificări succesive. In compusul Basa- 

rabă = Ban -Sarabă dacicul saraba 
ajunge pînă la noi cu vocalismul ne'n- 

tunecat şi cu b între vocale. Este ade- 
vărat că în aceiaşi posiţiune, după si- 

laba tonică -ra-, b s'a păstrat în „scă- 

răbuş“, deminutiv din „scărâbu = sca- 
rabeus, *scarabus“. Ori-cum însă, con- 
servaţiunea, acelui -b- şi a vialismului 

era, cu mult mai anevoe pentru dacicul 

şaraba cu sensul comun de „cap“. 
Aci trebuiau să'și reia deplina lor pu- 
tere tendințele cele fonetice ale gra- 

iului. Precum din „strabus* sa fă- 
cut românesce „strâmbu“, itulienesce
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„Strambo“, deja în epoca latină, tot 
aşa saraba ar fi căutat de pe atunci 
a da o formă nasalisată sărâmbă. 
Ei bine, acest sărâmbă trăesce la 
noi pină astădi în gura, poporului, şi 
trăesce Yarăşi numai înti”o composi- 
țiune: năsărâmbă —ne-sărâm bă, 
lucru fără minte, fără cap, axtpalov, 
cxdgvgov, „minus-caputi. 

Miklosich (Slav. El. im Rumun. 46) 
trage pe românul uenpăainm din Sla- 
Vicul cpamn „pidort, ca şi când ar 
însemna „impudentia“. Cihac (II, 215) 
îşi apropriază acestă etimologiă, tra- 
ducând pe „năsărâmbă“ prin „ÎMpu- 
dence“. Vom veds mai jos, dacă acesta, 
se potrivesce din punctul de vedere 
al sensului; nu merge însă de loc sub 
raportul morfologic şi sub cel fonetic, 
căci: 

19. Românii puteai să adaoge ne. 
Săţiunea numai la un cuvint slavic 
trecut în limba, română, pe când nu 
este nici o urmă la noi de slavicul 
„sramii“, iar prin urmare nu se putea 
formă o negaţiune pentru ce-va ne- 
existinte; 

20, B peste puținţă a presupune că 
Românii ai împrumutat dela Slavi 
cuvîntul cu negaţiunea cu tot, adecă 
pnesramii“, fiind-că acestă formă, sub- 
stantivală negativă nu se află la Sluvi, 
şi este cu totul excepţională la dinşii 
chiar forma adjectivală, „Desramini = 
impudicus“ ; 

3%. Slavicul „sramii“ ar fi rămas la 
Români „sram“, după cum „hramă“ 
a r&mas „hram, „8ramada —grămadă“, 
„păstramă — raorgauâst , „dram — 
dociuurt, „cramă —krama“, „măframă — 
magrama“ etc.; 

4%, Chiar trecerea masculinului „sramii“ 
în femininul „sărâmbă“ ar fi ce-va a- 
normal, de vreme ce limba română 
feminin6ză numai pe neutrii slavici, 

  

  

  

de ex. „baltă = blato“, nu însă pe 
masculini. 

Dar derivaţiunea luf năsărâmbă 
din slavicul „sramii“ este nu maj pu: 
ţin greşită din punctul de vedere al 
sensului, 

Lexiconul Budan din 1825, Singurul 
pe care'| cunoscuse Miklosich, vede de 
asemenea în năsărâmbă o nega- 
țiune, însă anume din latinul „Sirempst: 
„Siremps prorsus obsoletum apud La. 
tinos, denotabat omnimodam rei simi. 
litudinem, et hinc negatio apud Vala.- 
chos Nesirîmbăt, 

Adjectivul latin „siremps“ era un 
termen exclusiv juridic, contras din 
„Si-rem-ipse“ şi însemnând: „parfaite- 
ment gal, absolument “semblable“ ; 
deci forma negativă nui putea da un 
alt sens decât numat d6ră acela de 
ptout-ă-fait difiârent“, de unde nu a- 
jungem la năsărâmbă, chiar dacă 
trecerea latinului -pse în românul 
-bă mar fi o imposibilitate tot aşa, 
de mare. 

Cum 6re se traduce năsărâmb& 
în cele-lalte vocabulare ? 

La Budai-Del6nu, care observă forte 
bine că acest cuvînt este numai țeră.- 
nesc: „năsărâmbă, der Possen“ (Lex. 
MSS. circa 1820 în Muz. ist. din Buc.), 

„ adecă „farce, bouffonnerie, arlequinade“. 
La Sava Barcianu (Wtb. 1868 p. 153) 

phăsărâmbă“ se explică prin „ne: 
ghiobiă“. 
"La Laurian-Massim (Gloss. 406) „nă- 
sărâmbă“ este: „stultsță, nebuniă, 
inepţiă*, 

Prin urmare, „năsărâmbă“ nu e 
de loc „impudence“ a lui Cihac. 

Ne "ncregător în vocabulare, eă am 
făcut o anchetă în graiul poporan, şi 
iată resultatul : 

„Năsărâmbă însemnâză;: prost, 
prostovan, meteleii“ (avocat P. Cal. 
ciunariu, Banat, Orşova).
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„Năsărâmb se întrebuinţeză cu 

înțelesul de: prost, hăbăuc, tîmpit la 

minte, fără socotă“ (Dr. 1. Roşiu, Ba- 

nat, Biserica-albă), 

„In graiul poporului, a face năsă- 

râmbă însemnă a face un lucru ne- 

potrivit, slab, prost“ (preot; D. Popo- 

vici, Banat, Lugoş). 

„Năsărâmbă însemneză în Tran- 

silvania, de ex. în comitatul Alba.lulia, 
şi pe la Braşov: om prostănac, într'o 

ureche; jar cu sensul ruşinos se dice 

numai în privinţa calului, ca şi când 
sar dice: prostia calului“ (N. Mănă- 
rădianu). 

Cumcă năsărâmbă nare în fond 
alt sens decât acela de nerod sai ne- 

ghiob, probă este că poporul îl amal- 

gumeză une-ori cu „nătâng*, prefă. 

c6ndu'l în năsărângă, şi cu „nătă- 
reii“ prefăcându'l în nătărâmbă. 
„Nătărâmb şi nătărâmbă se 

aude în Banat şi pe la Lipova. Nătă- 

râmb este un om care face o prostiă, 

nătărâmbă o muiere care nu îngri- 
jesce de afacerile sale. Se mai dice şi 

ca substantiv, de ex.: acest om a fâ- 

cut o nătărâmbă, sa îmbătat şi 
şi-a bătut muierea“ (1. Tuducescu, Ba- 

nat, Lipova). 

„Năsărângă, la plural năsă.- 

rânguri însemn6ză ce-va reii, de ex.: 

acest argat numai năsărânguri îmi 

face ori-unde îl mâiu“ ([. Pop-Retega- 
nul, Transilvania). 

„Cuvintele năsărâmbă şi nătă- 

râmbă se întrebuinţeză în înţelesul 
de a face d'ale nefăcute, adecă un 

non-sens, un lucru reii, gâlcâvă, potcă, 

ce-va nebunesc. Apoi năsărâmbă 

mai însemnâză a face o faţă urîtă 

cul-va, a încreţi fruntea“ (avocat P. 
Rotariu, Timiş6ra). 

Afară de substantivul năsărâmbă 

şi adjectivul năsărâmb, Lexiconul 

Budan ne mai dă adjectivul năsă-   

râmbos. Ambele forme adjectivale 

sînt însă învederat posteridre şi spo- 

radice, ca şi formele analogice nătă- 
râmb şi năsărângă. Forma cea 
primitivă, singură respândită în popor, 

este cea substantivală, mai ales în 

locuţiunea: a face o năsărâmbă. 

Cuvîntul se descompune dela sine-şi 

în ne-sărâmbă = „ne-cap“, o com- 

posiţiune prin care sa tradus literal- 

mente în Dacia latinul rustic minus- 
caput, conservat pînă astădi în Oc- 

cident. Acest minus-caput „ne-cap“ 
era tocmai ceea ce însemnsză sub- 
stantivul nesărâmbă, adecă o pa- 

gubă saii o neplăcere făcută prin lipsă 

de judecată, de unde .spaniolul me- 

noscabo „dommage, dstriment, at- 
teinte“, apoi portugesul menoscabo 
„m6pris, dâprâciation“, în fine proven- 
talul mescap şi francesul mâchef 
„fâcheuse aventure“, nuanţa logică 

cea mai apropiată de românul ne- 

sărâmbă, aşt-fel că, bună-dră, în 
vechea francesă versul lui Gringoire 

în „Les folles entreprisest : 

Tu m'as fait meschief 

En me cuydant faire tres grant service... 

se traduce perfect românesce: vrând 

să'mi faci un prâ-mare bine, mi-ai 

făcut o năsărâmbă. 

Aşa dară dacicul saraba, „cap“ 
şi tot-o-dată numele membrilor castei 

nobilitare, s'a păstrat la Români în 

ambele sale întelesuri: ca vorbă co- 
mună în ne-sărâmbă „minus-caput“ 

şi ca nume în Basarabă = Ban-Sa.- 
rabă. 

După ce am constatat modul de 

desfăşurare a Basarabilor din Sarabi 

aj lui Dione Crisostom, să ne oprim 

acuma cu tot dinadinsul asupra unor 

fase din istoria lor între secolii II 

şi XI.
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V. CAPUL NEGRU ESTE EMBLEMA 
ERALDICĂ A BASARABILOR, 

Se scie că în vâcul de mijloc o mare 
parte din mărci nobilitare erati ceea 
ce se numesce în eraldică „armes par- 
lantes“, „figurae paronomasticae“, a. 
decă pe pecete sai pe stg figurati 
lucruri al cărora nume, peste tot sai 
măcar întru cât-va, aducea a-minte de 
numele familiei nobile respective. Așa, 
bună-6ră, dinastia regală a Plantage- 
neţilor avea în marca sa o drobiţă, 
modesta plantă numită, latinesce »ge- 
nista“ şi din care se fac mături. Aceste 
figure paronomastice nu eraii 
0 invenţiune a, feudalităţii, căci ele ne 
întimpină şi la şelbateci: nu este în 
fond alt-ceva decat aşa numitul „to- 
tem“ al Pieilor-Roșii din America, o 
asociaţiune de idei propriă minţii ome- 
nesci în genere. In acest mod, marea 
Basarabilor, din causa elementului 
fonetic arab, trebuia să fi fost un cap 
negru, adecă un cap de Arap. Ori- 
cine cunâsce istoria blazonului medie. 
val, pâte să afirme a-priori pe acest 
trebui, chiar dacă n'ar exista nici 
un document în sprijinul afirmaţiunii. 

Olandesul Levinus Hulsius a publi- 
cat. la 1597 o marcă a Ţerei-Românesci 
cu trei capete negre, Şi tot-o-dată 
o marcă a Moldovei cu doă capete 
negre puse în virfuri a do8 ramuri 
încrucişate, iar ramurile, „les ramaux“, 
se scie că însemnâză în limbagiul eral- 
dic derivaţiune, adecă marea, Moldovei 
derivând din aceia a Ţerei-Românesci 
(Ist. crit, 21, 95). 

lată cele do mărci: 

NTALACHIA  MOLDAVIA     

Hulsius se ocupase în specie cu ţe- 

  

  

  

rile românesci, scriind chiar o carte 
intitulată, „Descriptio Transylvaniae, 
Moldaviae et Valachiae“ (Engel, Gesch. 
d. Wal. 69). Acele mărci dară el le-a 
luat de unde-va dintr'o fântână con-- 
sultată. Ori-care să fi fost însă acea 
fântână, în casul de faţă o întăresc 
do fapte positive: 

1%. Preceptele blazonului, după cari 
numele Basarabă urmă să aibă ca 
parmes parlantes“ un cap negru; 

2%. Impregiurarea că dinastia Muşă- 
țescilor din Moldova era. în adevăr o 
ramură, o derivaţiune din Basarabi, 

v. Muşat. 
In Cosmografiă lui Sebastian Miin- 

ster (1541), în „Illyricum“ al lui Du 
Cange (1746) şi pe aiuri cele doă ca. 
pete negre, pe cari Hulsius le pune 
în marca Moldovei, sînt atribuite Bos- 
niei : 

  

Să fie 6re printi'o confusiune între 
Ban şi Ban, fiind-că în vechea. Bos- 
niă principii purtai titlul de Ban ca 
şi în Oltenia ? 

Sai nu cum-va printr'o confusiune 
de o altă natură între iniţialul Bos 
din „Bosnia“ și iniţialul Bas din 
Basarabi ? 

Sai pâte va fi fost în adevăr aşa 
Gre-când marca Bosniei ? 

Ar trebui studiată sigilografia spe- 
cială a acestei ţeri. Să nu se uite în 
ori-ce cas că, din tâte regiunile ser-
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besci,. Bosnia este aceea unde s'a con- 
servat mai mult timp un element ro- 
mânesc forte puternic, immigrat din 
Pannonia, cam în secolul X, şi cuprin- 
dEnd nu numai ciobani, dar şi căpetenii, 
bună-6ră acel „cnez Markul“, adecă, 
„Marco“ cu articlul românesc -, de 
care se plângeai la 1401 Ragusanii 
că a apucat cu forţa şi nu lasă din 

mână oraşul dalmatin Almissa (Puţzic, 
Cnomeannu cps6cra, t. I, p. 35). La 1873 
un district întreg al Bosniei se numia 
»România-mare“, „Major Vlachia“ (Mi- 
Klosich, Wander. d. Rum. 5). 

Dar să ne ?nt6rcem la marca Basa- 
rabilor. 

In Biblioteca imperială din Viena 
se află într'o traducere germană ante- 
rioră secolului XVIII. o colecţiune de 
blazonuri făcută de unul numit Rubii6, 
care îşi dă titlul de eraldist (Wappen- 
hero!d) al împăratului serbesc Stefan 

Duşan (lanko Schaffarik. în Taacanr, t. 

9, 1857 p. 348). Dacă acâstă indica- 

țiune cronologică ar fi adevărată, atunci 
noi am av6 a face cu un monument 

eraldie tocmai de pe la 1340. In acea, 
colecţiune, marca 'Ţerei-Românesci este 
din punct în punct ca la Hulsius. 

Tote acestea, neapărat, sînt deja, 
ce-va; dar în cesliuni de o asemenea, 

natură, se cere cu ori-ce preţ un isvor 

forte autorisat, când e vorba mai ales 
nu de o marcă particulară, ci de bla- 

zonul unei ţeri. Prima confirmaţiune 
oficială ne oferă numismatica maghiară. 

La 1368 Vladislav Basarabă recu- 
noscuse suzeranitatea Ungariei asupra 
Ţerei-Românesci (Fejâr, IX. 4, p. 148, 
210). Din aceiaşi epocă există monete 
dela, regele Ludovic, de diverse mărimi, 

purtând pe o parte cap negru: 
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Pe alte monete dela regele Ludovic, 
asupra cărora mi-a atras atenţiunea 
amicul mei d. D. A. Sturdza, acelaşi 
cap-negru nu ocupă scutul întreg, ci 
se află numai la o parte saii Qe-desub- 
tul efigiei regesci, ceea ce represintă 
Şi mai expresiv triumful cel jubilat 
al Ungariei asupra lul Vladislav Basa- 
rabă : 

    

Acest eap negru nu pâte fi marca 

Siciliei, care va fi avut a face cu fa- 

milia Anjou a regelui Ludovic, dar în 

ori-ce cas nu avea a face de loc cu 

Ungaria ; cu atât mai vîrtos un cap 

figurând alăturea cu efigia regescă, sai 

chiar. ocupând scutul întreg, nu pâte 

fi marea vre-unui fabricant de monetă. 

Singura explicaţiune seri6să remâne 

dară „subjectio Valachiae“, după cum 

presupuneaii deja în secolul trecut ar-
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cheologii unguri : „hoc esse Mauri ca- 
put, eoque subjectionem Valachiae no- 
tari autumant“ (Schânvisner, Notitia 
Hung. rei num. p. 206). 

Numismatica maghiară ne dă o măr- 
turiă, oficială preţi6să, dar numai ex- 
ternă, nu internă, adecă nu din partea, 
Basarabilor, şi qe aceea ea tot încă 
nu ne mulțumesce pe deplin. 

Confirmaţiunea, pe care o dorim noi, 
ne vine pe o altă cale, graţiă unei 
descuperiri făcute de d. D. A. Sturaza. 

Mai întâi o observaţiune prelimi- 
navă. 

Oricine a avut în mână crisâve 
muntenesci, n'a putut să nu fie isbit 
de împregiurarea că sigiliile lor pre.- 
sintă nu o singură marcă a țerei, ci 
do& mărci diferite : una cu vulturul, 
cea-laltă cu sfinţii Constantin şi Elena, 
întrebuințate când una, când cea-laltă, 
când ambele în composiţiune. 

Paţă cu acestă duplicitate, lucrul 
cel mai natural este de a admite că 
o marcă era a Statului, cealaltă a ai- 
vastiei. A Statului fiind vulturul, care 
Singurul figureză pe sigiliile cele mari 
atirnate, pe sama dinastiei remân sfinţii 
Constantin şi Elena. Dar sfinţii Con- 
stantin şi Elena ce ai ei a face cu 
dinastia Pasayabilor ? Să se bage de 
samă că este tocmai o dinastiă, care 
pînă la a doua jumătate a secolului 
XVII n'a avut în curs de cinci secoli 
nică un membru cu numele „Constan- 
tin“, ast-fel că nu sfântul Constantin 
ar fi fost dispus s'o patroneze. 

Acuma vine descoperirea d-lui Stur- 
dza : un act dela Vlad Dracul și doă 
acte dela fratele seii Alexandru, ambii 
fii ai lui Mircea cel Mare. Actele sînt 
anteriGre anului 1444, far cele dela A- 
lexandru sînt anume din 1431. 

BASARABĂ 
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Pecetea lui Vlad Dracul este : 

    

Câtră acestea vom mai adăuga, că 
întocmai aşa, se află, doă capete deja 

-pe pecetea lui Mircea, cel Mare într'an 
act din 1408: „duo capita humana co- 
ronis ornata“ (Hurmuzaki, Documente 
t. I, partea 2, p. 825, nota 4). 

Negreşit, aceste capete se deosebesc 
de Arapii lut Hulsius şi ailui Rub- 
âi6, dar ele se deosebesc cel puţin tot 
pe atâta şi de figurele sfinţilor Cou- 
stantin şi Elena de pe peceţile din se. 
colii XVI şi XVII. Numărul capetelor 
este indiferent, ca şi ramura dela mij- 
loc, de vreme ce şi la Hulsius este o 
marcă numai cu do capete şi cu ra- 
muri. Indiferentă mai este şi gătsla 
de cap, de 6ră-ce se deosebesc între ele 
în astă privinţă chiar cele doă peceţi 
de mai sus. Acestea fiind indiferente, 
marca dela 1431 devine tocmai ce-va 
intermediar între fasa cea de tot veche 
cu capete negre şi între fasa cea nouă 
cu sfinţii Constantin şi Elena. 

Inainte de a se fi metamorfosat de tot 
în sfinţii Constantin şi Elena, cele doă 
capete dela 1431, saii mai corect dela 
1403, aii trecut printi”o lungire trep.
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tată şi ramura s'a prefăcut înti”un ar- 
bore, după cum d. Sturdza, o constată 
forte bine pe următârea pecste dela 
Ţepeş, fiiul lui Vlad Dracul: 

  

Nu sint încă nică aici sfinţii Con- 
stantin şi Elena, dar nu mai e departe 
pînă la dînşii. „Capetele de pe sigiliile 
lui Vlad şi Alexandru — dice d. Sturdza 
— capătă trup, însă nu pe deplin, ci 
numai pe trei pătrare, la sigiliile lui 

Vlad "Ţepeş, şi se desvâltă la urmă în 
trupurile înţregi ale sfinţilor Constantin 
şi Elena pe sigiliile posteridre“ (Sturdza, 
Dare de samă p. 10). 

Ce resultă de aci? Resultă că A- 
rapii, capetele cele negre, fie unul, 
fie mai multe, singura emblemă eral- 
dică potrivită a Basarabilor, sati trans- 
format pas la pas în sfinţii Constantin 
şi Elena, trecând prin mai multe trepte 

decât zîmbrul pentru a ajunge boii şi 
vulturul pentru a ajunge corb, dar tre- 

cându-le pe temeiul aceluiaşi principii, 

principiul_că poporul, când o pote face, 

înlocuesce tot-d'a-una noţiunile mai 
rare saii mai puţin cunoscute prin no- | 
ţiuni mai familiare : boul e mai fami- 
liar decât zîmbrul, corbul e mai fami- 
liar decât vulturul, sfinţii cei sărbăto- 
toriţi mereii sînt mai familiari decât 
Arapii. | 

Evoluţiunea mărcii Basarabilor cată: 

dară să se fi operat cam în următo- 

rul mod: 

dentâii. un singur cap negru ca pe 

  

  

monetele regelui Ludovic, ceea ce era 
suficient pentru „armes parlantes“; 

apoi do capete negre unul lîngă al- 
tul, adecă ce va ca în marca Muşăte- 
scilor ; 

apoi trei capete negre ca la Hulsius 
şi la Rubăi6; 

apoi capul al treilea transformat în- 
io ramură înflorită între cele-lalte 
doă capete, tâte pergând tipul negritân, 
ca pe sigiliele din 1403—1481 ; 

apoi sub capete adăogându-se o parte 
din corp, tar ramura cea înflorită pre- 
făcându-se în copăcel, că pe sigilul lui 

Ţepeş; 
apoi corpul lungindu-se ete. ete. pînă 

la figura, sfinţilor Constantin şi Elena. 
In ori-ce problemă din archeologiu 

figurată lipsa, unei verigi dela mijloc 
impedecă nu numai de a lega ambele 
capete ale lanţului, dar chiar de a re- 
cun6sce că acele capete aparţin unui 
singur lanţ. Intr'un asemenea cas fie- 
care capăt se studi6ză în deosebi ca, 
ce-va străin unul altuia, găsindu-se, 
pentru fie-care în parte multe analogii 
cari totuşi perd ori-ce valdre din dată 
ce, prin aflarea, verigei celei dela, mij- 
loc, se reconstitue totalitatea lanţului. 
Dos figure în felul sfinţilor Constantin - 
şi Elena de pe sigiliile românescă se 
văd pe monete şi la Bizantini, şi la, 
Serbi, şi la Unguri, şi cine mai scie 
pe unde; în acelaşi mod în Portugalia, 
în Sicilia, în Polonia, şi pe afuri se ne- 

meresc pe mărci capete-negre ; ast-fel 

dintr'o parte şi din cea-laltă se puteai 
face cu multă erudiţiune nesce apro- 

pieri forte ingeni6se, a cărora lipsă, 
de temeiii se învedereză însă pe dată, 
ce regăsirea, verigei celei dela mijloc 
restabilesce la Români în specie strinsa, 

filiaţiune între capetele cele negre şi 

între cele doă figure. Acestă filiaţiune 
ar fi r&mas ascunsă fără descoperirea 

d-lui Sturdza, o descoperire în aştep-
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tarea căriia sfinţii Constantin şi Elena 
erai o nestrăbătută enigmă în marca, 
Basarabilor, 

Post-scriptum. Cele de mai sus 

erai scrise, când d. Dim. Sturdza, 

în şedinţa, Academiei Române din 12 

Novembre 1893, a comunicat o carte 

care — dice d-sa — „din câmpul îndoe- 

lilor Pa făcut să între în acel al rea: 

lităţii“ întru cât privesce capetele de 

Arapi din Levinus Hulsius, Este anume 

descrierea, Consiliului .dela 'Constanţa, 

făcută de cătră Ulric de Reichental la 

1417, nu numai ca martur ocular, dar 

încă după o însărcinare expresă din 
partea municipalităţii de acolo, în ar- 

chivul căriia s'a şi depus atunci ma: 

nuscriptul original. După 1450, adecă 

după descoperirea tiparului, opera lut 

Reichental fu tipărită la Augsburg ; 

dar acea ediţiune devenise în scurt 

timp atât de rară, încât la 1536 a re- 

tipărit'o tot la Augsburg Enric Steiner, 

in-folio sub titlul: „Das Concilium so 

zu Constantz gehalten ist wordent. 

Acâstă a doua ediţiune, devenită și ea 
forte rară şi frte scumpă, este aceea 
pe care d. Sturdza a dăruit'o Acade- 

miei Române. In cartea lui Reichental 
numile proprii sînt mai-mai t6te des- 
figurate, cel puţin în textul cel tipărit; 
adevărat importantă însă nu este no- 
menclatura, personală, ci partea cea fi- 
gurativă, în care nu încăpea nici erori 
de pronunciaţiune, nică acelea de tipar. 
Intre mai multe steme, copiate de că- 
tră Reichental la 1417 de pe stâgurile 
celor veniţi la Constanţa, se află şi 
do& steme princiare pe cari le aduseră 
cu sine representanţii oficiali ai Ro- 
mâniei: „die Walachie“. Ambele sînt 
sub o cor6nă ducală şi n ambele ne 
întimpină de o potrivă capete de 
Arapi, cu deosebirea numai că pe 
una sînt trei capete negre întârse spre 
stânga, pe cea-laltă doă figure aprope 

  

  

întocmai ca cele publicate de Boliac 
(Daco-romane No. XXII), care nu a- 
rată de ude le-a luat, şi anume: „doi 
Arapi întregi, goi, fără legătură, în- 
torşi cu spatele unul cătră altul, braţul 

stâng al fie-căruia, fiind rădicat în sus, 

ast-fel că ambele se unesc încrucişân- 
du-se în nivelul capetelor, iară braţele 
drepte sînt lăsate în jos şi picidrele 

au aerul de a dana“. In acest mod 

cercetarea n6stră despre blazonul Ba- 

sarabilor primesce o nouă strălucită, 
confirmaţiune, printr'un document au- 

tentic din epoca lui Mircea cel Mare 

Şi a lui Alexandru cel Bun, dovedin- 
du-se tot-o-dată că atât numărul cape- 
telor precum și proporţiunile corpului 
erai supuse la variaţiuni chiar în si- 

nul dinastiei, iar cu atât mai virtos 

în totalitatea castei Basarabilor. 

VI. SARA BII AU FOST CUNOSCUȚI 
VECINILOR SUB PORECLA DE ARABI. 

„Arab“ este un element eraldic al 

numelui Basarabă, dar mai ales al 
formei celei vechi Sarabă, de care 
se deosebesce printr'o singură consână. 

Inainte dară de a fi devenit Basarabi, 
adecă, înainte de a'şi fi aglutinat titlul 
de „Ban“, Sarabii cată să fi avut 
deja pe pecetea şi pe stegul lor cupete 

negre sau un cap negru. Numele şi 
emblema trebuiai de o potrivă să, le 

dea în ochii tuturor vecinilor un as- 

pect de Arapi, şi tocmai acâsta o 

constatase cel d'intâiii d. Bezsonov în 

poesia poporană epică serbă şi bulgară, 

unde forte adesea Românii sînt numiţi 

Arapi (Rybnikov, Haponnua GEIARARI 
p. COCXXX sq.). 

Nu voesc a reveni aci asupra celor 

desvoltate pe larg în „Istoria critică ; 
voiu semnaia însă ce-va noi. 

Căzacii cei ruteni din Ucraina nu 
puteai să aibă a face cu Basarabi
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dela Olt; dar începând din secolul XVI 
ei au fost mereii în contact cu acea 
parte a Moldovei, căriia din timpul 
stăpânirii muntenesci acolo în secolii 
XIV şi XV, de pe când Mircea cel 
Mare şi Vlad Dracul erai Domni pînă 
la gurele Dunării, îi remăsese numele 
de „Basarabiă“, după cum o spune 
deja Miron Costin în poema, sa polonă: 
„Giurgiul şi Brăila sînt eterne suve- 
niri ale aceior domni muntenesci Ba- 
sarabi, cari stăpâniseră o parte a, Bul- 
gariei şi peste ţermul Mării unde s'a 
lăţit numele Basarabiei“ (Arch. 
ist. I, 162). 

Dd. Antonrowiez şi Dragomanov ai 
publicat în dece variante o baladă po- 
porană rutână de pe la finea secolului 
XVI, întitulată „Alexe Popovici şi fur- 
tuna pe Marea-n6gră“ (Heropauecia 
ubcnu Manopyeckaro Hapoua, 1], 176— 
208), unde este vorba anume despre 
acea Basarabiă dela Nistru. 

Primul variant se'ncepe aşa : 

„Acolo pe Marea.n6gră, pe o pâtră albă 
„$6de un şoim luminos şi suspină cu jale, 
„Privind îngrijit la Marea-nâgră. Nu va, fi 
„bine pe Marea-n6gră, căci furtuna cea rea 
„se rădică, împrăştiănd în trei părţi luntrile 
„cele voinicesci ale Cazacilor: o parte din 
„ele spre țâra Bilarapâscă (u Bilarapsiku 
„Zemliu), a doua parte în gârla Dunării, a 
„treia paite in mijlocul Mării-negre...% 

Variantul a! optulea: 

„Acolo pe Marea cea vinătă, pe o pâtră 
„albă, ş6de luminosul şoim cu ochii strălu- 
„titori; el îşi plâcă în jos capul şi suspină 
„cu jale, privind la sfântul cer, căci întune- 
„recul a acoperit jumătatea s6relui, jumăta- 
„tea lunei, şi se începe furtuna pe Marea 
„cea vinătă, se rădică valuri din fundul mării 
„Şi împrăştiă în trei părţi luntrile căzăcesci: 
„duc o parte din ele în Dunărea cea liniştită, 
„imping a doua parte spre ţâra Arabâscă 
„(Y. Arabsiku zemliu), înncă a treia parte în 
„mijlocul Mării...% 

40,855, III, 

  

  

Variantul al şâselea : 

„âcolo pe Marea-n6gră, pe o pâtră albă, 
„$6de luminosul şoimuleţ, trist şi jelitor, 
„privind departe la luciul Mării-negre, căci 
„nu va fi bine pe Marea-nsgră : se rădică din 
„fundu'i valuri duşmănesci şi împrăştiă în 
„trei părţi luntrile căzăcesci, asvârlind o 
„parte din ele în gârla Dunării, împingând 
„pe a doua parte spre ţâra Orabâscă (u 
„zemliu Orabsiku), 6r pe a treia parte, ne: 
„Sciind ce săi mal facă, o înnâcă în mijlocul 
Mării. 

Variantul ai şsptelea se începe ca şi 
cel al optulea, cu deosebirea numai că 
în loc de „ţâra Arăbâscă“ este „ţâra 
Orabescă“ (u zemliu Orabsikuiu) ca şi 
în variantul al ş6selea : 

Variantul al treilea : 

„Pe Marea-nâgră, pe o pâtră albă suspină 
„cu jale luminosul şoim ; e trist şi privesce 
„îngrijit la Marea-nâgră, căci nu va f bine 
„pe Marea-n6gră ; s'a întunecat pe cer tâte 
„stelele, ai acoperit norii jumătatea, lunei, 
„Şi din jos suflă vîntul cu furiă împrăştiână 
„în țrei părţi luntrile căzăcesci: a dus o 
„parte spre țâra A gar6scă (v zemliu A- 
„garskw), a doua parte a înghiţit'o gârla Du: 
„tării, a treia parte — unde să fie? — se 'n- 
„necă în Marea-n6gră,..“ 

În fine, în variantul al patrulea, „t&ra 
Agar6scă“ este amplificată în „ţâra A- 
garanâscă“ (v. Agaranisku zemliu). 

Precum vedeţi, naufragiul se întâm- 
plă pe Marea-nâgră, aprâpe de gurele 
Dunării, faţă cu ţermii Basarabiei. 

Din „Basarabiă“, prin o schimbare 
fonetică nesimţită, balada, de mai sus, 
după primul sei variant, a făcut; „Bi- 
larapiă“, ceia-ce însemnsză „Alba-ara- 
biă“; din acsstă „Bilarapiă“, omiţen- 
du-se iniţialul bi, considerat ca un 
simplu epitet de alb, a remas în va- 
riantul VIII numai „Arabiă“, de unde 
apoi în variantul VI şi VII a eşit o 
formă mai coruptă „Orabiă“ ; în sfirşit, 
numele „Arabilor“ amintind imagina- 

15
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țiunii poporane, prin asociaţiunea de 

idei, pe al „Agarilor“ saii „Agarenilor“, 

ambele aceste numi aplicându-se d'o 

potrivă la păgâni şi mai ales lama: 

hometani, iată că, în loc de „Arabia“ 
sait „Orabia“ ne întimpină în varian- 

tele III şi IV „Agaria“ şi „Agarania“. 
Este o procedură identică cu aceiu 

prin care, într'o epocă mai veche, 

Serbii şi Bulgarii arabizai pe Bu- 

sarabii dela Oit; o procedură însă, pe 

care balada rutână, graţiă numerâselor 

sale variante, ne permite, ca să dic 

aşa, a o pipăi de astă-dată cu degetul, 

urmărind pas la pas tote fasele sucece- 

sivei Sale transformaţiuni. Dacă o scu tă 

cunoscință cu Basarabia cea dela 

gurele Dunării aii permis Rutenilor a 
o preface în Arabiă şi apoi chiar 

în Agariă, cu cât mai vîrtos Ser- 

bii şi Bulgarii, puşi în contact cu 

Basarabii şi mat întâiu ca Sarabii 
dela Olt în curs de mai mulţi secoli, 

trebuiau neapărat să urdâscă asupra 

acestor Arabi din Dacia o vastă ţe- 

sătură, de complicaţiuni ! Bezsonov ne-a 
indicat abia câte-va puncturi; restul 

urmeză să'l studieze alţii. 

Vom mai adăoga în trâcăt, că piuă 

astădi numele cel legendar al Basa. 

rabiei la învecinaţii Ruteni este 

Bisova Arapia, literalmente „Ara. 

bia Qracului“ (Zelechowski, Ruthen. 

Wtb., 1, 31). 

Ceea, ce sa întâmplat Rutenilor, 
ceea. ce s'a întâmplat Serbilor şi Bul: 

garilor, nu putea să nu se întâmple 

şi mai de'nainte tuturor nâmurilor în- 

vecinate cu Basarabii, adecă tâte tre- 

Dbuiaii de asemenea să'i urabiseze mai 

mult sai mai puţin; şi întru cât în- 

ceputul Sarabilor se înfundă în 

epoca dacică, de pe atunci deja ar 

pute să ne fi remas în istoriă vre-o 
urmă de acest fenomen. 

Sarabii lui Dione Crisostom, ca   

şi Basarabii posteriori, îşi aveai cui- 

bul lor în munţii Hațegului şi ai Ol- 

teniei, căci aci, în giurul Drobetei şi 

al Sarmizegetusej, fusese centrul Sta. 

tului lui Decebal, iar prin urmare şi 

al castei celei nobilitare. Haţegul şi 

Oltenia, sint tocmai regiunea pe care, 

sub raportul idrografic, o represintă 

riul Jiu, isvorind din Haţeg şi stră- 

bătând apoi pe lingă Vulcan pentru a 

şerpui în lung prin întrega Olteniă. 

Fi bine, în geografia lui Ptolemeii 

Jiul n'are alt nume decât: za A4e«- 
fov norauvg, literal „de Arabibus flu- 

vius“, adecă : „riul care se pogâră din 

țâra Arabilor“, pe când Dunărea 
este Zavovfros morauds, Oltul — 4iov- 

zac mnorauos,: Temeşul — Zifroxos 7ro- 

Tauoş etc. 

Dăm mai jos secţiunea corespondinte 

din atlantele lui Ptolemei, luată după, 

preţiosul manuscript din secolul XII, 

cel mai vechiu din cele cunoscute pînă 

acu, descoperit de Sevastianoft la, 

Vatopedi în Atos (G6ogr. de Ptol6mee, 
1867, p. LXXVIII). 

Fiind-că editorii lui Ptolemei citesc 
tot-dWa-una : sară “Pafiăvog rorauoi, 

cată să facem următbrele observaţiuni 

paleografice asupra manuscriptului : 

10. De câte ori preposiţiunea xera nu 
se unesce prin elipsă cu vorba ce'i ur- 

m6ză, manuscriptul îi dă regulat ac- 
centul, pe când în casul de faţă accen- 

tul lipsesce pe chartă ca şi'n text (p. 

XXĂXIII), ceea ce dovedesce că nu 
pâte î „rara “Pag-“, ci este „ar 

"Agap-t. 
20. Atât în text precum şi pe chartă, 

se vede -fov fără obicinuita abrevia- 

țiune suprascrisă pentru finalul -og, ast- 
fel că este arbitrar de a citi -fwovoc. 

30. In text acest -fwv nu e accen- 

tat de loc, iar pe chartă accentul este 

dubios, căci copistul trage de 'ntâiu o 

liniuţă din virful lui £ spre a forma
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un căi pe e« din ec, şi după aceea se 
resgândesce şi se întrece spre e accen- 
tându'l cu un lung faous, '0 nedume- 
rire care probâză că în original lipsia 
accentul. 

Lectura, dară cea mai corectă este: 
"AgdBov moraudg, unde noi com- 

pletâm pe zor prin nominativul 7o- 
tauds, după cum totla nominativ sînt 
puse şi cele-ialte riuri. 

45 A 

  

     

  
Ptolemeii scriea pe la 170, peste 

vr'0 50 de ani după Dione Crisostom. 
Dione Crisostom fusese el însuşi în Da- 
cia, unde cunoscuse casta cea nobili- 
tată a Sarabilor. Pţolemei, trăind 
departe în Alexanâria, putea să cul6gă 
numai nesce informaţiuni indirecte, ex- 
tra-dacice, dar tocmai de aceea nof îi 
datorim cunoscinţa celei mai vechi 
transformaţiuni a Sarabilor în A- 
rabi. Gura Jiiului fiind pe charta, lui 
Ptolemei faţă n faţă cu Misii din oraşul 
Ratiaria : “Pouzagia Muocv, este proba- 
bil că fântâna lui Ptolemei îşi luase 
pe "Aoafsc din Oltenia dela Misi, cari, 
ocupând regiunea Slavilor meridiemală 
de astădi, vor fi numit astfel pe Sa- 
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rabi cu mai mulţi secol înainte de 
Serbi şi de Bulgari. In ori-ce cas, nu- 
mai prin Sarabi din Dione Crisostom 
se pâte înțelege „zar '4e0dfov 1o- 
zauos“ din Ptolemei, şi acâsta este 
punctul cel esenţial, dela care putem 
trece d'a-dreptul la una din cestiunile - 
cele mai interesante în istoria, Basa- 
rabilor. 
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Despre impăratul roman Filip dintre 
244—249, acela.sub care Roma își 
serbase jubileul de 1000 de ani şi care 
a fost cel întâiu împărat creştin, fân- 
tânele istorice sint forte puţine. Toţi 
se unesc a'i da porecla de „Arabst, 
Arabul; dar de ce „Arab“? ce fel 
de „Arab“ şi de unde? 

„ Bizantinul Zonara ne spune că Filip 
era din regiunea, Bostrei în Palestina, 
unde a şi fundat oraşul Filipopole. Ce- 
dren însă dice că acea, Bostră, de unde 
era Filip, se afla nu în Asia, ci în Eu- 
ropa, adecă Filipopole din Tracia. Ce-   dren trăia în secolul XI, Zonara şi mai 

Ba — 45
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târdii cu un secol. Despre fundarea 

Filipopolei de cătră împăratul Filip 

mai vorbesc Cassiodor din secolul V 

şi lornande din secolul VI, amîndoi 

însă o pun în Europa: „Philippus w- 

bem nominis sui in Thracia constru- 

xit“ ; ba, Iornande (Summa temporum, 
283) mai adaoge şi numele cel curat 
tracic al acestui oraş: „Pulpudevat. 

Toţi însă de o potrivă uită că oraşul 

cel pretins fundat atuncea, fie Filipo- 

pole din 'Tracia, fie Bostra din Asia, 

existaseră cu mult mai de'nainte. 

Făntâna cea mai importantă, întru 

cât 'e scrisă numai cu un secol după 

mortea lui Filip, este Aurelius Victor. 

In capitolul 28 din cartea sa „De Căe- 

saribus“ el gice: „M. Julius Philippus 

Arabs Trachonites, sumpto în 

consortium Philippo filio, rebus ad 

Orientem compositis, conâitoque apud 
Arabiam Philippopoli oppido, Romam 

venit.“ Deci oraşul cel fundat era, în 
Asia, dar nu Bostra, ci o altă locali- 

tate, pe care se pare că a şi desco: 

perit'o d. Waddington în ruinele satu- 

lui Şehebe din Hauran (Sur V'empla- 

cement de Philippopolis 4Arabie, în. 

Revue numismatique, X, 56 sqq.). Deşi 

satul Şehebe nu se află tocmai în re- 
giunea numită la cei vechi „Trachoni- 
tis“, Toaoviris, Toayovirau ” A4gaBsc la 

Ptolemei, totuşi archeologul frances 

crede pe deplin confirmată prin acestă 

descoperire originea lui Filip anun:e 
din acea provinciă, adecă crede că aşa, 

trebui să fie înţeles textul lui Aure- 

lius Victor: „Arabs Trachonitest. 
Mai întâii, „Trachonites“ sai „tra- 

chonites“ — majusculul 'T aparţine edi- 
torilor moderni, iar nu paleografiei — 
pte să nu însemneze alt-ceva decât 

„hoţ“ sai „fecior de hoţ“, „n6m de 

haiduc“ ; şi acesta în doă feluri: 
„10. Locuitorii Trachonitei erai ve- 

stiți departe prin hoţiile lor, după cum   

ni-o spune Strabone (XVI, c. II $ 20), 

şi prin urmare numele lor putea să 

fi devenit un simplu epitet pentru 
ori-ce bandit ; 

20. Din grecul 7eaxuv se formase în 

latinitatea vulgară trachones cu sen- 
sul de ascundături sub pămint şi chiar 

cu acela de balauri. Vilhelm de Tyr, 

vorbind despre regiunea 'Trachonitei, 

dice : „Videtur nobis a traconibus dicta,; 

tracones enim dicuntur occulti et sub- 

teranei meatus, quibus ea regio abun- 

dat...“ Intrun glosar din evul medii: 

„Traco idem est quod via subterranea, 

vel ubi habitant dracones fantastici...& 
(ap. Du Cange, ed. Carpent. VI, 625). 

Deci, prin „Trachonites“ Aurelius 

Victor nu trebuia neapărat să aibă în 

vedere ţsra Trachonită, ci putea să 

înţelegă originea, cea hoţâscă a lui Fi- 
lip; saii mai bine, profitând de porecla, 

„Arabs“ el putea săi acaţe un epitet 

în legătură cu hoţii din Arabia pro- 

priă gisă. Noi gicem de o cam dată, 

„putea“, fâră a afirma, că aşa a şi fost, 
Pentru afirmaţiune se cere o probă; 

Şi o asemenea probă cine 6re pote să, 

ne-o dea mai cu temeiu decât însuşi 
Aurelius Victor? 

Noi am vădut mai sus că pasagiul 
din Iornande n'a fost înţeles numai 
şi numai fiind-că nu se pusese în ală- 
turare cu un alt pasagiu corespundă. 

tor tot din Iornande. Pasagiul din Au- 

relius Victor, de asemenea, nu pâte 
fi înţeles decât alăturându-se cu un alt 

pasagiu corespundător tot din Aurelius 
Victor, şi anume capitolul 28 din car- 

tea sa „De vita et moribus“, unde de- 
spre originea împăratului Filip se dice: 

„Is Philippus humillimo ortus loco fuit, 

patre nobilissimo latronum duc- 
tore.,,“ 

lată dară în loc de: „Trachonites“ 
— „latronum ductoris filius“, „fiiul unui 
căpitan de hoţi.“
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In acest pasagiu ne mai întimpină 
un „nobilissimus“ fârte caracteristic. 
Cum putea, 6re să fie „nobilissimus“ 
un bandit ? Şapol filul unui „nobilis- 
simus“ cum 6re să fi fost „humillimo 
ortus loco“ ? Este învederat că pasa. 
giul întreg trebui să fie tradus: „Acest 
Filip a fost născut în obscuritate, 
fiind-că tatăl sei, deşi de un n6m ilu- 
stru, totuşi se făcuse căpitan de hoţi“. 
Şi atunci „nobilissimus“ din pasagiul 
al doilea ne va da o cheiă pentru 
„Arabs“ din pasagiul întâi, dacă în 
adevăr. „Arabs“, după cum ne vom 
încredința în dată, nu este alt-ceva 
decât numele „Saraba“ al castel celei 
aristocratice din Dacia, „virorum no- 
bilissimorum“ din Dione Crişostom. 

Pină aci noi am stabilit numai po- 
sibilitatea ca Filip să nu fi fost de loc 
„Arab“ în sensul geografic al cuvintu- 
lui; dar o pură posibilitate. De aci 
înainte urmâză axgumentaţiunea, cum- 
că el a fost în realitate Dac. 

Rolul acestui împărat în privința, 
Daciei n'a fost încă -destul de studiat, 
Usurpând tronul imperial după măce- 
lul lui Gordian III în r&sboiul contra 
Persiei, Filip nu'şi mat bate capul cu 
Asia,  cedâză, Perşilor Mesopotamia, 
le-ar fi cedat la nevoe şi Arabia, se 
întârce în Europa, serbâză în Roma 
jubileul cel mare şi apoi... apoi sar 
„păr6 că nu se mai gândesce decât nu- 
mai la Dacia. După ce perduse cu ne- 
păsare o mare provinciă asiatică, el 
ține ca Dacia să nu fie nici măcar 
turburată de barbari. La cea, de *ntâit 
ocasiune Filip lasă în Roma pe fiiul 
seii numit de asemenea Filip, înain- 
teză, cu o armată în Dacia, se luptă, 
cu 0 invasiune germanică, mai ales cu 
Carpiă, învinge şi liniştesce provincia, 
Acesta ni-o spune Zosima (I, 20), dar 
şi mai cu autoritate monetele cu le- 
genda „Victoria Carpica“ şi cu titlu: 

  

  

rile „Carpicus Maximus“ şi „Germani- 
cus Maximus“, urmate la 243 de un 
triumf. Nu e încă tot. La 247 Filip 
înființză în Dacia, o monetăriă propriă, 
ceea, ce este o mare graţiă imperială 
şi dovedesce tot-o-dată, o stare comer- 
cială înftoriţă a provinciei. Pe aceste 
„monete dacice“ figureză Dacia ca o 
femeiă între o aquilă şi un leii, cu nu: 
merele Legiunilor V şi XIII, ţinând. 
într'o mână sabia dacică cea încovo- 
iată întocmai ca, pe bas-reliefurile Co. 
lumnei Traiane, iar în.cea altă un st6g. 
Sabia cea dacică nu se vede decât, nu- 
mai pe aceste monete ale lui Filip. Pe 
unele exemplare Dacia, pârtă tiara, sai 
bonetul cel frigian, simbol de libertate. 
Pe altele, noi citim: „Dacia Felixt, 
Locuitorii Daciei îşi creaseră chiar o 
eră, propriă dela împărăţirea, lui Filip, 
numărând anul 247 ca cel întâiii, și 
acestă eră a durat acolo cat-va timp 
şi sub urmaşii lui Filip: Decii, Vale. 
rian, Emilian şi Galien (Katancsich, 
Istri geographia, II, 347). Eră un fel 
de renascere a Daciei, operată sub Fi- 
lip în scurtul interval de vro trei 
ani, 

Ce îndemn să fi avut un Arab din 
Asia, de a face tâte acestea pentru Da. 
cia ? Intrebarea e cu atât mai legiti- 
mă, cu cât pentru restul Imperiului 
Roman Filip n'a făcut nemic, sai nu 
va fi făcut decât acel oraş din Hau- 
ran despre care vorbesce d. W adding: 
ton, deşi însuşi d. Waddington ne face 
a bănui că oraşul în cestiune, negreşit 
sub un alt nume, existase acolo. deja, 
sub împăratul Mare-Aureliă (161 — 180): 
„Sur les dix inscriptions que j'ai co- 
pi6es ă Chehebs, il y en a une dune 
6poque incertaine, une du râgne de 
Mare Aurăle...“ (loco cit. p. 62). 
Încă o dată, de unde o asemenea dra- 
goste exclusivă a lui Filip pentru :Da- 
cia? Fiind-că acel Arab nu era din
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Asia, ci era un Saraba, un „nobi- 
lissimus“ din Dacia, din provincia lui 
Traian; şi despre acesta, ca ultimul 

argument decisiv, vom da acum un 

text, care a scăpat cu totul din ve- 

dere d-lui Waddington și celor-lalţi is- 
torici ai împăratului Filip. 

Dintre împărații pe cari i-ai luat 

Roma din Dacia, cel mai celebru a fost 

Liciniu, cumnatul lui Constantin cel 

Mare şi înverşunatul duşman al cre- 

ştinilor. Făntânele sînt unanime asu- 

pra originii sale: ' „Licinius imperator 

est factus, Dacia oriundus* (Eu- 
trop.); „no Jaxias 6ouoipusvogt 

(Socrates Scholasticus), Şi se mai a- 

daoge că era un barbar, un om crescut 
şi născut departe de oraşe: „agraribus 

„plane ac rusticantibus, quia ab eo ge- 

nere ortus altusque erat, satis utilis“ 

(Aur. Victor). Despre Liciniii dară este 

necontroversabil că a fost „natione 

Dacus“, ca să vorbim în stilul inscrip- 
ţiunilor. Ei bine, acest Dac Licinii 

dicea că se trage din n6mul lui Filip 
Arabul; iar prin urmare una din 

doă: sai Licinii a fost Arab din Asia, 

ceea ce'i peste putinţă, sai Filip a 

fost Saraba din Dacia, după cum 

am v&dut căl artă şi faptele sale. 

Julius Capitolinus trăia sub Con- 
stantin cel Mare, căruia i-a şi închinat 

scrierile sale. În viâţa lui Gordian III 

(c. XXXIV) la sfîrşit, tocmai în pa- 

sagiul unde se adreseză cătră Con- 

stantin cel Mare, Capitolinus vorbesce 
despre o inscripţiune în care se men- 

ționa că Gordian fusese învins de Fi- 

lipi, adecă de împărații Filip Arabul 

şi filul sei Filip II; apoi adaoge că se 

dice cum-că Licinii, când ajunse îm- 

părat, a distrus acea inscripţiune, 

fiind-că el, Licinii, „pretindea a se 

trage Qin n6mul celor doi Filipi“: 

„Quem titulum evertisse Licinius 

dicitur eo tempore quo est nactus   

imperium, quum se vellet videri a 

Philippis originem trahere“. 
Acest, text este nec-plus-ultra cate- 

goric. T6tă lumea sciea că Liciniii era 

Dac, ba încă barbar din Dacia; dar 

totă trebuiau să scie nu mai puţin că 
el îşi urcă originea n6mului la Filip 

“Arabul, pe care însuşi Julius Capito- 

linus îi numesce „Philippus Arabs“; 

şi trebuia s'o scie mai ales Constantin 
cel Mare, când îi deduse pe soru-sa în 

căsătoriă. Inrudirea însă între Liciniii 

şi între Filip nu putea să fi fost în 

fapt decât identitatea de castă: amin: 

dni Sarabi. Elementul cel mai resi- 

siinte contra dominaţiunii romane în 
Dacia, Sarabii, florea Dacilor de altă 

dată, par a se fi ţinut tot-d'a-una re: 

traşi, departe de cultura cea curat la. 
tină a oraşelor: de aci tatăl lui Filip 

ne este descris ca un hoţ de codru, 

Jar Liciniit ca un ţerănoiu, Nem bar- 

bar pentru urbanitatea romană, Sa. 

rabii se destingeai totuşi prin tră- 

sura caracteristică de a fi taţi forte 

mânâri: „superbus“, qice Capitolinus 

despre Filip. Asupra acestei trăsuri 

caracteristice noi vom reveni mai jos. 

Originea dacică a împăratului Filip 

şi sensul poreclei sale „Arabs* fiind 
lămurite, nu ne va fi greii acuma de 

a explica greşâla acelora cari îl adu- 

ceai din „Bostra“, o greşâlă fârte in- 

structivă prin aceea ca pînă şi ea, bine 

înţel6să, servesce a confirma adevărul. 

Ca Dac, Filip era un „Traianensis“, 

era din „Provincia Traiana“, şi o alu- 

siune la acesta cată să fi fost în vre-o 

fântână cunoscută încă Bizantinilor 

înainte de Cedren şi de Zonara. Din 

dată însă ce porecla „Arabs“ era luată 
în sensul geografic, Bizantinii trebuia 
vr6nd-nevrând să caute anume în Ara. 

bia vre-un oraş cu numele lui Traian, 

şi nai putut să găs6scă acolo decât 

numai unul singur, căci numai unul
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singur exista: „Nova Traiana Bostra“, 
care pe monetele sale pârtă legenda: 
NEA TPAIANH BOSTPA (Mionnet;, 

Descr. d. mâdailles, V, 579 sq.; Eckhel, 

II, 500 sq.). Fără acest „TPALANA“ 
nimenui n'ar fi venit în cap să aducă 
pe Filip din Bostra, ci Par fi lăsat 
simplu cu porecla sa de „Arabs*. Ori- 
ce poreclă însă să fi avut, stăruința, 
lui Filip de a rădica Dacia şi preţiosul 
text al lui Capitolinus demonstreză, că, 
el era Dac. 

Confusiunea între doă regiuni tra.- 

ianense ca „Dacia“ şi „Bostra“ ne 

amintesce ce-va absolut de aceiaşi na- 

tură la Ammian Marcellin. Dacia era 

„provincia lui Traian“; Spania era 

„patria lui Traian“; de aci unul şi 
acelaşi „Traianensis“, Paulus Notarius, 
personagiu imporțant sub împăratul 
Constanţiii, este numit la Ammian 
Marcellin în cartea XIV: „ortus in 

Hispania“, iar în cartea XV: „natus 
in Dacia“. Un alt qui-pro-quo cam de 
acelaşi fel ne întimpină în privinţa, 
împăratului Carus, despre care nu se 

sciea dacă a fost de origine âin Pan- 

nonia sai din Africa, fiind-că se eon- 

fundaseră termenii „Pannonius“ şi 

„Poenus“ (Vopise., Car. 1V). 

D. Waddington susţine că tatăl îm- 

păratului Filip, „nobilissimus latronum 
ductor“ al lui Aurelius Victor, — o 

expresiune care, fie. dis în parentesi, 

ne amintesce cuvintele lui Vopiscus 
despre împăratul Proculus: „domi no- 
hilis, sed majoribus latrocinantibus“ 
(UV Tyr, XID, — d. Waddington sus- 

ține că acel tată se numia „Marinus“ 
şi că a fost apoteosat în Filipopole 
cel din Hauran. Lucrul e cu putinţă, 
cu atât mai mult că tocmai acolo nu 
se sciea, că el fusese bandiţ. Noi lăsâm 
dară în picidre tot ce spune d. Waqd- 
dington despre monete și inscripţiuni 
cu 0£2 MAPINE, deși argumentaţiunea   

sa e departe de a fi suggestivă. Marin 
saii ne-Marin, tatăl lui Filip a fost un 
Saraba din Dacia, după cum un 
Saraba din Dacia a fost şi tatăl cel 
necunoscut a] lui Licinii, ambii din 
regiunea cea caracterisată de căţră, 

Ptolemei prin „oz '40dfov no- . 
zaţodst, 

VIII. ALŢI SARABI ÎMPERAŢI ROMANE 

Dominaţiunea, romană în urma cu: 
ceririi Daciei nu extermninase acolo nici 
poporul de jos, pe cei „păroşi“, „capil- 
latos“, nici casta cea aristocatică, a, „că- 
căulaţilor“, „Sarabast, ba nici chiar 
în sînul acestei caste dinastia, cea re- 
gâscă a lui Decebal. Filip, un Saraba 
ordinar, adecă ne-dinastic, apucă scep- 
trul imperial la 244. Peste 17 ani, la 
261, pe fostul tron al cuceritorului Da- 
ciei se urcă un alt Dac, dar nu Sa- 
rabă ordinar, ci tocmai .din dinastia 
lui Decebal, anume Regiliian: „gentis 
Daciae, Decibali ipsius, ut fertur, af. 
finis“ (Treb. Pollio, XXX Tyr. 1X). 
Acesta, învederâză pe deplin puternica, 
persistinţă a Sarabilor în Dacia un 
secol şi jumătate după mârtea lui Tra- 
ian. Ce-va mai mult; peste vr'o dece 
ani după Regillian împăratul Aurelian. 
retrage din Dacia administraţiunea, ro- 
mană și legiunile, lăsând pe cel-lalţi 
locuitori în voia furtunelor: dar ele- 
mentul cel nedomolit al Sarabilor 
rămâne nestrămutat acolo, şi, după ce 
Roma perde cu totul Dacia, doi din: 
tr'înşii mai isbutesc a deveni împărați 

Romani: la 307 Licinit, despre care 
s'a vorbit deja, iar la 305 Galerii. 

Se repetă mereii că împăratul Gale- 
rii a fost născut în Dacia cea nouă 
sai a lui Aurelian nu departe de Sar- 
dica, adecă aprâpe de Sofia, în Bulga- 
ria actuală, fiind-că Eutropius (IX, 22) 
dice:- „Maximianus Galerius în Dacia
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haud longe a Sardica natus“. In pri: 

vinţa lui Galerii, o făntână mult mai 

sigură decât Eutropius este Lactantius, 

contimpuran cu acest principe, nu po- 

sterior ca cela-lalt, şi carele ne spune 

forte lămurit că Galerii era din Dacia 

cea veche saii a lui Traian, de unde 
mumă-sa, fugise cu dînsul trecând Du- 

nărea de'naintea unei invasiuni a Car- 

pilor, şi prin urmare putea, să fie cre- 

scut în Sardica saii pe aprâpe, dar nu 

fusese născut acolo. Lactantius maj 

adaogă că Galeriu nu era Latin, ci 

barbar din Dacia cea veche, şi anume 
indigen, adecă, Dac, de vreme ce fugia 

de'naintea năvălitorilor străini. Iată 

chiar textul: „Inerat huic bestiae na- 

turalis barbaries et feritas a Romano 
sanguine aliena. Non mirum, cum ma- 

ter ejus Transdanuviana infestan- 

tibus Carpis in Daciam novam trans- 

iecto amne confugerat“ (De mort. per- 

secutor. IX). De aci se explică amicia 

sa cu Liciniii: „veteris conturbernii 

amicum et a prima militia, familiarem“, 
p& care dinsul l'a ajutat a se urca pe 

tron, ast-fel că în același timp Roma 

avea, doi Daci împăraţă. 

Despre Licinii noi scim că a fost 

Sarabă, de 6ră-ce pretindea a fi din 
_n6mul lui. Filip Arabul. Fost'a dre tot 
Sarabă şi Galeriu? 

A-priori se pote răspunde că da, 

căci este de credut că în secolul IV, 

faţă cu agera sistemă romană de des- 

riâționalisare în curs de doi secoli tre- 
cuţi, din întregul popor dacic de altă 

dată numai Q6ră elementu! cel nem: 

duplecat al Sarabilor, eu tradiţiunile 

sale de veche mărire, a putut să pâ- 
streze acea atitudine autoctonă pe care 

Romanii o numiaii „barbaries“. Popo- 
rul de jos, „pletoşii“, „capillati“, afară 

de cei adăpostiţi în creerii munţilor 

sub îndatinata căpeteniă a Sarabi- 

lor, cată să fi devenit de de-mult o   

singură apă cu colonii romani. Dacă, 

dară Galeriu ar fi fost dintre ace- 
ştiia, Lactantius nu putea sl nu- 

mâscă barbar „a Romano sanguine 
alienus*, 

A-posteriori, Galerii: era fârte mân- 

dru de originea sa. Pe când alţii îl 

porecliaii „cioban“, „armentarius“, după 

cum diceaii lui Filip „haiduc“ şi lui 
Liciniu „bădăran“, însuşi Galerii pre- 
tindea, a fi dintr'un nm deesc: „diis 
oriundus“ după Lactantius, saii un n6m 

de balaur: „matre compressa dracone“ 
după Aurelius Victor. 

Consideraţiunile de mai sus ar fi ele 

singure destul de ponderâse pentru a 

ne îndemna să credem că Galerii, ca 

şi prietenul sei Licinii, a fost din ca- 
sta Sarabilor; dar ce-va şi mai ho- 

tăritor este însuşi numele „Galerius“. 

Dacă nu s'ar sci cu certitudine că a- 

cest împărat a fost Dac, numele seii 

„Galerius“ w'ar ave nici o importanţă 
deosebită ; când se scie însă că el era 

nu numai Dac, dar încă se pretindea 

a fi de o origine ilustră, atunci ne is- 

besce împregiurarea că „Galerius“ în- 

semn6ză tocmai „pileatus“, derivând 
din „galerus“ sinonim cu „pileus“ : 

„galerus est genus pilei“ dice Servius 
într'o scoliă la Virgilii, şi prin urmare 

nu este al ce-va decât o traducere la- 
tină literală a dacicului Sara ba. 

Mai este ce-va. Din Dione Crisostom 
noi am vădut că Sarabii eraii la 

Daci o castă nu numai nobilitară, dar 
şi sacerdotală tot-o-dută. Ei bine, Lac- 
tantius (De morte persec,, XI) ne spune 
că muma, lui Galerii cea „transdanu- 

viană“ era o bogată preotesă păgână 

a „deilor de munte“: „mater Galerii 

erat deorum montium cultrix, quae 

sacrificabat paene quotidie et vica- 
rios suos dapibus et epulis exhibe- 

bat“ (cfr. Van Haag, De Galerio Cae- 

sare p. 3).
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IX. OONCLUSIUNEA. 

Am urmărit pe Sarabi începând 

din epoca lui Cesar, când casta lor fu- 

sese organisată de cătră regele dacic 
Berebista, şi pînă la epoca lui Con- 
stantin cel Mare, când Sarabii Ga- 

leriii şi Liciniii reuşesc a se înălța, pe 

tronul imperial al Romei, tâte acestea 
în curs de vr'o patru secali. 

Am urmărit pe Basarabi începând 
dela lupta lor cu Mongolii la 1240 şi 

pînă astădi, în curs de şâse secoli şi 

mai bine, constatând că ei ai fost tot 

o castă nobilitară ca şi Sarabii sub 

Daci, că purtaii la vecini acelaşi epi- 

tet de „Arabi“ ca şi Sarabii pe tim- 

pul lui Ptolemeii şi al împăratului Fi- 
lip, că n'aii incetat nici o dată de a, 
av6 centrul lor, ca şi Sarabii, în 
aceiaşi regiune a Jiiului, în Oltenia şi 
în Haţeg. 

Cun6scem dară o mie de ani din 

istoria Basarabilor, fie sub numele lor 
cel primitiv de Sarabi, fie după ali- 
pirea cătră acest nume a titlului de 
Ban. 

Ne mai rămâne necunoscut; interva- 

lul de opt vâcuri dintre secolii V şi 
XIII; dar pînă şi acest interval se lu. 
min6ză acum pe neaşteptate. Când un 
lan solidar de probe peremptorii de- 
monstreză că un fluvii între anii A—C 

avusese acelaşi curs sub acelaşi nume 
între aceleaşi maluri pe aceiaşi albii 
ca şi între anii H—JL, mai trebui 6re 
demonstrat că. pe aceiași albiă între 
aceleaşi maluri sub acelaşi nume el 
avusese acelaşi curs în intervalul cel 
mijlocii dintre anii D-—QG? O demon- 
streză însăşi logica faptelor, mai probă 
decât ori-ce probă. Aşa dară: 

lo. De vreme ce înainte de secolul 
V şi pe urmă după secolul XII, întâiu 
Sarabii şi apoi Basaradă nui pă- 
răsit nici o dată Oltenia şi Haţegul, 

  

  

deci: tot acolo ai fost ei şi între se- 
colii V şi XIII; 

20. De vreme ce Sarabii înainte 
de secolul V şi Basarăbii după seco- 
lul XII constituia nentrerupt o castă, 

nobilitară, deci: toi o castă nobilitară 
ai fost el şi între secolii V şi XIII; 

30. De vreme ce Sarabii înainte 
de secolul Vaii fost dat Dacilor pe 
cei mai mari regi cu Decebal în frunte 

şi deteră apoi Romei cinci împărați: 
pe doi Filipi, pe Regilian, pe Galerii 

şi pe Liciniii, toţi de o energiă măr- 
turisită chiar de cătră duşmanii lor, 

şi de vreme ce după secolul XII Ba- 

sarabiă au dat Românilor un lung şir 

de eroi ca Alexandru, ca Mircea, ca 
Vlad Dracul, ca Ţepeş etc.: deci: ace- 

laşi rol conducător în capul nâmului 

românesc contra furtunelor din afară 
avuseseră ei şi între secolii V şi XIII. 

In acest mod, pentru intervalul din- 

tre secolii V şi XIII ne lipsesc tex- 
turi, ne lipsesc documente, ne lipsesc 

numi proprii, ne lipsesc amărunte, dar 

perspectiva, istorică nu ne mai lipsesce 

de astă dată: în Oltenia şi în Haţeg, 

luptându-se contra năvălitorilor şi re- 

vărsându-se din când în când asupra 

regiunilor de pregiur, trăia pe atunci 

poporul românesc având Domni din 

casta, Sarabilor, ascuns în munţi 

ca o comâră depusă de Traian şi pă- 

zită de urmaşii lui Decebal. 

Iată, cine, iată de când, iată de unde 
sînt Basarabii. 

v. Sărdbar, 

Basarâbiă s. Besarăbiă, s. f.; t. 
de Gâogr.: 10: actuelle Bessarabie, pro- 
vince entre le Pruth et le Dni6ster ap- 
partenant ă la Russie; 20. avant 1812, 
la partie sud-est de la Moldavie avoi: 
sinant les bouches du Danube et la 
Mer-noir; 30. avant la moiti6 du XV-e 
si&cle, la Valuchie entire.
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Sub numele actual de Basarabiă se 
înţelege întrâga regiune a României 

dela Prut spre resărit, pe care şi-a 

annexat'o Rușii la 1812 şi care se com: 
punea atunci din trei părţi: aşa numita, 

raiă a Hotinului, supusă d'a-dreptul Tur- 

ciei; o porţiune din Moldova de mijloc; 
şi mai jos, posesiunile tătărescă şi tur- 

cesci dintre Prut, Nistru şi Marea- 

-nâgră, cari numai acelea se numiai 

Basarabiă. 

Înainte de 1812, Basarabia era si- 
nonim cu Bugiac, aparţinând Tăta- 

rilor, afară de oraşele mărginaşe Ismail, 

Chilia şi Akerman, pe cari le stăpâniaii 

Turcii (Sulzer, Gesch. d. ţransalp. Da- 

ciens t. 1 p. 376; Peyssonel, Commerce 

de la Mer-Noire, t. 1 p. 304). 

Cantemir, Chron. II p. 371: „Basa- 

rabia, sai precum noi acum cu nume 

tătărăsc îi dicem, Bug6cul...“. 

Cu acest înţeles, ce-va mai lărgit, 

ne întimpină Basarabia deja în secolul 

XVI ca un nume vechiu, de 6ră-ce Po: 

lonul Broniowski, care sceriea pe 131579, 
dice: „Moldaviae seu Valachiae inferi- 

oris pas, quae olim Bessarabia 

dicta fuit“ (Broniovius, Tartariae de- 
scriptio, ed. 1595 p. 2), vorbind despre 

întrega, zonă danubiană a Moldovei pînă 
la Marea-nâgră,. 

Tocmai acest teritorii, aşa cum îl 

înțelege Broniowski, în prima jumă- 

tate a secolului XV aparținuse Mun- 

teniei, ai carora Domni Basa: 

rabi erai: „stăpâni pe Dunăre pe 

ambele maluri pînă la Marea-n6gră“, 
iar 'Târa-Românâscă peste tot, dela 

Severin pînă la Chilia, se chiima Ba- 

sarabiă, adecă „ţâra Basarabilor“. 
La 1396, Vlad-vodă Dracul, resculân- 
du-se contra tatălui sei Mircea cel 

Mare, se întitulă: „Waywoda Bessa- 
_rabiae nec non Comes de Severino“ 

“ (Dogiel, Cod. diplom. 1, 623). Insuşi 
Mircea îşi dă acelaşi titlu în unele 

  

acte internaţionale (Ulianitzki, Mare- 

pian p. 18, 14 etc.). 

In scurt, numele Basarabiă este o 
simplă suvenire a vechii dominaţiuni 

a Basarabilor peste gurile Dunării, 

atunci când dinșii au fost cuprins şi 

Dobrogea, 

Poporul român din Basarabia nu'şi dă 

nici o dată numele de Basarabeni, ci 

numai pe acela de Moldoveni, după 

cum face și poporul român din Buco- 
“vina. Ruşii de asemenea le gic Basa- 
rabenilor : MonmoBanrr. Limba este mol- 

doven6scă,; se vorbesce moldove- 

nesce. 
v. Basarabă. — Bugiac. — Dobrogea.— 

Hotin... 

Baâscă, s. f.; toison. Un cuvint 

forte preţios din mai multe puncturi 
de vedere. Astăi dialectul daco-român 

nu are decât un singur termen lână 

pentru „laine“ şi pentru „toison“, 

adecă pentru cele do& noţiuni pe cari 

le deosebia şi limba latină prin “lana 
şi „vellus“. Macedo-românii, din con- 

tra, aii păstrat do& vorbe separate: 

lână=lat. lanam, şi bască cu sen- 

cul de „vellus“ sai „toison“. Acest 
bască a, existat, Gre-când şi la Daco- 

români, dar s'a, conservat o singură 

dată întrun singur text, anume în 

Psaltirea, Şcheiană, scrisă înainte de 

1500 în Transilvania (ed. Bianu, 1889), 

unde ne întimpină anume în ps. LĂXXI 

v. 6: 
Deştinge-va ca Descendet sicut 

ploa spre bască... pluvia in vel: 

lus... 

La 1577, când Coresi copiă acelaşi 

text care este în Psaltirea Scheiană, 
vorba bască nu se mai obicinuia în 

graiu, şi de aceea dinsul a înlocuit'o 

prin lână: „deştinge-va ca ploaia spre 

lână. 

În terminologia cea păstorâscă a Ro- 

a
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mânului elementul slavie nu j6că vre- 
un rol; şapoi la Slavi nu se află nici 
un cuvînţ care să se potă apropia de 
bască. Elementul turanic, prin Pece- 
negi şi prin Comani, a, lăsat câte ce-va 
ciobanului român; dar nici la Turani 
nemic de felul lui bască nu se găse- 
sce. Marea, majoritate 'a graiului no- 
stru p&curăresc este latină pe de o 
parte, pe de alia autoctonă, anteri6ră, 
cuceririi romane, cum sînt, bună-6ră : 
hrândă, urdă, jintă ete. Nefiind latin, 
bască să nu fie 6re dacic? 

In adevăr, 
semnsză întocmai ca la noi „toison“; 
şi negreşit Daco-românii nu Paă îm- 
prumutat cine scie când din Epir, ci 
trebui să fi fost un antic termin co- 
mun tuturor Tracilor, remas moşte- 
nire Albanesilor dela, cei trans-danu- 
biani, far noue dela Daci. 

Gustav Meyer (Etym. Wtb. d. alban. 
Spr. pag. 28) bănuesce- că albanesul 
baskă pâte să fie înrudit cu vechiul tra. 
cic faoodoe, fiind-că Lagarde (Gesamm. 
Abhandl. 275) derivă pe acest favodea 
din zendicul vareca „păr“, ast-fel că 
Bevodga ar fi o asimilaţiune din 
Baegodea, far albanesul baskă din 
varskă. Acâstă etimologiă nu se sus- 
ține, căci: 10. forma dacică baskă pro- 
beză că şi 'n cea albanesă n'a fost 
nici un 7; 20. glosele antice, citate 
chiar de Lagarde și de Meyer, sînt 
unanime a da tracicului faoodoa sen- 
sul precis de „piele de vulpe“, Btimo- 
logia daco-epiroticului bască, după noi, 
este cu totul alta. 

In. limba, indo-europeă primitivă se 
constată, o radicală va, care prin deter- 
minativele r' şi s s'a diferențiat în sub- 
radicale var şi vas, ambele însem- 
nând „a acoperi, a îrnbrăca“. Din sub- 
radicala var se trag cei mai maiţi 
termeni cu sensul de „laine“ şi „toi- 
son“; sanscritul „urna =varna, grecul 

la Albanesi baskă în-- 

BASM 

  

  
| 
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“Go 
toos=Fâoos, slavicul „vliina“, latinul 
„vellus“, goticul „vulla“ ete, dar tot- 
-o-dată şi unele cu sensul” de „vâte- 
ment“: sanscritul „varutra“, seandi- 
navul „veria“ şi altele (Pictet, Origines?- 
II, 30—31, 384). Tot aşa din sub-ra- 
dicala paralelă vas, alăturea cu ter. 
menii însemnând „vetâment “, între 
cari şi latinul „vestis“, a putut să se 
desvâlte pe alocuri semnificaţiunea 
„laine“ saii „toison“, care ne întimpină 
în tracicul baska=vaska din Vvas 
cu sufixul -ka. 

Ori-care ar fi însă originea cuvîntu- 

lui bască, noi ne mulțumim a sei că 
el este tracic, fără a fi vre-o neapărată 
trebuinţă de a ne urca mai sus la un 
prototip indo-europeii. 

v. Brangă. — Cioban. — Lână... 

Băse —v. Băsesci. 

9 za une-ori bâsmu (plur. basme j 
şi basmuri), s. n.; conte populaire,j 

conte bleu, conte feerigue. Ramura 

mai importantă din literatura 

poporană a ori-cării naţiuni, basmul 
pentru Români în parte este “ce 

mai bogat işvor de credinţe sâi noț 
ţiuni mitologice şi de date linguistice 
ast-fel că „Etymologicum Magnum Ro- . 

maniae“ e dator a. da acestui cuvint 

-un loc de ondre cu totul excepţional, 

cu atât mai vîrtos că originea şi na- 

tura, basmului sînt: pînă acum nesce 

enigine, pe cari sciinţa, contimpurană, 

în loc de a le limpei, le-a întunecat 
“şi mal mult prin fel de fel de teorii 

subiective : ba teoria cea solară a lui 
Max Miller, ba, teoria cea met&orologică 
a lui Adalbert Kuhn, ba teoria, cea de 

migraţiune din India a lui Benfey, ba 

teoria. cea apimistică a lui Tylor, ba 
câte altele, tâte aprâpe de o potrivă 
false. a 

Cea, de *ntâiă adunare sistematică 

Aita 
Coruai 

ast
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de basme în literatura europeană în 

genere a fost acea germană a fraţilor 

  

Grimm 141819; tot dot fraţi Germani, 
Artur. şi Albert Schot, ai publicat 
nemţesce la 1845 prima colecţiune, şi 

0 colecţiune fârte seri6să, de basme . 

române în specie, adunate anume în . 

Banat. Românesce însă ni se pare că 

nu s'a dat la lumină nici un basm 

pînă la 1803, când Filimon. sc6se pe 

„Român Îi Dăsdrăvan“ în giarul „Te: 

ranul Român“. De atunci colecţiunile 

sai înmulţit şi se înmulţesc mereii, 

bune şi mediocre: Fundescu (1867 

N. D. Popescu (1874—85), D. Stăn! 

cescu (1385), Hinţescu ( (1879), Sbie 5, 
(1886), Pop- Reteganul (1882— 88) “Şi 

alţii, jar în fruiitea tuturora, ca ade- 

veraţi maestri: Petre Ispirescu şi Ion$ 

Crângă. In acest mod noi aveni deja 

destule specimene din Țera-Roniânescă, 

din Moldova, din Bucovina, din Ar- 

d6l şi din Banat, ba încă şi dela Ma- 

cedo-români, graţiă mai ales 'lui Dr. 

Obedenaru. 

__ Cuvîntul nostru basm este de origi-|, 

nea slavică, însă numai ca, material 
brut, 

Românii împrumutară pe calea căr- 

turărâscă pe paleo-slavicul gacun „fable“, 
care nici o dată nu însemnâză la Slavi 
basmul proprii dis, „conte“, ceea ce se 

chiamă. rusesce „ckaska “, polonesce 

„bajka“, bohemesce „bâgka“, hbulgă. : 

resce şi serbesce „prikazka“. In limba, 
literară, sub formele ba snă şi basnuj 
cuvîntul cel paieo- slavic a păstrat la, 

noi tot-d'a-una sensul seii primitiv de 
„fabulă“ sai „apolog“ cu nuanţa, cea 
obicinuită "de „minciună“. Bună-6ră : 

Noul Testament 1648, Epist. Petri 
IE, I, 18: 

„..nu îmblănd a. non” 6ăim 
după basne cu doctas fabulas 
măestrii am ară- secuti notam fe- 

tat. voao... cimus vobis... 

  
j 
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Biblia Şerban-vodă, 1688, Sirach 
XX, 21: 

Omul fără Homo sine gra- 

hară, basnu tia, fabula in- 

fără vreme... tempestiva... 

Cantemir, Chron. I p. XLII, LXV: 

„nu istorie, ce „„non historiam, 

basne... sed fabulam... 

Acelaşi, Ist. Ieroglif, (MSS. în Acad. 
Rom.) p. 206 a: „la viclian parola dum: 

nezăjuscă și basna poeticiască, tot o 
cinste au... 

Miron Costin, Letop. Ip. 59: „Acea 

Alexandrie minciunoasă ce pre limba 
romănâscă, plină de basne...* 

Ţichindl, Fabule 1814 p. 13:: „Aşa 

dară ne învaţă pre noi acâstă basnă,, 

că n&mul omenesc nu poate fi norocos 

fără stăpânire...“ 

A. Pann, Povestea vorbei: 

A , fe pă 
Câte basne firoscoşii Ve 

Unde-va spunea 'n vil6g, iv 

Şi ei ca năbădâioşii 
Alergam s'ascult cu drag... 

Ibid. 175: 

Neputând să se 'nţelâgă, 
In v6e nu se mai împac, 

Ajung judecăți să tragă, 

De basnu ?n lume se fac... 

Filimon, Ciocoii vechi p. 236: - 

„— Ce spui tu mă, Tomo! exela- 

mară, ciocoii cu mirare; sînt astea ade- 
vărate ? 

„— Adevărul curat, fraţilor. 

— Bree! dar asta sâmână a ba.- 

S n u. 
v, Basnă. 

Pe acest basn graful poporan l'a 

prefăcut foneticesce în basm şi i-a dat 

sensul precis de „contâ, făcendu'l 
ast-fel să nu, se mai confunde cu no- 

ţinea de „făble“ şi mai cu samă cu 
acea, de „mensonge“, căci ţeranul, după 
cum vom ved6 mai lu vale, crede în 

A 
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posibilitatea, şi chiar în realitatea, ce- 
lor povestite în basme, încât pentru 
dinsul basmul e departe de a fi min- 
căună, iar când recunâsce şi el că e 
minciună, atunci nu este basm țeră.- 
nesc, ci basm din lume, ca în 
"oraţia de nuntă din Ialomiţa : 

Poftiţi de "nchinaţi o dată, 

V8 udaţi gura căscată, 

Ş'o treceţi din mână ?n mână, 

Să ne daţi pe acea dină, 

Ca s'o ducem la 'mpăratul 

Şi să contenim tot sfatul; 
Nu gândiţi că vorbim glume 
Ori niscai basme din lume... 

(G. D. T., Poes. pop. 12). 

Din dată ce nu-i vine a, crede într'o 
naraţiune ce i se presintă sub numele 
de basm, ţăranul caută a" da un epi- 
tet, prin care so înlăture din sfera 
basmelor proprii dise. Aşa este basmul 
cu cocoşul rosu, numele unei 
glume copilăresci ajuns a fi o locu- 
ţiune proverbială cu sensul de o fle-: 
căriă fără sfîrşit (v. Cocoş). Astfel e, 
mai cu deosebire, aşa numitul basm 
cu minciunile, al căruia VsușI 

numele arată că, Dontru popor cele- 
lalţe basme nu sînt de loc cu min- 
ciuni. În acel basm cu minciu- 
nile (Fundescu, p. 98) un herghelegiii 
îşi perde herghelia într'un dovlâc sai 
întrun pepene şi o tot caută în zădar 
trei dile, apoi pe capul unei albine, în-. 

cresce un . jugate . Ia, plug cu un boi, 
nuc etc., adecă nu se povestesce lu: 
cruri supra-naturale, ci se îndrug 
nesce absurdităţă, ar poporul face tot- 
d'a-una 0 mare deosebire între supra- 

- natural şi între-absurd. In“âbsură el 
nu crede, în supra-natural — da. 
“Tranşiţiunea, logică a, paleo-slavicu- 

lui basni_„fable“ la românul bas 
„conte“ se explică, prin strînsa înru- 
dire a ambelor genvai de “naraţiune, 

BASM 
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Latinesce, ca, şi grecesce, ele purtai 
unul şi același nume: fabula, uâoc. 
Fabula nici nu este alt-ceva decât; o 
aplicaţiune didactică sai etică a parti- 
cularităţii luate din basm că dobitocele 
vorbesc ca şi 6menii, adecă este un 
produs al basmului, o micşurare a lui, 
o „fabella“ din „fabula“, după cum o 
şi numesce Quintilian: „Aesopi fa- 
bellas, quae fabulis nutricula- 
rum proxime succedunt“ (Inst. 1, 9). 
Este probabil că din latinul făbula . 
Românii, după legile fonetice "CURS: 
scute, îşi vor fi format din capul locu- 
lui făură, care însă ciocnindu:se la, 
noi cu omofânele fâur „ferar“ Ş 
făur „Februarie“, a căutat să dispar 
din graiu, înlocuindu-se măi târdiii 
prin basm şi prin poveste, carinu 
provoca nicio confusiune. 

  

     

  

“Sinonimul ; întrebuințat 
mai cu deosebire în Moldova, este de 
asemenea__paleo-slavic: nopters ; fa 

- Slavi însă el însemnâză naraţiune în 
genere, chiar o relaţiune curat istorică, 
une-ori roman, nici odată basm, 

Deja în vechile texturi basnă şi 
poveste figurâză câte-o-dată alătu- 
rea, ca sinonimi, dar nu cu sensul de 
„conte“, ci cu acela de „l&gende, 
„râcit fabuleux“, de exemplu la, Ure-- 
chia, Letop. I p. 96: „ca neşte oamini 
neaşăzaţi şi mai mult proşti Şi ne- 
cărturari, ce şi ei au scris mai mult 
den basne şi den povâşti..“; pa- 
sagiu pe carel putem „opune acelaş 
din A. Pann, Moş-Albu, Ip -299 od 

mis. 

Lp 

dt 

reunea, pa Să Şi basne, Scio > poveşti pr6 

pdf ghicitori ; a? ” 
"Dă âceea îl şi tot chiamăkfetele la şegători.. 

4 

Alăturându-se ambele pasage, se 
vede lămurit marea deosebire între j 
sensul literar şi între acela poporan 
al sinonimilor basm şi poveste. Cu 
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S.: sensul cel poporan ambele cuvinte dreptul de a reveni la fabulă ca 
I figur6ză la A. Odobescu, Scrieri [1 p. produs al basmului, v_i ai AN 

511: „treptele de jos ale naţiunii, unde v. Poveste, Nast AN 
d basmele, poveştile, cântecele şi Le poata) Semlu, | 

sorta ai ţinut loc pururea de cri- In literatura, poporană basmul ocupă 
S6ve domnesci şi de pisanii ctitori- întocmai acelaşi loc ca rOTanul 
cesci...« în literatura cea ea__cultă, şi de aceea, 

Pentru a, diferenţiă cei doi sinonimi, unii le cuprind pe pe amindoă sub aceiaşi 
N a cuvîntul poveste trebui luat, cum rubrică de „ficţiune“, o caracteristică 
SL se şi iea pînă la un punct în popor, cu desăvirşire nacorectă. Basmul, ca şi 
U Meu înţelesul de ori-ce fel de naraţiune, romanul, represintă fie-care câte o 
TR fie legendă, fie sn6vă, fie anecdotă, fie realitate, realitate în totă puterea cu- 

„povestea vorbei“ | după cum dicea vînțului, dar do& realităţi fârte aife- 
Grte nimerit Anton Pann „n cari nu rite, aprâpe antagoniste. 

pra-natural, [pe când basm este şi j a pas de difiârence fondumentale entre 
remâne nundai conte bleu“, numai | le conte et le roman; Pun et 
„Măhrchen“, numai: Vautre sont des narrations men. 

songăres ou regardâes comme telles: 
Şi eu încălecai pun gătej uscat, -£ Tout ce qwon peut dire, est due a : 3 i Să fie basmul băsmuit şi 'n alt sat... ! conte est le terme gân6rique puisqu'il 

(Stăncescu, fasme, 164, 328). | | 

Y V e zau fie ca miraculos sai su. - / TLittre (Dict, v. Conte) dice: „Il n'y 

    
  

3 s'applique ă toutes les narrations fic- 
Si p._tives, depuis les plus courtes jusqu'aux 

Astfel, de exemplu, „Păcală“ nu | plus longues. Le roman ne se dit que 
este un basm, ci numai o poveste, |! de celles-ci. Un conte de trois pages 
căci tote | păcăliturile lui sint forte fi. ! ne s'appellera jamais un roman, tandis 

resci, afară de singurul epizod al îlue- | : quun roman est, dans toutela rigueur 
rului celui magic, care însă este îm- |: qu mot, un conte suffisamment long. 
prumutat dintr'un deosebit Basm, cu- “La nouvelle ne se distingue pas 
noscut mai pretutindenea şi publicat non plus au fond du conte ou du ro- 

„în versiunea germană sub tithu! „Der | * man. Dans usage ordinaire, c'est un 
Jude im Dorn“ în colecţiunea fraţilor |: roman de petite dimension dont le; N 
jOrimm (v. Păcală). În poveste ele- |: sujet est present comme nouveau ou | 
iment supra-natural nu există de loc; „peu ancien, ou avec des dstails incon- i 

ji în fabulă sai apolog elementul nus jusqw ici. Ă 
cel supra-natural al vorbirii dobită- — Sînt Iu filosofii aşa numiţi 
celor este o simplă convenţiune, o positivisti ! Pentru dinşii în lumea în- “ 
stravestire care nu înşâlă pe nimeni, trâgă nu există TIGTRIC EGAL aumial - ' 
pe care nimeni n'o iea ad-litteram, şi rapottălîntrs dimensiuni. Romanul e /A p., 
care, deşi născută din popor, totuşi mai Tunig, fuvelă €_mai scurtă, basul 
s'a făcut mai a-casă în literatura cea e şi Tung şi scurt, câte-trel6 Ia 

  

, ve . , . Pa camee cultă; numai în. ra-naturalul. | tri yă ToinCIUnă Bar TAtIOR TAGITSOII 
constituă un element esenţial. găre“, adecă: minciună mai lungă, min- 

După ce am deosebit basmul de fa.- ciună mai scurtă, minciună mai aşa 
„bulă şi de: poveste, s%l studiâm saii aşa, Iată totă deosebirâa cea ma- 
acum în specie, reservându-ne însă A caronică,   
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Lăsând de cam- dată fa 0 parte 
basmul, să ne întrebâm : romanul 

şi nuvela sînt ele minciuni? Un 
romancier adevărat, un Dickens, un 
Balzac, un Thakeray, nu face alt ce-va 
în privinţa realităţii celei concrete de- 
cât ceea ce face algebra în privinţa 

adecă din ceea, ce în rea-- . aritmeticej, 

"+ litate ne întimpină la fie-care pas ca 
figure saii evenimente deosebite, îm- 
„prâştiate, individuale, romancierul abs- 
trage tipuri de figure şi tipu ră de eve- 
tiimente, _pe_cari le grupsză _apot în- 

PENIS i   

In loc de a aritmetică : 121, 
142, 1438..., romancierul ne dă: 

BASM 

Pa 

A+B. Ore 4+B să fie o minciună?: 
Tot aşa face”şi nuvelistul, . tractână 
un epizod acolo unde romancierul trac- 
teză, o vastă totalitate. Cand un ro- 

ancier sai un nuvelist ne-ar da ti- 
puri false şi când le-ar grupă fals, 
numai atunci ar fi o minciună, dar 
atunci nimenea nui citesce! O min- 
ciună nu pâte trăi, 

sofia positivistă, dar romanul şi nu- 
vela. vor trăi, căci ele nu sînt min: 
ciuni: ele nu face decât a, reduce arit- m , 

Arilor., Şi 

produce şi el o realitate. 

Nu în lungime. consistă deosebirea 

între roman Săi nuvelă de o parte. şi 
între basm de alta, ci mai întâii în 

age na sferelor respective. Roma- 
nl şi nuvela,” începând dela Paphnis 
şi Chloe a lui Longus, incepând dela 

  - NN 

Satyriconul lui Petronii, ba începând 
chiar dela specimene chinese, indiene, 
egiptene şi asiriene, aparţin numai 
literaturei culte, sînt crea. 

[iuni exclusiv individuale, nici 
i odată. o operă colectivă anonimă a. 
„+ pop6relor, după cum este basmul. Nu 

Nu va taăi 0 

$ 

etica fenomenelor jar eleepratipu - 
dacă basmul trăesce şi el, 

"r&osce 48 Când e lumea, probă că zf 
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e deosebire de mai scurt și mai.lung, 
ci este deosebire de  euli sati individual ] 
şi de le poporan saii colectiv. Dar e 9 N 
deosebire de Sfere nu este încă destul de . 
caracteristică! Un individ de genii, un 
Hoffmann sai Edgar Poe, aparţinând 
pe deplin literaturei culte, pâte să scrie 
totuşi un basm, fără a trece prin a-: 
cesta în literatura poporană. „Orlando 
furioso“ al lui Ariosto şi „Gerusalemme 
iberata“ a lui Tasso sînt ţesături de 
basme, ca şi multe alte opere curat - 
individuale. din vâcul de mijloc sai 
din alte epoce, şi totuşi ele nu sînt 
poporane, chiar atunci când sînt. in- 
spirate din popor, -ceea, ce trebuia să 
se fi întămplat f6rte adesea. Şi'n lite- 
ratura cultă, prin urmare, se pote fu- 
rişa, basmul; el_va, fi însă acolo ea o 
plantă exotică, care pote să fie fromâsă, 
| d 

pote să placă, după cum este la noi, 
de exemplu, Basmul cutare sai cutare 
eşit; din fantasia lui i Delavrancea, Deo- 
sebireă dată, care ng preocupă, trebui 
să consiste nu numai în sfere, ci mai 
ales în naţura, diferită a celor doă Tea 
lităţi, din cari una se resfrânge în [/ 
roman şi în nuvelă, ea. lalţă n. basm. 

În adevăr, omul, ta şi alte fiinţe 
organice, , „trăesce nu o singură viâţă, 
ci do5 vieţe : vi6ţa veghiării şi 

vi6ţa somnului. Ceea ce: facem 
noi în veghiăre, ceea ce lucrâm, ve- 

dem, simţim, cugetâm, este o reali- 

tate; dar nu mai puţin reali fate, 

“deşi de o altă natură, este ceea ce fa. 

cem noi, ceea, ce lucrâm, vedem, sim- 

țim, cugetâm în stare de somn, adecă 
în-vis. ŞI omul primitiv crede de o 

potrivă, cu acelaşi tăriă de -convie- 
țiune, în ambele aceste realităţi. 
„Ca şi copilul — dice forte bine: ilu- 
strul filolog: &ngles Sayce (Science of 
language, II, 290) — el nu pâte să i 
deosebâscă, limpede una de“alta starea ! 
de veghiăre şi ceea ce vede: în vist, . 
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Romanul şi nuvela oglindesc întrun 

mod algebraic realitatea veghiă- 

„rii; basmul, tot într'un mod algebraic, 

este a 0 oglindă a vealităţii vi- 
mamei 

"DB. Săfnânu (Ist. Filol. române p. 360) 
dice: „In timpul din urmă, d. Hasdeu 

a expus, într”o serie de prelegeri uni- 

versitare, o nouă teoriă deşpre for- 

maţiunea basmelor. După d-sa, expli- 

caţiunea, elementului antropologic saii 

a miraculosului din poveşti o pote da 
numai visul, care, asemenea basmului, 

nu cunâsce nici timp nici spaţii. Ast- 

fel într'ambele aceste elemente, deo- 

potrivă caracterisate prin fenomenul 

miraculosului, n'ar exista nici o deo: 

sebire esenţială...“ » Teoria mea este 

nouă numai fiind-că omenirea a uitat'o 
de vr'o cinci-spre-dece secoli, în cursul 
cărora sciinţa nu s'a ocupat de loc 
cu literatura, poporană. Aesstărteeriă 

pare a şe_fi născu şcâla neo-pla- 

tonică din Alexandria, şi anume în 

gieerul martirei Hypatia, ultima radă | 

a filosofiei antice, Se scie, cu ce ne'. 

povestită barbariă calâii patriarcului 

Ciril sfăşiaseră în bucăţi _pe marea 

profesâre de filosofii a Museului din 

Alexanăria, în momentul —eblar când 

sublima virgină se ducea a'şi face cur- 

sul despre armonia _ între Platone şi 

Aristotele. Oparele e, afară de uăTrâg- 
ment astronomic, aii fost tâte nimicite 
de cătră s&lbatecele fiare, cari cutedai 

a vorbi în numele lui Crist. Din feri- 

cire, cel mai iubit elev al Hypatiei a 
fost tocmai un episcop creştin, nobilul 

Synesius. Intre altele, Șunesius ne-a, 

| lăsat. un tractat „despre vise“, „regi 

“ tvurviov 4dyoşt „ pe care'l închinase 
magistrei sale Hypatia „râ grioooyq“, 

şi ?n care spune în trâcăt, ca ceva 
cunoscut deja în şeâla de atunci -din 
Alexandria, că originea, miturilor este 

în vise: „ueois 1âv îvurviov dvies oji 

. 
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uădoi“ (Synesii Opera, Lutetiae 1623 
p. 157). Aşa dară, dacă nu teoria mea 

cu damăruntul, cel puţin „le bout 

d'idâe“ se datoreză Hypatiej. 
Rare-ori mi se 'ntâmplă a îmbrăţişa 

vre-o aserţiune a lui Schopenhauer; 

dar tocmai de aceea sînt pentru mine | 

fârte importante acele puncturi, în cari i 

noi ne putem întălni, căci îmi die a-! 
tunci ei însumi: dacă un lucru are | 

același aspect pentru un ultra-pesimist | 

şi pentru un ultra-optimist, este cea 

maj sigură dovedă despre veritatea 

aspectului. 

In studiul sei „Versuch iber Gei- 

stersehn“, Schopenhauer dice: „A lua: 

visurile drept un simplu joc al cuge- 

tării, drept nesce simple imagini fan-. 

tastice, este a fi lipsit cine-va de re., 

flexiune sai de bună-credinţă, fiind în- 

vederat că visurile sînt cu totul alt 
ce-va. Imaginile pornite din fantasiă— V 

sînt slabe, palide, fragmentare, unila- | 

terale, şi atât de efemere încât prin 

fantasiă noi abia în curs de câte-va, 

secunde ne putem creă în minte ima-i 

ginea unui om absent. Pină şi fantasia ! | 

cea, mai viuă mare nimic comparabil 

cu acea realitate palpabilă (hand: 

greifliche— Wirkliehkeit)—pe. care--ne:9 

dă visul. E cu totul fals de â explica 
acest fenomen prin aceea că imaginile” 

fantasiei sînt tulburate şi slăbite prin 

impresiunea produsă asupra lor de 

cătră lumea exteri6ră. Chiar în liniştea 
cea mai adâncă a nopţii celei mai în: 

tunecâse, fantasia nu pâte să producă 7 

nemic care să se apropie măcar de “- 
evidența şi de corporalitatea cele 
ohiective ale visului (obiektive An- 
schaulichkeit, und - Leibhaftigkeit des 

“"Traumes). Apot imaginile fantasiei sînt 

tot-d'a-una provocate de asociaţiuni de. 

idei sau de alte motive, şi omul are 
consciinţă de arbitraritatea lor; pe 

când visul, din contra, ni se impune
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nouă ca ce-va de tot străin, ca o. uşor cu o peniță pe obraz pe când 
lume exterioră, independinte de voinţa dormia, şi visa că este torturaţ. nOstră şi chiar contrariă voinţei n6- Ce urmâză de aci? In_vj OD / 
stref, . 

basm, piticul devine uriaş, totul cresce,  ! 
Schopenhauer conchide că omul po- totul se măresce, totul iea Proporţiuni '- 

sedă pentru "IS un deosebit organ, gigantice. | »Lrau organ“, „organul visului“, prin Acâstă trăsură caracteristică a yi- 
care vede, aude, simte. Dar un singur Sului, şi ce-va maj mult decât numai_ 
Organ are o singură misiune : ochii de atâta, ni-o deserie cu o admirabilă pla- 
a ved6, urechile de a audi, mânile de sticitate următorul scurt basm roma. 
a pipăi etc, pe câna organul visului nesc din colecţiunea, lui Ispirescu, în- 
întrunesce t6te acestea, deci nu este titulat „Sufletul“ (Legende, ed. 1872 
un organ, ci un organism, un complex p. 119—23): de organe. Omul dară, după Schopen- „A fost odată dor muncitori, Prie- 
hauer, are doă organisme deosebite, tini din copilăriă,  ori-ce găsiaii de _ 
prin cari trăesce în doă lumi, în qo& muncă, lucrau împreună, şi nici odată 
realităţi: realitatea Veghiării si rea- nu se despărțiaă. Şi ca să nu Ș6dă 
  Jitatea somnului. Negreşit, prin strînsa Mtrunire a aribelor organisme în acelaşi individ, elemente din starea de vVeghiăre se Tesfrâng în somn Şi, vice-versa, ele. mente din somn se pot resfrânge în starea de veghiăre. Elementul cel maj important de acestă natură: r es- !frângerea somnului în ve. |&hiăre, este basmul, care constituă. !. : pentru om |j Ura VIS [ui „0 literatură întemeiată “şi ea, ca şi | acea a. veghiării, pe observaţiuni, dar observaţiuni nu prin organe corporale, ci prin cel-alt Organism, “prin »Traum- organismus“ al lui Schopenhauer, Visul însoţesce tot-d'a-una somnul, deşi nu tot-d'a-una omul şi”] aduce a- minte. Şi este sciut de de-mult că: cu cât omul e maj primitiv, mai in= cult, mai natură, cu atâta maj bine el îşi. amintesce visul cu tâte amărun- tele lui. 

"Alfred Maury a, scris 9 carte în- tregă pentru a dovedi că visul. resultă 
din împresiuni „exteridre primite de corp. În, titipul  soaniălui. Descartes, dice el, ă fost pişcat de un purice şi 

fără trâbă, nu se coaiait la nici un fel de muncă; puneaii mâna, Şi la una, şi la alta, numai să nu se lenevâscă,. Dacă întrun loe nu găsiai de muncă, ei se duceau în altă parte. Şi la camp, + Şi în oraş, ei munciaii la ori-ce le eşia înainte, numai să trăiască cinstiță--şi „cu frica luf Dumnedeii. Mergând odată, pentru muncă la un sat, şi fiind tim. pul frumos şi noptea, recor6să, mer- seră, merseră pînă în revărsat de gio. . Ajunseră întro poiană, verde şi fru- 
m6să, cu fel de fel de floricele; se pu- seră a se odihni şi a trage câte un puii de somn, mai cu samă că erati şi obosiţi de drum. Pe unul dintr'înşii, 
cum puse capul jos, îl fură sântul ; celalalt însă, nu sei cum, nu sciă de ce, dară nu'l putea, fura somnul, nici câţ 
al da în cremene. Se întârse pe.o parte, se întârse pe alta, să adârmă nici de- cum ; strinse ocpii cât putu, şi cu tâte 
acestea nu fu putinţă nici măcar a . aromi; par'că ar fi fost cu ochii în sre. Dacă VEdu şi vedu, se puse şi 
el pe brânci cu cotele pe pămînt şi cu capul rezemat de mâini, şi privia visă,  că/] străpunge o sabiă. Insuși la tovarăşul sei cum dormia de dulce. - 

Maury a, pus pe un amic să-l gâdile - „Era jumătate de ora de când pri- 40,855, II. 
| 16 
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via el ast-fel; când de odată se sc6lă 

în sus şi rămâne cu gura căscată, vE- 

; dând un porumbel alb care sbura pe 

dWasupra omului adormit, şi pe care 

nu-l băgase de samă pînă aci. Şi fiind- 

că era aşa de jos, credu că ar pute 

să] prindă cu mâna; dară unde! că 

porumbul, cât de bland se părea a fi, 

avea, aripi, bată-l nevoia, şi sburând 

mai cât colea, se puse jos. Omul no: 

stru se iea după dînsul; porumbul 

sbâră mai "nainte, şi tot ast-fel. tre- 

cură livedea cu floricele şi cu iarba 

verde, pînă ajunse la un crânguleţ. 

Acolo dete peste o căpăţină de cal, pe 

care pl6ia şi s6rele o albise ca osul 

de fildeş. Porumbelul întră pe gură, 

și sări afară prin locul ochilor, mai 

întră şi eşi de mai multe ori; apoi 

eşind se scutură, şi părea a se veseli, 

luă iară drumul ca mai “nainte, sbu- 

rând cât colea şi uitându-se la om ca 

cum l-ar fi gis, vino după mine; şi 

merse şi merse pînă la o măgură, 

unde porumbelul se înălţă pină în 

slava cerului de. nu-l mai puteai vede. 

Omul nostru se gătia a se întârce 

credând că norii ali luat pe porumbel, 

când de odată îl vădu că se coboră în 

jocuri, iute ca o săgstă; şi luă dru- 

mul înapoi pină la tovarășul ce r& 

măsese dormind. Aci, se puse pe frun- 

tea lui şi peri. Atunci se culcă şi o- 

mul nostru, şi îndată adormi, par'că 

Par fi lovit cine-va cu muchea în cap. 

După ce îşi făcură povara de somn, 

se sculară şi se gătiaii a'şi urma calea, 

când omul pe fruntea căruia se pusese 

porumbelui dise : 

— Ce vis frumos am visat! 

i Ce vis? Şi e ce ai ă vădut? dise 

cela; lalt. 

a Dădusem cu mâna în foc. Se 

facea că eram pe o câmpiă frumâsă. 

şi. plină de flori. După ce am âmblat . 

cât-va, am ajuns la un palat numai 

  

  

de marmoră. Am intrat acolo, şi aşa 

de bine ce'mi părea, ca cum ar fi fost 

al mei. Am intrat pe uşă, m'am pre- 

umblat prin tâte odăile, săriam pe fe- 

restre şi iară întram. Era acolo nisce 

scaune şi paturi numai de mătase. O: 

glindi mari cu cercevele de aur, păreţii 

poleiță, şi părea că era al mei. Cu 

t6te astea nu scii, de ce, dară trebuia 

să plec. După ce am mers o bucată 

bună de drum prin iarbă verde şi 'n- 

naltă, care da un miros de te 'mbăta, 

am ajuns la o movilă mare şi am in- 

trat întrînsa printr'o crăpătură. De 

pe cele ce vedeam, mă aşteptam să 

văd cine scie ce minuni, când colo nu 

găsii decât un chiup d'alea marile, şi 

vechii, şi muced, de nu'ţă venia să 

pui mâna pe el. Apoi mi-am luat inima 

în dinţi şi am dis: fie ce-o fi; şi am 

ridicat capacul ; când acolo, ce să vedi? 

jaratec. Am băgat prin buzunări, am 

luat în căciulă, am luat cât am putut 

să duc, dar nici pomenâlă nu era să 

se golâscă chiupul. Şi nisce bani, nu 

mai de aur; şi străluciaii de'ţă lua ochii. 

Am plecat şi lam lăsat aşa, cu gând 

să te găsesc şi pe tine ca să mergem 

s%1 golim ; sciă că eram rupt de oste- 

n6lă; m'am întors pe la palat, dară 

mam mai intrat în el, fiind că mă 

grăbiam ; am ajuns de unde plecasem, . 

apoi nu-mi aduc aminte ce am mai 

facut, şi m'am deșteptat. 

„Pe când acesta îşi spunea visul, 

celalalt zîmbia. Apoi după ce sfirşi 

de spus, îi dise: 

— Măi vere, ceea ce n'ai putut să 

faci tu singur, aldem să facem amîn- 

doi.. Vom merge să luăm banii. Ce 

Qici tu ? - 

„. — Da ce mă, nebun eştă tu? Ce 

bani să luăm? ii îţi spusei că am 

visat, şi tu, tronc, te pomenescă Vor" 

bind. Dar de unde să iei banii? 

„Tovarăşul seii ît vorbi aşa de se. 

»
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Tios încât îl încredinţă şi primi să 
mergă cu el, dară cam cu îndoială şi 
cam ciorovăindu- -se. 

„Porniră, deci, tot, pe drumul ce a: 
pucase porumbelul, şi, ba că a fi una, 
ba că a fi alta, ba că tunsă, ha că 
rasă, ajunseră la, căp&țina de cal, şi o 
arătă cu ua degetul celui ce visase, qi- 
c6ndu'i 

„— Tata palatul teit de marmură, 
în care ai umblat şi atâta teal ve- 
selit. Omul cu visul se uită cam cu 
coda ochiului la, tovarăşul sei, şi se 
gândi : el este nebun saii îşi ride de 
mine. Pînă a nu apuca. să mai qică 
co-va, se luă după tovarăşul sei, care 
pornise înainte; el era fârte hotăriţ 
a nu mai urma pe tovarășul seii daca 
'Şi-ar rîde de dînsul mai mult, spuin- 
du-i ast-fel de minciuni, şi a se des- 
părţi de dînsul. 

„Mai merseră însă ce Iperseră şi a- 
junseră în p6lele movilei. A Omul 
gise celui ce visase: 
-— Aci este. 

„= Ce este? 
„— Ei bine, comâra... Dar, ia stăi, 

ce-om găsi pe jumătate. 

-— Totul, dacă vrei! era, să dică ; 
dară, luându-și sama, începu la glumă: 
ei bine, pe din do&; nu sîntem noi to- 
varăşi la muncă ? 

„Nu făcură dece pași în crăpătură 
şi dădură peste chiupul csl vechii, 

y         

muced: şi mâncat de rugină. Pînă a, 
nu se atinge de dînsul, se uitară unul : . mt la altul şi începură a ride de bucurii” 
In. sfirşit ridicară capacul şi r&maseră, 
înmărmuriță, când vă&dură că chiupul 
era plin cu virf numai cu bani de 
aur, şi fiind-că erai 6meni de omeniă, 
împărţiră frăţesce şi se legară între 

„dinşii a fi tovarăşi pînă Ja morte“. 

  

  

  

  

caracterisate prin cele 10ăale lor tră- 
„ Suri comune fundamentale: 

10. In vis totul capătă forme mai : 
mult” decât, iperbolice: o _căpătină de | 
cal din T& realitatea veghiării devine un : 
palat în realitatea somnului; acelaşi ' 
ultra-exageraţiune în basme, 

2%. Ceea ce vis6ză omul pote si se 
ad&verâscă în starea'i de veghiăre, după, 
cum s'a adeverit chiupul cel cu gal- 
beni în crăp&tura movilei; visurile dară, 
ori cât de'ciudate în aparenţă, pot î 
oredute, pot f_ceca ce Vireilit. 
„Vera somnia“, pot descoperi ceea ce *» 
nu se vede saii :nu se scie; de aci 
ori-ce popor în vise, şi tot aşa 
el crede în basme, pe cari — la noi şi 
pretutindeni — le începe mai tot-d'a- -una| 

„Prin afirmativul „fost'a-fost“, ba, în, 
limba sanscrită însuşi basmul se chiamă, 
itihasa=,iti ha asa“, adecă „aşa a 
fost“ (Pott, Biym. Porsch, 211, Ip. 
430), | 

Plecând de aci, nu este grei dea, 
urmări mai departe strinsul paralelism 
omni-lateral între vig şi între basm; 
un paralelism sdrobitor pentru teoriile 
cele solare, meteorologice etc. etc. de- 
spre originea basmului. 

80 In basm, ca şi în vis, (spaţiu [ 
se şterge: dormind în “Bucuresci, om 
se vis6ză la Paris, şi peste o clipă 
la New-York, tot aşa precum eroul 
basmului străbate ca săgâta pînă la 
buricul-pămîntului, peste nouă mări şi 
nouă ţeri, în lumea-albă şi 'n lumea. 
n6gră, fără a se prâplânge de obo- 
selă. 

2. În basm, ca şi "n v i 5,„se şterge 
ni numai spaţiul, dar si Timpul: în t 
căte-va minute visătorul trăesde Tai 
mulţi ani; eroina basmului umblă atâta 
încât îşi tocesce toiagul şi papucii de 
fer, dar totuşi ajunge la ţel tînără şi 

met 

      

frumâsă ca şi ?n diua plecării. 
50, In basm, ca şi ?n vis (sora 
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este un mijloc forte îndemânatec de 

locomoţiune. 

„0. În basm, ca şi m vis, omul 

vede dei saii dîne şi petrece cu gfibţii. 

„79. In basm, ca şi 'n vis, ne întim- 

pin sans, cu cari ne luptâm şi pe 
cari mai 'tot-d'a-una, îi învingem. 

80. In basm, ca şi n vis, deose- 

birea de (ÎmDi nu există, toţi se înţe- 
leg unii cu alţii, ba vorbesc omenesce 
pînă şi dobitâcele. 

„90. In basm, ca şi'n vis, Satie 
“fsele cele mai extravagante sint ce-va 
fârte normal. 

100, In fine, în basm ca şi ?n vis, 

suferinţele şi nenorocirile cele mai cum- 

plite se încheiă sistematic printr'un 

, 

A buzodesnuiiszeit, printr'o nuntă, prin- 
tr'un banchet, căcă coşmarul în ipno- 
logiă este o excepţiune. 

„Nu se pote găsi un singur element 

al basmului, care să nu'şi aibă obârşia 

în vis; şi dacă sciinţa n'a observat 

"pînă acum acest perfect paralelism, 

N
 

  

Id 

dacă ea, a alergat la tot soiul de teorii 

mai mult sai mat puţin absurde, din- 

tre cari cea mai absurdă este nea: 
părat aceia a lui Dr. Gaster despre 
nascerea basmelor din cărţi şi mai 
les din cărţi evreesci (Lit. popu- 

iară română p. 545 sqq.), causa este 
că 'sciința, cam tot-d'a:una şi cam în 

tote, începe ca Don-Quixote prin ex- 

centricităţă, şi numai la urma urmei, 

tot ca Don-Quixote,. se pocăesce şi 'şi 
vine în fire. 

Toţi 6menii, cei inculţi însă mai viii 

decât ceilalţi, ai visat, viseză şi vor 

N 

  

    

  _ViSeză şi Vor — 

visa pină la sfîrşitul pămîntului: de 
adesă şi” basmul usa născut intr'o 
epocă sau intr'o ţeră 6re-care, ci pre- 
tutinăeneă sa născut 6 dată ci _na- 
scerea omenirii. ... 
” Stările pSIGRIGe ale Gmenilor primi: 
tivi, ca şi ale copilului în genere, fiind 
puţine şi aprâpe cu aceleaşi variaţiuni 
sait asociaţiuni de idei, visurile lor— 
fie la Indiani, fie la Hotentoţi, la Ja- 
ponesi, la Zelandesi, la ori-cine— sar 
pute restrînge la un număr f6rte măr- 
ginit de norme comune identice, pe 
cari etnologii ar trebui să le adune şi 
să le grupeze, ceea ce nu sa făcut 
încă, pînă acuma. Iată de ce şi basmele 
se asemănă întrun mod atât de uimi- 
tor la n6murile cele mai diverse, chiar 
atunci când şi acolo unde e absolut 
peste putinţă de a admite vre-o umbră 
de împrumut dela, n6m la n6m ; şi iată 
de ce, în acelaşi timp, totalitatea, bas- 
melor, fie ele indo-europee, fie turanice, 
fie africani, fie americane sai austra- 
liane, se pote festringe la in număr 
fârte-mărginit 66 î0i ns cormurie iden- 

  

  tice—0-—ingenii65ă înCErcar5 îfi acestă 
privinţă s'a făcut de cătră Hahn (Griech. 
Mărchen, 1, 45 sqq.), care a reuşit a 
împărţi întregul tesaur antropologie 
de basme numai în patru-deci de_pro- 
totipuri, ba şi chiar patru-deci sînt 
încă, pre-multe. După indicaţiunile mele, 
elBVaTiacă d. C. Litzica dela Şc6la 
Normală Superidră a redus prototipu- 
vile lut Hahn la următârele doă-deci 
şi opt: 
   

„I. 4) O fiimţă supra-omenâscă se căsătoresce cu una umană, punând la nuntă o condiţiă; 2) Omul calcă 
condiţia şi ființa supra-umană îl părăsesce ; c) Omul plâcă după ea şi o regâses.e sai nu. 

11. a) Bărbatul lasă pe nevastă, fără nică o vină ; d) Eail aştâptă cu credinţă ; c) Int6rcerea lui şi veselia. , 

ALI. a) Copiit cel noi-niscuți sint furati i duşi departe ; d) Mama e acusată că Y-a ucis; e) Ca urmare e pe 
- d6psa mamsi; d) Copiii sînt regâsiţi de tatăl lor şi vine împăcarea. 

1Y, 4) O femee perde soţul care plăcă în lume şi se îns6ră iar; 2) Femeea a regăsesce, dar nu se păte 
) apropia din causa nevestei de a doua; ci Pentru daruri minunate nevasta a doua o lasă să vie la 

«C_ vw el; d) A 3-a n6pte el o aude cum i se plânge şi 0 reia, St 
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V.a)0 virgină cere daruri dela un bărbat; 5) IN îng6lă de două ori, dar a treia Gră e e prinsă şi se mă- 
“ită cu el. 

VI. a) Părinţii dorind un copil, la nascere, din vre-o causă, îl făgăduesc dracului; by Dracul vine la termen, 
dar copilul fuge; c) Dracul îl caută; d) Dracul e învins. 

VII. O fată e aruncată în mare împreună cu copilul ce a născut, dar scapă ani ambii şi se reîntore după cât-va 
timp la tatăl fetet, i 22 (: SA C 

VIII. a) O fată de 'mpărat e expusă spre a fi mâncată de un monstru d) Ud eroii omâră monstrul; 6) Ur: 
- mâză căsâtoria, 

IX. a) O mamă vitregă isgonesce pe. fiica, bărbatului set, pentru că e mat frumâsă; b) Reugosce so ormâre ; 

c) Un eroi o găsesce mârtă, o învie și pedepsesce pe vitregă. 444%, i A 

X. a) Fratele şi sora fug de vitregă; 5) Unul sau chiar ambii sînt; schimbaţi în fiare, dar scapă curând 

de vrajă şi redevin 6meni. 

X Lai
 

a) Spre a face o isbândă se încercă, trei fraţi, dar reuşesce cel mai mic; d) Invingător, scapă pe cel mai 
mari; c) Aceştia voind să pârdă, spun că erai reuşit; d) Fratele mai mic vine travestit, se des- 
copere și îi pedepsesce. 

XII. a) Sora cea mai mică e dispreţuită de două surori mai mari; d) Apare de două ori la curte îmbrăcată 

împărătesce; c) A. treia 6ră e recunoscută şi o ia de soţiă ful împăratului. Conu peer 

XIII, a) Doi frați gemeni se duc spre a gasi noroc; b) Unul cade în pericol; c) Celalalt al6rgă del scapă, 

XIV. a) Un eroii omâră pe toţi gmeit afară de unul; d) Acesta se "nţelege cu mama sai s6ra eroului spre 
a'] perde: ea se face bolnavă şi'l trimite după l&curi; c) Eroul scapă şi-i pedepsesce. 

XV. a) O soră are mai mulţi rață schimbaţi în animale; 5) Pl6că după ei, îi găsesce şi "i scapă. 

XVI. a) Adevăratul copil saă nevasta, sînt trimiși la tată sai mire, însoţiţi de o slugă; b) Pe drum copilul 
saă nevasta ori se rătăcesc ori schimbă locul cu sluza din causu vre-unui pericol; c) Ajungând la 
destinare, sluga trăesce ca copil ori nevasta; d) Minciuna e descoperită şi pedepsită. 

XVII. a) Eroul are trei surori căsătorite după fii de *mpărați schimbaţi in fiare; b) Eroul i! cercelâză pe fie- 

care ; c) Ajungând în pericol, cumnaţii îl scapă; d) Scăpând el, îi scapă si pe dînşii. 

XVIII. Eroul nu pâte căpăta mâna iubitei decât de va executa intreprinderi grele sait va deslega enigme. 

XIX. a) Eroul răpesce o femee cu saii fără voia ei; 5) Răpirea pote să fie sati să nu fie urmată de căsătoriă. 

XX. a) O fiinţă mai bătrână, de natura demonică, opreste pe o fiinţă tinără de a deschide o uşă; b) Ea nu 

ascultă ; c) El vrea să o omâre, dar nu pote, 

XXI. a) Forţa fisică a eroului este ascunsă întrun loc; 5) O ruâă, mamă, soră sai nevastă, află locul, şi de- 

monil îi iati puterea ; c) Eroul recapătă puterea singur, sat cu ajutorul nevestei, dacă nu e vino- 

vată, şi pedepsesce pe culpabili. 

XXII. a) Eroul scapă dela morte nişte fiare; b) Ajungând în pericol, fiarele îl scapa. 

XXIII. E vorba de un pitic de o tăriă extraordinară, vicl6n și malițios. 

XXIV. a) Un amic răpesce pentru eroii o fată şi-l o duce; 5) Pe drum păsările îi spun că acasă il aşteptă pe: 
ricol şi 7] învaţă cum să scape, dar să nu spue nimenui; c) El scapă, dar divulgă secretul şi e 

metamorfozat; d) Eroul sait mirâsa îl scapă. 

XXV. a) Eroul în călătoriă e silit să se facă slugă; b) De două ori se arată el sub adevăratu-i chip, apol se 
— 

străvestesce; c) A treia 6ră lucrul se descopere şi eroul îşi reia, locul. H 

XXV. a) Eroul prinde pa demonii în curga ce-i pregătiau lui; 5) [i robesce şi le iea comorile, 

XXVII Un om slab, dar şiret, prin ifos face să i se supună nişte forțe diabelice, 

XXVIII. Un om merge în infern, şi după multe lupte, vine iar în lume cu comori şi cu nevasta. 

Hahn a făcut, firesce, câte-va, scă- | călătoresce pe pămînt pentru a.pedepsi 

pări din vedere. Aşa, ca să nu dâm | sata resplăti pe 6meni; un prototip 
decât un singur exemplu, el a uitat | forte respândit pretutindeni şi repre: 

cu totul acel prototip în care o deitate sintat admirabil la Români, între al- 
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tele, prin basmul „Azima călătâre“ (v, 
Azimă). Cătră cele doă-deci şi opt de 
prototipuri din tabelul de mai Sus, cer. 
cetările ulteridre, negreşit, vor mai a- 
dăuga un număr Gre-care, în ori-ce cas 
nu prâ-iînsemnat, şi atunci noi vom 
av6 fondul complet al basmului. Un 
fond atât de mic, şi totuşi susceptibil 
de a se multiplica în mii şi mit de va- 
rianturi! Lucrul nu este de mirare, 
Scribe, cel mai fecună scriitor teatral 
din timpul nostru, dicea că tâte si. 
tuaţiunile comice se ieduc în ultima 
analisă la şâpte. Din acest fond de 
ş€pte situaţiuni, prin diferite combi: 
nări şi complicări, se nasce un milion. 
Cu atât şi mai lesne se pâte multi- 
plica întrun mod îndefinit, numărul cel 
cu mult mai mare al prototipurilor de 
basme, şi acâsta, anume amestecându-se 
fie-care basm : “ 

y Cu elemente din alte basme; 
“cu elemente din viâţa de veghiare, 

fie actuală, fie istorică ; 
"eu elemânte psichice sati fisice pro- 

prie poporului, în sînul căruia se ope- 
T6ză, amestecul ; 
weu elemente topice sai climateric 
ale fie-cării țeri; 
“cu elemente cărturăresci, datorite 
contactului clasei inculte cu stratul cel 
cult al societăţii ; 
“9 cu elemente linguistice de etimologiă 
poporană ale fie-cărui graiu îi deosebi ; 
xeu câte altele, cari îmi scapă din ve- i Scapa din „dăre ; 

“şi "n fine, ast-fel modificat printr'un 
amestec simplu sai multiplu, basmul 
trece prin moştenire Ia, eneraţiuni 
viitore, cari 6răși îl mai modifică, sai 
trece pri” împrumut la alte naţiuni, 

unde Se Supune unor ROue modificari. — Cat de anevoe este a descurca unele 
amestecuri, se pâte ved6 în studiul 
meii despre „Povestea numerelor“ (Cuv. 
d. bătr.- 11). 
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Une-ori amestecul lesne se constată, 
dar totuşi remâne o enigmă modalita- 
tea prin care s'a putut întroduce. Aşa 
în basmul „George cel vitsz“ din co- 
lecţiunea lui Ispirescu (Legende p. 139) 
eroul botâză sabia sa, punânâu'i nu- 
mele „Balmut ajutătorul meăt. A. 
cest „Balmut“ este învederat faimâsa 
sabiă magică Balm ung a eroului epic 
german Siegfried (cfr. Cox, Aryan my- 
thol. 1, 292, 300). Dar cum rea pe- 
truns ea într'un basm românesc, audit 
în Bucuresci dela „Mihalache Constan- 
tinescu din mahalăua, Delea-veche“ ? 
Urmâză a se cerceta, Şi câtă bâtae 
de cap! Să se observe că botezarea 
săbielor pare a fi fost un vechiu obi- 
ceiu exclusiv germanic : sabia „Mi 
mung“ a lui Wieland, sabia „Năgling“ 
a lui Bevulf“, sabia, „Durndart“ sai 
»Durandal“ a lui Roland sete. (efr. - 
Schrader, Sprachvergleichung u. Urge- 
schiehte p. 241). 

Cu chipul acesta, unul şi acelaşi pro- 
totip pâte să se transforme în trei, 
cinci, dece, nu numai variaţiuni, ci 
chiar basme diferite în una și aceiaşi 
literatură poporană, Îată, de ce se cere 
adesea o muncă colosală şi cea mai 
ageră pătrundere din partea filologu- 
lui pentru a, discerne originea şi filia- 
țiunile unui basm. Prima încercare com: 
parativă metodică asupra unui basm 
românesc, a fost monografia mea de- 
spre „Măzărel împărâti (Cuv. a. băţr. 
II, 567—608). 

V. Afin. — Aleodor. — Arăpuşea. — 
Aripa-câmpului. — Barba-cot... 

Şi totuşi, trecând prin fel de fel de, 
modificări, trăsurile cele caracteiistice': 
ale fie-cărui basm, câte o dată pînă şi 
amăruntele, se păstiâză une-ori din 
secol în secol cu o mintinată stator. 
niciă, graţiă pe de o parte Spiritului . 
celui pretutindenea forte staționar şi : 
conservator al poporulit”âă jos; far - 

7 
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basmului. 
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“pe de altă parte graţiă veşmiîntului 
stereotip pe care ”] are sati la care 
tinde. 

Nu e nici exageraţiune teoretică, 

nici şovinism naţional, când vom dice 

că basmele românescă ai fost culese 
Şi publicate mai bine decât cele fran- 

cese, germane, englese etc., câte aii a- 
părut pînă acum la lumină ; şi meritul 

L 

| 

II. Forma basmului. | 
- | 

| 

| 
| 

| 

| 

nu este de loc al editorilor n6stri, di | 

se datoreză pe deplin la trei împregiu- | 
răi: Daco-românii n'aii dialecte şi | 
2 sub. Sar lecte limba literară nu s 

pre depărtat la, noi de graiul poporului 

3% nu pătrunsese la noi eresia aşa. nu: 
mitei şcâle mitologico-comparative_din 

Occident de a se da importanţă nu- 

mai fondului basmelor şi de a se neso- 
coti cu desăvirşire forma lor. Mulțumită 
acestor trei împregiurări, basmele româ- 

nesci, chiar în colecţiunile cele mai 

mintea, lor originală întrâgă, neciuntită 
şi nedescolorată, înţel6să şi gustată de: 
toti ROmMâbii şi Und5 ri8 ISbinr dir rapul 

locului de patru icularităţi ale 70r- 
mei, cam raze: în colecţiunile basme: 
lor strpine: 

10. locuţiuni metaforice; 
'20. formule: 
a) iniţiale ; 3 

d) finale; ' 
c) mediale. „> 

  

I. Locuţiunile metaforice ale 

== 

Dr. Urban Jarnik (Sprachliches aus 

rumân. Volksmărchen, Wien, 1877) a- 
trase cel de 'ntâiu atenţiunea asupra 

bogăției elementului metaforic în bas- 

mele române, publicând şi explicând un 

număr de-SporirieriS- EISVUI însă” d |. 
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D. Valaori dela Şc6la Normală Supe- 
ridră a completat pentru mine lucra- 
rea lui Dr. Jarnik în- următârea listă 
de vre-o 230 metafore relative la 86 
de noţiuni : 

1. Abundanţă : Norocu “i curgea, gârlă 
(Crângă Nr. 7 p. 153). 

Ii curgeaii lacrimile părit (Conv. 

lit. VI. 6—232 ap. Jarnik). 

2. Adevărat: Bine ar fi, măt Chirică, 
de-ar fi tâte cu lapte câte le 

spui (Conv. lit. XI. 1—25.ap. 
Jarnik), 

3. A se. amoreză: Aga că ţi-a cădut 
“Gu trone la inimă? (Creangă, 

7. 166). 

I se aprind lui Ipate călcâile (Cr. 

cr 7. 163). 

j A început a, le sfirîi inimele unul 
7 după altul (Cr, 7. 167). -_ 

4. Asociaţiă : Şi-a pus boii în cârd cu 

dracul (Cr. 8. 250). 

„Cu capra ţi-af pus în cârd ? (Conv. 

lit. IX. 9.—343 ap. Jarnik), 

Cu mine ţi-ai pus boii în plug? 
(Ibid. 842). 

5. A bate joc: Ei îl luaii cam peste 

picior despre avuţiile luf (Isp. 

I, 5l ap. Jarnik). 

6. Bătrân: O babă gârbovă de bătra- 

neţe (Cr. 8. 139). 

Femeia lui era bătrână ca, nu scii 

cine; să spun: era ca sf-ta Vi- 

neri (Conv. lit. IX. 5—185 ap. 
Jarnik). 

Un pusnic bătrân, bătrân ca D-deii 
(Ibid. 186). 

7. Belea: Vrei să ne aprindem pae m 
cap? (Cr. 1. 9), 

Iată în ce chichion am intrat (Cr. 

5. 84). | 

8. Bucuriă: Ridea inima babei de bu- 
curiă (Cr. 1. 4). | 

I se părea capucă pe D-deiu de 
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un picior (C. Tr. 1876. 176 ap. 
Jarnik), 

9. Bucuros: Ei îi dai fata cu mâneci 
largi (Cr. 7. 165). 

10. Bun: Un băiat bun, drept şi nevi- 
novat, de să'l pui la rană şi 
să se vindece (Column. Traian 
1876. 369 ap. Jarnik). 

Un stăpân ca, pânea cea bună 
- (Gonv.lit. XI. 1 — 25ap. Jarnik), 

Bărbatul mei e bun ca pânea, 
* cea bună (Ibia. 33 ap. Jarnik), 

IM. Căinţă : O rodea, la ficaţi călearea - 
poruncei tatălui lor (Col. Tr. 
1876, 172 ap. Jarnik). 

V& vor eşi ele t6te pe naş (Cr. 
8. 260). 

12. Cârtă: Nu te pune 'n pâră cu îm- 
păratul iadului (Cr, 3. 49). 

13. Comunitate: Tăranii cari n'avusese 
nici în clin nici în mânecă cu 
dînsul (Isp. L. 144 ap. Jarnik). 

14. A dispăr6: Parcă a intrat în pă- 
miînt (Cr. 2. 24). 

S'a dus pe urlați după ceia-lalţă 
(Cr. 3. 60). 

la pe unchiaş de unde nu ie (Isp. 
I. 56 ap. Jarn.). 

Ia caii de unde nu-e (ibid. 15]). 
Ia iapa daca ai de unde (Conv. 

lit. IX. 12—456 ap. Jarn.). 
15. A dormi: Se pune Enache pe gene 

(Cr. 1. 6), 

Ad6rme mort de puteai să tai: 
lemne pe dinsul (0r. 83, 215), 

Muierea, câce somnul pînă după 
nouă câsuri (Stăne. 22, ap. 
Jarn.), 

Se puseră a trage câte un puii 
de somn (Isp. I, 119 ap. Jarn.). 

După ce-și făcură povara de somn, 
se sculară (Isp. 1, 121). 

Tu dormi ca un buştân (Isp. II, 
1—37 ap. Jarn.). 

Adormi parcă Par fi lovit cine-va 

cu muchea "n cap (Isp. I, 120 
ap. Jarnik). 

Nu fu cu putinţă nici măcar a 
aromi, par'că ar fi fost cu ochii 
în s6re (Isp.1, 120 ap. Jarnik). 

Drac: Par'că eşti cel de pe comră, 
de scii tote cele (Cr. 7, 150). 

17. Durere: Cu inima, arsă (Cr. 5, 79). 
18. Fără grijă: Trecea prin pădure fără 

să'l dOră măcar capul (Isp. |, 
10 ap. Jarnik). 

Trăi acolo ca ?n sînul mă-sei (Isp. 
II, 263 ap. Jarnik), 

Îi (vel) trăi pe lingă noi ca banul 
cel bun (Conv. liţ. XI. 1. 33 
ap. Jarnik). af 

19, Flămând: Imi _gărăiați maţele de X — fome (ibid. 23). 
Imi ghiorăiaă maţele de fâme 

(Cr. 8, 257). 
Îi chiorăia maţele de fâme (Isp. 

II, 1, 76 ap. Jarnik), 
Par'că nu mâncase de o lună de 

dile (Col. Traian. 1872, 257 ap. 
Jarnik). 

Mă r6de la inimă de fome ce'mi 
e (Cr. 8, 259). 

D6r nu v'ati mas Ş6recii în pân- 
tece (ibid.). 

20._A flecări: Îi mergea gura 
păza (ibid. 230). 

Nu'mi tot spuneţi cai verdi pe 
păreți (Conv. lit. XI, 1, 34 ap. 
Jarnik). ” 

Incepu să” spue verdi şi uscate 
(Cal. Bucur. 1876, 48 ap. Jarn.). 

Ce-or mai fi dondănit și cât or 
mai fi dondănit (Cr.'8, 255). 

Omenii vorbesc vrute şi nevrutp 

16. 

ca pu- 

; „(O lit. X, 10, 330 ap. Jarn.), 
Iţi va toca câte *n lună şi ?n- 

s6re (C. lit. VI 1, 27 ap. Jarn,) 
Spunea ala 'n d'ala (sp. II 1, 

141 ap. Jarnik). 
21. Frumos: O fată, scrisă de frumsă 

(Sbiera 2, 23).  
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La s6re te puteai uita, dar la 
dinsa ba (sp. I, 76ap. Jarn.). 

Par'că era făcută de zahăr (Isp. 

I, 86 ap. Jarnik). 
Ii era, mai mare drag să te uiti 

la el (Cr. 5, 76). 
M&rul numai nu dicea : mâncă-mă, 

suridră -(Conv. lit. VI, 6, 230 
“ap. Jarnik), 

Amiîndoi aveai pe vino *ncâce 
(Col. Tr. 1876, 277, ap. Jarn.). 

Ruptă din s6re întoemai ca Il6na 

Cosînzâna (Conv. lit. 1X 1 

30 ap. Jarnik). 

Frumâsă de mama focului (Cr, 

8, 276). 

Ca un boboc de trandafir ([sp. 1, 
128 ap. Jarnik). 

De'ţi era dragă lumea să te uiţi 
la el (Sb. 152). 

22. A fugi: Pe aici ţi-e drumul (Col. 
Tr, 1872, 260 ap. Jarnik). 

O iea la papuc (Cr. 8, 47). 

1şi luă, pici6rele pe umeri (Conv. 
lit. VI, 6, 229 ap. Jarnik). 

Hă 

-O apucă la sănătâsa (Isp. 1, 66 - 
ap. Jarnik). 

lepurii o croiră la fugă (Cal. Bu- 
cur. 1877, 10). 

O tuli la fugă, o tuli. da fuga 
(sp. Î, 67 ap. Jarnik). 

„A medita: A se aşterne pe gân- 
duri (Cr, 3, 45). 

. Gol: Punga pute a pustii (ibid.). 

„A împinge: Ii făcu vînt în cazan 
(sp. Î, 66 ap. Jarnik). 

li făcură vint pe portă afară, 

(Col. Tr. 1876, 370 ap. Jarn.). 

„A nu se 'mplini: Inşurăt6rea r&- 

mâne baltă (Conv. lit. XI, 1, 
22 ap. Jarnik). 

„ Indrăsnâlă: Cercaţi marea cu de- 

getul (Cr. 8, 260). 

„A îndura: Inghiţiră găluşca (Isp. 

II, 2, 24-ap. Jarnik), 

23 

24 

26 

27 

28 
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"Tăcea şi 'nghiţia noduri (C. lit, 
IX, 12, 4583 ap. Jarn.). 

29. A înşela: Liam boit (ibid,, 454). 

“Lam potcovit bine (ibid.). 
30. A întinde curse: Praţii mei. îmi 

cocea, turta (Isp. I, 89). 
Işi puseră 'n gând să-i o câcă 

(Isp. II, 42, ap. Jarnik). 

Mirosi cam ce papară i se gătesce 
(sp. I, 187). 

V&du ce plăcinte i se pregătesce 

(Col. Tr. 1876 No. 28). 
Simţise că fraţii sei îl portă Sâm. 

petele (Isp. I, 42, ap. Jarnik). 

31. Invăţătură : Cartea a 'nvăţat'o 
tâtă din scârţă ?n scârţă (C. 

lit. IX, 23). 
Inv&ţase cartea pînă la brâu, a- 

dică se făcuse burduf de carte 

(Sn6ve I. 27 ap. Jarnik). 
32. A învinge: Îl mânca uritul (Cr. 

5, 73). 
Uriîtul îi venia de hac (Conv. lit. 

XI, 1, 21). 
Am eii ac de cojocul tei (Isp.[, 

40 ap. Jarnik). 
A încăleca pe nevoiă (Cr. 5, 78). 
Să iasă W'asupra ca unt-de-lem- 

nul (sp. I, 21). 

33. A iubi: Se uita la dinsul ca la 

s6re (Isp. 1, 72). 
Drag ca ochii din cap (Conv. lit. 

XI, 1, 25). 
Ca lumina ochilor (Cal. Bucur. 

1871, 28, ap. Jarnik). 

Parcă 'mi vine s'o sorb cu ochii 
de dragă ce 'mi e (Conv. lit, 

„XI. 1. 80). 

O prăpădia din ochi de dragă cei 

era (Cr6ngă). 

„Se iubiaii ca nişte hulubaşi (C. 
lit. XI, 1, 80). a 

34. In zadar: De florile m&rului A Aa 
II, 2, 67 ap. Jarn.). fs ia 

Sari în sec (ibid. 62), . /|= 
Dar de gâba, să te pui Şi a pi- 

. A 
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ci6re şi n cap, tot nu poti 
(ibid. 1, 118). 

De g6ba mai baţi apa 'n chiuă 
să se al6gă unt (Conv. liţ. X, 
10, 378). 

Umblă ?n gol (Ibiq. XI, 1, 22). 
Ce s'a făcut sa, facut, vădu el 

acum că 0 mie de vorbe un 
ban nu fac (C. Tr. 1876, 173). 

35. Lămurit: Văd ca un copil de 7 
ani (Sbiera 3, 40). 

36. De lucru: Nici acasă n'am de c6să, 
(Cr. 2, 24). 

37. A lega: M'a legat snopi (sp. II, 1, 
57 ap. Jarnik). 

El o legă de copaciti cobză (Ibid. 
I, 66). 

Îi legară fedeleş (Sn6ve, 1, 18 
ap. Jarnik). 

38. Mare: O turtă cât tâte dilele de 
mare (Isp. I, 180). 

O gură largă cât o şură (Conv. 
lit. VI, 1, 28 ap. Jarnik), 

39. A mânca: Dă-le colb Şapoi te a. 
pucă de trâbă (Cr. 7, 153). 

Mânca și bea, pînă chiuia gapoi 
cu pălăria după lună asvarlia 
(C. lit. IX, 5, 192 ap. Jarnik). 

Mânca de par'că i se bătea, lupii 
la gura lui (Isp. 11, 1, 119 ap. 
Jarnik), 

Mânca aşa, de iute şi cu aşa poftă, 
de'ţi părea că nictpe o măsea, 
n'are ce pune (C. lit, IX, 5, 
340 ap. Jarnik). 

„40. Mâniă: Nu scii cine-i mămuca, n'a 
mâncat nici o dată mârea ej 
(Cr. 1, 8). 

41. Meşter: Baba meşteşug6să, la tre- 
bile sale cum e sfredelul 'dra- 
cului (Conv. lit. XI, I, 31 ap... 
Jarnik), 

42. Milă : Le plânge lumea de milă (Cr. 
5, 78). 

43. Moleşire: Ea a fost crescută numai 

  

în bumbac (Isp. I, 126, ap. 
Jarnik). 

44. A muri: Mai mult nu vei mai bea 
apă (Sb. 2, 26). 

Voiii adormi somnul ăl vecinic 
(Isp. 1, 18, ap. Jarnik). 

Era să dea ortu popii (C. Bucur. 
1876, 8 ap. Jarnik). 

Şi pote acum o fi 6le Şi ulcidre 
(Cr. 6, 136). 

„45. Nebun: Trebue să) lips6scă vr'o 
d6gă (Isp. II, 2, 42). 

A mâncat lauri (Ibia. I, 97 ap. 
Jarnik). 

Nu umbla cu gărgăuni 'n cap 
(C. lit. X, 3, 108 ap. Jarnik). 

46. Necas: Găsi prilej a'i face pe o- 
braz (Cr. 1, 19). 

Capra ţi-a veni de hac (lb. 2, 32). 
I-oiii face eii una, de Şi-a muşca, 

labele (Ibiq). 
Ei las, că'ţi găsesc ei acuş l6cul 

(C. lit. XI, 1, 23 ap. Jarnik). 
Stăi măi tu că ţi-o fac ei ţie pe 

piele (Isp. II, 1, 80 ap. Jarn.). 
Cu răbdarea îi frigi pielea (Cr, 8, 

223), 
47. Nenorocire: Îl păscea, păcatul şi” 

mânca spinarea, (Ibiq. 1, 24). 
48. Nevinovat: Se aş6dă în cămara sa 

ca cum usturoiii n'ar fi mâncat 
Şi gura nu i-ar fi mirosit (Cal, 
Buc. 1876, 41 ap. Jarnik). 

A se face mort în păpuşoiii (Cr. 
I, 18). 

"49. Obosit: Mi-a trecut ciolan prin cio- 
lan (C, lit. IX, 7, 283 ap. Jarn.). 

Ostenit ca vai de el (Isp. II, 2. 
43 ap. Jarnik). 

50. Obraznic: Daii prin băț de obraz- 
- nică ce erai (Cr. 2, 19). 

51. A ocărî: Mânca-Par brânca să 
mănânce (C. lit, X, 3, 106 ap. 
Jarnik). 

Mânca-v'ar fripte 1 de vă are 
(sp. II, 1, 140 ap. Jarnik).
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56. 
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28, 
59. 

60. 
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Incepui să ţip şi să] dai tuturor 
reilor, strigând că nu mă mărit 

(Cal. Bucur. 1877, 39 ap. Jarn.). 
Am s'0 dai dracului de pomană 

(C. lit. XI, 1, 32 ap.-Jarnik). 
V'aii dat în burduful dracului şi 

Pai lăsat pe sama lui (lb. 22). 

Mama smeului se dă da câsul 
morţii, că nu putea descoperi 

adevărul (C. Tr. 1872, 258). 
A olita: Oftâ din grei (Cr. 5. 74). 

Oftă din baerile inimei (C. Buc, 
1817, 39 ap. Jarnik). 

A se opune: Cela nu se pune de 
pricină (Cr, 83, 42), 

Păr: O apucă de cânepa dracului 
(Cr. 1, 13). 

. Cu amăruntul: Află şiretenia pri- 
cinei din fir pînă ?n aţă (C. 

Tr. 1876, 431). 

Cunoscea ca ?n palmă tote coti- 

turile munţilor (Conv. lit 1X, 
1, 21 ap. Jarnik). 

A perde: Dacă vă&du că s'a spălat 

pe mâini de vasul cu botez 
(C. Tr. 1872, 260 ap. Jarnik), 

Să te ştergi pe bot despre dinsul - 

(C. lit. IX, 12, 459 ap. Jarnik). 
A plăc6: Ochii lui cădu tronc pe 

un boi (Isp. II, 1, 115, ap. 

Jarnik). 

Se uita la dinsa ca la un cireș 

copt (lb. 16, 89). 

Poftă: Îi lăsa gura apă (Crângă). 
Nepotrivire: Se potrivesce ca nuca 

'n părete (C. lit. IX, 12, 456 
ap. Jarnik). 

Priceput: El trecuse şi prin ciur 

şi prin dîrmon (sp. ], 49 ap. 
Jarnik). 

Am v&dut şi et hoituri mari (Cr. 
7, 149). 

Prost: 'Tu numai nu dai în gropi 

de prost ce eşti (Cr. 8 52). 

"Omul nostru era om de aceia, 
căruia “i mănâncă câinil din 

"65. Sărac : 
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traistă (Conv. lit. IX. 12, 453 
ap. Jarnik). 

Vorbesci de tine, care nu scii nici 

cum se mănâncă mămăliga, (C. 

Tr. 1872, 257 ap. Jarnik), 

D-vâstră se vede că pasceţi bo- 
bocii de nu vă pricepeţi al cui 
fapt e ăsta (Cr. 8. 233). 

62. A nu put6: Dac'ar fi fost în banii 
lor, s'ar fi lepădat; de spân (Cr. 

8. 210). 
63. Repede: Cât ai îmbuca o dată (C. 

Tr. 1876, 269 ap. Jarnik). 

Nici cât ai da 'n cremene (sp. 

I, 120 ap. Jarnik). 

Cât te ştergi la ochi (Fund. I, 18 

ap. Jarnik). 
Numai cât te-ai freca la ochi (Isp. 

II. 1, 139, ap. Jarnik). 

Cum ai stringe ochii (C. lit. VI, 
1, 20 ap. Janik). 

Cum ai clipi cu ochii (lb. IX, 5, 

188). 
Cât ai bate 'n palme (lbid. XI, 

1, 25 ap. Jarnik), 
Cum ai b6 o lingură de apă (Ib. 

IX, 5, 188 ap. Jarnik). 

_64, Rei: Baba cân6să la inimă (Cr. 
4; 65). 

Nevasta era pestriță la maţe (C. 
lit. LX, 12, 4583 ap. Jarnik). 

Săracă lipită pămîntului 
(Cr. 4, 70). 
N'avea după ce b6 apă (sp.I[ 

49 ap. Jarnik). 

Do& ?n .teiu nu putea lega și el 
(Ib. U, 1, 53 ap. Jarnik). 

Era aşa, de săraci că nu se ţinea, 
sdrânţă de sdrânţă (Cal. Buc. 

1876, 16 ap. Jarnik). 

66. Sete: Imi sfirie gâtlejul de sete 
(Cr. 8, 257). 

67. A sforăi:. Şi unde nu începe a 

"mâna porcii la jir (Cr. 8, 226). 
685. Sgârcit: Lega paraua cu 10 noduri 

şi tremura după ban (îb. 1,3).
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69. Silinţă: Se făcea luntre și punte 

(Isp. |, 124 ap. Jarnik). 
10. Singur: Şe v&du singură cuc (Col. 

Tr. 1876, 175). 
71. A spune: Iţi spun verde şi curat 

(0. lit. VI, 1, 29 ap. Jarnik). 
Ţi-oiii spune românesce pe șleaii 

(Isp. IL, 61 ap. Jarnik). 
Să nu spuneţi nici lae nici bălae 

(C. lit. IX, 7, 286 ap. Jarnik). 
72. A uri: Nu'l pâte mistui (Cr. 8, 210). 

Mi'i negru de 'naintea, ochilor. 
73. A supăra: Să nu mă scoţi din să- 

rite, să nu mă faci să tes din - 
răbuş afară (Cr. 7, 152). 

14. A se supune: Incet-încet nora s'a 
dat la brazdă (Cr. 1, 7). 

75. A tăcâ: 'Tace ca pămîntul (Ibid. 
2, 23). 

ledul cel cu minte tăcea molcum 
în horn, cum tace pescele în 
borş la foc (1b. 2, 25). 

76. A se teme: Tremura ca varga, de 
frică (Ib. 2, 23), 

Ii sărise inima, de frică (C. Tr, 
1876, 426 ap. Jarnik). 

Tălharii rămăsese ca, scrişi pe pă- 
rete (lb. 431). 

Se făcea părul măciucă, (sp. 1, 31). 
] se făcuse inima cât un purece 
 (Ib. 64). 

Se făcură ca pămîntul (Cal. Buc. 
1874, 49 ap. Jarnik). 

Se făcu verde de frică (Ip. 16, 50). 
Ceea ce am audit mi-a, băgat grâza 

pînă la m&duva 6selor (sp. 
I, 130 ap. Jarnik). 

Tremura carnea pe dinsul (Cr, 
2, 28). 

„Mi s'a suit părul în vîrful capu- 
lui; cred că ţi s'a încrâncina 
şi ţie carnea (Cr. 5, 77). 

Ei cum vă&dură pe Prâslea, o sfe- 
cliră (Ib. 16, 48). 

17. Ţ6pân: Găsi pe toţi morţi buşteni 
(C. Tr. 1876, 429 ap. Jarnik). 

BASM 

  

  

2630 

78. A da a înţelege: Dascălul bătea, 
şoua să pricâpă iapa (Isp. II, 
1, 61). 

79. Tortură: Făcea dile fripte bărba- 
tului (C. lit. IX. 12, 453). 

De ce mă chinuesci ca pe hoţii de 
cai ? (lb. 3, 86 ap. Jarnik). 

80. Trist: Nu” erati boit a.casă (Cr. 
6, 111). 

Par'că ţi s'a "'necat corăbiile pe 
mare (Isp. I, 51 ap. Jarn.). 

Posomoriţi ca vremea cea rea 
(C. lit. X, 3, 105). 

Posmăgit ca cum i-af fi luat boii 
şi Vai fi lăsat cu carul în drum 
(0. Bucur. 1877, 47 ap. Jarn.), 

81: A se trudi: Mi-am stupit sufletul 
cu dinsul (Cr. 8, 230). | 

82. A umbla în zadar: Să umblaţi aşa 
frunda frăsinelului (Cr. 8, 188). 

Mergând ast-fel în dorul lelei (C. 
Bucur. 1877, 44 ap. Jarnik). 

Pe când umbla tăind câinilor 
frungă (Isp. 1, 139). 

Să nu mai umble ca un pierde- 
vară după icre vergi (Isp. II, 
1, 78). 

83. A umbla puţin: După ce merseo 
bucăţică cât dai cu praştia 
(Cla. Buc. 1877, 5). 

84. A ucide: Săi scurteze cărările (Cr. 
8, 199). 

Lovi pe smeii, îi luă mirul, apoi 
îi tăia capul (Isp. II, 2. 58 ap. 
Jarnik). | 

ÎI lovi cu copitele drept la mir 
(Cal. Buc. 1877, 10 ap. Jarn.). 

Ciomăgel, scii colea, tocmai bun 
de pălit la mir (Ib. 34). 

85. A valoră: Chirică băiatul scie cât 
le pâte calul (Cr. 6). 

Dascăl d'ăia terchea-berchea trei 
lei perechea (Isp. II, 1,66 ap. 
Jarnik). 

86. Veseliă: Veseliă şi petrecaniă can 
diua de pasce (C. lit. VI, 1, 24).
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Acâstă listă este departe şi pre 
departe de a, fi completă. Aşa, la cele 
şepte metafore despre „Adormire“ sar 
mai puts adăoga din basme şi numai 

din basme altele multe, dintre cari noi 

ne aducem aminte vr'o do8 forte in- 
teresante: 

„La furat sfântul“, când adârme ci- 
ne-va, liniştit şi are un vis plăcut; 

„La furat aghiuță€, când somnul e 

neliniscit şi visul ameninţă a deveni 
coşmar ; 

în fine, dacă cine-va se sbuciumă a 
adormi şi nu pâte, atunci: „La uitat, 

sfântul“. | 

Chiar cu materialul astădi publicat, 

mai ales cu basmele din Arde! și din Ba. 

nat, lista de mai sus s'ar puts îndoi 

şi întrei. Noi o dâm însă ca o sim- 
plă indicaţiune a elementului metafo- 
ric în basme, observând tot-o-dată, că 

unele locuţiuni, bună-6ră: „la s6re te 

poţi uita, iar la dinsul sait la dinsa 

ba“, nici nu ne întimpină unde-va în 

graiu afară din cercul basmelor. 

20. Formule, 

D. G. D. Teodorescu (Poes. pop. 

401 —406) a fost pînă acum singurul 

la noi care sa ocupat cu formulele 

basmelor, dând câte-va specimene de 

„începutul basmelor “, „de aci interiore 
„din basm“ şi-ape    

ca Rica 4 

Mai la tâte poporele basmele se în- 

cep cu ce-va în felul lui „aşa a fost“ AR 
sai „a fost o-dată“, afirmând. adecă 
realitatea celor povestite. Câte-o-dată 
însă formula e mai lungă, sai pentru 

a fi şi mai afirmativă, sai pentru ca, 

povestitorul să arate într'un mod aco- 

perit că dinsul nu e tocmai sigur_de 

cele spuse, deşi ase ascultătorii trebue să   
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fie siguri, sai mai ales: pentru a aso- 

_ciă la un-lec_maă: multe imagini dis- 
_parate, a cărora caprici6să grupare se 
as6me&nă cu începutul adormirii, atunci 
când_ omul nu viseză încă, dar începe 
deja a "a ved6 ca-y stfel o for- 
mulăiniţială celtică din Bretania, dice: 
„Nu este nici o îndoâlă că altă dată 
cine avea doi ochi nu era orb, cine 

avea unul singur era chior Şi trebuia 

să facă drumul de do ori ca să v6qă 

şi la drâpta şi la stânga“, şi apoi ur- 
m6ză basmul (Revue celtique, III, 337). 
La Români începutul cel mai obicinuit 

este: „A fost o dată ca nici o dată, 
că de n'ar fi nu sar povesti“; ade- 
sea însă formula e mai complicată, 

de exemplu: „A fost o dată ca nici 
o dată, 

pe când era lupul căţel 

şi leul se făcuse miel, 

de se jucat copiil,cu el“, 

(G. D. T., Poes. pop., 401); 

sai: „A fost o dată ca nici o dată, 

când se coccati ousle în ghiaţă 

şi n6ptea se făcea de diminsţă“. 

> (Fundescu, p. 97; 

iar une-ori începutul e de tot lung, 
bună-6ră: „A fost .o dată ca nicio 

dată, că de n'ar fi nu sar mai po- 

vesti; de când făcea plopşorul pere 
Şi răchita micşunele; de când se bă- 

teaii urşii în codă; de când se luaii de 

> gât lupii cu mieii de se sărutaii înfră- 

țindu-se; de când se potcovia, puricele 
un picior cu nouă-deci şi nouă de 

oca, de fer şi s'arunca in stava, cerului 
de ne aducea povesti, — 

de când se scriea musra pe părete, 

mai mincinos cine nu crede“, 

(Ispirescu, Legende p. 1). 

Asupra caracterului acestor din urmă 
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formule noi vom reveni mai jos cu oca. 
je formulelor celor finale. 

4 Formula medială. 
emit a te atare tn. naei 

Formulele mediale : sînt tot-G'a- -una 
rimate, producând ast-fel o neașteptată 
plăcută diversiune în mijlocul prozei. 
D. G. D. Teodorescu a, reprodus ase.- 
menea formule din basmele: „Fâta din 
dafin“, „Ţugunea feciorul mătușei “, 
„Imp&ratul şi crivățul“, „Cruce cruciu- 
liţa mea, „Poteca cu dorul“, „Păpuşica 
licărea“, „Năramza, cea frumâsă“, „Ca- 
pra cu trei iedi“, „Noue viteji“, „Fe. - 
meia lenevâsă“, „Şoimei şi ogărei“, 
„Doi împărați“ şi „Carakiz vitâzul“, 
Cele mai interesante sînt din 1 n Ţugu- 
nea“, şi anume: 

„Dintre trei fraţi, cel mai mic, 
Țugunea, e ologit de muma a trei 
smei, ca să nu'i pâtă omori. Plecând 
câte-şi-trei, el se râgă la Dumnedeii 

să fac'o albină * 
să trâcă pe mare 

ca printr'o grădină, 

„Ţugunea fură vinele din casa smei- 
lor şi plâcă ca săi întimpine. Fie-care 
smeii, ajungând la podul sub care era 
ascuns vitezul, vede că i se potienesce 
calul, şi qice: 

— Ai, câl de smei, 
“de -paraleă, 

ce sai 

şindărit te dai? 
De cine ţi-e ţie frică? 

că mie nu mi-e de nimeni, 
decât numai de TȚugunea, 

feciorul mâle-al mătuşii; 
şi nici de el nu mi-e frică 

că vinele'i sînt a-casă, 
şi dor nu i-o fi adus p'aicea 

ci6ra osciorul 
şi vîntul perişorul ! 

»Ţugunea (arătându-se): 

— Ba am venit eii, 

ca un vit6z ce sînt. 
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Cum vre! să ne măsurăm ? 

In săbii să ne tăiăm, 

ori luptă să ne luptăm ? 

„Smeul : 

— Mie tot una 'mi facel 

i »Ţugunea;: 

In luptă, 

că e mal drâptă, 

dela Dumnedei lăsată. 

Se luptară, 
se luptară, 

di de vâră 

pînă ?n sâră. 

„Smeul (cătră un corb): 

Corbule, corbule, 
adu niţel sei în unghişoră 

şi'n cioc niţică apşâră;: 

cu seul să ungi 

şi cu apa să ugi 

îlacăr” asta 

albastra, 

ca s'0 îmoi şi s'o stingi, 

că ţi-oii da s8 mănânci 

un stirv de om! 

„Dugunea (cătră corb) : 

Corbule, corbule, 

adu niţel sei în unghişâră 

şi ?n cioc niţică apşeră : 

cu seul să ungi, 
cu apa să udi 

flacăv'asta 

roşiă, a 
ca s'o îmoi şi s'o stingi, . = 

că “ţi- -oi da să “mănânci 
două stirvuri de cal paralei 

şi trei stîrvuri de smei! 

„Femeia smeului mai în vîrstă se 
face : 

o viă mănsă 
la struguri frumosă : 

unii înfloresc, 
alţi! rodesc, 

alţii se pârguesc, 

altora le cad bâbele de copte. 
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„Cea mijlocii dintre femeile smeilor 
se face : 

o livede de peri: 

perii înfloresc, 

unii rodesc, 

perele se pârguiesc, 

multe se coc, 

multe se râscoc. 

„Cea mai mică se face asemenea: 

o fântână 

lină 

cu apă puţină, 

apă limpegidră 

ca o lăcremisră,. 

„In călătoria ce face, 'Țugunea se în- 
tâlnesce cu: 

o dr6âiă de ţinţari, 

unii mai mici, alţii mai mari; 

apoi cu un năsdrăvan de om, care 

alerga pe câmp 

cu nouă pietre de moră 

şi nouă de rijnicidră, 

şi fugia aşa de iute 

cajungea iepurele la n6dă ! 

gi] apuca de c6dă...“ ! 

Câte o dată aceiaşi formulă medială 

se repetă de mai multe ori în cursul 
basmului, aşa, că, povestirea. întrâgă, se 
pare a fi împletită cu versuri, de pildă 
în basmul ardelenesc „Ganul 'iganul“ 
(Reteganul, Poveşti, 1, 59—79), unde 
se tot repetă formula: 

Scumpă masă 

De mătasă, 

Tea aminte 

De te 'ntinde, 

Cu mâncări, . 

Cu ţigări, 

Şi cu vin 
De pelin, 

când Ganul vrea: să prândâscă ; apoi 
după prând: 

BASM 
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Jan adună, 
Masă bună, 

Bucături 

Şi sfărmituri - 

La o-laltă 

Pin” de d'altă-dată! 

De aci formula cătră miraculosul cal 
care: face bani: 

Scump cal 

Din Arde! 

Dă mi bani, 

Gologaii, 

Taleri laţi, 

Galbeni spălaţi ; 

iar când Ganul fea numai o parte din 

bani, despre remâşiţa lor dice calului: 

S6rbe banii, 

Gologanii 

Ce-ai remas, 

Iar pe nas! 

Şi 'n fine formula cătră ciomagul fer- 

mecat, care bătea pe ori-cine după po- 

rundă : 

Jilovsţă, 

Legată cu aţă, 

Să te 'ntorci şi să te suci, 
Şi mintea ia loc so duci; 

iar ca să se oprâscă:. 
2 

Acum lasă ş'odihnesce, 

Căci asta mult folosesce... 

Asemenea, formule mediale ne întim- 
pină din când în când în basmele tu- 

turor poporelor; dar ele sînt pretutin- 
deni fără alăturare_mai rare decât cele. 
inițiale şi cele finale, nu se presintă 
nicăiri ca ce-va tipic, gapoi une-ori 

se află în unele varianturi şi lipsesc 
în altele din acelaşi basm, de exemplu 
sînt multe în basmul „'Țugunea“. din 
colecţiunea cea inedită a d-lui G. D. 

Teodorescu și lipsesc de tot în același 
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basm „Ţugulea“ din colecţiunea, lui 
Ispirescu, 

c) Formula finală. 

Formula medială este un (accicdat 
1 basmului; numai formula, finală, ca 

şi cea iniţială, fie ambele cât de scurte, 
închipuesc o particularitate stereotipă 

2 acestui gen din literatura poporană, 
corespund6nd cu cele doă capete ale 
visului: ad i si d 
tare. Tocmai de aceea formula cea 
iniţială consistă adesea dinti”6 BraTnă- 
dire de imagini disparate, anal6ge cu 
confusiunea, de idei prin care se carac- 
teriseză începutul adormirii; iar for- 
mula, cea finală se deosebesce printr'un 
ton de ne'ncredere, de îndoslă, de ne- 
siguranţă, cu totul străin întregului 
cuprins al basmulă. Deşteptându-se 
din vis, omul se simte de odată în 
realitatea veghiării, care'l faca 
să nu mai fie pe deplin sigur de rea- 
litatea somnului; tot aşa ispră- 
vind basmul, pe care'l povestise cu 
cea mai viuă credinţă în cele spuse, 
omul tocmai atunci vede că lumea în 
care petrecuse nu se pr6 potriveşce 
cu lumea, la care se deştâptă, şi tran- 
sițiunea, dela o stare la cealaltă se 
manifestă printi'o glumă, printr”o pă. 
călâlă, printrun scepticism aparent, 
care nu este decât un fel de ciocnire 
momentană între cele doă stări, fără 
ca prin acâsta să se sgudue credinţa 
cea statornică a poporului în adevărul 
basmuluă. 

Formulele finale ale basmelor române, 
fie în proză, fie în versuri, fie ame- 

"stecate, 'sînt multe şi felurite. 
Bună-6ră;: 
In „Balaurul cel cu şâpte capete“ 

(Ispirescu, Legende, 204): 
«gfram şi eii p'acolo Şi dedeam aju- 

tor fa nuntă, unde căram apă cu ciu- 
d 

“s 
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rul, 6ră la sfirşitul nunţii 

aduseră un coş cu prune uscate 
să arunce în cele guri căscate...“ 

In „Ciobănaşul cel isteţ“ (ibid. 252): 

Incălecai p'un mărăcine, 
Să masculte ori-şi-cine. 

In „Poveste țerănescă“ (ib. 265): 
„Am fost şi eii acolo şi am vădut 

tâte chefurile, căci de n'aș fi fost, de 
unde aș fi sciut ei să vă povestesc: 

O lingură scurtă, 

Pe la nasul cui n'ascultăt, 

In „Ţugulea“ (ib. 332): 

Incălecai pe un lemn 

La bine să vă îndemn, 

Incăleca! pe un cocoş 
Să vă spuiu la moş pe groş. 

In „Sucnă-murgă“ (Sbiera, Poveşti, 
98): 

Şi am fost şi ei la nuntă 
De vam spus'o voă frîntă. 

In „Mintă-crâţă“ (ibid. 107): 
„La nunta lui Sucnă-murgă: m'am 

întîmplat şi ei. Of! ce bucate alese 
mai era la acea, masă, tot numai frip- 
turi şi copturi ca, acelea de le-aj fi în- 
ghiţit şi cu ochii! Da încă vinurile 
acelea! Le-ai fi băut pe tote de nu 
te-ai fi temut de vr'o ameţela! Mie 
mi-au plăcut mai ales un fel de frip.- 
tură de rață; am mîncat din ea cât 
n'am mai putut, şi pentru că îmi plă- 
cea -aşa de tare, am virit un picioruş 
în buzunar ca să'l am de merinde pe 
drum când m'oiu. întârce a-casă. Când 
veniam a-casă, cam pe la mijlocul căii, 
am fost flămîndit şi m'am apucat să 
rod picioruşul acela. Tocmai când îmi 
era, carnea mai dulce, m'a întălnit un 
om învățat, care îmi spunea că a în- 
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văţat carte pe la toți înţelepţii lumii, 
și a început a mă tot ruga şia mă 
cehăi ca să-i dai şi lui să mănânce, 

că era fript de fâme. Tot n&căjindu-mă 

el ca să'i daii şi săi dai, m'am cam 

supărat şi i-am asvirlit cam repede 

piciorul acela. El, sărmanul, în loc să] 

prindă în mâni, a ţinut mânile în 

buzunar. Piciorul de friptură nu i sa 

putut viri în buzunar, ci La lovit a- 
marnic peste un picior, de merge bie- 

tul şi pînă acuma şchiop. De nu mă 

credeți, ia să vă uitaţi numai la cu: 

tare învăţat şil veţi ved6 şchfopătând 
pînă astădi din pricina aceea!“ 

In „Fata Rumpe-haine“ (ibid. 147): 

„La nunta fetei acesteia m'am tim- 

plat şi eii de faţă. Era o nuntă al6să, 

boierâscă, şi nuntaşi pozderiă! Toti 
eraii voioşi şi chiuiau şi jucau de r&- 
suna pămîntul sub dinşii! Pină şi mi- 

râsa era voi6să, măcar-că nui prâ era 

"ei de măritat! Dar la masă, ce bucate 

şi ce băuturi, 

fi tot mâncat şi băut, numai de-al fi 

avut; unde băga atâta! Între tâte bu- 
catele erai nisce plăcinte aţât de gu- 
stâse, cât fâcea poznă, nu alta! Mai 

„ales eii nu m& puteam sătura de ele, 

ae 

aşa de tare îmi plăcea! Era călduţe 

şi molcuţe cât le-ai fi mâncat şi cu 
ochii ! O plăcirnită de acestea am băgat'o 
în sin ca s'o am de, merinde pe drum, 

când m'oiu înturna a-casă. Când pela 

mijlocul căii, mi-a venit poftă de plă- 

cintă şi am scos'o din sîn şi voiam 
s'o- mănânc. 

trezesc ja cu cutare om, drept în faţă, 

V&dându-mi plăcinta în mâni şi plă- 

cându-i şi lui, se vede ca şi mie, unde 

wa prins a mă ruga şi a mă poftica 

să i-o daii lui numai decât şi numai 

decât, că, de nu i-oiu da-0, el îi în 
stare să crepe de poftă, nu alta! Tot 

îmbuldindu-mă cu cererile şi poftele 

sale, n'am avut dela o vreme încotro 

40,866. III. „pi 
Zi 

cât te-ai fi descins şi-ai - 

Atuncia numai ce mă.   

şi i-am aruncato ca s'o prindă. El 
însă, în loc să întindă mânile şi so 
apuce, închide ochii şi plâcă capul în 
jos. Atunci plăcinta liop, tocmai în 

virful capului, şi pentru că era mol: 

cuţă şi călduţă, i sa lipit tot părul 
de dînsa. Dând el s'o iea, și-a smuls 

toți perii de pe cap de-a rămas pleşuv 

pînă astădi. De nu mă credeţi, ian să 

vă uitaţi numai la capul lui, când vă 

veţi întălni cu el, şi vă veţi încredința 

că vă spun adevărul!“ 

In „Tălharul cel vestit“ (ip. 261): 

Mam suit, pe o prăjină 

Şi vam spus chiar o minciună! 

Şi-am încălecat pe-o şea, 

Şi vam spus'o toat! aşa! 

Plătiţi-mi-o! 

— Să ţi-o plătescă Dumnedei 

Din pr6 mare darul seu! 

In „Crăâsa dinelor“ (Reteganul, Po- 
veşti, II, 21): 

Iar eu mă suii pe o gea 

Şi o spusei aşa, 
Ş6ua a fost cam rugin6să 

"Şi povestea mincin6să,! 

cu varianta (ibid. III, 26): 

Tai mă suii pe-un cuiu 

Şi pînă ?n alt rînd nu v'o mai spuiu; 

M& suii pe-o custură rugin6să, 

Şi pâte că povestea fu cam mincin6să. 

In „F&t-frumos cu părul de aur“ 
(Pundescu, 76): 

„se făcu bucuriă mare şi masă 
împărătâscă, Eram şi eîi p'acolo, şi 
căram mere la vatră lemne cu fri- 

garea, apă cu ciurul şi glume cu căl- 

darea, pentru care căpătai 

Un năpărstoc de ciorbă 

'o sfântă de cociorbă 

Pentru cei ces lungă vorba 

. 17 
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In „Balaurul cu doă-spre-dece capete“ 
(ibid. 126): 

Şi "ncălecai p'o lingură scurtă 
So bag în gura cui ascultă: 
Lingură de prun ori de tei, 
Plină cu minciuni de care vă spusei! 

La Macedo-români formula finală cea, 
mai obicinuită este: „aşi, părmith nii 
sciam, părmith vă spuşi ; nu scii cum 
feci, ma nu vă ariîşi = aşa basm scieam, 
aşa basm vă spusei; nu scii cum fa- 
cui, dar n'am ris de voi“ (Dr. Obede- 
naru, Texte). 

Românii din Moravia ai unele for- 
mule finale forte frumâse, de exemplu: 

„Şi de multă veseliă nuntaşii dedeaii 
merei din pistâle; unul, din greşelă, 
în loc de glonţ m'a băgat în pistol pe 

"mine, a tras şi m'a aruncat drept 
_aicet, 

O formulă rimată: am fost şi ei 
acolo, sa mâncat pâne de ord, dar 
tu, Marcule, să nu spui minciuni“ : 

jedli tam chleb ze rii, 
a ty, Marku, nelzi. 

(Kulda, Morawsk6 pohâdky, passim). 

Numai doră Italienii sar pute pune 
„la întrecere cu Românii prin bogăţia 
iormulelor finale ale basmul. D. Sta. 
iiislao Prato (Quătiro iiovelline livor- 
nesi, Spoleto, 1880 p. 85 5Qq.) a adu- 
nat din ele o mulţime de Specimene, 
din cari noi vom reproduce vre-o câte-va, 
In Toscana basmul se încheiă obicinuit 
prin : 

Stretta la foglia, larga la va, 
Dite la vostra, chă ho detto la mia, 

sai: 

„nf, 
Siretta la foglia, e stretta Pugna, 
La mia novella non $ piu lânga... 
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In basme marchegiane: 

Fecero le nozze e le nozzarelle, 
A men me dettero cudlle, 
Me dettero ?n biscotti, 
EI buttai sotto ?1 tauli, 
Me detrero ?n confetto, 
El buttai sotto "1 letto... 

Pe la Roma: 

Me dettero cunfetti, 

Uno lo dava al gallo 
Che mi portava a cavailo, 
Uno alla gallina 
Che m'iusegnd la via, 
Uno al porco 

Che m'insegnd la porta, 
Uno ne mangiai, . 

E uno ne missi lă, 
Che ancora ci sară... 

Pe la Neapole: „Fecero tante feste 
e festini con un gran pranzo e tanta 
carne che si mangiarono; io stava 
sotto la tavola, mi gettarono un 0s80, 
e mi ruppero il vomero del naso“, 

Pe la Veneţia: , 

Se ia volă pia lunga, 
Tagieve el naso e feve 'na tromba; 
Se la volă pia curia, 
Tagieve el naso e feve 'na zuca,.. 

D. Prato aguce apoi în paralelă;g, 
câte-va formule finale francese, spa- 
nidle, scotlandese şi ruse, cari tâte: se 
acaţă de nuntă, desnodămintul cel 
obicinuit al basmului, povestitorul afir- 
mând că a tost şi el pe acolo, că a 

“mâncat câte şi mai câte, dar la urma 
urmelor a păţit'o. In descrierea, acelor 
bancheturi din formula cea finală a 
basmului nimenea, însă nu întrece pe 
Celţi, despre cari d. Luzel (Revue cel- 
tique, III, 338) dice: „On sait que les 
contes populaires, quelque merveilleux 
qu'ils soient, se terminent presque tou- 
jours par le mariage du prince et de 
la princesse, du hâros et de Yh6roine,
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et, ă cette occasion, il y a des fâtes, 
des jeux et des festins surtout, dans 
la, description desquels se Complaisent 
d'ordinaire les conteurs. Pauvres dia. 
bles, qui, le plus souvent, ont dîn6 
de patates frites avec des pommes de 
terre, comme ils le disent avec une 
r6signation et un accent msiancolique 
fort touchants, et qui, en imagination 
du moins, se promânent dans des pa- 
lais de marbre et dor, au milieu des 
enchantements dun luxe tout orienta], 
et prennent part ă, des festins inter- 
minables...* Dacă d. Luzâl Cunoscsă 
adevărata natură a basmuhi, el nu 
Sar fi mirat, căci ar fi înțeles că F- 
nomenul este absolut analog cu flă- 
mândul careşi aduce a-minte după 
deşteptare despre bie!şugul bucatelor 
mâncate în vis. Astfel asemănare 
formulelor finale la diferite popâre sub 
raportul banchetului de nuntă îşi are 
o explicaţiune cufat antropologică, fără]. 

„a fi la mijloc un împrumut sai o fi- 
liaţiune etnică. Sînt de toi rare sa 
chiar excepţională ăcelS Torniă &, pâf- 

„tru cari Sar put6 constata, sati măcar 
"a bănui cu temelu o origine Trică 
după cum ni se pare a fiuna singură 
român6scă, şi anume cea mai respân- 
dif, cea mai tipică din tâte: 

      

   

    

   
   

   
      

i 
ay Incălecai pe:o şea 
4 Şi o spusel aşa, 

pe care Julia Hasdeii (Theatre, lgen- 
des et, contes p. 369) ia tradus fran- 
ţuzesce : 

Je montai en selle 
Et vous contai cette Kyrielle. 

Acestă formulă circulâză pretutin- | 
deni la Daco-români, începând dela 
Nistru şi pînă la Tisa. O urmă a ei 
s'a păstrat şi la Macedo-români, bună- 
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Gră în basmul „Fiiul de împărat şi 
cheleşul“ (Petrescu, Mostre, II, 44): 

Eram şi ei aclo când se fâce numta şi 
haraua, 

Şi vhineam pe un cal cu ş6ua.,, 

Ce să fie 6re acest „încălecat pe-o 
şea“ sait „cal cu şâuat? 

Judecând după o novelă a, lui Boc- 
cacio (Decamer. lib. VI), în vechea ita- 
liană, basmul se numia „novela a, ca- 
vallo“, „povestire d'a 'ncălarele“ : „Un 
cavaliere dice a madonna Oretta di 
portarla con una novella a ca- 
vallo“. Boceacio a profitat de acâstă 
expresiune - metaforică pentru a croi 
asupra'i o anecdotă, în carei se dă un 
sens literal. In fona însă acea _novella, 
a cavallo“ este YIentică cu al nostru — 
pîncălecai pe-o şea“, şi constituă o 
particularitate comună italiano-română, 
iar prin urmare trebui să se urce la 
epoca, romană, 

O urmă a, aceleiaşi metafore ni se 
pare păstrată în formula finală a bas- 
melor dela Roma: 

Me dettero cunfatti, 

Uno lo dava al gallo 

Che mi portava a cavallo... 

“Latinesce „inequite“, adecă înca- 
lec, construit cu dativul, însemna a 
ride de cine-va, .a/1 lua, peste picior. 
Astfel la Arnobiii: „frustra ine- 
quitas nobis == degiaba îți rigi de 
noi“; la Macrobii în  Saturnalele: 
„Medicina audet inequitare phi- 
losophiae = medicina cut6ă a'şi ride 
de filosofiă“. Formula finală românsscă, 
cea cu încalec sar put traduce 
exact latinesce prin: „inequitavi et 
sic vobis narravi“, - 

Metafora, dară „încălecai pe-o şsat, 
„nevella a cavallo“, „inequitavi“, adecă _ 

| e,
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„am glumit sati am minţit“, 'este o 
veche moştenire latină. 

Să, se observe că ideea, laiinului „ine- 

quitare“ s'a păstrat la noi şi 'n ver- 
bul „înşel = insello“, literalmente „pun 

Ş6ua, pe cine-va“, „îl încalec&, un verb 

care de loc nare a face cu slavicul 
Mmiltih „usure“, de unde'l trăgeau 
Miklosich şi Cihac. 

III, Deceurile. 
Rana ese 

Noţiunea, despre basm nu va, fi com- 

pletă, dacă nw'i vom restitui un gen 

literar poporan, care'i aparţine, din tâte 
puncturile de vedere. 

Am vădut mai șus că fabula 

este un produs al/Basmiiui; nu însă 
un produs ngmipocit. D'a-dreptul din. 
  

BASM 

  basmul propriii Qi$, adecă din unu 
din nat E, ee d ai 

derive, căci basmul 
îi lipsesce cu DESAVITŞITe ori-ce ten: 

| abula este tot- 
daufia tendenţidsă, tot-d'azunu 
îndreptată a ajunge la ur -scop determi- 
năt, [a âşa numita, „morale de la fable“. 
Intre basmul ordinar şi între fabula 
ordinară trebui să fie o_specie-intel- 
mediară, în_care Sasmul, _târă a'şi 
perde caractsrul seii, să aibă totuşi o 
tendinţă, să din tescă la un ţel, 
să fie un „conte ă thâse“._ O asemenea 
specie există şi chiar e forte respân- 
dită, deşi folk-loriştii nu l-au găsit 
încă ub' termen proprii, numindo do- 

arum cam-dată, „le pourquoi?, „das ; 
Sine >, ceea ce românesce nu se 

potg exprime decât prin: decsful. 
Deceul este un basm menit a da. 

  

   

   

  

  

  

soluţiunea unei probleme. Prin for 
sa, interogativă el se apropiă de: ghi- 
cikâre; prin fond însă, prin mijlocele 
pe-cari I5 întrebui 

mai multe. Ia e exem un basm * 
„moldovenesc despre Maica-Domnului - 

  Je întrebuinţeză, prin elementul 
cel supranatural, deceul face pe in— 
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parte din basm. Un dece, fie cât de 
scut, Tiu se vi ICI _0 

cu ghicitorile; pe când, din-contra-u— 
deceii ce-va_ mai lung-are—pină-ntr'a- — 
tâta aspectul unui basm, încât, colee-— 
torii îl publică_fără_ nică o_sfială între. 

basmele le pro riti_Qise ; şi nică n'ai 

alurea săi afle ] întega, si 
a literaturei poporane. Aşa basmul pu- 
blicat, de Ispirescu (Legende p. 205— 
210) sub titlul: „Numai cu vitele se 
scâte sărăcia din casă“, nu este decât 
un lung decei: de ce vinătorii sînt, să-. 
raci, iar ciobanii bogaţi ? Şi mai inte- 
resant, e deceul: de ce 6menii mor? 
pe care tot Ispirescu (ed. 1872 pag. 
102—105) l'a publicat ca basm sub tit- 

lul „Glasul morţii“. Câte un decei 
înrudit ne întimpină mai-mai în tâte 

limbile. Reinhold Kâhler (Archivio per 
le tradizioni, 1, 71) alăturase patru 
versiuni din ţerile cele mai diferite : 
una svediană, una austriacă, una ba- ac 
scică şi una slavică: „perchă gli uo- 
mini non sanno piă quando devonol-. 
morire?* In asemenea casuri nemic ăi 
nu eee pe popor de a acăţa la, PA R. 
cel e câpete_ale ce formula Pi 
iniţială şi pe cea, finală, a 
găsi unde-vă loc şi scriu vre-o for- 
mulă; li” medială; Şi atunci ce deosebiye 

-în Mal asistă âre unite baza și între de- 

      

  

e afară numai de_carae cel 
tendenţios al acestui din ură? 

_Gate- o0-dată doă Saăl “ui multe de- 

  

  

ceuri sint ciment ură bu- 

cată, i ă cum _upe-ori un 

singur j sză, di sai Z
I
 

. 
m
t
 

(Şedet6rea, 1892 p. 177—179): 

„A fost o dată un om mare, cu to- 
porul mare, şi s'a dus în pădurea mare, 
ca -să facă lemn mare, şi Pa scos în 
câmpul mare, şa, făcut biserică mare, 
cu nouă uşi, cu nouă altare, cu fere-
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strele spre sfântul sore., In altarul 
cel mare şedea Sinta-Maria-Mare; în 
altarul cel mic şedea Sinta-Maria. Mică ; 
în altarul de mărgăritar şedea Maica 
Domnului 'de cetia şi slujia. Căta în 

„cărță, căta în tâte părţile, ca să vadă 
pe fiu-seii, pe Dumnedei. Pe fiu-seii 
D-deii nu Pa vădut, cia vedut. pe Ion, 
Sînt-lon, nanaşul lui D-geii. De cât loc 
Pa, vădut; "înuinte i-a eşit cu păr galben 
pînă *n pămînt, năfrămi înainte i-a 
întins, calea i-a cuprins: 
"„— Hei I6ne, St. I6ne! nai vădut, 
ai întîlnit pe fiul mei, pe fiul tei, 
pe D-qei? 

»„— De vădut nu Pam văgut, de pa- 
timă am audit, că îl chinuiră cânii 
păgâni „de jidani_spurcaţi_nebot ezaţi ; 
corână de spini pe cap pusu-i-au, cu 
brâii de ciulini încinsu-P'aii, în sus svir- 
litu-Vai, trei râni făcutu-i-au, trei pa- 
hare de sânge cursu--aii, cânii păgânii. 
de mare bucuriă băutu-Paii; cât băut, 
băut, cât" mai mult irosit, = S 

„Maica Domnului când a audit, a 
sciut un munte mare ascuţik ca.o 
simcea de cuţit şi sa, dus âcolo ca 
să'şi puie inima să'și facă samă sin- 
gură; când a ajuns acolo, s'a topit ca 
câra muntele şi s'a, sleit ca aurul. 
__A sciut un bulătâii mare fără fund; 
când a ajuns a fost prund, a fost r&- 
mas numai o l6că de băltiţă, din care 
a eşit: o broscuţă, 

„— Of maică! ce te văicăresci, ce 
te re aşa tare? 

— Cum nu m/6iii văicăra, și cum 
nu "m oii tângui după fiul mei, după 
D-qei? 
— Maică! nu băga sama, nu te 

vălcăra aşa tare, că şi eii am avut 12 
puişori, şa venit o râtă forforâtă, şi 
k-a călcat pe toţi odată, şi numai unul 
a scăpat, care a fost mai mititel, şi 
de drag ce mi-a fost, i-am pus numele 
Busuioc, -   

p— la săl văd şi ei, broscuţă. 
„— Busui6ce, vin la mama *ncâce! 
„Tare era supărată Maica Domnului, 

dar când La v&dut, 

cu nisce picidre băscăreţele, 

cu nisce mâni lăboşele, 

cu nisce ochi boldiţei, 

a zimbit a ride, şi a luat, Maica-Dom- 
nului pe brâscă, şa asvinlito cu pi- 
ciorul şi-a dis: „brâscă unde n'a, fi, 
apa să nu. fie bună de băut“. 

„Şi s'a luat Maica Domnului şi s'a 
dus înainte; s'a întâlnit pe drum cu 
meşterul de lemn şi a întrebat Maica 
Domnului: 

— De unde vii, meştere de lemn ? 
— Da vin că m'o chemat jidaniă 

să le fuc o cruce de răstignit; ei ai 
dis s'o fac uş6ră ca s'o putem purta, 
dar ei am fâcut'o mare,. „că este lemn 
destul.. 

„Maica Domnului Pa, blăstemat aşa; 

să lui cuanu, î o; 
po şi să capoți banu, 

£ 

„Şi a pornit tot înainte Maica Dom- 
nului şi s'a întâlnit cu un țigan; ţi- 
ganul de departe a dis: | 

„— Bună calea, maică“ 
„— De unde vii, meştere de fer? 
»„— Da vin că m'o pus jidanit să 

face pir6ne; mi-o dat fier puţintel şi 
încă am mai furat din el, ca să nu fie 
pironele grose ca să'l 'd6ră. de. tot pe 
fiu-tei. 

2 Sa dai odată” cu ciocanu 

şi să capeţi banu. 2 - 3 

„Şi s'a dus tot înainte Maica Dom- 
nului, şa ajuns la jidani unde s'a chi- 
nuit Domnul Hristos, şi-a intrat în casă 
la jidani. Jidanii tocmai atunci s6 pu- ) 
nea la masă. Atunci ai strigat ji 
dovii: NE ii îi /, 
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»— Ce cauţi? pe fiu-tei, pe D-deiu ? 
El este al şâptelea, părete; cât sânge 
i-am băut, cât l-am irosit, atunci va 
învia el de unde este dela al 7-lea 
părete, când va cânta, cocoşul ista că-i 
fiert, şi-a bate din aripi şi-a cânta; 
şi când a mişca păstrăvul ista că este 
fiert, şi-a eşi din- blid afară.-Atunci=ei 
uițându-se la Maica Domnului, cucoşul 
a înviat şi a eșşit din blid afară, şi a 
cântat, şi păstrăvul iarăşi a, eşit din 
blid afară şi a înviat; ei uitându-se 
în blid, păstrăvul a dat din c6dă şi | 
frau stropit; şi cocoşul a bătut din a- 
ripi ca să cânte şi jar f-at stropit pe 
obraz, şi de atunci pestriţi ai rămas 
şi ei pe obraz. Domnul Sfint a eşit de 
unde a fost, şi s'aii luat pe drum Jida- 
nii după Maica Domnului de dai cu fuga 
şi svârliai cu bolovani. Maica Domnului 
lua bolohanii şi-i sviriia înapoi, şi din 
bolohani se făceaii ouă, roșii. Şi a în- 
trebat jidanii ce sînt acelea? Maica 
Domnului a dis că: sînt ouă roşii, căci 
astădi este diua de Paști şi va, fi cat 

pată “va fi lumea. 
cest basm se alcătuesce din înce- 

putul unui descântec, urmat de cinci 

deceuri deosebite, şi anume : 
de ce apa fără brâsce nu e bună? 
de ce lemnarii câştigă banii cu a- 

nevoe ? 
de ce ferarii câştigă banii uşor? 
de ce Evreii ai pistrui pe obraz? 

| de ce la Pascise mănâncă ouă roşii? 
E Elementul cel tendenţios al deceulni. 

resulfă din amestecul celor doă rea... 
| Li GEȚI TERTA tea SEI. Corel cea 

sciente din somn, de unde isvoresce 
basmul proprii dis, şi realitatea stării 
celei consciente de veghiăre, care îm- 
pune minţii omenesci la, tot pasul ten. 
inţa, de a resolvi probleme. Deceul 

este fiu al ambelor acestor realităţi, 
aparţinând pe jumătate visului şi pe 

mătate aievei. El se nasce din inso- 

  

a
i
 

o 
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ţirea în părţi egale a visului cu a- 
ievea. Când basmul propriii dis şi 
copilul seii deceul ajung de o potrivă 
la un însemnat grad de desvoltare într”o 
societate deja relativ destul de înain- 
tată, elementele lor se fusionsză, siste- 
matisându-se întrun complex numit 
mitologiă, în care sînt do pătrimi 
neconsciente provenite direct sai indi- 
rect, din basmul proprii dis, o pătrime 
conscientă datorită, caracterului celui 
tendenţios al deceului, şi o altă pătrime 
conscientă resultată din opera ulteridră 
de sistematisare. Prin jumătatea, cea 
neconscientă, sustrasă liberului arbitrii, 
tote mitologiele se as6mănă una 
cu alta, şi ele nu se deosebesc decât 
prin jumătatea, cea conscientă, care le 
apropiă de natura literaturei celei culţe 

Deceurile în genere, fie românesci, 
fie străine, sînt de o varietate extremă 
şi de o extremă ingeniositate, Ele dai 
0 soluţiune pâporană neașteptată pro- 
blemelor elor mai mari ca, şi proble- 
melor celor mai" mici, şi poporul are 
0 deplipă credinţă în decei, ca şi ?n 
basm, ca şi 'n vis, măcar că nu crede 
în fabulă, acest produs deja pr6 
depărtat al basmul. 

De ce sînt; pete în lună? 
V, Avel, 
De ce luna şi s6rele se întunecă? 
v. Vircolac. 
De ce Sasul n'ar sfinţi, ci numai pe 

Dumneqeii ? 
Ş 

V Cărnal. — Sas. > , 
De ce păianjenul e blastemat? 
v. Pătanjen.. 
De 66 cânii şi pisicele nu se *mpacă? 
vCăne. 
De ce suflă vintul ?. 

v. Vin, 
i De ce capra ţine c6da în sus?, 
V.Oapră. 
De ce iepurele are buza crăpată ? 
v. Jepure. 

i  
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De ce bradul are o cruce în virf? 
v. Brad. ji 

De ce UISDI rare SE 7 
Iată, un deceii, asupra, căruia ne vom 

opri pentru a arăta, în ce chip o pro- 
blemă anal6gă capătă pe calea curat 
antropologică câte-o anal6gă soluţiune 

la popsre diferite. 

La, Români ursul n'are c6dă, fiind-că 
Va înşelat vulpea făcândw'l să “şi-o 
bage din lăcomiă întrun rîă ca să se 
prindă pesci de c6dă, şi apa, îngheţână 
de ger, ursul abia a putut să scape bere. 
De aci, când o pate cine-va din lăcomiă, 
vre-o pacoste, se dice proverbial: de 
aia n'are ursul c6dă._ 

In Franţa, ursul este o raritate, dar 
sînt forte populari fepurii. Iepurele 
v'are nici el c6dă. De ce? Când arca 
lui Noe plutia pe apă, dracul o tot 
găuria mereii, ca 6ră-d6ră să se 'm- 
nece. Noe tot astupa găuele cu pi- 
râne. Isprăvind pirânele şi Vădând că 
dracul a mai făcut o gaură, Noe sa i 
repedit de a tăiat câda iepurelui, bă- 
gând'o în acea, crăpătură. Faţă cu un 
piron cum nu s'a mai v&dut, dracula 
fugit, iar iepurele a remas fără codă 
(Revue d. trad. pop. V, 244). , 

Din Franţa să sărim toemat la Zu- 
luşii din sudul Afiicei. Acolo nu sînt 
nici urşi, nici iepuri, dar este un fel 
de bursuc fără c6dă. De ce? Fiind-că 
la zidirea lumii, atunci când tâte do- 
bitâcele merseră la Dumnegdeii ca să'şi 
câră fie-care câte 0_c6dă, numai bur- 
sucul din lene nu s'a dus singur, cia ear ae PI rece y 
trimis în locui pe altul ca să 1-0 a-. 
ducă, şi acela nu i-a adus'o. De aci în 
Africa sudică proverbul despre 6meni 
leneşi: „de aia nare bursucul c6dă“ 
(Revue d. trad. IV, 110). 

Din deceul românesc, proverbul: „de 
» ala n'are ursul c6dă“ despre cei lacomi ; 
din deceul Zuluşilor, proverbul: „de 
ala n'are bursucul c6dă“ despre cei 

  

leneşi; este învederat că Românii nu 

s'au înţeles cu Zuluşii; dar natura cea 
* antropologică a deceului este ast-fel, 

încât chiar la capetele opuse ale umil 

el pote să, dea o soluţiune-asemânată 
unei probleme înrudite, iar acea solu- 
ţiune să devină apoi un proverb aprâpe 

Proverbul, care nu este în principii 
decât conclusiunea, unei povestiri, per- 
sistând chiar atunci când însăşi po. 

vestirea s'a uitat de de-mult, îşi are 
originea, de "ntâiu în deceii, şi apoi în 

fabulă ca produs direct al deceului,. 

In acest mod filiaţiunile categoriei 
literare poporane a basmului se pot 
represinta prin următorea, genealogiă : 

(Somn) (Veghiare) 
Vis. , Aievea. / 

Basm 

Decei ——— Fabula - 

Mitologia Proverb. 

  

  
  

de materiă de bumbac saii de moătasă 

(Costinescu), care servă: a) a şterge 

nasul, b) a se lega saii a se acoperi 
la gât, c) a cuprinde şi a purta 6re- 
cară lucruri mărunte. Basmalele sînt 
mari sai mici, maj tot-d'a una colorate. 
Sinonim cu năframă, testemel, 
tulpan, cari sînt tot de origine co- 
mercială orientală ca şi basmaoa=turc,
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basmă „toile peinte“, de unde cu: 
vîntul a trecut şi la Serbi (Cihac). 

Alexanâri, Iorgu dela Sadagura, act : 

II sc. 2: „Nu'ţi mai uda, basmaova de- 

geaba.!... Schimosîturile aceste mă strîng 

de gât!... In tâte dilele tot ţipete şi 
bocete !...“ 

Acelaşi, Iaşii în carnaval, act. II sc. 

1: „Înger cu bonetă și cu pipiliote, 
care "mi îndulcesci viâţa şi'mi tivesci 
basmalele |... 

A. Pann, Povestea vorbei, 1 p. 67: 

Respunse altul: pr6 bine, bravo! aşa vom 

(urma, 

Să legâm pe cârciumarul la ochi bine co 

basma... 

A. Odobescu, Scrieri t. 1 p. 414: 

„De partea stângă a uşei stă lo Petru 

Voevod, purtând într'o mână o basma 
roşiă cu borduri de fir şi în cea-laltă 

o cruce cu trei rescruci...“ 

„Pluguşorul“ din Bucovina: 

Lîngă grâu mi s'a plecat, 

Trei spice 'n mâni a luat, 
In basma mi le-a legat, 

In curea că le-a băgat 

Şi spre casă s'a 'nturnat,.. 

(G. D. 7., Poes. pop. 150). 

Balada „Mitul“: 

Ş'a cădut 
Un şârpe re 

Ce-a 'neăput 

In sînul mei, 

Mijlocelul mi-a cuprins 

Şi de inimă s'a prins: 
Ţine tu basmaua mea, 

Infăş6ră mâna ?n ea 

Şi apucă procletul, 

Că'mi repune sufletul... 

(biă. 684). 

„La popor, basmaoa caracteris6ză 
mai mult pe femee decât pe bărbat. 

  

  

Colindă din Dobrogea: 

ta tot c6să şi 'nchindesce, 
Şi frumos. mai potrivesce, 

Intun guler ş'o basma 

Albă-dalbă ca diua: 

Guleru'i a fraţilor, 
Basmaoa-a surorilor... 

((Burada, Călăt. 103). 

Doină din Ard]: 

Spune, dragă, maică-ta, 

Dacă vrea să mi te dea, 

Nemic gestre et nu'ţi ieau; 

Papuci, dragă, eu îţi dai, 

Ş'o rochiţă, ş'o basma, 

Numai să mă uit la ea. 

(Bibicescu, Poes. pop. 370). 

Basmaoa n€gră, fie la bărbaţi, fie 
la femei, exprimă ce-va, trist în poesia, 
poporană. 

Doină din Bucovina: 

Puiculiţa mea cea dragă 

E "nvălită 'n basma n6gră; 

Ce să fac s'o desvălvsc, 

Inima să'mi recorese ?... 

(Marian, Bucov, II, 100). 

Alta: 

Chiar a-s6ră a venit, 

Cu suman negru cernit, 

Cu basma n6gră la git, 

Cum mi'i mie mai urit... 

(bid. 143). 

In credinţele poporane basmaoa, mai 
ales acea de cununiă, pâte servi ca 
un prevestitor de nenorocire pentru 
soţii cari se depărtsză pe un timp unul 
de altul. 

Basmul „Voinicul cel cu cartea în 
mână“ (Ispirescu, Legende p. 95): „ia 
să iei tu basmaoa mea, care am avut'o 
în diua de cununiă, şi eii ştergarul cel 
vărgăţel ce mi-ai. adus de destre; şi  
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când vom ved6 pe ele câte trei pică- | 
turi de sânge, să ne întârcem a-casă: 
acesta, să fie semnul că mârtea s'a a: 
propiat de unul din not...“ 

In balada „Inelul şi năframa“ acelaşi 
rol jocă sinonimul năframă: 

— Draga mea, sufletul mei, 
Ţine tu inelul mei, 
Pune'l în degetul teii: 
Când inelu-a rugini, 
Să scii, dragă, coltu muri! 
— De mă laşi plângână a-casă, 
Naţi naframa de mâtasă 
Pe margini cu aur trasă: 
Aurul când sa topi, 
Să scii, frate, coiu muri! 

(Alex,, Poes. pop. 2 319). 

Ce-va analog ne întimpină la demi- 
nutivul basmaluţă. Intwun cântec 
din Moldova, orfanul o trimite în mor- 
mint la, maică-sa : 

Frundul6nă sălcidră, 

/ Apuşsră Bistridră, 

Face-te-ai nâgră cernslă, 
Să'mi cernese o băsmăluţă, 

So trimet Pa mea măicuţă 

Pe şuerul vîntului 

In funâul pămîntului... 

(Sevastos, Cânt,. 30). 

—.
 

Î
S
 

E 

De asemenea în următârele alte doine 
din Moldova: 

Scii, bădiţă, ce-am visat? 

Un vis mare minunat: 

Băsmăluța ta cea nouă 

Am visat'o ruptă ?n două... 

(Ibid. 62). 

Că de'i zăbovi o lună, 
Me'i găsi pe ds] nebună, 

Băsmăluţa ta pe mână 

Gulegend la mătrăgună,,. 

(Ibid. 66), 

v. Maramă, 
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Basmaluță s. băsmălăţă, s. f.;_, 
petit rmouchoir, petit foulard. Deminu- 
tiv desmierdător din basmă, de care 
de altmintrelea nu se deosebesce prin 
șens. 

Doină din Bucovina: 

Lâgă'ţi doru ?n basmaluţă 

Şi” sădesce ?n grădinuţă, 

Ca să crâscă merişor, 

Şi măncână, ţi-a fi uşor!... 

(Marian, Bucov, 1, 2). 

v. Basma. 

„e 
Basmagiu s. basmangii (pl. bas- 

magi, basmangii), s. m.; fabricant de 

mouchoirs, marchand de mouchoirs, 

„Acela care fabrică * saii vinde bas- 
male“ (Costinescu). 'Purcul basm azi 

„imprimeur sur indienne“ (Şăinânu). 

v, PBasma, 

Basmangiu.—v. Basmagiă. 

Basn s. bâsnu s. băsnă, une-ori 
băznu (plur. basne, basmuri, baznuri); 

1%, fable, apologue; 20. fiction, men- 

songe. Paleo-slavicul sacnn, cu aceleaşi 

doă înţelesuri, pe cari Românii le-aii 

păstrat formei celei foneticesce intacte 

basn, pe când formei moiificate basm 

i sa dat accepțiunea specială de „conte 
bleu“. 

Cu sensul al doilea, basn e sinonim 

cu minciună, născocire, scorni: 

tură, flecăriă, vechiu mănieciă 

şi altele, tote în antitesă cu ade- 
vărul. 

Mitropolitul Dosofteiu, Synaxar 1683, 

Nov. 25 f. 164 b: „batgiocurâdză pre 
ai noştri mari dumnădzăi, numind fa- 

cerile lori basne şi mâniecii...“ 
Cantemir, Chron. 1 p. 121: „Cine 

este acela carele zice, că numele ace- 

stui nem, adecă a Moldovânilor şi a 
Munt6nilor, este de pe numele hatma- 
nului de Râm Flac, basne zic...“
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Ibid. p. 151: „capul mort, dela ca- 
rele izvorâia zisa mai dinainte putu- 
roasa basnă,..* 

Ib. p. 208: „când sluba omului so- 
cotelă cu tot dâdinsul să pune pentru 
ca c6 adevărată istorie din basne, ca 
grâul din neghină, să al6gă...« 

Ib. Il p. 191: „0! cât de grozav stă 
minciuna în scaunul adevărului! O! 
cum să dovedeşte basna, măcar că 
câtă-va vreme ar trece pănă a să dez- 
văli 1... 

Miron Costin, Letop. 1 p. 4: „de 
unde sânt dară aceste basne, că sânt 
moşii țărăi aceștia din temniţile Ră- 
mului ?...% 

Nicolae Costin, Letop. 1 p. 65: „Cau- 
tă-te acum, cetitorule, ca într'o oglindă 
şi privesce de unde eștă, lepădănd dela 
tine toate cele-lalte basne căte unit ai 
însămnat de tine den nesciinţă rătă- 
ciţi, alţii den zavistie...“ . 

Samuil Clain, Invăţături (Blaj, 1784) 

p. 52: „Filosofilor nu creds, că et cu- 

vintele sale nu cu dovediri Dumneze- 
esci, ci numai cu nisce baznuri le în- 
tăr6...% - 

Zilot Românul, Chron. p. 88: „Je- 

luirea nu avea loc, pentru că toţi era 

căptuşiţi de hrăpire şi mituire. Drep- 
tatea ? dicea că a perit, fiind vremea 

„_turburată. Lege, suflet, Dumnedeii, res- 
plătirea ? dicea că sînt tote nimicuri 
şi basne călugăresci...“ 

A. Pann, Moş-Albu, 1 p. 16: 

Îmi frec ochii, mă uit bine, văg că s'a fost 
(inserat, 

Ş'alăturea un foc mare, de fete încunjurat, 

Care din sat se strînsese la şedâtore cu furci, 

Şi de glume, basne, rîsuri, hohotia ca nişte 

[curei... 

Din contra, cu sensul de „fabulă“ 
saii „apolog“, din causa moralei finale 

basn pote să devină sinonim cu ade- 
văr sail cu înţelepciune. 

  

  

Cantemir, Chron. 1 p. 345: „O! cât 
„este de frumoasă şi adevărată basna 
lui Esop, car6 zice: că cânele cu carn6 
în gură trecând pe punte sui văzut 
în apă,..& 

Țichindel, Fabule 1814 p. 41: „tau- 
rul basnei acestia foarte cu înţelep- 
ciune să poartă...“ 

Locuţiunea proverbială: „a se face 
de basnu în lume“ (Pann, |, 175) = 
„devenir la, fable du monde“, sinonim 
cu „a se face de risf, 

v. Basm.— Păsnesc. 

Băsnă | 
„—YV. Bash. 

Băsnu | 

Bastară, s. f.; sorte de brouillarăd 
pendant V'6t6. Cuvînt, pe care '] cu- 
n6scem dintr'o singură informaţiune 
şi asupra căruia nu ne putem rosti. 
de o cam dată. 

„Bastară se numesce câţa în timpul 
verei, forte pericul6să semănăturilor“ 
(A. Bărbulescu, Ialomiţa, c. Pribegii). 

v. C4ă. 

Baston (plur. bastone), s. n.; bâton. 
Bâtă, bâţ, toiag, de cart tâte ba- 

stonul se deosebesce prin aceea că e maj 

fin, mai elegant, mai 'meşterit, şi 

portă numai orăşenii. Este italianul 

bastone (fr. bâton=span. baston 

etc.), introdus prin comerciii la noi ca 

şi la Neo-greci: puzaoroiw, pare-se 

în secolul XVII, căci pe la începutul 

secolului XVIII poporul dete deja po- 

recla de Baston unui mare boier din 

Moldova, Iordachi Rusăt Baston, 

medehnicer sub Constantin-vodă Mavro- 

cordat (loan Canta, Letop. III p. 177), 

pe fiiul căruia, sub 'Teodor-vodă Cali- 

mah, Enachi Cogălnicânu (Letop. III 
p. 244) îl numia simplu: „feciorul 

lut Baston stolnic“, 
v. Ruset. 

R
R
 

i 
a
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In „Cuvântul Sfântului Sisoe“, scris 
la 1770 şi legat la un loc cu „Alexan- 
dria“ din 1714 Q. Alexandria, p. 860 
b): „şii înpunse coasta cu paloșul, şi 
o bătu foarte tare, şi o bătu cu da-: 
stoane de usturime...& 

Ion Ghica, Scris6rea XXII: „La a: 
laiuri şi la ceremonii, protipendada, şi 
veliţii purta pe cap gugiuman de sa- 
mur cu fundul de postav roşu, vera 
feregea şi 6rna contoş ; başboierul purta 
hanger la brâii; boterii cet halea, stai 
împregiurul Domnului cu bastone lungi 
în mână. 

Delavrancea, Trubadurul p. 190: „Cu 
bastonul şi cu mâinile în buzunar, cu 
capul plecat în jos, adus de spate, tre- 
sărind din vreme în vreme, el mergea 
încetişor...“ 

v, Bâtă. 

Bastonâş (pl. bastonaşe), s. n., petit 
pâton. Deminutiv din baston. 

v. Baston,. 

1.Baş, s. n.; t. de Commerce: agio, 
change. „Baş, ceea ce se lasă schim- 
bătorului pentru schimbatul unei mo- 
nete“ (Costinescu). Cuvînt turcesc, ca 
şi zaraf „changeur, banquier“. Din 
turcul bâs are și neo-grâca cu acelaşi 
sens: uzdos (Cihac, II, 547). 

v. Pure, 

2-Baş-, prâfize pour marquer un degr6 
de supriorit6: archi-. Este turcul bas 
ptâte, chef, le premier“, întrodus la 
Români d'o-dată cu titulatura ierar- 
chică otomană, în care acest daș se 
aglutin6ză cu numele diferitelor func- 
ţiuni, precum: 

10. Bag-buluc-başa, 
dece plutâne. 

După Aşedămiîntul lui Grigorie-vodă 
Ghica, din 1776 (ap. Rășcan, Lefile 
boierilor Moldovei p. 8 etc.) erati în 

cap peste   
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Moldova un Baş-bulubaş „a Curţii 
Gospod“ şi un alt Bag-bulubaş „a 
Hătmâăniei“, din cari cel dentâfu avea 
360 lei pe an, iar celalt 180. 

Enachi Cogălnicânu, Letop. III p. 218: 
„Pe Costache Purice încă pănă a nu 
sosi Grigorie Vodă la Iaşi, cu bună 
pază închizăndu'l la Cetăţue, şăzănd 
pănă ai venit Domniea în laşi, şi a- 
tuncea la scoborit în curte la Bag- 
bulucbaşa de Simeni...% 

v. Bulucbagă. 

2%. Baş-ciauş, „colonelul unui re- 
giment de ieniceri“ (Şăin6nu). 

Ion Neculce, Letop. Il p. 220: „luară 
pre Duca-vodă de Vaii dus de Vai în- 

chis la Bag-c6uş...“ 
Gheorgachi, Letop. III p. 327: „Dom- 

nul din oamenii Pagii pe altul pe ni- 

mene n'ai îmbrăcat, fără numai pe 

Baş-c6uş..“ 

V, Ceug. 

3%, Baș-ciohodar „întâiul cămă- 
raş al palatului“ (Şăin6nu). Ia 

lon Ghica, Scrisori p.. X: „Pe fe- 

ciorii de boier, când făcea vre-o neo- 

rînduslă sai vre-o necuviinţă, îi poftia, 

la cafea, în odae la Cămăraş, la 'Tu- 
feccibaşa, sai la Baș-ciohodar, şi 

acolo li se trăgea câte-va nuiele Ia, 
tălpi ca să le vie mintea la cap...“ 

Acelaşi, Scris6rea I: „reposatul Mă- 

ciucă, Dumnedeii să'l ierte, Bag-cio- 

hodar şi mâna dreptă a lui Vodă, 

cum s'ar dice astăgi întâiul aghio- 
tant domnesc...“ 

v. Ciohodar. 

40. Baș-conacciii, cap peste cei 

însărcinaţi cu îngrijirea conacelor pen- 

tru 'Turcii călători. 

Gheorgachi, Letop. III p. 327: „Şi 
Domnul încă ai poroncit de s'aii răn- 

duit conacile, orănduindu-se Bag-co- 
naccii pe Constantin Canano...* 

v. Conac,



2661 

5%. Baş-aga, cap al unei cete de 
'Țurci. 

Balada „Badiul“ : 

Mândra cât. se arăta, 
Baş-agaoa se 'mbăta... 

(Alex,, Poes. pop.2: 195). 

v. Agă, 

60. Baş-beşli-aga. 
Ion Ghica, Scris6rea VI: „Pentru 

mânţinerea, ordinii, Kehaia-Beg în Va- 
lachia şi Iusuf-Paşa în Moldova orîn- 
duise în fie-care plasă câte un beşlii 
cu 10 neferi, în oraşele principale câte 
un Beşli-Aga cu 50 de neferi, şi 
la Iaşi şi Bucuresci câte un Baş-Be- 
ŞIi-A ga, cu câte 200 de neferi...« 

v. Beșlegă, 

7%. Baş-i-buzuc, turcesce baă-i- 
bozuk „milice irr6guliăre“, literal- 
mente „cap sucit“ (Şăinenu). 

A. Odobescu, Scrieri III p. 603: „In 
răsbolu ostaşul turc, fie Nizam, ori 
Başibuzuc, fie Seiq ori Pașa, ră- 
mâne purur6 o fiâră sălbatică. 
Başibuzuc, cu sensul de băutură, 

la Delavrancea, Paraziţii p. 156: „Dacă 
îi este sete, întră înta”o bragagiriă. 
Ei, să gust, ce başi-buzuc aveţi? 
Suge un fund de tinichea,..* 

8%. Baş-buză, bragă de cea mai 
bună calitate. 

„Jocul păpuşilor“ în Bucuresci: 

Hai la bragă, 

Soră dragă, 
Bragă bună, baş-buză: 
Cine bea, r&mâne grea... 

(G. D. T., Poes. pop. 121). 

v. Bragă, 

O dată întrodus în graiu prin mai 
mulţi termeni turcesci ca cei de mai 
sus, prefixul baș n'a întârdiat a se 
acăța, cu acelaşi sens de „archi-“, la 

2.BAŞ 

| 
| 

|. 
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unele vorbe vechi românesci; de 
exemplu: 

1%. Baş-boier, „cel întâiu bofer 
al ţerei,“ 

Ion Ghica, Scrisorea XXII: „La 
alajuri şi la ceremonii, protipendada 
şi veliţii purtaii pe cap gugiuman de 
samur cu fundul de postav roşu, vâra 
feregea şi 6rna contoş; baș-boierul 
purta hanger la brâă...* 

v. Boier, 
20, Baş-marghiol, ştrengar de 

frunte. 
Balada „Necola Neculcea“ din Do: 

brogea : 

Necoia Neculcea, 

Din oraş din 'Tulcea, 

Fectoraş de Sirb, 
Baş-marghiol de tirg... 

(Burada, Călăt, 14). 

V. Marghiol. 
30. Baș-Ţarigradân, fruntaş 

din Constantinopole, Constantinopolitan 
get-beget. 

O colindă, muntenscă;: 

Iar voi, corăbieri, 

Baş-Ţărigrădeni, 

Trageţi şi tăceţi... 

(G. D. 7., Poes. pop. 3%). 

v. Țarigrad. 

40. Bag-fir. 

v. Başbafir. 
50. Baş-neghiob 

(Pontbriant). 

60. Baş-neguţitor (Laurian- 
Massim). 

Şi altele. 
In acelaşi mod, baş s'ar put anina 

la o mulţime de termeni românescă: 
baş-clocotu, baș-cărturar, baş- 
mişel etc., unde ar fi une-ori mai 
expresiv decât sinonimul archi.-, de 
care diferă printr'o nuanţă ironică. 

v. Turc. 

„maitre -sot
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*Baş, adj.; 6pithăte du coq qui 
chante le premier, qui annonce le pre- 

mier la nuit. In bogata monografiă a 
lui Rolland despre coco ş (Faune po- 
pul. VI, 1—129), ei mam găsit nici 
un termen special pentru cocoşul baş 
şi nemic analog cu credinţele popo- 

rane române relative la acest cocoș 
năsdrăvan. 

„Poporul crede că este o tâcă în 

cer, după care cântă cocoşii. In fie- 

care sat este un cocoș, care cântă 

când este numai de trei dile. Acest 
cocoş aude cel dentâiu tâca din 

cer, şi după ce cântă el, apoi încep 

a cânta, şi cei-lalţi cocoşi. Acel cocoş 
se numesce cocoş baş“ (S. Ionescu, 
Buzeii, c. Gheraseni). 

In Moldova este mai obicinuit pen- 

tru un asemenea cocoş epitetul de 
năsdrăvan. 

S. F. Marian, Ornit. II, 2483: „De- 
spre acei cocoşi, cari cântă tocmai la 

miedul nopţii, cari cântă de doă- 
spre-dece ori după olaltă, 6ră mai 

mult nu, poporul dice că sînt năs- 

drăvani. Intrun sat nu se găsesc 

decât puţini cocoşi năsdrăvani, 

trei pînă la patru, mai mulţi nu. Aceş- 
tia încep mai întâiu să cânte, şi numai 

după dînşii cântă apoi şi ceialalţi co- 
coşi de rînd; însă cocoşii de rind n'aiă 
darul de-a pute cânta de dot-spre-dece 

ori după olaltă, prin urmare ei nu ne 

pot număra, cele do&-spre-dece 6re din 

n6pte. Cocoşii năsdrăvani, spune 

mai departe poporul, că deaceea se 

trezesc drept la medul nopţii şi cântă 

de do&-spre-dece ori după olaltă şi a- 

nume înaintea celorlalţi cocoşi, pentru 

că ei aud atunci pe îngeri cântând în 

cer. Ei se cunosc pe aceea, căci, după 

credinţa poporului, îndată, ce ies din 

gădce, şi încep a cânta. Asemenea se 

mai dice, că numai acei cocoşi pot fi 

năsdrăvani, cari aii pene negre saii   
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roşii, 6r ceia-lalţi nu. Poporul crede, 

că muerea, care taiă vre-un cocoş nă- 
sdrăvan, trebue să păţescă ce-va 

reii: ea ori îşi perde glasul şi nu pâte 
mai mult vorbi, ca să fie audită şi 
înțelâsă, de alţii, ori că i se selintesce 

vre-un picior şi r&mâne apoi şchi6pă, 
în t6tă visța.* 

E sigur că epitetul daş n'are a face 

cu turcul bas, care se pune la noi 

(v. 2 Bag) tot-da-una de'naintea sub- 
stantivului, şi care —tot-o-dată — este 

fără, exemplu în terminologia română 

curat ţerănâscă. Cu tâte astea, fără a 
fi turcesc osmanliii, acest baş este 
totuşi turanic, şi pote să fie de ase- 

menea, turanică şi credinţa poporană 

despre coco ş bag. 

Noi am vădut întrun alt loc (v. 

Barangă) că dela Cumani a remas Ro- 
mânilor numele lupului care urlă cel 

dentâiu în capul unui haitic. Tot dela 

Cumani cată să fie şi epitetul bag al 
acelui cocoş prin care se începe cân- 
tatul cocoşilor întrun sat. In adevăr, 
în limba cumanică, ca şi turcesce, 

ba însemnă „cap* şi „început“ 
(Kuuo, Cod. Cuman. p. 81). 

v. Başotă. — ! Coman. — TOcă. 

+Baş, adv. ; justement, exactement, 

ă point. Cuvînt întrebuințat, pare-ni-se, 

numai în Banat. 

„Baş este un adverb cu sensul de 
chiar“ (Livii Iancu, Banat, c. Visag). 

Doină din Banat: 

Când te văd, bade, la s6re, 

Inima mi-i ca o fldre; 

Când te văd, bade, la lună, 

Inima nu mii baș bună, 

Şi cu dor mare aştept 

Să te pociu strînge !a piept... 

(Hodog, Poes. pop. 113).
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Alta tot de acolo: 

Frungdă 'n meri, 

Frungă sub peri, 
Pe mine mă cer doi veri ; 
Nu mă cer baş de de-mult... 

(bia. 117. 

Este adverbul serb bas „chiar, 
tocmai“ din paleo-slavicul Em un 
„omnino“ (Miklosich). 

v. Chiar. 

Baş-agă.—v. 2:Baş, 

Başardină s. başoldină (plur. ba- 
şardine, başoldine), s. f., femme îg6e 
de mauvaise vie. Nu se prâ dice despre 
fete, ci mai ales despre o „mutere 
grasă bătrână“ sai „cotorânţă“ des- 
frînată, (Şăinenu, Semasiologia p. 253). 
Dr. Polysu : „ Başardină = das Mensch, 
die Bestie“. Este un cuvint țerânese 
forte respândit. Cihac (II, 481) îl trage 
din maghiarul baszos (citesce: bos0ş) 
pd6bauch6“ prin forma maghiară inter- 
mediară baszârka (citesce: bosarco) 
„Sibeciăre, valise, casaque fourrâe“. D. 
Şăinânu (Elem. ture. 116) îi caută o 
origine turcă, şi anume în: „bas 
kadyn, la premiăre dame d'un harem 
et suitout de celui du Grand Sei- 
gneur; cuvintul, care însemnză întâia 
favorită a Sultanului, ar fi dobândit 
în gura poporului un sens pejorativ, 
altminterea, lesne de explicat“. Nu e 
de loc „lesne de explicat“: nică başar- 
dină din bosarco, nici başardinăi 
din başcadin. D. Şăinânu, pe de 
aită parte, identifică tot-o-dată başar- 
dina cu beşândră, un sinonim în 
adevăr, dar care derivă d'a-dreptul din 
românul trivial „beş-“ prin analogiă 
Sufixală cu sinonimul bulendră, 
însemnând literalmente „grande pe- 
teuset. 

V. Beşondră.— Bosorcă. — Bulendră.   

Jipescu, Opincaru p. 56, are o bo- 
gată gradaţiune a, acestui cuvint: 
„Când e "'ndirjit Rumânu pă f&meia 
lui, îi dice ce'i ghine *n gură, adică: 
muiere, muiertişcă, calu dracului, dracu 
"npeliţat, vulpe 'n patru labe, scorpie, 
iasmă, pulu de lele, teleleică, talpa 
Yadului, petrecută, hăcuită, tiritură, 
papină, paţachină, fle6rţă, tirfă, be- 
Ş6ndră, başoldină, bahorniţă, mag- 
muză, ploscaşă, verigaşă, hârlavă, ti- 
g0re, îngălată, trântoriţă, tartoriţă, 
honcă, tântă, mototlă, hâşcă, ciumă...& 

D. Jipescu a scăpat din vedere si- 
nonimul cel mai important: scor ţo- 
tină, derivat din latinul scortu m, 
care însemnă în același timp „peau 
animal“ şi „femme de mauvaise vie“: 
„Scorta appellantur meretrices“ (Paul. 
Diac). In „scorţotină“ eşte de obser- 
vat sufixul primar -otă: „scorțotă“ 
întocmai ca în „pipotă“, şi apoi mai ales 
sufixul secundar -ină“, sufix carac- 
teristic de vreme ce el ne *ntimpină 
de asemenea în sinonimii: 
papină, 

paţachină, 
başardină. 
Din cele do& variante : başardină, şi 

başoldină, forma, cea mat veche este 
învederat başardină, nu numai pentru 
că e cea mai în circulaţiune, dar maj 
cu samă fiind-că nu oferă în graiu 
nici 0 analogiă după care s'ar fi putut 
modifica, pe când bagoldină a suferit 
confusiunea  poporană posteri6ră cu 
şold „hanche“, ca şi când sar dice : 
„femme aux grandes hanchest. 

Separând sufixul -ină, tulpina cu: 
vîntului remâne başar-, căci -d- ar 
pute să fie restul unui alt sufix an- 
terior. 

Ei bine, acest başar- „femme de 
mauvaise vie“ se regăsesce pe deplin 
în de de-mult cunoscuta glosă tracică 
Basodea „femme de mauvaise vie,
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bacchante“: „ityovru Bacod oa. 
ai odaia Bougout (Hesych., Suid., 
Etym. magn.), cu forma colateral 
Baeccagid-: „bassarides omnes 
bacchae dictae sunt“ (Schol. ad Pers., 
I, 101), fiind-că bacchantele tracice se 
îmbrăca cu piei de vulpe, iar vulpea 
se numia la Traci bassar: „vulpes 
Thraces bassares aicunt“ (ibid. ; 
cfr. Henric. Steph., Thes. ad voc. PR 
ode). Acest nume al vulpii 'Tracii îl 
împrumutaseră dela vechii Egipteni, 
la posteritatea cărora, în limba, cop- 
tică, pînă astăgi başor insemneză 
vulpe. Forma egiptână cu -ş-, regăsită 
de Brugsch (Dict, hierogl., ad voc.) 
şi ?n ieroglife, ne face a, susţine că 
tot cu -ş-, ca şi la noi în başardină, 
era cuvîntul tracic, pe care Grecii, 
lipsindu-le acest son, Pai transcris prin 
-00-, căci altmintrelea, dacă ar fi fost 
simplul -s-, ajungea grecesce transcrie- 
rea prin simplul -g-, 

Este forte preţios paralelismul nu 
numai sufixal, dar mai cu samă cel 
logic între cei doi sinonimi românescă: 
başardină, moştenit din limba, tracică 
prin Daci, şi scorţotină, remas din 
latina prin Romani. Başardină, ca Şi 
scorţotină, avuseseră de o potrivă 
dintru 'ntâiu sensul de „peau“, dela 
care ai trecut apoi la acela de „femme 
de mauvaise vie“, 

Vom mai adăoga, că prin Greci 
acestă vorbă tracică se pare a fi stră- 
bătut şi n latina vulgară, căpătând 
însă acolo o nuanţă de sens forte cu- 
ri6să şi cu totul diferită, acea de „tă 
de vacă“ sau de „vacă țiţosă“: „bas- 
sarides vaccae mulsariae uberes, 
Bassarides etiam sacerdotissae Bac- 

“ (Du Cange, ed. Carpent. I, 619). 
V. Curvă, 

Başbafir s. baibafir (plur. bagba- 
fire, baibafire), s. n.; t. de Comm.: fil 

  

  

d'or pur. La ceprazari se dice simplu 
baş-fir. Başbafir=baş-baş-fir, o 
formă reduplicată, care ne întimpină 
numai în graiul poporan poetic, unde 
ea s'a mai diferențiat apoi în baibafir, 
ba se aude şi baibazir. 

Colindă din Muntenia : 

Co furcă, dalbă la brâu, 
Caier verde de mălase, 

Tot cu 'mpletitura ?n ş6se. 

P'un fusclor 
De arginţel 

Trage fir 

De Baibafir : 
Torce faşă lui IIristos..., 

unde d. G. D. Teodorescu (Poes. pop. 
31) observă în notă: „baibafir şi baş- 
bafir, fir de aur, bun, excelinte, de 
prima calitate“, 

Altă colindă muntenâscă: 

Cu cfoltar de fi, 
Fir şi bașbafir... 

(big. 46). 

Alta: 

Şi mă pârtă bine, 

Cum mi se cuvine, 

Cămâşă de in, 

Guler baibafir, 

Nasturi de arginţi 

Cu fir potriviţă... 

(Did. 80). 
Alta : 

Cămâşă de în 

Cusută cu fr 

Şi cu bașbafir... 

(Ibid. 79). 

- Balada „Moşnâgul“ din Muntenia : 

Busdugane pentru fin 

Şi miresei baibafir: 

Dar bogat că se făcea, 

Avuţiă se strîngea,... 

(bid. 620), 

v. + Baş.— Fir,
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Baş.beşli-ăgă 

Baş boier 
„—v. * Bag. 

Baş.bulucbâş 

Başșbuză 

Başca s. băşcă, adv.; en outre 
de, en dehors de, s6parâment. In de- 
osebi. Se dice şi: de bagca, de başcă. 
Este turcul buSka, cu acelaşi înţeles 
(Şainenu). 

Zapis muntenesc din 1715 (Conă. 
Mss. a mănăstirii Hurezul, f. 593 a, 
în Arch. Stat. din Buc.): „care scrie 
mai sus, sânt câle doao livezi bagcă, 
cumpărături ale popei lui Ioan...“ 

I. Crengă, Harap-alb (Poveşti p. 
266): „Stăpânu-tei, ca stăpânu-teă; ce 
ţi-a face el, asta i deosebit, de 
başca, qise împăratul...“ 

Marion, Viaţa la mahala p. 143: „o 
vie de vr'o opt pogâne şi ce-va, başca, 
crama, şi casele...* 

„Băşca=de chilin; a desbăşcăşi 
=a despărţi unul de altul“ ($. Liuba, 
Banat, c. Maidan). 

Se dice şi d'a-bagcă sai â'a-başcă. 
v. *'Turc.— Chilin. — Deosebi. 

% 

"Băâşcă. —v. Başca. 

“Bâşcă s, bâştă (pl. băscă şi başte), 
s. fi; 10. î. milit.: bastion; 20. souter- 
rain, voâte, sous-sol. Din forma ger- 
mană Bastey Polonii şi-ai făcut 
baszta (citesce: başta), de unde d'a- 
dreptul românul baştă, apoi başcă, în 
care trecerea lui î în c se datorâză acţiu- 
nii analogice a pluralului bâşti —băsci. 

I. bagcă sai baştă „bastion“ : 
Miron Costin, Letop. I p. 217: „între 

acele băşti ai scos Zamoiskii vaste 
leşâscă improtiva grosimei tătăresci; 
năvălia Tătarif cu tâtă stea asupra 
Leşilor, ce Leşii: sta neclătiţi şi din 
dăşti da din tunuri...“ 

BAŞIBUZUC 

! 

| 
| 
| 

| 
| 

| 

    

2670 

Ibid. I p. 240: „ai scos Jolkovski 
toată, oastea leşâscă pe pilda lui Za- 
moiskii cănd cu Cazi-Gherei Sultan, și 
aii tocmit oastea cât ajungea glonţul 
puşcii, făcănd şi doă bâşti de pământ, 
una la un corn de oaste, alta la alt 
corn, căte cu patru pusci...“; şi mai 
jos: „Schindir Pașa tot cu acea năvală 
aii lovit la bagca cea den jos, şi îndată 
ai întrat Enicerii în bagcă; sărit'aii 
Leşii de lăngă şanţuri şi ai apucat de 
aii scos o samă de pedestrime ce era 
în başcă, 6ră mai mulţi ai perit, şi 
puşcele tus-patru ai luat 'Turcii...“, 
unde prin „puşcă“ se înţelege „canon, 
lar nu „fusil“. 

Tot la Miron Costin, p. 250, ne în- 

timpină, şi forma singulară baştă: „fă- 
cuse Leșii în cele trei zile o tabie, 

adecă o başiă den-afară de şanţuri...“ 
Corbea, Psaltire circa 1700 (Mss. în 

Acad. Rom.), ps. XLVII: 

Sionul a crivăţului mari coaste, 

Cetatea cea cu băşști şi şanţuni nu proaste, 

A împăratului decât toţi mai mare, 

Care stăpânâşte pre cer şi pre mare... 

110. bască sai baştă „voate“ : 
A. Odobescu, Scrieri t. 1 p. 128: 

„Iote aceste încăperi, precum şi deo- 

sebitele băsă sai cămări boltite...* 

Ibid. p. 130: „întrară în başea ră- 

tundă cu păreţii şi pardosâla de pâtră, 
unde le aştepta Chiajna...“ 

Astădi în popor bașcă are mai ales 

sensul de prăvăliă sub pămînt. 

v. Boltă. — Prâvăliă. 

Baş-ceuş 

  

Baş-ciohodăr 
„—v. 2 Bag. 

Baş-conacciii | 

Başibuzuc
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Başoldină. — Bagardină. 

Băâşotă (plur. Başotesci), n. pr. m.; 
nom d'une ancienne famille noble mol. 
dave. La, Cantemir (Descr. Mold. ea. 
Papiii, p. 115) în lista familiilor boie: 
resci din Moldova: „Baszotestiit, 
Paharnicul Sion (Archondologia, ed. Ghi- 
bănescu p. 31) dice că pe la jumătatea 
secolului XVI Alexandru-vodă Lăpuş- 
nSnul rădicase pe „ţăranul 'Tâder Ba. 
șotă de o dată hatman“. De unde va 
fi luat'o Sion? nu se scie. Numai pe 
la începutul secolului XVII, sub Mo- 
vilesci, Bagotescii ne apar ca boieri mari 
şi forte avuţ. 

Între boierii lut Moise-vodă Movilă, 
Miron Costin (Letop 1 p. 263) pune: 
„Buhuş visternicul, Furtuna comisul, 
Başotă logofătul...“, şi pe acelaşi Ba- 
șolă mai jos, p. 269, ni'l arată ca hat- 
man sub Miron-vodă Barnovski. Din 
ambele pasage se vede că acest Bagolă 
de două ori fusese la Constantinopole 
în afacerile ţerii, unde a, fost şi închis 
întrun rînd, 

Un act moldovenesc din ianuarit 
1631 e subscris de trei Başotesci : „Pâ- 
traşco Bagolă biv-logofăt“, „luraşco 
Başotă, biv-avornic“ şi „Gheorghie Ba- 
şotă biv-vistiarnic“ (Arch. ist, IL, 70; 
în acelaşi an, pe la august (ibid. 112), 
Petraşco Başotă funcţionsză ca mare- 

„visternic şi capătă dela Moise-voda 
Movilă un sat „pentru a sa drâptă şi 
credinci6să, slujbă cătră domnia-mmea, şi 
pentru că a dat în visteria domnâscă 
200 galbeni unguresci, cari bani sai 
cheltuit cu merticul Turcilor Balgii şi 
cu alte nevoi ale ţerij...% 

luraşco Bagotă ne apare ca hatman 
în crisovul lui Alexandru-vodă, Ilieş din 
1632 (Cond. Mss. Asachi, t.1f.91 a, în 
Arch. Stat. din Buc.). 

Între boierii lut Constantin-vodă Duca 
40,855. III. 

  

era: „Pătraşco Zosin Bagolă vel stol- 
nic... 

Cel de pe urmă pogoritor al vechiu: 
lui n6m boieresc al Başotescilor a fost 
în dilele n6stre marele logofăt Ana. 
stasie Başotă, fundatorul institutului 
liceal cu acelaşi nume pe moşia .Po- 
mirla din districtul Dorohoiu: 

Bâşotă aparţine la o categoriă, de 
numi proprii forte interesantă,  for- 
mată prin şufixul atonic -otă, pre- 
cum: 

Câlotă, 

Albotă, 
Bâlotă, 
Bârdotă, 

Arnotă, 

Câpotă, 

Bootă, 

Meşotă, 

Hârgotă, 
Bârfotă, 

Răcotă, 

Cidcotă etc., 

în cari -otă se adaogă de o potrivă 
la tulpine masculine ca „Rac-otă“ sai 

„la cele feminine ca „Bargă-otă“, Cele 
mai multe din asemenea, tulpine fiind 
numi de animale: cal, arn (= ţap), 
boii, bardă, cică etc., Başotă nu se 
pote trage decât din epitetul poporan 
baş al cocoşului care cântă cel de 'n- 
tâiu (v. %Baş). In acest mod, pe o 
cale cu totul independinte, din aceiaşi 
tulpină, şi din acelaşi sufix S'aii născut 
numele personal Bașotă în Moldova Şi 
acelaşi nume personal Bagotă în Ar- 
d6|. Un Ardelen. Vasile Bașolă, fără 
nică o înrudire cu Moldovenii Bagotesci, 
este autorul studiului geologic „Munţii 
apuseni ai Transilvaniei“ (Blaj, 1888). 

V. -0tă. 

Bâşte (pl. bâşă), s. f.; bete A laine. 
” 18
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La, singular nu se prâ aude, persistând 
totuşi în numele de faimiliă Başte, ar- 
ticulat Baştea, la Rucăr. Pluralul bâşă, 
termen exclusiv ciobănesc, e destul de 

respândit, cel puţin în Muntenia. 

„Qia cu clopot se dice: Gia de bâştit 
(P. Theodorescu, Ialomiţa, c. Socariciu). 

„Bâşti-belu se dice la berbecul cel 

cu clopot; iar la toţi berbecii -şi oile 

când le mână dela urmă se dice bâşti“ 
(G. Secărânu, Dâmboviţa, c. Runcu). 

Forma organică este beşte, cu obici- 

nuita trecere a tonicului e în a după o 

consână labială: bată — bâtă, vargă = 

vergă, masă =— mesă, fată — fâtă etc. 

Beşte este unicul rest în limba română 
din latinul bestia „animal“, care mai 
avea, în latina rustică do& forme cola- 

terale besta, una cu e scurt şi cea- 

laltă cu e lung (Kârting, Rom. Wtb. 
113). 

Şi în limbile romanice occidentale 

bestia a căpătat une-ori sensul re- 

- strins de „bâte ă laine“, bună-6ră la 
Reto-romani biscia „6iă“, biscer 

„p&curar“, de asemenea în dialectul 
italian din Comasco bescia „6iă“ 
(Diez, Etym. Wtb. 2: 10). 

v. Bel.— Berbec, 

Băştină (plur. bagtine), s. f.; t. ju- 
rid.: propriât6 h6r6ditaire ă _titre' per- 
pâtuel. Se întrebuinţeză mai adesea 

construcţiunea adverbială şi adjecti- 

vală: de baştină, mai rar din baştină 

pă titre herâditaire“, sinonim cu pe 
veci sai de veci, dar cu acea deo- 

sebire că acesta din urmă nu cuprind 

în sine noţiunea, de „moştenire“. 

Alexandri, Boieri: şi ciocoi, act 1 
sc, 3: . 

„Lipicescu: N'audi, bade Arbure? 

ie sama c'aici nu te afli la Arbureiii. 

„Arbore : Cred şi eu, ciocoroflen- 
dură... Acolo "i baștna de răqăşi, ş'aici 

e roiu de ciocoi...“ 

1 

i 
| 

| 

  

A. Odobescu, Scrieri t. 1 p: 468: 
„ln acel pămînt de baştină română, 

mulţi străini aă sciut a se prefira şi 

mai cu samă a, se încuiba în cetăţi...“ 

Ibid. t. III p. 14: „Din copilăriă și 
ei am trăit cu Tămădăienii, vinători 
de dropii din baştină, cari n6m de 
n6mul lor ai rătăcit prin Bărăgan...“ 

Costinescu: „De baştină = nestră- 
mutat, neînstrăinat, nemișcat din loc 

de ani nepomeniţi; locuitori de 

baştină = locuitori cari nu sai stră- 
mutat din locul, din satul ori din ora- 

Şul, saii din ţâra ce lbcuesc nici o 
dată...” 

Cuvîntul gaurruna, de unde vine da 

dreptul românul baştină, este numai 

serbo-bulgar. Slavii nordică nuw'l at de 

loc. El se trage din bulgarul Bawra 

„tată“, însemnând literalmente avere 
remasă dela tată“, „patrimonium“. 
La Bulgari însă bagtina nu şi-a des- 
voltat un sens juridic bine determi- 
nat de „dominium“, pe câri la Serbi, 
din contra, ni'l înfâţişâză în monumen- 
tele lor cele mai vechi (cfr. Danitit, 
Rjecnik, 1, 80—31). Dintre acestea, noi 
vom utilisă, aci pe cele mai importante 
do8: Zakonnikul împăratului Ştefan 
Duşan de pe la 1849 şi crisovul tot 
de pe atunci dela, acelaşi împărat, dat 

mănăstirii Arcangelilor dela Prisren şi 

pe care eii lam studiat altă dată pe 
larg în întregul sei (Arch. ist. III, 
85 — 196). 

In Zakonnik ne întimpină mai întâi 

următorele cinci $S-ri despre baștină: 

$ 40. Baacreae | 

H  BAGCTEAHUHTU 

HXE ce OBpkTAR 

$ APARARE Mor. 

Gpezan n Fpzuu, 

WITO scTR KOAS 

AATO Haz npt 

APARE Mori $ 

BămuTrun$ AS 

Boerii mari şi 

boerii mici, cari 

se află în Statul 

_meă, Serbi şi 
Greci, câte li s'ait 
dat lor de bagtină 
inainte de dom- 
nirea mea prin cri- 

sov şi le-ait stă-



2675 BAȘTINĂ 2676 
  

AZHACZ, AO cere 

CABOpA, TE BAu- 

THHE Aa c$ 

TRPBAE... 

$ 41. H zen 

XpHeoRVAn H npo- 

CTAPAE UITE ET 
ROMY  CATROPHAS 
UAPETPEO MH n ui'To 
EZCXOLU'TETZ ROM 

CAPEOpHTA, H Te 

3H EAUITPHHE Ad 
CV TROZAL, TAROM 
H NpăRinka  npa- 

EORkpHoiţa uapz, 

H AA CTE EOAHH 

HHMH HAN 1I9Az 
LEBKORT AATH HAu 

34 AVUIY OTAATH 
HAH NŞOAATH KoMy 
ARBO... 

Ş 42. Bon gaa- 

CTEAHNZ HMATA 

AETUA HA Heu- 

MăTz, H Vâtperz u 

NI H'EroBe eMazpru 

Bă THHĂ META 

OCTANETE, AUITE CE 

CEphuiTeTa OT 

HETOBA poa AS 

TpeTiero Eparyur- 

AA, TA Ad HAT 

ErOBY E4lUTHHV. 

Ş 43. H &aw- 

TH HE E2CE AA c&- 

"PE CROBOAHE OTA 

ECE pasorz n 
NOAĂHAKZ WAgeTBA 

MU, pA8Ek Aa Aa- 

RATA ROH'k H go- 

HCEV AA EORIRTA 

NO 34KOHY. 

  

  

pănit pînă astă- 

di, pînă la acestă 

adunare generală, 

acele baștine să 
rămână stabile. 

Şi tote cris6- 
vele şi daniele, 
câte le-a acordat; 
cui-va împărăţia 

mea, şi câte va 

vrea să mai a- 

cârde cui-va, şi 
acele bagtine să, 

fie stabile, întoc- 
mai ca ale impă&- 
raţilor bine-ere- 

dincioși predece- 
sori, și să fie li- 

beri peste ele, 
sau a le inchina 

bisericei, sait a, 
le da pentru su. 

flet, sai a le vin- 

de cui-va.şi... 

Care boer are 

(o avere cu drep- 
tul dea trece la) 

copii, dar nu are 

copii, şi Gupă 

mârtea lui Ba- 
știna va rămănâ 

deşârtă, dacă se 
va găsi din n6mul 

sei pînă la a, treia, 

generaţiune  fra- 
ternă, acela să 
aibă baștina sa. 

Şi tote bagti- 
nele să, fie libere 

de tâte muncele 

şi dările cătră îm- 

părăția mea, a- 

fară numai ca să 

dea cai şi să mâr- 
gă la resboiu după 

lege. 

_TICAIBEH...: | 

  

  

Ş 44. Ha 

HRCTA BOAHA Poc- 

NOAHHZ Uâpt Han 

Kpăăz Han roeno- 

AA MABHUA Hu- 
ROMV Saerun Baul- 

THHE no chat, 

HH O KVIIH'TH, HH 

3amkunTu past 

ANTE CH K'TO caMz 

Şi să nu aibă 

voe domnul im: 
părat, sait regele, 

sai dâmna impă- 
rătâsă de a lua 

baştinele prin 
forţă, nici a cum- 
p&ra, nici a schim- 
ba, afară numai 

cu învoirea pro- 

prietarului... 

Din aceste cinci S-furi se constată, 
că baştina in sensul Zakonnikului lui 
Stefan Duşan: 

1-0. Emana şi se confirma, dela im. 
perat ; 

2-0. Era cu dreptul de a se vinde, 
de a se dărui, de a se schimba, în fine 
„cum jure utendi et abutendi“; 

3-0. Se da numai nobililor (Baac- 
'TEAHNH) ; 

4-0. Era liberă de diferite obligaţiuni 
fiscale ; ă 

5-0. Indatoria pe proprietar numai 
la serviciul militar; 

6-0. Era apărată contra arbitrariului 
chiar din partea puterii suverane... 

Insă acâstă baştină perfectă, singură 
cunoscută în Zakonnikul lui Stefan 
Duşan și care presinta drept condiţi- 
uni principale distinctive: nobleţa pro- 
prietarului, obligaţiunea, serviciului mi- 
litar, scutâla, de ori-ce greutăţi fiscale 
şi lipsa de presiune din partea capului 
Statului, ne apare în chrisovul mo- 
nastirii Archangelilor însoţită de o altă 
specie de baștină, mai mult sai mai pu- 
țin imperfectă, şi despre care se pâte ju- 
deca după următârele câte-va exemple: 

„De asemenea 
aduuse impărăţia 

mea pe Orland'al 

lui Miţă cu baş- 
tina, cu vii, cu 

mori, cu 6meni, 

... Takorie npu- | 
AOXH UApeTES MH 

COpaan 409 anus- 

EHRIA 3 Bamu- 
HOME, € BHH9- 

TPAARI, € MAnHHI,
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H AAA H che 

ECRMh [IO CH HAMA 

OV Ppaacy n cu 

ÎFCORRkAin  CEACMn 

BdlpHuHHaAb 

CEAUAHH... 

BAŞTINĂ 

şi cu tot ce are 
în oraş, şi cual 

sei! sat de baştină 

Selciani... 

EOTE pă3&k 3HAa- 

HHia H BEABE AH 

H ARYA RHHOPpaaa, 

H Aa Hat Hk un 

KOE NpHINAATE KOY- 
TIRCKE,., 

26178 

numai o di pen- 

tru zidăriă, lucrul 

câmpului şi cu- 

lesul viiei, şi să, 

nu plătescă ni- 

mic cătră judeţ... 

Iată dară o baştină, pe care monar- 

cul o supunea t6tă de 'mpreună cu ti- 
tularul la o a treia față, fără ca să fi 
întrebat măcar pe Orland al lui Miţă, 

dacă el se învoesce sait nu cu atare dis- 

posiţiune. Este vederat, că o proprie: 

tate ereditară de acestă natură nu era, 
supusă numai obligaţiunii serviciului 
militar, care n'ar fi putut aduce nici 
un folos mănăstirii, încât trebue să 

admitem necesarmente, cumeă Orland 

al lui Miţă era constrîns la alte înda- 

toriri, la un tribut în bani sai în na- 
tură cătră Stat, şi aceste obligaţiuni 
sai acest tribut, mult sai puţin, era 

aceea ce Stefan Duşan transmitea acum 
“prin cesiune călugărilor dela Prizren, 
deşi Orland al lui Miţă remânea tot 
proprietar ereditar, adecă tot, cu drep- 
tul de a lăsa averea sa la copii, şi deşi 
condiţiunea sa primitivă, nu se schimba 

  

Stefan Duşan acordă aci o proprie. 
tate ereditară la nesce bieţi zidari, 
„lor şi copiilor“, făcânduii contribua.- 
bili nu cu serviciul militar, precum 
era în respectul proprietăţii ereditare 
celei perfecte sai nobilitare, ci cu o 
cantitate de muncă la câmp, la viiă 
şi la clădirea edificielor; care muncă, 
datorită în principii Statului, împ&- 
ratul o cedâză acum monastirii Ar- 
Changelilor. Este de observat, că cri- 
sovul scutesce pe aceşti zidari întrun 
mod excepţional de contribuţiuni de 
„jupă“ sai districtuale, ceea ce 4o- 
vedesce, că generalitatea unor asemeni 
proprietăţi ereditare neperfecte sai 
proturidres“ era supusă la un număr 
mult mai mare de obligaţiuni fiscale. 

Tot în acest sens, deşi nu atât de 
explicit, se mai pronunţă următârele 
pasage : 

de loc, cu acea numai diferinţă că în 
locul Statului el şi posteritatea, sa de- 
veniră contribuabili cătră mănăstire, 

Următorul pasagiu confirmă cu de- 
plinătate aserţiunea nâstră : 

Hocn 3 &paruw- 

Mh H3 A kTHR— 

Ad HA IApeTEe- 
MH SEAMA 0y An- 
TOrAAREyb HI HRH- 

E H AHRAAEH Mh- 

AHHh H EHHOPpaAt 
ua put Mnakoy- 

COR, H Ad cun H- 

MAR cHie3n Ece oy 

Bâămuuoy n 

ABTUA HXh, n Aa 

Hâth E HHE pa- 

      

Lui Nos cu fra- 
ţii şi cu copiii îi 

dă împărăţia, mea 

pămînt la Liuto- 

glave, holde şi li- 
vegi şi o m6ră şi 

o viiă lângă rîul 
lui Milcus, pe cari 

acestea tote să le 

albă de baştină, 

ei şi copiii lor, 

şi să nu aibă 

alte clăci de cât   

H npuaoxn uag- 
CTROMH  BRAaAH- 

MHpa  up'knnnKia 

H BOHKA NETpoRH- 

Kid Ch BCOMh Ea- 

MHHOAB We cu 

HAMAS PpaAo, 

H ÎEtIE HA npu- 

AACALO  UEpKORHE 

BEMAlE W'T NGco- 

ra NOTE... 

H Baarecackenn- 

ÎMI HCOVALEHA YH- 

AAHAApCKOTA n Eee 

EpăTis  NpHAO:RH 

WApeTRO MH Npn-   

Şi mai adause 

împărăţia mea 

(mănăstirii  Ar- 
changelilor) pe 
Vladimir olariul 

şi pe Boico al 

lui Petru cu tâtă 

baştina lor, câtă 
este în oraş, mai 

dându-le lor pă- 

mînturile biseri. 

cesci  nelăcuite 
dela Posug... 

Şi cu binecuvin- 

tarea  eguimenu- 

lui de Chilandar 

şi a tuturor fra- 

ților, mai adause
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RS chRcgH un 3 

EAWHNOME... 

BAŞTINĂ 

împărăţia, 

pe P&rvu cu fiii 

şi cu baştina... 

In fine, mai era, încă o a treia spe- 
cie de proprietate ereditară, anume 

acea, preoţâscă, despre care găsim ur- 
măt6rea, unică alusiune destul de ob- 
scură în Zakonnikul lui Stefan Duşan : 

$ 31. H noncek $ 31. Și preuţii 

mea 

BAWHHHHUH Aa cei cu  baștine 
CH HMAIO'TI co să'şi ţină başti- 
BANHHY 3EManb nele şi să fie li- 
H AA CV cROBOAnRH. beri... 

Zakonnikul lui Stefan Duşan men. 
ţionză aci proprietatea, preuiâscă cea 
ereditară, fără insă a da un alt amă- 
runt, afară numai că un popă pro: 
prietar ereditar „este liber“, o expre-. 
siune forte vagă, ce ne lasă în confu- 
siune asupra caracterului şi gradului 
unei asemenea „libertăţi“, care firesce 
nu putea fi decât numai relativă, şi 
pe care noi nu scim dacă trebue so 
înțelegem în privinţa individului ca 
un drept personal, sai în acea a te- 
ritoriului ca un drept real. 

Crisovul mănăstirii dela Prizren ne 
procură următârele pasage mai mult 
saii mai puţin preţi6se asupra baştinei 
celei preoţesci: 

P iempie ngnaoxu ŞI încă mai 
MADCTEO MH CEAO dărui împărăţia 
PăBUA € NONOAtn mea satul Rab- 
FAAEATOAh H € N0- cea cu preutul 
MOM PAĂKOAn e 

HHXh pOACAn n 

ch HAY Bâtiu- 
Ham... 

H ies ngnasxu 

WABETEO AH CEAO 

BPOAh H Apoyru 

BPOAk c€ NOn9RH 

AHKAHORHKhI Hi c 

HHXE BOASMn He 
HHXE BăiuHnHa-     

Glavat şi cu preu- 

tul Raicu cu n6- 
mul lor şi cu 
baştinele lor... 

Şi încă mai 
dărui împărăţia 

mea satul Vad, 

şi un alt Vad cu - 
preujii Dicanesci 

şi cu n6mul lor 

şi cu  baştinele 

| MH H CR Sâcea- 

  

| 

FOAMR TpRMATAHH. 

H nonoge a4rH- 

HREUH KSH coy op 

INHRAH 'TEBE Ape 

BHNOTPAAE E a- 

WHHHS, Ad Asie 
ECAKH NOI UKBph 
BHNA UEpKRH, A He 
PABOTE AA HM 
H'ke'T HH NOAAHka. 
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lor şi cu cotunul 
Gromlenii.., 
Şi preuţii lăti. 

nesci (catolici), 
cari sînt la ŞI- 
clea, posedând 
acolo vile de ba- 

ștind, să dea, fie- 
care preut câte 

un ciubăr de vin 

bisericei (A rchan- 

  
acestor trei bagtine era, 

gelilor), iar altă, 
muncă să nu aj- 

bă, nică altă dare. 

Din aceste trei pasage se vede că, 
de vreme ce proprietarii ereditari din 
clerul catolic erai obligaţi a da numai 
câte un ciubăr de vin fiscului sait ace- 
luia cui suveranul îi cedase dreptul 
fiscal, apoi naturalmente cu atâta şi 
mai neînsemnată trebuia să fi fost în 
casul analog obligaţiunea clerului pre- 
domnitor ortodox. 

Aşa dară, putem stabili acum, în 
deplină cunoscinţă de causă, că daştina 
în imperiul serb al lui Stefan Duşan 
presinta, următârele trei varietăţi gra- 
date : 

10. Proprietatea, ereditară nobilitară, 
scutită de ori-ce sarcine, afară numai 
de obligaţiunea serviciului militar ; 

20. Proprietatea ereditară preoţsâscă, 
supusă unor sarcine pecuniare sai în: 
natură, însă, fârte mici; 

30. Proprietatea ereditară aşa dicâna 
roturieră, subordinată unui mare nu- 
măr de munce şi dări. 

Ca o consecință logică a naturei 

că suveranul 
nu putea ceda nim&nui drepturile sale 
asupra proprietăţilor ereditare nobi- 
litare, căci numai Statul avea, trebuinţă, 
de prestaţiunea simplă și pură a ser- 
viciului militar, singura obligaţiune a 
unor aşa, proprietăţi ; pe când, din con- 
tra, drepturile suveranului asupra, pro-
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prietăţilor ereditare preoţescă şi rotu- 

riere consistând în nesce utilităţi cu- 

rat economice, puteai trece şi treceail 

prin cesiune la ori-care particular, du: 

pre cum ne-o arată acesta crisovul 

lui Ştefan Duşan în privinţa lui popa 

Raicu, a popilor Dicanesci, a preoţilor 

catolici dela Şiclea, a olarului Vladi. 

mir, a lui Orland ete., trecuți dem- 

preună cu t6te baştinele lor pe sama 
mănăstirii Archangelilor de lîngă Priz- 
ren, care căpătă astfel dreptul de a 

percepe dela ei ceea ce se datoria în 

principii Statului, însă nu mai mult 

decât atâta, şi fără ca ei să pârqă 

câtuşi de puţin calitatea lor primitivă 

de proprietari ereditari. 

Trecând dintruntâiu dela împărat că- 
tră un particular, un asemenea drept, 

de a primi un folos 6re-care dela pro- 

prietăţi ereditare nenobilitare respective 

putea, trece apoi mai departe, tot prin 
cesiune, dela un particular la altul, 

deşi crisovul lui Stefan Dușan nu ne 
presintă într'acâsta exemple clare, căci 

următorul pasagiu, prin care un mare 

boier cedă mănăstirii Archangelilor 

dreptul sei de a exige anualmente 

câte 18 vulpi dela unul Dabija, nu 

se scie dacă se rapârtă la proprietatea, 

ereditară sai la acea usufructuară a 
contribuabilului : 

H ca MnaocTur Şi cu mila şi 
H XOTkHHIEA uap- 

CTBĂAMH  NpHAOXH 

KECApK  TpATOph 

UEpREH LApETRAAM 

APXArrEASY - AaBH- 

XHBA K4AMATHHKA. 

Ad AdiE 34 roAH- 

wie Hi Anchun...   

voinţa împărăției 

mele, dărui cesa- 

rul Gregorii bi- 

sericei împărăției 

mele a Archan: 

gelilor pe Dabija 

cămătar, ca să 

dea pe an câte 

18 vulpi... 

Ori-cum să fie, acest pasagiu ne 

arată, că în unele transacţiuni terito- 

riale între particulari se necesită au-   

torisațiunea, adecă „mila şi voinţa“ 
suveranului. 

Trecând la Români, noi putem ua- 

mări bagtina numai în actele scrise 

românesce şi "n traducerea românscă, 

veche de pe documentele cele scrise 
slavonesce. 

a) Acte scrise românesce: 

lo. Act muntenesc din 1596 (Cuv. 

d. bătr. L, 66): „am vândut moşia 

deîn Glodâni, părţile nostre, căte să, 

va alege den baştina dela moșii 
noştri...€ 

20. Zapis muntenesc din 1659 (Cond. 

MSS. a mănăstirii Vieroşul f. 134 a, 

în Arch. Stat. din Buc.): „Adecă eu 

Andronie ot Piteşti scriu şi mărturi- 

sescu cu acest al micu zapis, ca să 
fie de mare credinţă la mâna dumnslui 

jupan Manta vel căm., cum să să ştie 

că i-am vândut dumnslui part m6de 

moara căte (sic) îmi vin, însă trei ci- 

ricuri ot Piteşti în apa Argeşului, unde 

să hotăraşte cu Goleştii, drept bani 

gata ug 130, şi o am văndutdă a m6 

bună voe fără ni& o silă, cu ştire 

vecinilor tuturor de pre îm- 
prejurul locului, ca să fie dum- 

n6lui stătătoare şi coconilor 

duminslui, că moşilaaufostde 

baştină, şi cănd au fost de am vândut 
atastă moară, fost'au mulţi boiari măr- 

turii...% , 

30. Zapis muntenese din 1692 (Conă. 

MSS. a mănăstirii Hurezul p. 668 b, 

în Arch. Stat. din Buc): „feorii Ra- 

dului ţigan şi ai Marinei grasei, care 

ţigani ai fost ai noştri de baştină şi 
de la moşii...“ 

40, Zapis moldovenesc din 1735 (Cond. 

MSS. a episc. Huşi, t. Vp.64,în Arch. 

Stat. din Buc.): „un fitor a lui Mihă- 

Jachi ţine o fată moşancă de baș- 
tină di pe Rusăşti...“ 

Bo. Zapis moldovenesc din 1759(Cond. 

MSS. a episc. Huşi, t. [II p. 284);
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„dat'am danie aceştii sfintei episcopii 
o fată de ţigan anume pre Catrina, fata, 
lui Toader Stăngă țiganul, carii sînt 
din drepţi ţiganii noştri ce avem pă- 
rinţăşti den bagtenă. 

60. Act dela Grigorie-vodă Ghica 
din 1762 (Cond. MSS. a episc. Huşi, î. 
II p. 312): „să cercetaţi foarte cu 
amăruntul şi în frica lui Dumnezăii, 
după scrisori: atâta de cumpă- 
rături şi daştini cât şi de da. 
nik 

70. Act moldovenesc din 1766 (Cond, 
MSS. a epise. Huşi, î. V p. 10): 
„jăluind Simeon 'Turbatul, cumcă în 
satul Brădiceştii are di pe părin: 
ţii sei şepti pămănturi baş- 
tină; aşijdere şi 'Tacul Frătiţa iarăşi 
ai jăluit, că tot întracel sat Brădice- 
ştii are taştină pămănturi...« 

b) Acte traduse din slavonesee. 

10. Crisov dela Nâgoe. Basaraba din 
1517 (Cond. MSS. a mănăstirii Govora, 
p. 124, în Arch. Stat. din Buc.): „Iaste 
moşie de baştină a sfintei mănăstiri, 
şi încă şi de cumpărătoare din 
zilele Radului voevod...“ 

20. Crisov dela Radu-vodă din 1526 
(Cond. MSS. a mănăstirii Govora, p. 24): 
„pentru că iaste a lor bătrănă şi 
drâptă moşie şi de baştină, pen- 
tru atasta am dat lor şi domnita m6 
ca să le fie lor moşiia de baştină 
şi ohabnică lor şi fetorilor 
lor, şi să nu să vănză de dăn- 
şii, ci să le fie acelor ce vor 
rămăn6 dintru dănşii, şi deni- 
men6 să nu se clătâscă,.,* 

30. Crisov dela Mircea-vodă, din 1539 
(Cond. MSS. a mănăstirii Govora, p. 43): 
„iaste alui bătrână şi drâptă no- 
şie de baștină, şi hotărâtă şi al6să cu 
24 de bojari şi cu hotarnic sluga dom- | 
niei mele Stanciul Scurţul...* 

40. Crisov dela Alexandru-vodă 1574 
(Cond. MSS. a mănăstirii Vieroşul, p. 

  

  

  

162 b, în Arch. Stat. din Buc): „am 
cetit domnia m6 cărţile domnilor celor 
bătrâni ale Codrii logofătului şi ale 
fraţilor lui, cart6 răpoosatului Radului 
voevoda 'Tepeş, şi cart răpoosatului 
Basaraba, voevoda cel bătrân, Şi am vă- 
zut şi am adevărat foarte bine cumcă, 
iaste a slugilor domniei mâle Codrii 
logofătul şi a fraţilor lui dintru acest 
sat jumătate de baştină de la moşi 
de la strămoşii lor de cândiaste 
ţara rumăn6scâă...* 

5%, Crisov dela Mihnea-vodă din 1578 
(Cond. Mss. a mănăstirii Nucetul f. 20 - 
b, în Arch. Stat. din Buc): „sânt ale 
sfintei mănăstiri bătrâne şi drepte 
moşii de baştină, căştigate şi date de 
răpăosatul Gherghina părcălabul,..& 

6%. Crisov dela Radu-vodă din 1616 
(Cond. Mss. a mănăstirii Nucetul f. 38 
b): „să fie lui aceste prăvălii şi piv- 
niță ce sănt mai sus zise, de baștină, 
şi o habnice..* 

70. Crisov dela Radu-vodă din 1617 
(Cond. Mss. a mănăstirii Hurezul f. 453 
a, în Arch. Stat. din Buc.): „din cămp, 
din pădure, din apă, din silişt6 satului 
şi de pres' tot; hotarul, şi cu moşiia, de 
peste Olt câtă iaste parte lor, pentru 
că atastă moşie ce sai zis mai sus ab 
fost a lor bătrână şi drâptă mo- 
şie şi de baștină...“ 

80. Crisov dela Vasile-vodă din 1632 
(Cond. Mss. a mănăstirii Bărnova f. 30, 
în Arch. Stat. din Buc.): „din uric de 
baştină tau avut imoaşele lor Anna şi 
Marina dela bătrânul Stefan-voevod, 
care ac6 silişte se înparte în cinci. 
părți...& 

%. Crisov dela Mateiii Basaraba din 
1645 (Cond, Mss. a mănăstirii Hurezul 
f. 92 a): „boiariului domnii msle jupan 
Diicul vel spatar ot Buiceşti, ca săi 
fie lui aceşti mai sus zişi rumăni din 
Urşani şi din Bărzoteni şi cu toţi fictorii 
lor şi cu toate delniţele lor de peste
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tot hotaru şi cu tot venitul, de baş- 
tină şi ohabnici, şi feciorilor lui, 
nepoților şi strănepoţilor...& 

Unul din epitetele cele mai obicinuite 
ale baştinei este „bătrână şi drâptă“ 
6, 2; d, 3; 5, 5; 5, 7), fiind căpătată 
„dela părinţi“ (a, 5; a, 7) sa „dela 
moşi“ (a, 1; a, 3; d, 4), iperbolie: „de 
când este Ţâra-Românâscă“ (p, 4). Ca 
sinonim cu baştină figurâză une-ori ad- 
jectivul ohabnic (5,2; bd, 8). La vîn- 
darea unei moşii de baştină erai de 
faţă vecinii (a, 2), iar în unele casuri 
vîndarea era chiar oprită: „să nu se 
vîndă, ci să le fie acelora, ce vor re- 
mân€ dintre dînşii“ (0, 2). Stăpânirea 
unei asemenea moşie se întemeia pe 
„un uric de baștină“ (d, 8). Afară de 
pămînt puteai să fie de baştină case 
(, 6), Țiganii (a, 3; a, 5), ba chiar şi 
rumânii (b, 9), adecă ţeranii cei ]i- 
beri, supuşi numai la unele dări, în- 
tocmai ca în legea serbâscă a lui Stefan 
Duşan. Ori-cine va întreprinde un studii 
monografic asupra baştinei la Români, 
lesne va completa prin sute de docu- 
mente aceste câte-va date, cari nu sînt 
de o camdată alt ce-va, decât nisce sim. 
ple indicaţiuni (v. *. Bătrân. — Moşiă. — 
Regaş etc.) Noi ne mărginim din parte-ne 
a constata identitatea juridică cea, fun- 
damentală a baştină române cui baştina 
serbâscă din legile cele de pe la 1348—49, 
şi tot-o-dată înrădăcinata respândire a 
acestui termen în graiul poporan atât 
la Munteni precum şi la Moldoveni. 

Este învederat că Baştina la, noi s'a 
întrodus nu mai târdiii de secolul XIV, 
căci după mortea lui Duşan se începe 
iute sdruncinarea şi apoi căderea, Sta- 
tului serbesc, care de atunci încâce nu 
putea să mai exercite nici o înrîurire 
destul de simțită asupra, vecinilor. 

Pe la 1270 împăratul serbesc Stefan 
Milutin ţinuse în căsătoriă pe fiica, 
„Domnului Românilor“, după mărturia 

  

contimporană a Bizantinului Nicefor 
Gregoras (VI, 9). Nepotul lui Milutin, 
impăratul Stefan Uroș, a luat; apoi de 
nevastă — spun cronicele serbesci — pe 
fiica lui Alexandru Basaraba, (Glasnik, 
V, 69; cfr. Hasdeu, Ist. crit. 2, 83). 
In acest interval de strînsă încuscrire 
între Serbia şi România, cam între 
1270—1350, cată să se fi întămplat in- 
troducerea, la noi a termenului juridic 
baştină. Să observâm în trâcăt, că 
unul din vechile manuscripte ale Zakon- 
nikului lui Stefan Duşan a fost găsit 
anume în mănăstirea Bistriţa din Ol- 
tenia (Bogisic, Pisani zakoni na slo- 
venskom jugu, p. 38). 

Intrat în graiul poporan înainte de 
1350, cuvînţul baștină a devenit în 
scurt timp atât de românesc, încât 
după 1360, de când se încep la noi pri- 
mele cris6ve scrise slavonesce, grama- 
ticii îl respingea sistematice din stilul 
cel oficial al cancelariei domnesci. lată 
de ce mai sus noi lam putut cită 
numai după zapise scrise românesce şi 
după traducerea cea, românâscă a, cris6- 
velor, cris6ve în cari—dacă nu cum-va 
va fi vre-o excepţiune ce ne scapă din 
vedere—el nu ne întimpină nici odată, 
nici o dată. Acolo unde românesce 
figureză, baştină, acele cris6ve între- 
buinţâză alţi doui termeni, prin cari 
diferă cele muntenesci de cele moldo- 
venesci şi cari aii rămas de o potrivă 
aprope cu totul străini graiului poporan, 
deprins de secoli şi mulţumit cu baştina. 
Cei doi termeni în cestiune sînt: 

în Muntenia — ohabă, de unde ad- 
jectivul ohabnic sai ohavnic; 

în Moldova — uric, 
De unde ohab&? şi de unde uric? 
In Lexiconul paleo-slavic, în care sint, 

trecuți toţi termenii din crisvele slavo- 
române, cel puţin din colecţiunea, lui 
Venelin, Miklosich a uitat sai n'a vrut 
să pună pe ohabă „was; pe uric 
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însă îl pune (Lex. 1063), identificân- 
du'] cu paleo-slavicul urokă „9YpoRmă, 
care vrea să dică „sententia“, şi cu 
maghiarul dr6k „aeternus“; iar după 
Miklosich, firesce, repetă Cihac (II, 441) 
aceiaşi etimologiă, cu desăvirşire gre. 
şită, şi uită şi el ca şi Miklosich pe 
ohabă. ” 
Muntenescul o hab ă însemnâză, „hra- 

Dă,“ din bulgarul ohap -, uhap — 
pă muşea“, acţiunea de „muşcare“ 
şi aceea de „mâncare“ confundându-se 
intocmai ca în paleo-slavicul kăc „Mor: 
dere et edere“ (Miki. Lex. 829). Aşa 
în cris6vele muntenesci, începând bună- 
Oră dela ale lui Mircea cel Mare din 
1387 şi 1399 (Venelin, Haayo-Boaragekia 
rpamaTii p. 19, 26), expresiunea „Aa 
CT  Hă WXABă“ Sal „Aa HATE Bm 
oXasx“ n'are alt sens decât: „să fie 
pentru hrană“, „să aveţi pentru 
hrană“, „entretien, subsistance“. Nu. 
mai prin acordarea acestui mijloc de 
hrană întrun mod ereditar cuvîntul 
ohabă a putut să capete înţelesul de 
„ereditate“. 

Moldovenescul uric are o origine şi 
mai curi6să, dar forte sigură. Unul din 
cele mai vechi crisâve moldovenesci 
existente este acela dela Roman-vodă 
din 1392 (Arch, ist. 1, 18). EL se în- 
cepe în următorul mod: 

(3 Remukn ca- | 

MOAEpXkiuzu ma- | 

" ASCTH EOXRH roe- 

H9AHHm iw Poma- 

Ei, marele au- 
tocrat cu mila lui 

Dumnedeii domn 

Ion Roman voe- 

  

  
H'h BOEROAd. OEAd4- 

Add EMA MoA- 

AdRZCROI WT MA4- 

HHHBI AO Moga. 

AdAh SCAVn. He 

MOHAVh CRIHZMH 

Oaekcana,po u hor- 

AAH'B. CAS3k Ha- 

WUEMS HEannuut 

hu'Trk3k. 34 ere 

Yoda, stăpânind 
- tra Moldovei de- 

la munte pînă la, 

Mare, din preună 

cu fiii mei Ale- 
xandru şi Bog- 

dan, am dat slu- 

gei n6stre Iunăş 
Vitâzul,, pentru 

a lui credinci6să 

slujbă, 3 sate pe 

Siret, lui în mâni 
cu tot venitul pe 

veci... 

Fr. Ceaa HA Geperk. 

EMS ov pSnu co | 

oekatm AOoAs- 

Mih. 0Y Bkkui... | 

RkpHSw caSES. | 

Expresiunea atât de lămurită : „9Y 
p SKK €0 Oekarh AGOA 9Y Bkkm, 
adecă „în mâni cu tot venitul pe 
veci“, se trasformâză deja în crisâvele 
lui Alexandru cel Bun, de exemplu în 
acela, din 1419 (Arch. ist. 1, 110), în: 
„O9YVpHkmw co oekatn ACXOAAn Ha 
gi“, adecă: „uric cu tot venitul 
pe veci“, unde construcţiunea „oy PS, 
„în mâni“, devine un singur termen 
juridic „ovpukn“ cu sensul de „dona- 
țiune domnâscă“; apoi mai tărdiii acest 
uri c trece la semnificaţiunea generală, 
de „act domnesc pe o moşiă sai pe o 

„altă proprietate“, încurcând ast-fel pe 
Miklosich şi pe Cihac, din cari cel pu- 
ţin acesta din urmă, vorbind la, 1879, 
ar fi putut să bage în samă, crisovul 
lui Roman-vodă, publicat; deja la 1865. 

In cronologia elementelor slavice în 
limba română, ohabă şi uric sint 
cu mult mai noue decât baştină; iar 
în geografia acelor elemente, numai 
baştină este adevărat răspânâit şi forte 
poporan, atât; în Moldova precum şi 'n 
Muntenia, deşi nu pare a fi străbătut 
în Transilvania, unde înriurirea serbâscă, 
proprii disă a fost în tot-d'a-una a- 
prope nulă: cel puţin în Lexiconul Bu- 
dan din 1825 şi în Dicţionarul lui Bobb 
din 1822 baştină nu se află, far în Vo- 
cabularul lui Budai-Del6nu de pe la, 1820 
(Mss. în Muz. ist. din Buc.) acest cu: 
vînt este indicat anume ca moldo- 
venesc. 

Despre elementul juridic slavie la 
Români există un studii al lui Dr. 
Pic: „Die rumânischen Gesetze und inr 
Nexus mit dem byzantinischen und 
slavischen Recht“ (Prag, 1886), tradus 
şi franţusesce: „Les lois roumaines et
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leur connexit6 avec le Droit byzantin 
et slave“ (Bucur. 1887). Cestiunea, pro- 
prietăţii ereditare este abia atinsă acolo 
pe o jumăţate de pagină, iar despre 
baştină nici o vorbă. 

V. Girebiă. — Serb,. 

1. Bat (bătut, batere), vb.; battre=—10: 
sens fondamental: frapper plusieurs 
fois de suite ou consâcutivement: a) 
de prăs (rosser, flageller, taper, tr6- 
pigner, heurter, cogner, &pousseter, tis- 
ser etc.); b) de loin (canonner, bom- 
barder, darder, projeter); —20: sens se- 
condaires: a) vaincre; d) punir; c) se- 
cover; d) viser; e) danser,; /) tinter. 

Cuvintul latin rustic batuo, pe 
care clasicitatea îl înlocuia prin „icere“, 
„ferire“, „verberare“, „caedere“, „pul: 
sare“, „mulcare“, „tundere“ ete. a 
rămas la toţi Neo-latinii, iar dela Ro: 
mâni a trecut şi la Serbi: Garazu „schla- 
gen“ (Karadzi6), pe când mai toţi cer- 
lalţi sinonimi ai dispărut de o dată 
cu latina cea clasică. In diverse dialecte 
romanice, din acest batuo sait des- 
făşurat o mulţime de sensuri secun- 
dare şi terțiare; dar pretutindenea el 
a conservat acelaşi sens fundamental, 
şi anume: noţiunea continuă sai fre- 
quentativă a lovirii: bat însemnâză 
lovesc nu o dată, ci lovesc de mai 
multe ori în şir, fie şirul ne 'ntrerupt, 
fie el despărțit întrun mod periodie 
prin intervaluri, de exemplu: îl bătea 
totă diua, îl bătea în tote sâmbetele. 
Plecând dela, acest sens fundamental, 
să căutâm a clasifica, după putinţă pe 
românul bat, lăsând de o parte para- 
lelurile neo-latine occidentale. 

Pină acuma o asemenea clasificare 
nu s'a făcut, şi nu e de mirare, de 
vreme ce nici Littre n'a fost în stare 
de a clasifica pe francesul battre. Sub 
raportul firaseologici, un bogat mate- 
rial s5 găsesce la Laurian-Massim, pe 
care intreg noi îl vom utilisă mai jos, 
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dar un material grămădit într'o ciu- 
dată desordine. 

V. Lovesc. 

I. Sensul fundamental. 
In baț, fie cu accepțiunea propriă, fie 

cu cele figurate, acţiunea se oper6ză 
printrun instrument sati un organ 
saii un mijloc, care este numit sai 
care numai se sub-înțelege: bat=lo- 
vesc de mai multe ori în şir cu 
mâna, cu băţul, prin scris, din gură, 
cu piciorul sai din picior ete. 

Acest sens fundamental ni se pre. 
sintă sub doue aspecte paralele: bat 
=lovesc de mat multe ori în şir de 
aprâpe, și bat=lovesc de mai multe 
ori în şir de departe, cari aspecte, 
ambele saii fie-care în parte, daii na- 
scere la, ulteridrele sensuri secundare. 

Fară a av6 în vedere vre-unul din 
cele do aspecte, sai mai bine dis 
av6ndu-le în vedere pe amindoă împre- 
ună, se dicea în graiul vechiu bat res- 
boiu=mă lovesc cu cine-va sai cu 
ce-va de mai multe ori în Şir, când de 
aprâpe, când de departe, fie în pri- 
vința, materială, fie în acea morală, 

Coresi, Omiliar 1580 quat. XXIV 
p. 10: „voiniculăi nu numai pre eluşi 
să se măntuiască bate războliu şi 
se chinuiaşte, ce şi cetâţile întru tărie 
să pus...“ 

Cantemir, Divanul lumii, 1698, f. 91a;: 
„fil bărbată vârtos şi bate războiu..« 

Ibid. f. 114 b: „c6 mai de âpoi a 
poftelor celor ce cu sufletuli războiu 
bată, întwacesta chipi faste...« 

Samuil Clain, Invăţături (Blaj, 1784) 
p. 25: „atunci de toate părţile tare 
războiu bate Diiavolul cu trupul...“ 

Biblia Şerban-vodă, 1688, Regn. 1, 
XăV, 28: 

„războiul 
domnului mieu ; 
Domnul va bate... | 

„„praelium 
domini mei Do- 
minus praeli.- 
atur.,,,
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unde sensul locuţiunii române nu este 
de loc „praelium praeliare“, ci mai cu- 
rând „bellum bellare', saii simplul „bel: 
lare“ ca la Tacit în: „non ad pugnan- 
dum, sed ad bellandum“, 

v. t Resboiu, 

10, Bat de aprâpe. 

De 'ntâiu sub forma activă. 
Noul Testament din Bălgrad, 1648, 

Matth. X, 17: 

„Şi în săboarăle 
lor vor bate pre 

voj... 

„et în synagogis 
suis flagella.- 
bunt vos... 

Ibid. Matth. XXI, 35: 
pre unul bd- .alium ceci- 

tură, iară pre al- derunt, alium 
tul omorărâ... occiderunt... 

Mitropolitul Varlam, Omiliar 1643, 
II p. 82 a: ,iată”ţi trupul înaintia ta 
gol, batelii cu toiage, arde'lii cu foci, 
înn6câ/lii cu apă, tae'li cu sabie... 

Mitropolitul Dosofteu, Psaltirea 1671 
(ed. Bianu p. 306): 

ii voi bate cu toiage 
Pre de laturi să n'aliarge, 
Şi cu varga âi voi bate 
Prin strămbătăţi şi păcate... 

Nicolae Costin, Letop. 11 p. 10: „Hu- 
sein Paşia în multe chipuri supăra pe 
Petriceico Vodă, pe bieţi boerii cei 
mari îi bâta la talpe...i 

ibid. 25: „ţiindu'l un an în temniţă, 
şi bătăncdue! la talpe.., 

pâ bate la talpet a devenit; în gra- 
iul actual o locuţiune proverbială cu 
sensul de „a risipi,“ „a cheltui cu 
destrăbălare“; de exemplu la I6n Ghica, 

"Scrisârea IV: „cei mai mulţi s'a adă- 
postit prin curţile boferesci ca, grămă- 
tici, vătafi de curte, stolnici, trăind 
pe bere şi pe mâncare fără grijă de 
diua de mâne; când puneaă mâna, pe 
câte o pară, o băteau la tălpi pe 
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must, pe cărnaţi, cu lăutari la Fila- 
ret,..& 

v. Zalpă. 

Ion Neculcea, Letop. II p. 239: 
„[Duca-vodă] ai făcut un băț, în opt 
muchi de bătea pre boieri şi pre zlo- 
taşi cu băţul...* 

Cântec din Ardsl: 

Câtu “i copila de mică, 
Baie-o ş'o pune la furcă, 

Că iubesce 

De pârlesce, 
Şi la lucru nu gândesce! 

(. B. Trans, 389). 

Altul: 

Vai, leliţă, cum te-aş bate! 
Dar mi's mânile legate... 

"(Dbid, 78).   
Colindă muntenâscă : 

Când e capul vâcului, 
Sfirşitul pămîntului ? 
Când o bate fiiu pe taică, 
Fiică-sa pe maică-sa; 

Când o bate fin pe naş, 

Fină-sa pe naşă-sa,; 

Atunci capul vâcului, 

Sfirşitul pămîntului, 

(G. D. T., Poes. pop. 28). 

I. Crângă, Scrieri 1, 70: ,o prinde 
ş'o bate, ş'o bate pînă o omâră în bă- 
tae...“ 

Proverbul omului leneş: 

Ast lucru Paş face *ndată, 

Dar n'am cine să mă bată. |. 

(Pann, 1, 109),   Activul bat 'de aprâpe pâte să 
fie luat şi întrun înţeles de tot ami- 
cal în expresiunea: a bate pe umeri, 
întru cât acţiunea, lovirii nu este duş: 
mănscă saii durerâsă, ci e desmier- 
dătâre. 

Laurian-Massim :   „Nu numai că nu
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mi-a Qis nemica re, dară încă m'a 

bătut cu mulţumire pe umeri...“ 

Cântec oltenesc: 

Ca-s6râ-am venit la voi 

Şi te găsii între doi; 

Unul te bătea pe spate: 

Juraşi, mândro, că ţi-e frate; 
Altul te bătea pe păr: 

Juraşi, mândro, că ţi-e văr... 

(Vulpian, Text p, 40). 

Tot aşa „a bate pe spate“ în pri- 

vinţa unui animal, mai ales a calului. 
Colinda, „Solul“: 

„. un cal legat, 

Legat şi 'nfrânat,,. 

Şi pe el mi'! ţin 

Vro cinci vornicei, 

Vr'o cinci comişei: 

Doi de dirlogei, 

Doi de dalbe scări, 
Iar al cincilea 
Frumuşel mi”l bate, 

Mil bate pe spate 

Şi mi'l netedesce 
Şi mi'l potrivesce... 

(G. D. T., Poes. pop, 45) 

Cu un alt sens, în locuţiunea pro- 
verbială: „gura bate spatele.“ 

Basmul „Teiu-leg&nat“ (Tribuna din 
Sibiii, 1885 p. 26): „Strâmbă-lemne a 
fost aşa cum v'am spus încât pentru 
puteri, pătimia însă de limbuţiă. Nu” 
păsa lui de faţa cu care grăia nemic, 
şi gura "i umbla ca o pârpăriţă, cât cu 
trebă, cât fără trebă. Aşa nu “1 bine, 
căci briciul pr6-ager se ştirbă şi 
gura bate spatele“ = limbuţia aduce 
după sine. bătaiă. 

v. Spate. 
„A bate cu capul în pămînt= 

a se umili cu pocăință, 
Omiliarul dela Del, 1644, p. 41: „au 

venit osănâit şi cu faţa ruşinată şi cu 
capul său în pămănt bătg..« 

pÂ bate în palme“ are patru accep- 
ţiuni deosebite : 

BAT 
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a) a aplauda, lovind de mai multe 

ori palmele mânilor una de alta, 

Biblia Serban-vodă, 1688, Jerem. V 31: 

„ şi preoţii „ et sacerdo- 

bătură în pal- tes applause- 

mele lor, şi no- runt manibus 

rodul mieu au iu- suis, et populus 
bit aşa... meus dilexit, sic... 

Cu acelaşi sens la Coresi, Omiliar 

1580, quat. XIII, pag. 2: „toate lim- 
bile bateţi cu mânile, strigaţi lu Dum: 

nezeu cu glasă de bucurie...“, în psalmul 

XLVI, care în traducerea lui Silvestru, 

1651, sună: „toţi oamenii bateţi cu 

mânule...* | 
Balada „Sorele şi luna“ : 

Puternicul soare, 

Ca puternic mare, 

Unde-o audia, 

Bine că'i părea, 

n palmecăbătea... 

(G. D. T., Poes. pop. 413). 

b) a chiăma o slugă, lovind de ase- 

menea de mai multe ori palmele mâ- 

nilor una de alta, deşi intenţiunile în- 

tr'un cas şi în cel-alalt diferă cu de- 
săvîrşire. 

Balada „Dobrişân“ : 

Şi când ochii deschidea, 
Zare "'n casă că'mi vedea, 

Lumina şi zarele 

Cum resare soarele; 

EI în palme că 'şi bătea, 

Sluguliţa că 'şi chiăma 

Şi din gură că îi gicea... 

(&. D. T., Poes. pop. 415). 

Portbriant: „Acâstă slugă e nesufe- 

rită, trebue să bat de dece ori în palme 

ca să vie=il faut que je l'appelle 

dix fois pour qu'il vienne.“ 

c) ca expresiune metaforică despre 
scurţimea, timpului celui întrebuințat 

pentru o lucrare; un timp însă maj 
lung decât acela cuprins în metafora 

analogă: „cât ai clipi din ochi,“
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Basmul „Fata Ciudei“ (Sbiera, Po- 
veşti, p. 63): „Cat baţi în pălmi, 
ait şi fost la curţile Smsului şi ai iîn- 
trat în casă...* 

Alexandri, Chir Zuliariai, sc. 4: „Cât 
se pâte mai degrabă. Hai, să te văa. 
Cat oiu bate "n palme, să fii 
înapol...* 

1. Crângă, Scrieri I, 153: „şi câte alte 
lucruri de gospodăriă, făcute de mâna 
lui Chirică cât af bate din palme...& 

d) In fine, expresiunea „a bate palmă 
în palmă“ însemneză a isprăvi o 
tocmslă, a se înţelege deplin asupra 
unei învoeli. 

Delavrancea, Vis şi viţă, p. 46: 
„Şi bătu palmă în pălmă cu ne- 
gustorul. Tocmsla se făcuse... 

v. Palmă. 

Bat cu piciorul saă bat din pi- 
cior „taper du pied, trâpigner“, este 

“obicinuit un semn de mâniă sai de 
supărare, ca şi bat cu pumnul. 

I. Crângă, Scrieri 1, 57: „Scaraoschi 
îngrijit şi mânios grozav, chiămâ, îna- 
intea sa t6tă drăcimea, şi dătu din 
picior, strigând...“ 

Doină din Ardsl: 

Maică-ta "i femee rea: 

Ea bate cu pumnu 'n mâsă 

Că "i trebe noră al6să, 

Bate cu picioru ?n prag 

Că “i trebe noră pe plac, 

Şi bate cu pumnu ?n vatră 

Că "1 trebe noră bogată... 

(Familia 1888, p. 215. 

Laurian-Massim : „focosul armăsar 
bate tot într'una din pici6re; n'am 
decât să bat din picior la ei, şi toţi 
se bagă în gaură de şârpe...“ 

v. Picior. 
Bai în uşă sai bat la uşă, la 

pârtă, la ferâstră,..: 

Noul Testament din Bălgrad, 1648, 
Act. Apost., XII, 13: 

BAT 
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Şi bătând Pă- 
tru în uşa tăr- 

Pulsante 
autem eo ostium 

naţului, merse o januz, processit 
fata,..; puella... 

Ibid. Matth. VII, 8: 

„Şi cine caută 
află, şi celui ce 

„et qui quae- 

rit, invenit; et 
bate, i să deş- pulsanti ape- 
chide... rietur.:. 

Proverb: „La p6rta surdului poţi 
să bafi ori-cât de mult“ (Pann, 1, 94). 

Laurian-Massim: „a bate la tote 
uşele=a se îndrepta şi solicita la 
toță ca să capete ce-va,..“ 

Cântec poporan: 

— Cine bate la ferâsiră, 

Nevâstă, nevâstă? 

— Omule, pisica n6stră,.. 

Sint unele lucruri, cari nu se pot 
înfige fără a fi lovite de mai multe ori 
în şir, adecă bătute, deşi bat nu 
trece prin acâsta la, sensul de înfig. 

v. Înfig. | 
Mitropolitul Varlam, Omiliar, 1643, 

II f. 73 a: „întinsârâ/l prinsi la pă- 
măntă şi piciârele i bâtură în grosi...“ 

Gavril Protul, Viaţa lui Nifon, Mss. 
1682 (ed. Erbicânu p. 104): „pre făcă- 
toaria de minuni icoană a sfântului 
mucenic băfut'uu însuş N6goe-vodă cu 
cuişoare un măr de aur curat... 

Mitropolitul Dosofteiu, Synaxar-1683, 
Ghen. 23 f. 276 a: „pentre diagete le 
bătură ţăpuşii de herii înfocate...“ 

Ibid. Noevr. 4 f. 103 a: „prin cap 
Şi prin plămâne, prin mănuntăi să le 
bată cue de her...“ 

Anton Pann, Povestea vorbei, II, 119: 

„ „ Yespunde dracul 

Că pân'aci i-a fost lacul, . 
Şi că aci e hotarul 

Unde şi-a bătut el parul. 

Slavici, Novele p. 29: „Părintele
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trimise pe Cozonac în vale după nuiele, 

bătu doi pari în pămînt, între pari 

tot în depărtare de o palmă bâțu be- 
ţicaşe mai subțirele...“ 

Acâstă, acţiune de a bate având de 

scup ca lucrul cel bătut să stea tare, 

de aci cuvîntul se aplică la alte lucruri 

bătute în acelaşi mod, cu ciocanul saii 

cu ori-ce fel de unsltă, în vedere de a 

le înţepeni întrun loc. 

Laurian-Massim : „a bate cercuri la 

o bute; a bate o brâscă la o uşă; a 

bate o ferestră etc.“ 
Tot prin bătaiă cu un ciocănaş se 

ascute c6sa, de unde termenul bat 

c6sa, se bate câsa. 
Proverbul din Bucovina, comunicat 

de d. S$. FE. Marian: 

La tâtă casa 

Bate c6sa, 

Numai la mine 

N'are cine. 

De asemenea, se bat secerile (L. M.). 

Despre bat bani, 

v. Bătul, 

Bat se întrebuinţeză în privinţa ori- 

cărui lucru, pe care cine-va îl lovesce 

de aprope de mai multe ori:în şir cu 
o unâltă determinată şi cu un scop de- 

terminat: a bafe un drum, a bate o 

ariă, a bafe grâne, a bate haine, 

a bate lâna, a bate scaune sai scârţe, 

a bate pânza, a bate pomii, a bate 

oue, a bate laptele, a bate stupii, 

a bate sita sati ciurul, a bate ma- 

zere, a bate carnea etc.etc,, în cari 

t6te se păstrâză intact sensul cel fun- 

damental al cuvîntului baț, de vreme 
ce el se cuprinde în natura acţiunii, 

iar nici de cum în acea a uneltei saii 
a scopului. 

Costinescu: „a bate aurul, argin- 

tul, arama, ca să se facă dintr'în- 
sele foi subţiri.“ 

Laurian-Massim: „ea acest veşmînt   

şi *] bate bine de pulbere; inul, câ- 

nepa, le topesci întâi, apoi le bagă 

ca să se al6gă ce e bun de tors; lâna 

însă o baţi înainte de ao băga, în straie, 

ca să, se afine şi să se curăţe de pul- 
bere ; porumbul s'a cules şi s'a bătut; 

pune grâii în cea piuă şi”! bate bine; 

am bătut cei doi peri şi mi-ai dat 
două care de pere; când bateţi pomii, 

luaţi aminte să nu-i vătămaţi, rupân- 

du-le ramure; veniţi să batem nucii; 

a bate nucile, perele etc.=a le da 

jos, bătând pomul cu ce-va; bat despre 

liguide sai vasele ce le cuprind —a 
amesteca bătendu-le: a bate oue; pune 

vin, piper şiardeiu în acelaşi vas 

şi bate-le bine să se amestece; bate 

laptele ca să scâtă unt; în același 

înțeles: a bate putineiul,; a bate 

stupii ca să 6să albinele şi să se 

scâţă mierea; a bate sita, ca să 6să 
din ea liquidul sai făina; a bafe ciu- 

rul, ca să 6să din el grăunţele; a bate 

grăunţe saii b6be, ferte mai vîrtos, spre 

a le reduce în stare liquidă: a bate 

mazere, fasole, linte...“ 

Lexicon Budan: „Bat grâi, secară 
etc. = înblătesc.' 

Proverb: 

Laptele pină nu 1 baţi 

Smântână nu poţi să scoţi. 

(Pann, II, 34) 

I. Crângă, Scrieri ], 118: „degiaba 

mai baţi apa n chiuă să s'alegă 

unt, că nu S'alege nici odată...“ 

Proverb: „Bate nucile pînă nu pică 

frunda'“ (Hinţescu, 125). 

Cu acelaşi sens proverbul: „Bate 

ferul pînă e cald“; şi altul: „ferul 
reu cât să 7] baţi, e deg6bă“ (Pann. 

II, 57). - 
Costachi Negruzzi, Scrisorea XII: 

„Bate ferul pînă e cald, şi fă tot 

lucrul la vremea luf...“



2699 

  

De departe calu: şi bate, 
De aprâpe ochițţi scoate, 

(Pann, II, 111), 

ceea-ce Laurian-Massim explică : „de de- 
parte bun saii frumos, de aprâpe rei 
saii urîţ.* 

Balada, „Rada“ 

Pe tine te vrei 

Bărbat să te iei, 

Că 1 o gicătâre 

De însurătâre: 

Cine bate Dunărea, 

Nu mi'l bate muierea|.. 

(Alex., Poes. pop. 2. 122), 

adecă un voinic, care nu se temea 
trece Dunărea, în not, bătend valurile. 

V. Dunăre. | 
Costachi Negruzzi, Scrisârea XII: 

„Bale ş6oa să 'nţel6gă spa, căci 
femeea'i dracul: „ Sede în d6l şi prăvale 
carul în vale... 

Alexandri, Ginerele lui Hagi- Petcu, 
act 1, sc. 6: 

„Petcu: Văd cu mulțămire, beizade, 
că vă place a nu şid€ cu mânile sub- 
suori, 

„Radu (în parte): Bate Ş coa socrul, 
dar mă fac că nu pricep... 

Acest proverb există în mai multe 
limbi. Rolland (Faune popul. IV, 155) 
citâză pe cel vechiu frances: „qui ne 
peut battre le cheval, batte la 
selle ou le bast“ şi pe cel italian: „Si 
batte la sella per non battereil 
cavallo“, unde însă ne întimpină, o altă, 
nuanţă de sens. 

v. ea. 

Variantă : 

Bate samarul 

Să pricâpă măgarul. 

(Pann, 11, 144). 

Figurat, a bate cu cuvintele=a 
lua socotelă, a cere samă cu asprime. 

BAT 
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Enachi Cogălnicenu, Letop. III p. 284: 

Şi vor să ne amărască 
Pentru Ţara Românâscă, 
Bătnd cu cuvintele: 
Ce am făcut pungele ?... 

Sub forma pronominală, s e bat pâte 
fi reciproc, reflexiv saii pasiv. 

a) reciprocul se bate, când doi sai 
mai mulţi se lovese de mai multe ori 
în şir unul pe altul. 

Laurian- Massim : „Cocoşul se date cu 
gâina; bărbatul se bate cu muierea ; 
fraţii nu se bat unul cu altul ; Ro. 
Mânii se bătură cu Turcii ; popârele 
învăţate cu pacea, a-nevoe se dat; ber- 
becii se bat în capete... 

Silvestru, 1651, ps. XXXIV: 
„„.bate-te cu „+ .7C0ĂEuţo0v 

ceia cesă bat cu Tov mohepotn 
mine,,, Tis ps.. 

Noul Testament din Balgrad, 1648, 
Luc. XIV, 31: 

Sau care craiu 

mergăndi să să | 

bată cu altii craiu | 

au nu va şăd6 
mainte să să sfă- 

Aut quis rex 

iturus commit- 

tere bellum ad- 

versus alium re- 

gem, non sedens 
tuiascâ,...? prius cogitat...? 

Biblia Şerban-vodă, 1688, Genes. 
XXVI, 20: 

Ei pugnave- 
runt pastores 

Gerarorum cum 
pastoribus Isaac, 

dicentes  suam 

esse aquam... 

Ibid., Exod. XIV, 14: 

Domnul se va ! 

bate pentru voi, n abit pro vobis, 
şi voi veţ tâce... et. vos tacebitis., 

Pravila Moldov. 1646, f. 63 a: „Toti 
omulii are putere să se bată cu vrăj- 
maşuli cela ce vine asupra lui să 71 
ucigâ,...' 

Şi să bătură 

păstorii Gherari- 

lor cu păstorii lui 

Isaac, zicând cum 

a, lor aste apa...   
Dominus pug-



2701 

Cantemir, Chron. .Î, 239: „precum 

Romanii să -biruiască, aş6 Dacii să nu 

să 46, dintr'âmbe părţile vitejeşte să 

bâte...* 

fon Neculce, Letop. II p. 300: „Sve- 

dul rămasă a se batere în două 

părţi. Şi Moscul cu oastea lui iar bătea 

în două părți, cu o samă de oaste se 

bătea la Narva cu Şvezii, jar pe altă, 

parte dede oaste lui August Craiului 

Leşesec...& 
Zilot Românul, Cron. 67: 

Corbul să se6ţă ochi la alt corb nu se poate, 

Turcul pentru creştin cu Turcul nu se bate... 

Costachi Negruzzi, Aprodul Purice: 

Dos la dos, spate la spate, se bai desnedejâuit, 

Lovirile li *s grozave încât nui de pomenit... 

Iancu Văcărescu p. 4ll: 

Căutătura "u va război, 

Zimbirea “ţi cere pace; 

Şi să mă 'mpac cu tine voii, 

Dar să mă bat îmi place! 

Balada „Pătru Haiducul“ : 

Impărate 

înălțate ! 
Imi dai oaste să m5 bat? 

Ori la ce tu m'ai chiămat?... 

(&. D. T.. Poes. pop 611) 

Proverb: „se cârtă ca Țiganii şi se 

bat ca orbii“ (Pann, III, 23). 

O locuţiune proverbială la Jipescu, 

Opincaru p. 153: „să pun ca lupi lig- 

niţi împrejurul mămăligi şi 'mbucă cu 

aşa poftă, dă pare că să bat doi ne 

buni la gura lor...“ 

Altă locuţiune proverbială despre 

timpuri fabulose : „când se băteati 

urşii în c6de“ (Ispirescu, Legende 

p. 1), adecă pe când urşii mai aveau 

code, pe cari nu le mai ai. 

v. Basm. 

O admirablă metaforă poporană din: 

Moldova: „Pe când se bate diua cu 

BAT 
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n6ptea=pe la amurg, pe'nserate“ 

(3. PF. Marian). 

O locuţiune ironică: „a se bate cu 

o bucată, cu o plăcintă etc.=a “și pune 

tâte puterile ca s'o mânânce t6tă“ 

(L. M.), ca şi când plăcinta sar opune 

din partei, bătând şi ea pe cel ce vrea 

s'o mănânce. 

b) reflexivul se bate, când cine-va se 

lovesce pe sine-însuşi de mai multe 

oră în şir. 

Laurian-Massim : „A se bate cu 

pumnii în cap =a fi desperat; a se 

bate cu pumnul în pept=a arăta că 

vrea a 'şi resbuna...“ 

Costinescu: „A se bate în pept= 

a se lăuda şi ameninţa pe cine-va.“ 

„A se bate în pept“ mai are şi 

accepțiunea religi6să de pocăință, 

Mitropolitul Varlam, Omiliar 1643, 

I, f. 182 b: „apostolii râmasâră gios 

şi cu mare jale câota spre ceriu şi să 

bâtia în pieptiă şi lacrâmi pre feţele 

sale vârsa...“ 

v. Pept. 

c) pasivul se bate, când cine-va, este 

sai urmâză a fi sat să fie lovit de 

mai multe ori în şir. 

Noul Testament din Bălgrad, 1648, 

Luc. XII, 48: „ară cela ce n'au ştiut, 

şi făcănd lucruri care să cuvine pre 

Dătae, bate-s ă-va puţină...“ = „va fi 

bătut. 

Mitropolitul Antim, Predice, ed. Bianu, 

p. 192: „să se închiză ca Petru în tem: 

niţă cu lanţ de gât, să se bată cu toiege 

ca Pavel...“ =,a fi bătut“. 

Caragea, Legiuire 1818 p. 85: „Câti 

să vor vădi martori mincinoşi, să se 

d6 prin târg bătându-se şi să se trâcă 

în conâicile judecătoriilor...“=“fiind bă- 

tuţi.“ 

Zilot Românul, Cron. p. 99: „şi, 

o! minune! 6ste înfricoşată ca acssta, 

— remase r6bă, bătendu-se de două 

părţi: şi de peste Dunăre şi de din-
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c6ce, fără nădejde de scăpare de nică- 
iri... “=, fiind Dătutăc. 

20. Bat de departe. 

Armele cele aruncătore bata distanţă, 
avend drept ţintă, un lucru, o ființă, o 
oştire vrăjmaşă saii o cetate, pe cari 
le lovesc de mai multe ori în şir prin 
gl6nţe saii alte projectile şi unelte. 

Laurian-Massim : „tunul bate mai de- 
parte ca puşca€. 

Tunui saii puşca fiind însă nisce sim- 
ple instrumente la disposiţiunea, omu- 
lui, ele pot să nu fie menţionate anume, 
menţionându-se numai agentul. 

Urechea, Letop.1 pag. 135: „ai tri- 
mes (Albert Craiul Leşesc) soli la Ste- 
fan Vodă, de t-aii dat; ştire să se gă- 
teze să mârgă cu dănsul să bată Chi- 
lia şi Cetatea-albă...* 

Miron Costin, Letop. 1 p. 283: „ai 
luat Sultan Murat Bagdadul cu mare 
vărsare de sănge dela, Perşi, după pa- 
tru luni den ce zi începuse a batere 
oraşul...“ 

Nicolae Costin, Letop. Il p. 6: „a- 
tunce băle cetatea c6 vestită a Frânci- 
lor Critul, adecă Candiia, pre care apoi 
o aii şi luat'o acel vezir..,* 
Ibid. p. 9: „Atunc6 aă bătut şi târ- 
gul Liovul un Caplan Pagă...“ 

Cantemir, Chron, I, 362: „(Gotthii) 
nică arme având de trâbă, nici pănă 
atunce a bate la cetate fiind deprinşi, 
de cetate s'aii lăsat,..% 

N. Muste, Letop. III pag. 14.: „In 
Cameniţă era numai oamenii cel de loc, 
şi vr'o '7000 de Drăgani la Porti, şi 
cum ai tăbărit Turcii lăngă cetatea 
Cameniţei, n'aii zăbovit zece zile, bă- 
tănd din pusce, s'aă şi închinat...€ 

Ibid. p. 8: „Ai lăsat Vezirul pre un 
Sarascher cu oști şi un Sultan cu vre-o 
trei zeci de mii de Tătari să bată ce- 
tatea Leva, să o dobândâscă,...* 

Axinte Uricarul, Letop. II p. 138: 
40,856. III, 

BAT 
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„ai şi sosit Mosealii şi aii început; a 
bate cetatea, care aii şi luat”o până 
în trei zile...“ 

Ibid. p. 164: „ai pogorit din cetatea 
veche tunuri, şi le-aii tocmit să bată 
asupra casei Craiului... 

Prin analogiă cu acţiunea omului de 
a bate de departe, cuvîntul se aplică la 
unele elemente, cari lovesc de aseme- 
nea de mai multe ori în şir dela di- 
stanță, deşi lovirea pâte să nu fie decât 
o simplă atingere sai chiar o desmier- 
dare, | 

Expresiunea cea mai obicinuită în 
acestă, privință este: bate vintul. 

Urechea, Letop. I p. 203: „atâta, prav 
aii fosț căt să stringea, troiene la gar- 
duri când bâtea vânt, ca de omăt era 
troiene de pulbere,..* 

Mitropolitul Varlam, Omiliar 1643, 
II, f. 31 b: „deca vădzură că le bate 
vănti buni de-a mârgeria cătră 1o- 
culii de unde era ei, svătuiră să margă...« 

Cântec moldovenesc: 

Viîntul bate vălurăle 
Şi mi aduce dor şi jele... 

(Sevastos, Cânt. 79). 

Balada „Jitanul“: 

Bate vintul, viscolesce, 
Şi de gazdă n'am nădejde: 
Gazda mea e 'n Valea-rea, 

Mi-o căznesce potera... 

(Col. 1. Tr. 18783 p. 53) 

Doina „Pleopul“: 

Foiă verde de sipică, 

Vintul bate, frundăţi pică, 
Veselia mi se strică... 

(&. D. T., Poes. pop. 354). 

Colinda „T6der Diaconul“ : 

Nici popă tocână, 

Nică clopot trăgând, 

Nici paseri căntând, 

Ci vintul bătând 

Şi ape curgând... 
P s (bid. 37. 

19
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Cântec din Arâsl: 

Batemi v în tul dinspre munti, 

Vine'mi dor dela părinţi; 

Batemi vîntul dinspre 46|, 

Vine'mi dor dela Ardsl... 

(. B., Trans. 200), 

Cântec moldovenesc: 

Bate, vîn te, pintre munţi: 

Adă'ml dor dela părinţi; 
Bate, vinte, pintre bradi: 

Adă'mi dor şi deia fraţi; 

Bate, vînte, pintre flori: 

Adă'mi dor dela surori... 

(Sevastos, Cânt. 80). 

Tot aşa o doină din Ardsl la d. Bi- 
bicescu (Poes. pop. 108). 

Figurat: de unde bate cui-va vintul 

= în.ce fel de disposiţiune se află omul. 

A. Văcărescu, p. 37: 

Ci dar m5 rog să mă ierţiă 

De vreme ce 'n doă părţi 

Ti se 'nduplecă cuvintul: 

Din contro îji bate vintul... 

Locuţiune proverbială, despre risipi: 

tori la Jipescu, Opincaru, p. 109: „Da 
la hăt Bucuresci, nu cunosc ei pe un 

boier, care a risipit douo sutişore dă 
mii d& galbini? Ti! A bătut vînt de 

vară piste ele, n'a mail aştep- 

tat bruma...“ 

v. Vin. 

Tot aşa: bate grindina sai pe: 
tra, bate plâia, bate bruma, bate 

lumina saii s6rele sah luna, bate 

câţa etc., în unele casuri preposiţio- 

nal: bate cu grindina, batecu câţa 

şi altele. 

Proverb: „După ce pomul îl bate 

grindina, îl bate şi omul dândui'i cu 

prăjina“ (Pann, I, 144). 

Psaltirea Scheiană circa 1500 (ed. 

Bianu p. 251); 

BAT 
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Oceidit in 
grandine vineam 

eorum, et moros 

eorum in pruina. 

Şi bâtu cu 

grindire vinile 

lorii şi sicamene- 

le lori cu bru- 

mă... 

Cântec din Ardâl: 

Codrule cu frunda lată, 
Bruma cagă, nu te bată... 

(. B., Trans. 199). 

Mitropolitul Dosoftei, Psaltirea 1671 

(ed. Bianu p. 262): 

Murii le-ai bitutu-le cu brumâ 

Şi de dobitocii n'a rămas urmâ..., 

unde este de observat forma moldove- 

n6scă poporană cu pronumele repetat: 

„le-aii bătutu-le.“ 

Corbea, Psaltirea circa 1700 (MSS. 

în Acad. Rom.): 

Vei găti lor fața 

Ca săi bată c6ţa.. 

Mitropolitul Antim, Predice ed. Bi- 

anu, p. 43: „par'că văd corabia Apo- 

stolilor că se luptă cu multă selbătăcie 

în turburarea Mării, de o parte o baț 

valurile, de altă parte o bat vîn- 

turile şi o turbură...“ 
Colindă muntenâscă : 

Plâcă Ion botezând, 
Sfânt-llie fulgerână, 

Sfântul Petre ploi bătând... 

(G. D. T., Poes. pop. 34). 

Delavrancea, Paraziţii p. 126: „Cos- 

min stă trântit, cu faţa în sus, în 

odăiţa din fund. O lumină tristă îi 

bate în gemuri: cele din urmă unde 

gălbui ale apusului...“ 

Ibid. p. 178: „Câte-va picături de 

plâe bat în g6murile Hagiului...“ 

Proverbul Țiganului: 

Tot la noi în şatră 

Bate vint şi petră. 

iPann, UI, 7).
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Laurian-Massim : „Un s6re violent 
ne bătea în față; un vînt cu plâiă 
ne-a bătut t6tă n6ptea pe cale ; pune- 
ţi-v& pălăriile în cap, că vă bate s6- 
rele; luna bătea în ferâstră; un dulce 
vînt bătea în pânzele n6stre; bruma, 
a bătut reii viile,..& 

Este invederat că la dat forma, pIo- 
nominală, întru cât este vorba de v 
acţiune de departe, nu pâte să fie re.. 
flexivă, şi nici chiar reciprocă, ci numai 
d6ră pasivă, bună-ră: „grânele sai 
bătut de pâtră=aii fost bătute“, care 
însă şi aceea, se întrebuinţeză, forte rar. 

II. Sensurile secundare, 

1% Bat=biruesc. 

Cine bate, fie de aprâpe, fie de de- 
- parte, este sai se presupune a fi maj 

forte decât, adversarul sei, căci altfel 
ar fi bătut. De aci bat= lovesc de 
mai multe ori în şir trece d'a-dreptul 
la sensul de biruesc, dovedesc, 
înving. Totuşi mai adesea se adaoge 
înti”un asemenea cas adverbul „trei“: 
a bale re. 

Mitropolitul Varlam, Omiliar 1643, 
Il î. 55 a: „crucia, aste armă, voniei. 
loră, că întrănsa nedejduindi, întra, 
în râzboiu şi cu puteria ei bată şi iz- 
băndesciă...“ 

Nicolae Costin, Letop. II p. 29: „dănd 
Creştinii răsboiu 'Turcilor şi Tătarilor, 
au biruit şi f-aă bătut peste putere, 
căt at scăpat de acolo Vezirul cu fuga..“ 

Cantemir, Divanul lumii, 1698, f. 131 
a: „Nu vei biruinţa dobândi până nu 
te vei vitejiaşte bate...“ 

Acelaşi, Chron. 1, 318: „îndată cu 
oaste le-au eşit înainte, pre carii rău bă- 
tându-i pănă peste Dunăre i-au gonit...% 

Enachi Cogălnicânu, Letop. III 'p. 
193: „Şi de acolo ai mers (Moscul) la, 
cetatea Vozia de s'aii bătut, ş'atâta, 
L-au bătut de răi, căt s'aii omorit mul- 
țime de 'Turci...* 
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Laurian-Massim : „leul bate pe urs; 
la Călugăreni Românii băturd înfricoşat 
pe Turci; nimenea nu te pote bate în 
cărți; tu baţi pe toţăla jocul de mince ; 
cartea mea bate pe a vâstră; cine a 
bătut şi cine a fost bătut? — de astă 
dată am bătut ei...* 

v. Biruesc. 

20 Bat = pedepsesc. 

Bătend pe cine-va, fie de aprâpe, 
fie de departe, noi îl pedepsim sai 
credem a '1 pedepsi pentru o faptă. 6re- 
care. De aci bat se tea forte des drept 
pedepsesc. 

Pravila Moldov. 1646 f. XVIII b: 
„Căândii va fara neştine de va sparge vre 
un Zid sau uşe sau secriiu sai altă 
as6menia acestora, de va fi făcutii atasta 
dzua şi de va fi omi de rod buni, să 
"lă scoaţă den loculi lui o samă de 
vreme, acasta să înţelege de va fi omă 
de ocină să 1 scoaţă den ocinile lui 
cătâ-va vrâme cătu va fi voia giude- 
tului; iară de va fi omii mai de gosii, 
să ”] bată ca pre ună furi şi să lă tri- 
miţă la ocnă cătâ-va vreme...“ 

Pravila lui Mateiu Basaraba, 1652 
p. 201: „şii purta pre măgari, despu- 
iaţi, bătăndu-i preîn toate ulițele...“ 

Este interesant în acestă Pravilă, pe 
p. 152, capitolul: „Căndă şi cum poate 
bărbatul să'ş bată muiare şi în ce chip.& 

Noul Testament din Bălgrad, 1648, 
Matth. XXVI, 31; Marc. XIV, 27: 

percu.- 
tia m pastorem, 

et  dispergentur 

oves gregis... 

date-voiu | 

păstoriul, şi să 

va răsfira turma | 

oiloră... | 

Nicolae Mustea, Leţop. III p. 18: 
„Tătarii sănt lupi apucători, pradă, 
robescii, bată şi căznesci pe Cre- 
ştini,.. & 

Miron Costin, Letop. Ip.241: „lară 
a doua zi ai legat hinu-seii şi Lai
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dus legat la Schindir Paşa. O! să “1 
bată Dumnezei hint ca acelal...“ 

Cântec din Ardâl: 

Tot de re parte-am avut: 

Dumnegei m'a tot bătut 7... 

Altul: 

Nu sciu gilele mi-s rele, 

Ori m 8 bat faptele mele; 

Nu sciti locu "mi este rei, 

Ori mă bate Dumnedei ! 

Nu m bate, sfinte Domne, 

Nu mă bate cu can6ne, 

Dacă nu m'ai fost bătut 
Când faptele le-am făcut... 

(bi. 194). 

Bat= pedepsesc este mai cu deo- 

sebire des şi caracteristice în invoca. 

țiunile din blestemele poporane şi *n 
jurăminte. 

Doină din Ards]: 

Să te bată, badeo, bată 

Nous bâle dintr'o dată, . 
Noue bâle 

S'0 lîngâre 

Din arat 

Pînă ?n cărat, 

Din culesul cânepii 

Pînă ?n ruptul cămăşii !... 

(. B. Trans,, 265) 

Cântec din Banat: 

Bată-mi-te, neico, bată 

Rădăcina fagilor 
Şi trei dile-a paştilor! 

Bată-m i-te, neico, bată, 

Bată-mi-te viînturile, 

Vinturile, ploile, 

Să "ţi remână 6sele! 

(Hodoș, Poes. pop. 129) 

Doină din Moldova: 

Ba prinse a se glura: 

Să mă bată-anaftema 

De-am mai dat gură cui-va 

Afară de dumnâta |... 

(Alex., Poes. pop. 2: 313) 

“BAT 
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Doină din Ardel: 

Bată -mi-te, leleo, bată 

Inima mea întristată! 

Bată -t e, leleo, pe tine 

Cele patru-geci de gile 

Ce le-am postit pentru tine! 

Să te Batiă-un dor şi drag 

Să şegi tâtă diva n paţ... 

(. B. Trans. 259), 

Doina bucovinână „Nevesta cu prune 
mic“: 

Ardăl focu blăst&mat, 

Că s'a dus şi m'a lăsat! 
Ardă'l focu, ticălos, 

Că mi-a fost necredineios! 

Bată'i lacrimile mele, 
Batăl cugetele grele, 

Bată'l mila, de la mine, 

Când i-a fi 'n lume mai bine!.. 

(Marian, Bucov. 1. 108). 

Doină din Moldova: 

Bată'l czucea om bogat, 

Om bogat şi făr' de sfat... 

(Alex., Poes. pop. 2 259). 

Balada „Blăstemul“: 

Să te-agiungă dorul met 

Unde-a fi drumul mai grei! 

Să te bată jalea mea 

Unde-a fi calea mai greal... 

(bid. 17). 

v. Ard. 

Une-ori asemenea blăsteme şi jură- 
minte sint forte uşâre sati chiar glu- 
meţe. “ 

Cântec moldovenesc: 

Frungă verde liliac, 

Batăl vina de gândac, 

Cai mâncat frunga de fag... 

(Sevastos, Cânt. 83).
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Cântece din Vâlcea: 

Suiă mândra pe colnic 
Resucind la borangic, 
Şi pe fus n'a pus nemie, 
Pe cer cătând dup'un nor: 
Bată-te pustia dor! 

(6. D. ., Poes. pop, 278) 

Doina, „Femeia cu doi bărbaţi“: 

Îmi usucă inima 
Ş'a uscat'o dragostea, 

Bate-o-ar pârdalnical.., 

(Ibid. 307.) 

Doină din Arde: 

Dorul rîde şi se duce, 
Bate-mi-Par sfânta cruce!,. 

(Familia 1884, p. 443). 

Satira, poporană „Nevasta, frumâsă: 

Şovirnog 
Şi tirfălog 

Şsde lungit lîngă foc 

Şi "şi uscă obielele 
Şi "şi c6ce lulelele, 
Bate-mi-l'ar stelele... 

şi mai jos: 

Omule, ţie nui cânt, 

Vide-te-aş pus în mormiînt; 

D'aşa merge cântecul, 
Bată-te 'ntunerecul!.. 

(Marian, Şatire pop. 19—20). 

Cântec moldovenesc : 

Frundul6na puiu de nuc, 

Bate-te-ar pustia, cuc, 
Ţi-am plătit să "mi cânţi un an, 
Nu mi-ai cântat nici de-un ban... 

(Sevastos, Cânt. 18.) 

1. Crengă, Scrieri 1, 172: „Ei sciă 
ce vra să dică durerea de inimă, bat'o 
pârdalnica s'0 bată!“ 

Alexandri, Iorgu dela Sadagura, act 
|, sc. 2: „Bată-te cucul să te bată! 
Hai, du-te de te pune la pândă...“ 

Blăstemele cu pustia, părâdal- 
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nica, vina, cucul, sînt tot: dWa-una 
puţin seri6se. 

v. Cuc. 

Câte-o-dată rămâne numai forma cea 
stereotipă de blăstem cu bată, pe când 
în realitate este un fel de bine-euvin- 
tare, de exemplu: bată-te norocul 
să te bată! : 

Bată'l Dumnedeiă d'amor 
Că m'a prăpădit de dor! | 

Dio, n6pte m8 muncesce  - 
Trupul rei îmi ehinuesce... 

Jipeseu, Opincaru p. 157: „0 să ghie 
binili buluc piste noi, c'o să ne bată 
fericea: pâte pe lumea ailantă,..« 

Proverb: 

Unul umbiă şi străbate, 
Şi pe alt fericea bare. 

(Pann, II, 42). 

v. 2: Ferice. 
E fârte ciudat blăsteniul la Zilot Ro- 

mânul, Cron. 49: 

Cum se mânâncă ca câinii 

Nesăţioşii de Greci, 

Batăi câştigarea pâinii 

Cu 'grozavul foc de veci!... 

Un energic pleonasm tot la Zilot 
Românul, p. 41: „de aceea dar şi Dura- 
nedei, vădând neîntârcerea şi împetri- 
rea, inimei n6stre, prâ-puţin ne-aă lă- 
sat în chipul de linişte, şi apoi 6răşi 
Gu asemenea, şi mai rele bătăi ne-ai 
bătut... 

In următorul cântec din Arde se 
însoţesce la un loc trei accepţiuni d'ale 
lui bat: reciprocul „a se bafe“, apoi „bat 
de departe“, şi baz „pedepseset din blăs- 
teme: 

Tnălţate 

Impărate, 

Pune pace, nu te bate, | 

C'or căd6 pe capu'ţi tote; 

Nu te-or bate tunurile, 

Ci te-or bate lacrimile, 
Lacrimile maicelor 

Ş'ale suridrelor... 
(. B., Trans. 316). 

v. Pedepsă.
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30. baf = elatin. 

Sensul fundamental bat = lovesc 
de mai multe ori în şir de aprâpe 

cuprinde în sine necesarmente noţiunea 

de clătinare; şi astfel, printr'un sens 

secundar, trece în sfera acestei noţiuni,cu 

aplicaţiunile ei cele materiale ca şi cele 

morale de o potrivă, fie sub forma 
activă, fie sub acea, pronominală. 

Coresi, Psaltirea 1577, ps. LXXVI, 7: 

„Noapt6 cu inema m6 scrăbia-mă şi 

băte-s e duhuli mieu...“, şi tot aşa în 
Psaltirea Şcheiană, circa, 1500 (ed. Bianu 

p. 239), acolo unde contextul slavie 

are: „KAnuaame AS Mon“, verbul 
KAmuaru însemnând mai ales „palpiter, 

trembler“, de unde— prin forma slavică 

nasalisată KAxuarui — vine românul 

„dânţenesc“, iar prin urmare: „bă 
tea - se duhul meii = mon esprit pal- 

pitait“. In psaltirea mitropolitului 
Dosofteiu, 1680: „să izbiia sufle- 

tulii mieu“, ceea ce exprimă aceiaşi 
idee. 

Cantemir, Divanul lumii, 1698, f. 38 

b: „dormind, numai vinele csle vii 

mi să clătescii şi să bată... 
Lexicon Budan: „Mi se bate inima, 

adecă svîcnesce; cor palpitat, 
trepidat, micate. 

Conachi, p. 228: 

Ca să'mi laud desfătarea, trebue să gust 

pe-a ta; 
Doresc să'mi simt inimidra bătendu-se 

supt a ta... 

A. Văcărescu, p. 28: 

Pieptule, ce pînă agi 

Nu seiuşi decât să ardi, 

Aflănd acum unde mergi — 

Bate în câsuri întregi... 

A. Odobescu, Scrieri III p. 9: „ini- 
ma” a bătut cu tăriă la acele splen- 
dide privelişti...“ 

Ochiul se bate când svicne- 

BAT 
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sce. După credinţa poporană, e un 
semn reii când se bate ochiul stâng. 

Balada „loviţă“: 

Ochiul cel stâng ţi se bate: 
Sci câ vor fi nisce fapte, 

Ori nisce păcate multe. 

Ori nisce gile sfirşite... 

(Marian, Bucov. 1, 149). 

Alexandri, Iaşii în carnaval, act I 

se. 1: „Nu ride, soro, că, dă, nu'i de 

şagă. De câte-va dile mi se bate ochiul 

stâng, şi sînt sigur că are să se 'ntâm- 

ple în curând vr'o blestemăţiă gro- 
zavă,..* 

Y. Svicnesc. 

Laurian-Massim observă: „Ochiul, 

sprincâna, peptul, vîna, inimu 

se bate. Expresiunile de formă prono- 

minală ie mai mult ca, cele de formă 

simplă. Inima se bate— este o ex- 

presiune cu mult mai energică decât 

inima bate: inima s e bate numai când 

e atinsă de bucuriă mare, de spaimă, 

de frică, de ori-ce alte sentimente viue 

şi tari; inima bate tot-d'a-una în starea 
ei normală. De asemenea vîna, pul- 

sul bat în starea lor ordinară, se bat 
însă numai în paroxismul frigurilor...“ 

Clătinarea, care e indiferentă în 
casurile de mai sus, adecă pote să fie 

normală sait anormală, este suscepti- 

bilă de două nuanţe mai definite, mai 

caracterisate, şi anume: a) sensul ter- 

țiar de sbuciumare, o clătinare 

rea, sait grea saii neplăcută; şi £) sen- 

sul terțiar de o mişcare repeţită întu”o 

parte şi ?n alta, o simplă frequenta- 

tivitate, un neastîmpăr. 

a) bat = sbucium. 

In acâstă clasă întră mai multe lo 

cuţiuni privitâre la sguduirea, 

sbuciumarea, turburarea mo- 

mentană a minţii: gândurile 

bat pe om, cugetul îl bate, apoi el
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însuşi îşi bate capul saii bate ca- 
pul altuia. 

Balada „loviţă“: 

Nici nu bei, nici nu mănânc, 
Că mă bateun gând adânc... 

(Marian, Bucov. 144). 

Doină din Ardâl: 

Bată-te, bădiţă, bată, 

Nu te bată alte rele, 

Numai gândurile mele: 

Gândurile dintro nâpte 

Te bată pină la mârte, 

Gândurile dintro gi 

Te bată cât îi trăi... 

(Tribuna din Sibitu, 1885 p. 1098), 

Cântec din Ardâl: 

Câţi frăgari pe la Arad, 

Atâtea gânduri mă bat; 

Câţi frăgari pe la Inei, 

Atâtea gânduri am ei!,.. 

(LB , Trans. 139), 

Basmul „Cele doue-spre-qece fete de 
împărat“ (Ispirescu, Legende p. 231): 

„Stăpâne, pe mine mă bate gându.- 

rile să mă dec în lume să 'mi caut 
norocul...* 

Jipescu, Opincaru p. 71: „De, vere 
Moţăilă, mă bat gândurili, fel Şi 

chip; nu "ndrăznesc să "ţi spuiu; n'are 
cum hi mai sucit...“ 

Ibid. p. 156: „pârcălabu nostru, mân- 

ca-Var tăuni, tot cere, plătim şi iară 

ne apucă cu veste dă răvaş galben! 

Mă bate gându să bănuim că ne 'm- 
gală, ca pă copii şi ne papă bani...“ 

v. Gând, 

Doină din Bucovina: 

Pe cel d6l, pe cea lupeină, 

Este-o crângă de sulcină, 

Bate vintul ş'o clătină 

Din virf pin'la rădăcină. 

Nu'i pricina de crenguţă, 

Da'i pricina de mămuţă,   

Şi nu date vintul crânga, 
Bate cugetul pe mama 

Că nu mă las a iubi 

Cu cine m'aş potrivi... 

(Marian, Bucor., Ii, 82). 

Doina „Nevasta“: 

Tacă, "ţi gura, măi bărbate, 

Că, qăi, cugetul îmi bate 

Din străin să'mi fac un frate 

Ca să 'mi cate 

De dreptate... 

(Alex., Poes. pop. 2: 308). 

v. Cuget, 

Țichindsl, Fabule 1814, p. 6: „tot 
gândeşte şi iscodâşte şi "şi bate 
capul cum ar face rău altuia, pănă 
când cade el însuşi în rău... 

Ibid. p. 28: „De iaste aeş, nu va 
el să 'şi bată capul ca mai departe 
să ajungă cu minte... 

I. Crângă, Scrieri [, 263: „Şi apoi 

ducându-se împăratul în trâba lui, i-a 
lăsat să 'şi bată capul cum vor sci..* 

Unei asemenea sbuciumări mo- 
rale îi corespunde o sbuciumare 
anal6gă materială, fie a omului, fie a 
altor fiinţe saii lucruri mişcătâre. 

Cântec din Ardsl: 

Săracele fetele, 

Mult îşi bat picidrele 

Pe tie răzârele 

S'adune c6pă clorâscă, 
Paţa să şi-o rumenâscă... 

“(. B,, Trans. 499), 

I. Crângă, Scrieri I, 246: „De n'ar 

fi şi unul ca mine pe acolo, deg6ba 

v& mai bateți picidrele ducân- 
du-vă...* 

Se bat=se sbuciumă valurile u- 

nui rii sai talazurile Mării, 

Intre danţurile și jocurile poporane, 
unul se numesce: Cum se bate Du- 

nărea (Jipescu, Opincaru, p. 52). 
v, Dunăre.
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Laurian-Massim: „A'şi bale capul 
cu ce-va, sait cu cine-va=a se frămiînta, 

a asuda: mult mi-am bătut capul 

să pricep ce spui; mult ne-am bătut 

capul cu acâsta, fără s*o putem scâte 

la capăt. In acelaşi înţeles se dice, când 

e vorba de labore intelectuală, și: a'şi 

bate mintea cu ce-va. A bate capul 
cui-va=a sta, de dînsul, a nu'i da, pace, 

al supăra cu o cerere: mult am bătut 

capul Dietei muieri; muierea îmi bate 

capul de luni de dile că s'o duc la 
ba]...& 

v. Cap. 

Din acelaşi sens de turburare se 
desfăşoră : 

a) vinul sai beutura bate la 
cap; 

b) fumul saii cărbunii sai di- 

ferite mirosuri şi gazuri bat la 
cap. , 

Basmul „Petre Făt-frumos“ (Sbiera, 

Poveşti p. 36): „El îi mai dă şi ceta- 

laltă ploscă cu rachiii să beie şi din- 
tr'acesta. Ea ai luat'o şi ai băut şi 
dințr'acâsta, şapoi i-ai dis: Hei! ac6- 
stai altă băutură: bate mai tare la 
cap... 

Locuţiune proverbială despre om bst;: 
„l'a bătut cărbunii la cap=a suflat 
în fundul 6lei“ (Pann, 1, 111). 

Laurian-Massim : „vinul beut ieri m'a 
bătut rei la cap; cărbunii ne-ai bătut 
la cap=a îmbăta, a ameţi“, 

Fiind însoţit de noţiunea de ne'n.- 
demânsă saii de stricăciune, tot aci 
se clasifică bat în următârele locuţiuni 
din Laurian-Massim : „a se bate cu 
mortea, = a fi în agoniă; a se bate în 
parte =a se bate şi lupta aşa, că nici 
unul nu învinge pe cel-alt; boul se bate 
la c6fă de jug = jugul bate pe boi la 
csfă; calul se bate la spate de şea = 
ş6ua bate pe cal Ja spate; costele ca- 
lului se bat de opritori = opritorile bat 
cOstele calului; pâmele se bat de pă- 

BAT 
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reţii carului = păreţii carului bat p6- 
mele; absolut: calul se bate=se co- 
sesce, se lovesce cu piciorul de picior; 
scos din apă pescele se bate pe uscat 

pină more; tâtă n6ptea m'am bătut 
în pât fără să pot închide ochii; pa- 
serile şi alte animale înjunghiate se 
bat mai multe minute pînă să mâră; 
cismele mă bat rei la picidre...“, locu: 
țiuni din cari unele se pot întrebuința 
numai sub forma pronominală. 

8) bat =neastîmpăr. 

A bate, fie de aprâpe, fie de departe, 
exprimă o acţiune tot-d'a-una frequen- 
tativă; de aci apoi aplicarea acestui 
cuvînt la orice mişcare repeţită, 
sai fără astîmpăr. 

O pasere bate din aripi: 
Balada, „Novac şi Corbul“: 

„Un corb negru, corbişor, 

Ce sbura încetişor 

Şi din aripi tot bătea 

Şi cu jale croncănia,.. 

(Alex., Poes, pop. 2 145). 

I. Văcărescu, p. 452: 

Ai vădut p'o rămurea 

Turturel cu turturea 
Bot în bot se sărutând 

Şi din pene des bătând?,., 

Locuţiunea proverbială: „se bate ca 
pescele pe uscat“ (Pann, II, 49). = ca 
o fiinţă pusă afară din elementul ei 
propriii, deşi acest proverb, exprimând 

„nu numai neastimpăr, dar mai vîrtos 
suferinţă, aparţine mai mult sensului 
terțiar e. 

Corbea, Psaltirea circa, 1700 (Mss. 
în Acad. Rom), ps. VIII: 

Paserile de ceri 

Şi peştii cei din mări, 
Cari cărările bat 

A mărilor şi străbat...
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Laurian-Massim : „Am bătut tâte 
căile şi cărările fără să pot afla ce 
căutam; câte ţeri şi mări a mai 
bătut şi acest om! calul bate câmpii, 
pădurile, bălțile; acestă vacă bate la.- 
turile = umblă retăcită de altele; 
t6tă diua batem podurile; bat uşele 
= umblu fără căpătâi din casă în casă; 
vinătorii bat pădurile sa câmpii, 
cu Omeni sai cu câni, ca să scorneâscă 
vînatul; de aci şi absolut, fără obiect 
direct: cânii mei bat de minune; în 
deşert doue-deci de 6ment ai bătut trei 
dile, că nai putut, prinde nici măcar 
un iepure; proverb: a bate câmpii 
= a vorbi altele de ce se cade; a bate 
podurile=a umbla fără căpătâi 
şi fără lucru, de unde ca substantiv 
compus: un date-podu Tri=un perde- 
V6ră, care nu se rai astîmpără de pe 
drumuri...« 

„E un bate-lela = c'est un frelu- 
quet“ (Th. Codrescu, Dialoguri 1880, 
p. 234). 

„A bate crăsmele = „hanter les 
tavernes, les mauvais lieux.& 

Balada „Muierea cosaşului“: 

Merge bărbatul la câsă, 
Muierea'! remâne-acasă ; 
Bărbatul bate cs a, 
Muierea bate crâ $şma,. 

(Tribuna din Sibiă, 1885 p. 266), 

unde „a bate câsa“ are un alţ sens, 
despre: care sa vorbit mai sus la sen* 
sul fundamental 1. 

Laurian-Massim : pian vedi cum se 
bate limba şerpelui în gura lui; a bate 
din buză sai din buze = a "şi face 
să tremure buza, Şi în sens metaforic 
a fi mânios, a remână duios de ce-va, 
a perde şi duce dorul de ce-va: dacă 
nu mănânci acum, mult ai să bajă din 
buze de mâncare...“ 

I. Crengă, Scrieri I, 46: „lişiţele, ne- 
fiind cihă6re nici m6rte, ai sburat; to- 
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porul s'a cufundat, şi Prepelc a remas 
bătând în buze... 

Poienar-Aaron-Hill: „Le chien fr6- 
tille de la queue = cânele Bate din 
codă,,,t 

Fie cu sensul terțiar «, fie cu sensul 
terțiar £, se dice în privinţa sexuală: 
pescii se bar= „sint în căldura de 
împuiare“ (L, M.), „I5p&dă sămînţa, saii 
icrele lor (Costinescu); „berbecii bar 
oile, caii bat iepele, tauri bat vacele“ 
(L. M.), deşi în privința taurului expre- 

| . Siunea cea, obicinuită este gonesce. 
Numai despre armăsar se dice tot-d'a- 
una că bate, 

Colindă muntenâscă: 

Tot stave de jugani galbeni. 
Stavele cine le bate? 
Bate-le negrul nebun 
Ce “i cu câma viforită 
Şi cu coda bici făcută. 

(G. D. T., Poes. pop. 74), 

Despre expresiunea, „& bate pe ber- 
bec = châtrer un bâlier“, 

V. Bătul. — Berbec. — Întorc, 
49. dat=ţintese.. 

Sensul fundamental bat =10 y esc 
de mai multe ori în şir de departe 
are neapărat, în vedere o țintă, pînă 
la care lovirea trebui să, ajungă, dela, 
distanţă; de aci se nasce sensul secun- 
dar de țintire, de năzuire, fie 
materială, fie morală. Macedo-române- 
sce pină astăgi: „bate-si“ însemneză 
„caută“ saii „doresce“, „are în vedere 
să, fie suii să facă ce-vat (Dr. Obede- 
naru, Texte, p. 60). Acest sens ne în- 
timpină une-ori întocmai aşa, în vechile 
texturi daco-române.. 

Moxa 1620, p. 388: »Varda bâta să 
fie înpăratii şi păziia dein Zi în zi... 

Ibid. p. 392: „Romani de eluş să 
făcia a purta grijia, înpăratului, iara 
dentru adăncul inimiei lui elii 
băte să fie înpărată,..«
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In aceste pasage: „bătea să fie îm- 

părat“ însemneză ţintia sai nă- 

zuia să ajungă la împărăţiă,. 

Cu un sens apropiat, tot la Moxa: 

„iară Mihai! dâca văzu că vine Leulă cel 

cu năravă de fiară, se duse de voe-şi 

şi lăsă scaunul celui ce-i bată mulţi 

pizmâ,...,“=—cătră care se îndrep- 

t6eză invidia. 
E nu mai puţin interesant pasagiul 

la mitropolitul Dosofteiii, Synaxar 1683, 
Dec. 15, f. 221 a: „începu al lingări 

cu cuvinte măgulitoase, ispitind că va, 

slăbi bărbăţâia Svântului, ce de vriame 

că, bătând văzduhuli pildeloriă, 

mavu pre Svântulii înduplecati în cu- 

vintele lui, pentraciaia învăţă dei 

tăiară, capulii...“, unde „a bate văsdu- 

hul pildelor“, după cum resultă din 

context, vrea să dică: „a tinde prin 

vorbe dulci să încurce sait să ameţâscă.“ 

Lexicon Budan: „bat bucuriă de 

ce-va = aliquid cum laetitia, exspecto.“ 
Laurian-Massim : „a bate cu preposi: 

ţiunea cu=a fi plecat tare spre cine: 

va saii ce-va, a av6 mare plăcere, a 

afecţiona ; de ex.: vulpile dat cu găi- 

nele; copilul bate cu tată-seu; n'am 

vădut om care să bată aşa de mult 

cu alunele şi nucile; fetele bat mai 
mult cu mama, băieţii cu tatăl; co- 

pilul nostru bate tare cu cartea; mai 

rar în acest înţeles bat se construesce 

cu după saii spre: bate după muieri 

=— umblă după muferi...“ 

Descântec de dragoste: 

Cum se bate t6tă lumea, 

T6tă omenimea, 

T6te sufletele, 

Tâte vitele, 

T6te paserile 

Tâte lighioile 

După apă bună şi curată, 

Aşa să se bată 

Toţi feciorii, 

Toţi voinicii 

BAT 
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După dragostile mele, 

După frumuseţile mele, 
După mânâreţele mele, 

După vorba mea... 

(Marian, Vrăjt p. 43). 

Altul : 

Cum se bat Grecii 

Di pe 6ue, 

Şi berbecii 

Di pe sare, 

Şi viţeil 

Di pe lapte, 

Şi pruncii 

Di pe'ţiţă, 

Aşa să se bată flăcâii 

Di pe mine... 

(ibid. 49), 

Acelaşi sens de ţintire are bat 

construit cu la în următorele exemple 

din Laurian-Massim : „cartea bătea la, 

tine ieri, astădi bate la mine; nu scii 

de ce lumea bate aşa la dinsul; limba 

cântarului bate la o parte...“ 
De asemenea fără la, tot din Laurian- 

Massim: „acum înţeleg unde bătea 

vorba ta.“ 
Lexicon Budan : „mă bat spre ce-va= 

m& silesc, mă nevoesc, năzuesc“. 

“Tot sensul de ţintire ai urmă 

târele exemple din Laurian-Massim cu 

preposiţiunile după, la şi pre: „a 

se bate după plăcinte”=a le rivni; 

„vă băteți La câştig şi fugiţi de per- 

dere; muscele se baț la miere; toţi 

se bat pre Domniă, pre ministere, 

pre funcțiuni; mulţi se mai bat pre 

mâna acestei frumâse şi avute văduve; 

moştenitorii se bat pre remasul mor- 

tului... 
Mitropolitul Dosofteiu, Psaltirea 1671 

(ed. Bianu p. 489): 

Că Domnului pre cal nu se bate, 

Nice pre vitiaji cu staturi nalte, 

Ce Domnului acela om place 

Ce'i pliniaşte porunca cu pace...
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Tot acolo, p. 183, fără, preposițiune, 
„mulţi se bat să surpe“=năzuesc: 

Sîntă cu mulţâi strînşi asupră'mi să mă dia 

de râpă, 
Şi să bată dela nălţâme să mă surpe n pripâ,.. 

Afară de exemplele de mai sus, tot 
aci aparţine bat construit cu obiectul 
direct sai cu preposiţiuni în următ6- 
rele trei casuri: 

a) Laurian-Massim : „A bate ochiul= 
a face impresiune bună, de ex.: acest 
om nu "mi bate ochiul; acest cal îmi 
bate mai mult ochiu! ca cel-alţ; mie 
unuia lucrul nu 'mi bate ochiul...“ 

b) „a bate la...“ = „exercer une at- 
traction...“ 

Jipescu, Opincaru p. 180: „unu vas 
e mai smănţuit, una 6lă mai coptă, o 
pârnaie mai arăt6să: unu bate la, ochi, 
altu la pungă, altu la cap...“ 

0) „a bate în...“ în privinţa culorilor, 
franţusesce „tirer sur le... 

A. Pann, Erotocrit, II, 17: 

Era îmbrăcat cu haine albastre ?n rosu 
| [bătend... 

„A. bate în verde = tirer sur le vertt 
(Cihac). 

„Faţa frundelor începea să bată în 
galben“ (L. M.). 

50. bat=joc. 

O trăsură caracteristică a jocurilor 
popotrane la Români este că mai tâte 
sînt bătute, adecă jucătorii, şi mai 
ales flăcăii, bat vîrtos şi des cu pi- 
cidrele în pamînt. De aci întrebuinţarea, 
lui bat în privinţa deosebitelor jocuri, a- 
jung6nd la o schimbare totală a sensului 
celui fundamental. Nu vorbim aci de- 
sprejocuri copilăresci : „a bate m incea, 
a bate popicul, a bate pârca ete.“ 
(L. M.), căci în acelea sensul cel fun- 
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damental al cuvîntului se păstreză, 
bătendu-se în realitate obiectele jocului 
cu mâna, cu băț saii cu altele. 

Laurian-Massim : „a bate =a, juca, 
cu joc, bătend tare şi iute în pămînt 
cu picidrele: a bate hora, a bate 
brâul etc., de unde bătuta, joc cu 
mişcare repede şi animatăt. 

Nicolae Costin, Letop. II p. 124: 
pstrînsai mehterii şi tabulhanagii a 
ţării, şi punea de bătea chindie în 
t6te zilele în curte,..* 

Locuţiune proverbială : „a bătut 
țurca tâtă diua şi n'a făcut nici o 
tr6bă“ (N. Andriescu, Covurluiu, com. 
Cuca). 

- „Un copil când nu vrea să asculte 
pe părinții sei, se dice: bate ciam- 
buru sai bafe dragaica,..“ (S. Ve. 
lişcu, Iaşi, c. Bădeni), 

v. Bătuta. — Brâul. — Chindiă. — Ciam- 
bur.— Dragaică. — Horă. — Țurcă... 

In acest mod, a bate joc însemnâză 
literalmente „danser“. Pină aci totul 
este limpede; dar se nasce acum în- 
trebarea : din sensul „danser“ cum 6re 
a putut să se desfăşore acelu de „se 
moquer, persifler, ridiculiser“, pe care 
îl are la, noi locuţiunea bat joc? 

Pentru a respunde în cunoscinţă de 
causă, cată să studiâm mai întăiă na- 
tura jocului poporan la Români. Iată, 
bună-6ră, cum descrie d. Th. Burada 
o horă (Almanah musical 1877 p. 57): 

„In lăuntrul cercului stai lăutarii 
țigani, având unul scripea, iar altul 
cobza; ei umblă necontenit pe lîngă 
dănţuitori, înveselindu-i şi spunând din 

când în când versuri şegalnice pentru 
flăcâi, şi adese ori atingătâre pentru 
bărbaţii însuraţi. Aşa, de pildă, lău- 
tarul, trecând pe lingă o copilă din 
cercul danţului, îi cântă: 

Dis'a badea ca veni 

Luna "n cer când sa ivi...
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„ȘI apoi: 

Pentru tine am tras tote, 

Ş'apoi gici că nu se pote? 

Am să mor, n'am să irăesc 
Pin” ce-o să re dobândesc... 

„Pe urmă, apropiindu-se de badea în 

altă parte a cercului, îi arată mândra, 

cu ochiul, şi Qice în trecă: 

Să te duci, voinice, duci 

In livada cea de nud, 

Că te-aşţâptă nu sciu ce 

Şi-l găsi o florice... 

„Badea şi cu fata se întâlnesc cu 

ochii: copila se roşesce, plâcă capul în 

jos, uitându-se în pămînt, iar voinicul 
ridică capul şi "şi răsucesce mustâţa; 

lăutarul continuă mai departe, şi ală- 

turându-se de vre-un bărbat îi cântă: 

Sărmanul bărbatul prost, 

Bun odor la casă-a fost, 

Ori-ce vede 

Nu mai crede... 

„Bărbatul se mâniă, dănţuitorii rid 

cu hohote şi se uită la femeea odc- 

rului lîngă care s'a oprit lăutarul di- 

când: 

Ilenuţa dela Piatră, 

Cu percica retezată, 

Ce-ai fermecat lumea tâtă, 
Vin să te sărut odată...“ 

Aşa, se petrece când cântă lăutarul; 

adevărata însă bătae de joc este 

atunci când flăcâii cei jucători încep a 

improvisă etînşii câte o epigramă 

din cele aşa numite „strigături“ sai 

„chiuituri“, prin care feaii peste picior 

pe unul din jucători, sai pe o fâtă, 

sa pe o nevâstă cu bărbatul ei, saii 

pe cine-va din cei ce asistă la joc. 

Privind la un rival fără mustâţă, 

jucătorul îi chiue : 

Dragu-mi-l feciorul spân, 

Căi şi tînăr şi bătrân!... 

Văd6nd o babă, pe care are necaz 

că! vorbise unde-va de rei: 

Ucigă-te crucea, drace! 

Ce nu dai babelor pace? 

Să mai facă rugăciuni, 

Să nu tot pârte minciuni!... 

Zaărind afară din horă pe un preut: 

Fă-mb, Dâmne, cum îţi place, 

Numai popă nu mă face: 

Să mâne pită 

Bombăită 
Şi colaci 
Dela săraci!... 

Pentru a păcăli pe o f6tă: 

Totă fâta, 
Sare balta, 

Numai ştirba 

Scâte limba, 

Da şi 6rba pipăia, 

Drăguţ, să saie şi ea!... 

sai: 

La mândruţa jucăuşă 

E gunolul după uşă; 

La mândruţa ?n joc bărbată 

Curtea nu e măturată; 

La mânâruţa 'n joc voinică 

Spală 6la tu, pisică!... 

şi ca să nu se supere fâta: 

Păseruică de pe culme, 

I6rtă-m8, mânâro, de glume, 

Că nu om să nu glumâscă 

Şi să nu păcătu&scă! .. 

Sînt mii de asemeni „strigături“ iro- 

nice sai sarcastice, prin cari jocul po- 

poran la Români se deosebesce cu de- 

săvirgire de sentimentalismul cânte- 

celor analâge la Italieni şi la cei-lalţi 

Neo.latini. 

lata de ce a bate joc,la noi şi nu- 

mai la noi, este nu atâta „danser“ pe 

cât „se moquer, persifler, ridiculiser“, 

singurul sens, cu care acâstă locuţiune  
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s'a respândit; în graful poporan și a 
dat apoi nascere cuvintelor batj oc, 

batjocură, batjocuresc. 
Noul Testament din Bălgrad, 1648, 

Luc. XXIII, 35: 

Et stabat po- 
pulus  spectans, 

et deridebant 

eum... 

Şi sta oamenii 

de previia, bătân- 

du-şi gioci de 

el... | 

Ibid. Matth. XXVII, 31; Mare.. 
XV, 10: 

Şi deca'ş bă- Et postquam 
tură gioci de illuserunt ei, 

„li,  dezbrâcară, exuerunt  eum 

de pre el veş- chlamyde... 
măntauli... | 

Coresi, Omiliar 1580, quat. XXIX 

p. 13: „frămsâţ6 lumiei şi grija bunâ- 
tăţiei cu câia ce înşală pre noi draculi 
şi-şi bate joci...“ | 

Mitropolitul Varlam, Omiliar 1643, 
I, f. îl a: „şilii vor da prinsă lim- 
bilori şi” ş îi vor bate oc îi insulă...“ 

Ibid. I, f. 363 a: „să vedemi pre alţi 

oaspeţi la masă şi să dzicem: dară 
acasta ce iaste? de carii ne-am răsi 

şi ne-am bâlut goc şi ne-au pârut câ 
săntii fâră de mânte şi nebuni...“ 

Miron Costin, Letop. |. p. 838: „ce 
le este lor [păgânilor] a batere jocuri 
pre creştini?..“ 

v. Batjoc. 

60. bat =—resun, 

Sint unele instrumente -musicale, şi 
tocmai dintre cele mai primitive, cari 
nu funcţionsză fără a, fi lovite; iar pen- 
tru ca ele să, execute o bucată, trebui 
ca lovirea, să fie de mai multe ori în 
şir, adecă să fie o adevărată bătae. 

Acestă bătae se produce cu un beţişor 

la tobă, cu o până de gâscă la cobză, 
mai ales însă cu degetele, ca la te. 
lincă, la fluer, la flaut, la.trişcă, 

BAT 
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la caval, la cimpoiu. Numai ase- 
menea, instrumente baț, pe când cele 
fără bătae qic, o deosebire pe care o 
observă forte bine deja mitropolitul 
Dosofteiu, Psaltirea 1671 (ed. Bianu p. 
273): 

Baieţi tâmpăna şi dzâceţi în lăute.. 

De asemenea, la Ion Neculce, Letop. 
Ip. 252: „zicea surlele şi trăm- 
biele şi bătea dobele...“ 

v. Dic, 
Axinte Uricarul, Letop. II p. 166: 

„mergea Chihaelele Paşilor, şi pre urmă 
mergea mehterhanelele bâtănd...“, 
adecă „musica militară, 

V. Mehiterham€. 
Gheorgachi, Letop. III p. 327: „In 

„câte dile ai fost zăbava Paşii aici, 
mehterhan6oa Domnului, după obi- 
ceiul ce este de bate în tâte zilele nu- 
bet...“, adecă 6răși musica, militară. 

v, Nubet. 
Proverb: 

Baie toba în Moldova 

Şi s'aude la Craiova,.., 

un proverb, care descrie de minune 
resunetul diferitelor invasiuni, mai cu 
samă a celor căzăcesci şi apoi rusesci, 
de câte ori treceaii Nistrul şi mai tăr- 
di Prutul. 

Basmul „Fata săracului“ (Ispirescu, 
Legende p. 75): „Dară bate toba la 
urechea surdului. Adecă, de! Ce 
să qici? Ar îi fost, şi ei, pote, mai în- 
găduitori şi mai cu răbdare, dar burta 
le da ghies şi “i fâcea de multe ori să 
fie ne'nţelegători...“ 

Cântec din Ardgl: 

Augi, mândră, doba bate... 

Mai remâi cu sănătate |... 

(. B., Trans., 298)
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Altul: Doină din Ardel: 

Când mă puiu să odihnesc, Când bătea c6sulla unul, 
Doba 'mi bate să pornesc, Eram gata ca păunul; 
Doba 'mi bate de pornit, Când bătea c6sul la doi, 
Nu cată că 's ostenit!... Eram cu mândr'amindol; 

(Ibid. 302) Când bătea câsul la trii, 

Ne jucam ca doi copil... 
v. Dobă, (. B., Trans. 299) 
La Macedo-români se gice de ase: 

menea: „a bate fluerul sai fluera 
= a sufla în fluer, a cânta cu fluerul“ 
(L. M.), din causa bătăii cu degetele 
pe gaurele fluerului. 

Tot atât de neapărată este bătaea, 
în sensul cel obicinuit; ul cuvîntului, la 
clopot, pe care 7] bate limba, şi la 
t6că, pe care o bate ciocanul. 

Colindă din Dobrogea : 

Bre, dascăle Constantine, 
De tocat vremea ne vine; 

Eşi afară, 

Sui pe scară 

La dalba clopotnicidră, 

De trei ori tu bate 'n tâcă 

Să saudă 'n valea sâcă, 
Noue ori tu bate în clopot 

S'audă norodul tot, 

(Burada, Călăt, 47 

A. Odobescu, Scrieri. t. 1 p. 105: 
„Clopotele bisericei domnesci din 

tîrgulețul Bucurescilor bătea cu glas 
jalnic şi treptat...“ 

Delavrancea, Paraziţii p. 301: „r&s- 
punsei cun glas ce "mi tremura ca şi 

cum cine-va ar fi bătut t6ca, pe bere- 
gata mea,.. ! 

v. Clopot.— 'Tocă. 

Dela clopot şi dela tâcă se trece 
dWa-dreptul la glasul pe care *] scâte 
un c6sornic, când bate câsul. 

I. Văcărescu p. 527: 

Ce audiri d'o dată! 
Ce tainic glas ascult! 

Simt câsul c'o să bată 

Ce *] aşteptam de mult... 

  

  

Alta: 

Când va bate mied-de-n6pte, 

Prăcă-te sudori de morte... 

(Ibid. 259) 

v. Ces. 

Ast-fel bat căpttă treptat sensul se- 
cundar de resun, în care noţiunea 
cea fundamentală de bătae materială 
despare de tot în: „cânele bate“ sino- 
nim cu „cânele latră“. ŞI despre vulpe 
se ice tot că, bate. 

v. Câne. 

Figurat, e fârte energică expresiunea, 

„a bate cu gălcâvă urechile“ în 
Pravila lui Mateii Basaraba 1652, p. 

483: „nu cum-va să mârgâ la înpăra- 

tul sai la domni să bafâ cu gâl- 

cavă urechile lui...“ = cu plângeri, 
cu judecăţi“. 

In acest mod, din- sensul cel funda. 

mental al lui bat: „lovesc de mai multe 

ori în şir“ se desvâltă de 'ntâiu cele 
doă aspecturi: „lovesc de aprâpe“ şi 
„lovesc de departe“; apoi din ambele 

aspecturi de o potrivă se desfăşoră, 

sensurile secundare „biruesc“ şi „pe- 

depsesc“; în fine, din aspectul „lo- 

vesc de aprâpe“ se nasc sensurile se- 
cundare „clatin“, „joc“ şi „resun“, 

iar din aspectul „lovesc de departe“ 

sensul secundar „ţintesc“, fără a ne 

opri aci asupra unor sensuri terțiare, 
arătate sub cele secundare. 

Biografia, cea semasiologică a cuvin- 
tului se resumă ast-fel în următorul 
tabel:
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bat 

„lovesc de mai multe ori în şir” 

„de aprope „de departe” 

= | 
„clatin” „JOc” „resun' „biruesc” „pedepsesc' „țintesc” 

v. Abaţ. — Bătălâni. — Bătaiă. — „Dacă berbecii se castrâză, se die 
Pătălid. — Bătăiaş. — Bătăios. — Bătetor. | batali, şi oile dacă îmbătrânesc — ba- 
— Bătătură. — Bătiuş. — Bătelă. — Băte- bane“ (V. Mircea, Iaşi, ec. Copoi). 
lisce. — Bătucesc. — Bătul. -- Desbat.— | „Batai, berbecul dela doi ani în sus“ 
Sbat. — Străbat... (C. Păsculescu, Brăila, c. Suţesci). 

„ȘI la tap scopit se gice batul (G. 
* Bat.—v. Bă. Munt6nu, Covurluiu, c. Jorăsci). 

Jipescu, Opincaru p. 48: „Ce'ţă pare 
% Bat.—v. Bătesci. mai blând, mai plăpând ca oiţili, ber- 

beci, miedrili, batai... 2% 
Batăc, s.; „bourbier, marais“. Cu- D. Sainânu (Elem. ture. 14) căuta, 

vînt înregistrat de Cihac (II, 547), de de *ntâiu originea acestui cuvint în 
unde la luat şi d. Şain6nu : „batac = turco-arabul battăl „oisif, aboli, vieil- 
loc smîrcos“ (Elem. ture. 14), derivân- |. li“; apoi renunțând cu drept cuvint 
dul ambii din turcul buthak „bour- la acestă etimologiă, admise (Dicţ. rom.. 
hier“, fără nici un text sai vre-o altă germ. 36) că batal „bâlier châtr6“ se 
probă, care să dovedâscă că el circu- trage din verbul bat, şi anume din 
l6ză în adevăr sai a circulat vre-o dată, bat un berbece „châtrer un bâlier“. 
în graiul românesc, Să, începem prin a urmări filiaţiunile 

v, t* Turc. lui batal la Români. 

Peste Carpaţi, după Lexiconul Bu- 
Batăl (plur. bata), s. m.; î. pastor. : dan, ne întimpină augmentativul bă - 

bâlier châtr6, mouton; bouc châtr. tă lâi cu sensul de „mulierosus, effoe- 
Berbec întors. Berbec bătut. minatus, ein weiberhafter Mann“, în 
Câte-o-dată ţap bătut. care sufixul augmentativ -âă sa adaos 

„Când un berbec este scopit, se nu: la tulpina bafal. 
mesce batai. Ac6sta o fac numai lo- Afară de batal, Românii at pe vă- 
cuitorii cari se ocupă cu crescerea, oilor, tuiu cn femininul vătue. 
pentru a av6 pe lingă carne bună şi Costinescu: „Vătulu=tepure mic.“ 
seii mult, căci un berbec nescopit nu Stamati: „Vătulu=berbec scopit.“ 
se îngraşă aşa de tare“ (M. Busuioc, Lexicon Budan: „Vătue = capră 
Sucâva, c. Paşcani-Stolniceni). tînără, capra novela, eine junge Ziege.“ 

„Batal este berbecul întors, iar cel In vătuiu, separându-se sufixul 
lăsat de rudă saii de prăsilă se chiamă -uiu, remâne tulpina vat, având a- 
taur...“ (|. Vişotanu, Muscel, c. Măţaâii). celași sens fundamental de „slab, ne-  
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putincios, castrat“ ca şi ?n batal şi a- 
plicându-se de asemenea la „berbec“ şi 
la „tap“, pe lîngă cari se mai adaoge 
„iepurele“. 

După fonetica română, iniţialul 5 nu 

scade nici o dată la o, pe când iniţia: 
lul v se întăresce fârte adesea în d, şi 
acesta deja din epoca formaţiunii gra- 

iului românesc (v. B p. 2227). Prin 
urmare, în batal (= bat-ț+al) alăturea 
cu vătuiu (= vat-t-uiu) tulpina cea, 

prototipică est vat-, nu bat., a: 

decă batal represintă, o formă, primitivă 
vatal. 

In acâstă formă merită o deosebită 
atenţiune sufixul -al. Cum-că acest 
sufix a existat o dată în limba română, 
dovadă este cuvîntul fă tă 4 „herma- 
phrodite“, compus întocmai ca bătă- 
lâii, adecă dintr'o tulpină fătal = 

f6tă-+al. La vechii Romani se. află 
o singură vorbă cu sufixul -allus, a- 
nume hirquitallus „pârciu.“ La, 
Traci însă un sufix -al- pare a fi fost 
fârte respândit, judecând după numi 
proprie ca: Dizala, Diszatral, At- 
talus, Xadcias, Zantiala, Mov- 
xaroăins ete. (cfr. Dumont, Monum. 
figures, 1877, 66, 78—81). Probabilita- 

tea este dară, că în batal = vatal, 
ca şi 'n fătal, noi avem a face cu un 
sufix remas Românilor dela Daci. 

Să trecem acum d'a-dreptul la ve- 
chiul grec A&raios, a cărui asemă- 
nare fonetică şi logică cu bătălâi o 
observase deja Lexiconul Budan. 

De câte ori acest cuvint ne întimpină 
în texturi elenice (cfr. Henr. Stephanus, 
ad voc.), tot-d'a una îl însoţesce o expli- 
caţiune despre ceea-ce însemnză, probă 
că era o vorbă puţin cunoscută în lite- 
ratură. Neputndu'i găsi o origine gre- 
cescă, Elenii pretindeau că el s'a născut 
dela numele -proprii Bdraiog al unui 
flautist, care cel de'ntâiu va fi eşit pe 
scenă încălţat femeiesce, deşi este lucru   

maj firesc, vice-versa, că tocmai din acea 
causă i se va fi dat flautistului porecla, 
de Baraios „6ffsmin6“. In ori-ce cas, 
elenicul f&raioş mare alt; sens decât 

pe acela al românului bătălâii: 054 
ăvăgas, ualaxis, alo 006s 7r0ds 

ze ete, la Plutarc, la Climente Alexan- 
drinul, la Hesychius, la Suidas şi la alţii; 
adecă: „fiinţă slabă, nebărbătâscă, mâle, 

nevolaşă, pasivă.“ Ce-va, mai mult; un 
indice ne face a crede cum-că în gratul 
cel poporan la vechii Greci fdraios 
era chiar al nostra bata? „bâlier ou 
bouc châtr6“. Vestitul Demosten avu- 
sese în vi6ţa sa două porecle: în tu- 
nereţe poporul îi dicea faralog, la bă- 
trâneţe: deydc. Porecla cea, bătrânâscă 
doyăs însemnâză „şârpe“, arătându-se 
prin ea că Demvsten era saii avea re- 

numele de a fi viclânca un şârpe. Dar 
atunci nu cum-va tot un nume de a- 

nimal va. fi fost şi porecla cea tiner6- 
scă făraios ? „Pe Demosten, dice Li- 

banius (ap. Phot., Myriobibl. ed. 1612 

p. 1480), îl numiaii Boreios fiind-că 
în tinereţe el fusese neputincios: do9s- 

vis, Şi gubred: voocidnst, adecă un 

adevărat „eunuc“, un bafal. Astfel între 
cele două porecle: deyds şi făraios, 
se stabilesce a perfectă corelaţiune. 

Cuvîntul nefiind indigen la vechii 

Greci, jar la Români el neputând să 

fie decât numai o moştenire dacică de 
'mpreună cu o mare parte din termi- 
nologia n6stră curat pastorală, resultă 

că în limba Tracilor în genere, a, celor 

nordici dela Dunăre ca, şi a celor su- 
dici de lingă Elada, există vorba va.- 
tal- cu sensul de „dobitoc scopit“, 

fie berbec, fie ţap, fie alt animal do- 

mestic, de unde a căpătat'o apoi atât, 

vechii Greci precum şi colonia latină 
din Dacia. 

Ca, observaţiune în trecăt, finalul -a i 

întrun cuvint de o origine sigură tra- 

cică ne întimpină nu numai în batai,
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dar şi al nostru m al= albanesul mali. 
Dacă Românii ar fi împrumutat pe „mal“ 
dela Albanesi, am av6 „mâi“, nici odată, 
„mal“, căci muiatul -1I trebuia la noi 
să dispară cu ori-ce preţ, urmând unei 
norme fonetice fără nici o excepțiune. 
Tracicul / în -al cată dară să fi fost o 
liquidă fârte dură, ce-va ca polonesul 
“] barrâ“, fără a fi fost reduplicat. 

v. Bătălâă. — Vătuău. 

Batalamă (plur. batalomale), s. f.; 
quitiance, requ. Inscrisul prin care se 
adeveresce că datoria s'a, plătit. O ciu- 
dată scurtare din turcul battal-et- 
m&k „abolir, anâantir“, Se dice cu o 
nuanţă comică: dă'mi o batalama la, 
mână; dă'mi batalamaua, numi ajunge 
numai cuvîntul din gură. Locuţiune 
proverbială : „A face capul batalama = 
a zăpaci, verwirren“ (Şain6nu). In e- 
poca fanariotică, din turcul battal se 
mai formase verbul batalisese „a 
bandonner“ cu substantivul batali- 
sire (Dr. Polyzu), a cărora durată în 
graiu a fost mai mult decat efemeră. 

V. 1. Pure, 

Batălă s. vatălă (plur, batale, va- 
tale), s. f.; t. de tisser. : ros, tavelle 
du mstier. O parte a stativer saii a 
resboiului de ţesut. Sinonim cu braâ.- 
glă, care se întrebuințâză mai ales 
peste Carpaţi, pe când ba/ală sai wa- 
tală circuleză pretutinăeni în Moidova 
şi în Muntenia. Se aude mai ales la 
plural, ca şi brâgle, fiind-că se com- 
pune din nesce bețe paralele, între cari 
la mijloc se prinde aşa numita spată 
a resboiului, : 

„Batale sai vatale, unâltă în care 
stă aşegată spa ta pentru bătaea sai 
îndesirea, firelor ţesute...« (G. Voicu, 
Tecuciii, c. Stănişesci). 

„In zatale se pune spata cu tor. 
40,855. III. 

  

tul“ (P. Căderea, Nâmţ, c. Bistrici6ra; 
N. Petricânu, Iași, c. Popescj). 

„Pe la noi brâglele dela resboiii 
se chiamă şi vatale« (Făgăraş : Ios. 
Stoica, e. Ohaba; G. Dobrin, c. Bucium). 

Mărginile batalei, prin cart se reţine 
spata,apucată ca întrun jug, se chia- 
mă în unele locuri fălef (T. Crişianu, 
Trans,, €. Cugieru), în altele mâni (P. 
Michailescu, Brăila, e. Câcâru). 

Cihac (|, 23), fără a'şi fi da; ostensla, 
de a afla cu precisiune ceea-ce este ba- 
tală, i-a căutat originea, după simpla 
asemănare fonetică cu bat, deşi toc- 
mai ea nu bate de loc, acestă sarcină 
aparţin6nd numai spatei. Din acelaşi 
causă Cihac a confundat batala cu bă- 
t6lă „trame“, cart n'aji a face una, cu 
alta, batală fiind o parte de instrument, 
iar bătâlă o parte din țesetură, 
Singurul lucru bun la Cihac în a- 
câstă privinţă, este că el constată 
ambele forme batală şi tatală, recuno- 
scend tot-o-dată că Bulgarii a luut pe 
vatală, dela Români, pe când d. Şai- 
n6nu (Dicţ. rom.-germ. 411 ) crede, din 
contra, că Românii ai luat vatala dela, 
Bulgari. 

v. Bătelă, 
Să examinâm cestiunea. 
Chiar dacă batală ar ave fu ncţiunea 

dea bate, pe care n'o are, totuşi forma, 
colaterală vatală ar împedeca, înrudirea 
acestui cuvînt cu verbul românese bat, 
al căruia iniţial d nu pote să trâeă în 
v (v. Batal). Finalul -ală, pe de altă 
parte, ne amintesce neutrii slavici cu 
sufixul instrumental -a9 (= -Aa9), tre- 
cuţi regulat la Români în femininul 
-ală: „cesalăt, „zăbalăt, „tînjală“ ete. 
(v. 1. 2. -al7d). In terminologia roma. 
n6scă a, țesutului vorbele Slavice, mai 
ales cele de proveninţă serbâscă, sînt 
numerdse în genere; iar în specie cu a: 
celaşi sufix -a9 ne întimpină acolo fe- 
mininul „sucală“ = serbul neutru „SU- 

20
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kalo“, literalmente „torcătâre “ .dela 
cyiaru „târcere“. In fonetica, serbescă 

iniţialul v represintă adesea pe paleo: 

slavicul XE; şi, între altele, trec la Serbi 

în v anume derivatele paleo-slavicului 

XBaT „apuc“: 
vat = XBAT, 

vatanie — XBaTanne, 

vatati = XEATATH, 

vatiti = XBaru'rn, 
vutiiika =— XBATAanRA... 

In vechea serbâscă trebuia dară să 

fi fost, ca, nume al bârglei dela resboiii: 
vatalo = Yg&araao „unsltă care apucă, 

spata“, după cum în realitate o a: 
pucă, de unde prin împrumut s'a 
născut apoi W'a-dreptul al nostru vatală, 

pe care fonetica românâsșcă l'a întărit 

după aceea pe a-locuri în batală, deşi 

variantul cu b a remas puţin respândit. 

Dela Români, sub forma cea feminină 

care nu pâte să fie slavică, ba încă toc- 
mal sub forma, feminină cea articulată 
românesce: vatala, ai imprumutat cu- 

vintul Bulgarii: „garaaa, la tavelle du 

mâtier de tisserand“ (Bogorov). [n acest 

mod, la Români acest termen este ser- 
besc, la Bulgari însă el e curat românesc. 

Genealogia cuvintului este dară: 

serbul vatalo = YEaTaa0 

românul zatală (batală, 

bulgarul vatala. 

Bulgarii întrebuinţeză în graiu şi plu- 

ralul românesc vatfale, moldovenesce 
vatali, pe care 71 citâză Cihac. 

v. Bârglă. — ?. Resboiu. — Vatală. 

Batalion (plur. batalone), s. n.; t. 

milit.: bataillon. Un galicism, care a 

străbătut la noi de pe la începutul se- 

colului XVIII prin terminologia mili- 
tară rus6scă. 

Nic.. Costin, Letop. II p. 67: „şese 

batalioane de pedestrime ale Svedului   

şi câte-va st6guri de călărime ce se 

numescă şvadroane, din-a-drâpta din 

fruntea oştii s'a rupt şi de nevoe la 

pădure sai tras...“ 

v, £. Rus. — Sleg. 

Batalisăsc | 
N „—v. Batalama, 

Batalisire | 

Baâtă. — v. Bantă. — Betă. 

Batâr s. bâtăr, adv.; au moins, du 

moins. Sinonim cu barem, măcat, 

încai, cel puţin. Cuvint destul de 
respândit în popor. Este maghiarul 
âmbâtor, bâtor „quoique, quand 

m6me“ (Cihac). Peste Carpaţi se aude și 
o formă lungită baţără ş (Mândrescu, 

Elem. Ungur. 39). 

Noul Testament 1648, f. 205 a: „nu 
pentru destoinicia faptelori, batâră că, 
sâ cuvine să facemi fapte bune...“, unde 

butâr - că însemnâză „deşi“, „quoique“. 

Ţichindsl, Fabule 1814 p. 60: „moşii 

acestia, ca să scape de râsul şi batjo- 

cura pruncilor, ai început unul câte 

unul aşi rade barba, până ce nu ai 
mai remas nici batâr unul să se în- 

groape cu barbă... = „nici măcar“. 

Ibid. p. 335: „nu iaste într'o mie . 
de capete batăr unul, carele n'ar fi în 
stat şâpte rânduri într'o zi să ţină în 

minte...“ = „cel puţin unul“. 
Balada „Petrea“: 

Batăr capul mi'ţi lua, 

Aduceţinni pe 'ŢPurca, 

Să'mi pun ş6ua pe dinsa, 

Să'mi recoresc inima... 

(Marian, Bucov,, I, 50). 

Cântec din Ard6l: 

De când s'a dus bădiţa 
Mi'i pustie ulița: 

Mi'i pustie 

Numai mie,
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Ca gis că n'o să maivie! 
Turturea fără soţie, 
Eu tot creg c'o să mai vie 
Batăr la sfinta Marie, 
Cându 's copţi struguri 'n vie... 

(. B. Trans. 129). 

Altul: 

Ce focul, bade, te ţine 
De nu vii sâra la mine 
Batăr la doă-trei gile ?... 

(Ibid, 237). 

In limba nâstră literară batâr este 
şi mai rar decât barem. 

v, Barem. 

Bătărăş. — v. Batăr. 

I- Bâtcă s. băpcă, s. f.; denier, 
vieille monnaie, 'Termen eşit de mult 
din, întrebuințare şi în privința căruia 
Cihac (LI, 4) are dreptate când dice că, 
e străin: unguresce bapka şi batka 
„deniert, 

Dicţionar bănățen MSS. circa 1670, 
(Col. 1. Tr. 1888 p. 426): 
„Bapk&ă. Grossus, obolus, denarius. 
»Batke, idem. | 
Este unul din cei forte mulţi ter- 

meni străini numismatică, cari prin 
comercii se furiş6ză atât de lesne în 
ori-ce limbă, 

v. 2 Ban. 

2 Bătcă (pl. batce s. bâtce), s. f.; 
chaploir, petite enclume dont se ser. 
vent les faucheurs. O mică nicovală 
pe care se ascute c6sa, adecă se bate 
c6sa. 

S. P. Marian: „Batcă, un instrument, 
de oţel saii de criţă, pe care se bate 
cosa. Butuc de barcă se numesce 
lemnul pe care se înţepenesce batea.“ 

„Batcă este un instrument pe care 
se ascute câsa, batându-se cu un 

  

fel de ciocan“ (P. Sălăgianu, N6mţ, e 
Hangu). 

Cuvîntul batcă, prin acelaşi sufix 
ca în hapcă, vine da.- dreptul din 
bat, întocmai după cum termenul fran- 
ces corespundător „chaploir“ se trage 
din vechiul frances „chapler=battret 
(Littr6). 

V. 1. Bat. — Cosă. — căi, 

3 Bătcă (pl. batce s. băice), s. f.; 
souriciăre. Cursă sai căpcană de 
prins ş6reci. La intrarea ş6recelui în 
cursă, găurica pe unde întrase se în- 
chide cu sgomot printr”o bătae, de 
unde şi cuvîntul baică, format întoc- 
mai ca, şi cel precedinte. 

v. 2 Batcă. — Bătae. 

4 Baâtcă, s, f.; t. de Zool.: sorte 
de poisson. „Pe la noi un fel de pesce 
se chiamă bafcă“ (|. Dan, Braila, e. 
Slujitori-Albotesci). Să nu fie sre ) 
formaţiune feminină dela, batoc? 

v. Batoc, 

5 Batcă, s. f.; î. de Zool.: p$lican, 
pelecanus onocrotalus (S. FE. Marian). 
Babiţă. Nu ne putem rosti asupra 
originii acestui termen, pe care Cihae 
(II, 4) îl crede a fi un demirniutiv din 
babă, dar nu explică trecerea lui 
în £ în fonetica românâscă fără nică 5) 
înriurire a analogiei sau a, etimologier 
poporane. 

v. Babiţă, 

Bateiu.—v. Bătesci, 

Băte-lela. —y. :Baţ.— Lea, 

Băte-poduri.—v. 1-Baţ. — Pod, 

Bâtere (plur. bateri), s.f; Pinfiu. de 
bat: action de battre dans toutes ses 
acceptions ; battement. Se pote între-
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buinţa ca substantiv abstract în tâte 

sensurile verbului bat: baterea cetăţii, 

baterea duşmanului, batere de cuiu, ba- 

tere de joc, batere de palme sai din 

palme, batere din pici6re, baterea iepei, 

baterea berbecului, baterea untului etc. 

etc.; în multe însă din aceste expresiuni 

figureză mai potrivit şi mai energic 
sinonimul bătae, ast-fel că ambele 

cuvinte urmeză mai bine a îi studiate 

împreună. 

v, & Baţ.— Bătae. 

Batin. —v. Bătescă. 

Batistă (plur. batiste), s. f.; mouchoir 

de poche, batiste. Sinonim cu basma, 

dar numai de buzunar, apoi de o stofă 

mult mai fină şi servind tot-o-odată, 

"şi la facerea rochilor. Rar pe la să- 

teni, cuvîntul totuşi s'a respândit şi 

pe la ţâră. Este francesul batiste, 
după numele unui fabricant (Littr6). 

Basmul „Porcul cel fermecat“ (Ispi- 

rescu, Legende p. 53): „... se dete jos 

şi se tăvăli în noroiu pină se făcu una 

cu tina, apoi suindu-se dise miresei să/l 

sărute. Biata fată, ce să facă ? Sc6se 

batista, îl şterse niţel la bot şil să- 

rutâ,..“ 

Doină din Moldova: 

De 'napoi bade-ai veni, 
Eu mint6nul ţi-oiu blâni, 

Şi cămeşa ţi-oiu călca, 
Şi batista ţi-oiu spăla... 

(Sevastos, Cânt,. 272). 

C. Negruzzi, O alergare de cai, II: 

„Faţa ei era atât de slabă, atât, de 

schimbată! Peliţa ei s&mâ&na cu batista 

subțire, fără pic de viaţă; o morte se 

vestia în ochii ei schînteietori,..“ 
A, Odobescu, Scrieri III, p. 520: 

„Nemeşilor unguri, fiind poftiţi la prân- 

dul împărătesc, nu se cuvine să se 

desculţe de cisme pe sub masă, nici   

să bage degetele în bucate, nici să'și 

sufle nasul fără, batistă...“ 
Delavrancea, Paraziţii p. 237: „Ea 

apăru la ferâstră; întinse o mână, o 

aduse la gură uşurel şi lung, apoi o 

destinse repede ; scuturâ o batistă albă... 

Mă chiămă ?...* 

Ibid. p. 283: „Vintul pe care”! făcea 
ea în fugă, îi flutura rochia uşu- 

rică de batistă albă cu bobiţe negre...“ 

v. Basma. 

Batgioc. — s. Batjoc, 

    

Batgiocoră | 

„— v. Batjocoră. 

Batgiocură 

Batgiocoresc 

„—v. Batjocoresc. 
Batgiocuresc 

Batjoc s. batgidc (plur. batjocuri, 

batgiocuri), s. n.; dârision, ris6e. Acâstă 

formă substantivală nu ne întimpină 

de ioc în dicţionare, deşi ea nu este 

rară în vechile texturi, şi n'a despărut 

de tot, nici din graiul poporului, fiind 

în acelaşi timp mult mai energică de- 

cât sinonimul batjocoră, căruia i-a 

dat. nascere. 

E de tâtă frumuseţea idiotismul „jo ce 
şi batjoc“ la Cantemir, Chron. I p. 205: 
„înti”un chip oare-carile de gioc şi de 

batgioc, câte şi câte fâliuri de schimo- 

nosituri şi din zi în zi altele şi altele 

una după alta schimbări şi mutări în 

faptele şi lucrurile omenești...“, unde 
se pipie aşa qicând cu degetul originea 

cuvîntului baţjoc din locuţiunea verbală 

bat joc, despre care noi am vorbit 

pe larg la locul seii. 

Vom începe prin pluralul bațjocuri, 

din care s'a născut d'a-dreptul substan- 

tivul batjocoră, iar mediat saii îm- 

mediat, verbul batjocoresc.
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Coresi, Psaltirea, 1577, ps. CXVIII, 
22: 

la dela mine 

înputare şi 
batijocurile,.. 

Aufer a meo p- 

probrium et: 

contemptum... 

unde este de observat; grafica batiijo- 
curile, „EATH:okSpuar“, în care prin li- 
tera n (îi) se mânţine separaţiunea între 
elementele cele constitutive bat şi joc. 

Mitropolitul Varlam, Omiliar 1643. 
Il p. 78 a: „ştiu ce mă va tămpina 
dela dănşi, ce bafgiocuri şi ce ocâri,.“ 

Ion Neculce, Letop. II p. 382: „ca 
nişte oșteni păgâni ce era, tot strică- 
ciuni făcea cu fel de fel de risuri 
şi bațjocuri a fete fecioare şi a fe- 
mei înţălepte...“ 

Singularul batjoc se construesce mai 
tot-da-una cu în și cu de la mitropo- 
litul Dosofteiu, Synaxar 1683, Oct. 20 
(f£. 75 a): „iară omulă, vădzânău că 
1 ia în bat&oc, nui mat răspunsa,..* 

Ibid. Noemv. 4 (f. 104 b): „ȘI "L-du- 
sără legat la Vaviloni de batgocti, 
Şau murit acolo în robie...“ 

Acelaşi, Psaltirea 1673 (ed. Bianu 
p. 192): 

Ce tu, Doamne, de dinşi! vei răde, 
Cind în laţi cu păgânii s'or prinde, 

De vori fi de batăocă, de ocarâ, 
Şi li-a eşi viastia peste ţarâ,.. 

Ibid. p. 228: 

ară cînd mă "mbracti în strecătoare, 
Le sint de batgocă în sărbătoare: 
Ceia ce biati la crăşme mă cîntă... 

v.” Bat.— Batjocorâ.— Batjocorese.— 
Bătae... 

Batjocoră, batgiocoră, s. batjd- 
cură, batgiocură (plur. batjocore s. 
batgiocore, batjocure s. batgiocure, bat- 
jocuri s. batgiocuri), s. f.; d&rision, per- 
siflage, raillerie, rise, outrage. Cuvin- 
tul s'a născut; printr'o formă singulară 

  

  

analogică din pluralul' vechiului sub- 
stantiv neutru batjoc: batjocuri, 
conservând acelaşi plural ; iar din bat. 
jocoră s'a format; apoi verbul bat j o- 
coresc. Natura compusă a lui batjo- 
cură din bat şi joc fiind pr învede- 
rată, în vechile texturi, din cart unele 
sînt reproduse mai jos, ne întimpină. 
câte o-dată, scrierea eaTimokoypa —batii- 
jocură, ca, şi când ar fi două cuvinte 
despărțite prin obicinuitul m, n (3). 
Aglutinarea completă a ambelor ele- 
mente a produs forma poporană bagio- 
cură, bagiocuresc, cu perderea lui 
î, care formă însă e de tot nouă. A 
fost o zăpăcire nepilduită din partea, 
lui Cihac (II, 688) de a trage acestă 
familiă de cuvinte atât de n60şă ro- 
mânsscă din grecul „Bayugiţo insulter, 
„outrager, offenser par des paroles, 
„Beyieroua insulte, outrage, offense, 
„Bayvetoris impostor (Du Cange), cfr. 
„Baile pleurer, crier“! Și  fiind-că 

. Cihac pretindea, cu tonul cel mai a- 
firmativ, cum-că: „batjocuresc n'a 
„pas du tout Pacception de se moquer 
„de quelqu'un, mais bien et seulement 
„dinsulter quelqwun par des paroles 
pet m6me par des faits“, să începem 
prin: 

Sinonimică, 
Sinonimul cel mai des al lui batjocură, 

este rîs „ris6e, d6rision, mogueriet, 
Omiliarul din D6l, 1644, p. 186: „cănd 

pui mâna ta întăi în frunte, după a- 
câia în umărul dirept sau în stăng, și 
atunce pui pre pântece, ce cruce faci 
atunce? nu laste aciasta cruce, ce mai 
vrătos batjocură şi răs faci... 

Pravila Moldov. 1646, f. 108 a: „Cela 
ce să va însura de'ş va lua muiaria 
călugăriţă, acia nuntă nu e destuli 
căiastede ră sii şi de batgiocură şi u- 
răta tuturorii, ce încă să ciartă, şi cu 
moarte...“ 

„ Pravila Mateiu Basaraba, 1652 p,
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152: „Trebue să fie mărturiile, carele 
vorii vr€ să arate vrăjmâşiia bărbatu- 
lui, să fie destoinici de-a sâ, crâder6, 
să nu fie rudă sau oamenii muerii, nice 
să fie de răsi şi de bațjocură: oa- 
meni de carii să nui bage ni- 
menil6 nice într'o s6mâ...& 

Mitropolitul Antim, Predice ed. Bianu 
p. 21: „pre toţi îi hulim, pre toţi îi 
grăim de reii, pre toţi îi părîm, pre 
toţi îi luâm în rîs şi în bațjocură, 
tuturor le dicem că sînt nebuni și fără 
nici o socotâlă... “i . 

Țichind6], Fabule 1814 p. 209: „aşa 
Sau ruşinat aicia, cât nu e vrâdnic 
numai de râs şi de batjocură, ci încă 
şi de jal€ c6 mai de pre urmă...“ 

Ibid. p. 174: „încâpe a sări asupra 
celor mai buni decât dânsul, şi aşa 
rămâne de râs şi de batjocură şi 
n6murilor din urmă...% 

Ibid. p. 60: „ca săscape de râsul. 
şi batjocura pruncilor, au început 
unul câte unul a'şi rade barba...“ 

Zilot Românul, Cron. 88: „ŞI aşa 
ajunseră casele dumnâlor ris şi 
batjocoră n6murilor, şi încă înce- 
pură a se şi uri şi a se piri unii pre 
alţii... 

Biblia Şerban-vodă 1688, Job. XII, 4: 

. direptulă | 
omu şi fără de 

+. Justus vir 

et sine crimine 
prihană sau fă. venit in deri.- 
cutii întru tat sum... 
jocură.,. 

Ibid. Job. XXXIV, 7: 

Cine e omi ca, | 
lovi, bândii bat- 

jocură ca apa ?,.. 

Quis virut Job, 
bibens su bsan- 

nationem si- 

cut aquam ?.., 

I. Crângă, Scrieri 1 p. 84: „(Moş- 
n6gul peţind pentru purcelul set pe 
feta împăratului), multă vorbă, mult . 
is şi mare nedumerire se mai făcuse 

  

      

la palat şi în tote părţile despre o 
astfel de batjocură ne mai pomenită...“ 

Tot aci, în legătură directă cu rîs, 
vine sinonimica lui batjocură cu mas: 
cară, 

Cantemir, Ist. leroglif. (Mss. în Acaa. 
Rom.) p. 47: „Deci unii de mânie și 
de necaz să aprindia, iară alţii cu bat- 
jocură în laude şi cu mascara în 
pofală o lua,..“ 

Dela acestă noţiune fundamentală 
de „d6rision“, „ris6e“, batjocură trece 
apoi la sensul de ocară, ruşine, 
necinste... 

Coresi, Psaltirea 1577, ps. XLIII, 14: 

Posuisti nos 

opprobrium 

vicinis nostris, 
subsannatio- 

nem et deri- 

sum his quisunt 

| in circuitu no- 
stro... 

Pus'ai noi bat. | 
jocură veciniloriă 

noştri, întărâ- 
tare şi ocărâre 

ce sântii înpre- 

jurulii nostru... 

Ibid. ps. LXXVIII, 4: 

Facti sumus in 

opprobrium 
vicinis nostris... 

Pumi batăjo- | 
cură  vecinilori 

noştri... 

  

Şiapte taine, 1644, p. 239: „să nu 
fie bărbatul de 50 de ai şi fata de 12, 
sau muiaria de 50 şi bărbatulii de 20 
de ai, că acâia nu iaste nuntă, ce iaste 
o batigiocură şi o ocarâ şi din nafara, 
de direptate şi lucru plini de ru şine 
şi numai ce iaste de răsii şi degra- 
iurile oamenilor şi de inustrare şi po- 
nosiu în tot cias,..* 

Silvestru, 1651, ps. XXI, 7: 

Iara eu săntă | 
viiarme şi nu om, 

batăocură,  came- 

nilori şi ocară 
nărodului.., 

Ego autem sum 

vermis et non 

homo, oppro- 

brium homi- 

num et abiec- 

tio plebis.,.
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Ibid. ps. XXX, 14: 

„Că audziiu „.: guoniam au- 
batgocura a mul- divi vit upera.: 
ţi... tionem multo- 

| rum... 

Ibid. ps. LXVIII, 8: 
„ pentru tine | 

am suferit bat 

Zocură şi acoperi 
ruşinia fața 

mia... | 

Ibid. ps. LXXIII, 12: 
Dâ veciniloră | 

noştri de şiapte 

ori în sănulii lorii 

batgiocura ce 

„.. propter te 
sustinui expro- 

brationem,o:- 
"peruit  confusio 

faciem meam... 

Redde vicinisno- 
stris septuplum 

in sinum eorum 

opprobrium 
batgiocoriră ipsorum quod ex- 
pre tine... probaverunt 

| tibi... 
Mitropolitul Dosofteiu, Synaxar 1683, 

Oct. 29 (f. 94 a): „şi ocărâ idolii lui 
toţi, defăimându'i pre rândi: 
carele din ce batiigocură "i scornită...« 

Cantemir, Cron. 1, 284: [Valerian] 
biruit fiind la bătae, viu au căzut pre 
mâna lui Sapor împăratul Persilor, 
unde Sapor în mare batgiocură şi 
ocară ţiindu'l, când vr6 să încalece 
pre cal, în loc de scăueş supt picidre 
îl siliia de să supun6...* 

Omiliarul din DEL, 1644, p. 182: 
„batjocura şi fărâ-cinst6 rabdă, ca 
să te proslâveşti tu şi cinste să af. .« 

Ţichindel, Fabule 1814 p. 483: „De 
nu vI6 fi fost Petru cel Mare împăra- 
tul Moscalilor, pănă astăzi se vre în- 
china Moscalii picioarelor de măgariu, 
căci începuse călugării lor a le purta 
prin ţâră; însă pre el Pau luminat 
Dumuezeu : le adună şi le îngropă, ca 
să nu se facă acâstă ruşine şi 
batjocură Creştinilor...“ 

Delavrancea, Paraziţii p. 119: „Toţi 
vor insulta pe un nenorocit? Ce 

  

  

crimă a comis pentru ca să merite o 
asemenea, batjocoră ? Cosmin fu coprins 
de o milă nemărginită...« 

Balada, „Darie şi poterat: 

Stînsu-mi-s'ar fi lumina 
Mai "nainte de-a "ţi da mâna, 
Decât să remâiu vădană 

Fără casă, fără hrană, 

Fără milă de bărbat, 

Spre batjocura din sat... 

(Marian, Bucov. I, 11). - 

E fOrte interesant următorul pasagiu 
din Codicele Voroneţian circa 1500 (ed. 
Sbiera p. 10, Act. Apost. XIX, 31): 

Urii ce era di- | 
întru Asia înce- | et de Asiae prin- 
pători, fiindu lui cipibus, qui erant 
iubiţi, tremâseră amici ejus, mi- 
la elu de lu ru- serunt ad eum 
gară se nu 'şd6 rogantes ne se 

Quidam autem 

siînre întru zbo- daret in the- 
rişte întru bat- atrum, 
&ocură,... | 

unde în Noul Testament din 1648: 
„să nu iasă în teatru“, iar în Biblia 
Şerban-vodă 1688: „să nu dia, pre sine 
la priv6lă“. Este învederat că în 
Codicele Voroneţian expresiunea „întru 
zborişte. întru batgiocură“ are ve- 
chiul sens teologic pejorativ despre re- 
presentaţiunile scenice ca nesce lucruri 
nerușinate, nesce mascarale. 

v. Mascara. | 
In acelaşi înţeles se rostesc vechile 

legi românesci despre ne-cinstea 
lăutarilor, . 

Pravila Mateiu Basaraba, 1652, p. 
+91 : „Alăutariuli, carele zice cu vioara, 
şi alăuta pre la tărgure şi pre la zbo- 
rure şi pre la nunte, nu poate să ia 
fată, de omii buni saii de boiariu, că 
unii ca aceia sănti bafjocură lui Dum- 
nezeu şi oamenilor...“, unde este de 
observat şi construcţiunea lui batjocură 
cu dativul.
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In acest mod batjocură devine anti- 
tesă cu cinste. 

Urechea, Letop. Ip. 139: „mai apoi 
nice ai săi nu'l băga în samă, ce era 
în zavistia celor de casă şi în datjo- | 
cora tuturor; aşa şi cinstea denzi 
în zi micșurăndu-i-se, de inimă, rea pu- 
ţin de n'a murit... 

Ţichind6l, p. 452: „sau spre veri- 
nica cinste și mărire, dacă sânt 
buni, sau, dacă sânt răi şi netrâbnici, 
spre vecinica, batjocură să rămână... 

Laurian şi Massim stabilesc destul 
de bine o gradaţiune între bătae de 
j oc şi între batjocură, cari amîndoue 
îşi ai punctul de plecare în Tîs, dar 
bătaea de joc nu este decât „0 
satirisare, care pote fi cât de împun- 
gătore şi amară, însă nu ţintesce nici 
decum la despreţ, umilire şi desono- 
rare, cari sînt tot-d'a-una motivul şi 
ţinta datjocureă :îmi place rîsul, dar nu 
sufăr batjocura, dela, ori-cine ar. Veni...“ 

Este fârte poporană locuţiunea: a fi 
de batjocură, a remân de batjocură, 
care figurâză și în înjurături: fire-ai 
de batjocură ! remânere-ai de batjo- 
cură! De asemenea: a ajunge de bat. 
Jocură, a ţină pe cine-va de batjocură 
ete, 

Urechea, Letop. 1 p. 180: „DU nu- 
mai călca obiceele ţerii şi jacuri făcea, 
ce şi legea cu totul rămăsese de bat- 
jocură, deci cu toţii 'sfătuindu-se, mai 
cu dedinsul Tomşa hatmanul, ca să 
scâţă pre Despot-vodă den domnie...“ 

Ţichindel, Fabule 1814 p. 12: „Vul: 
polul nu numai nu omen6şte, ci încă 
trece cu vedâr6 şi de batjocură ţine 
pre domnul său, adecă pre Leu... 

Basmul „Porcul cel fermecat“ (Ispi- 
rescu, Legende p. 52): „Ea nu mai 
volă să mănânce, nu se mai gătia, nu 
mai eşia la, plimbare; voiă să se lase 
să moră, mai bine decât să a jungă 
de batjocura lu mit, 

    

Cu un sens apropiat, se pote dice: 
în bafjocură, 

Omiliarul din Del, 1644, p. 182: „cu 
veșmânt mohorăt înbrâcat în bațjo- 
cură, şi pre cruce fără, milă cu ascu- 
ţite piroane ţintuit...« 

Tot acolo adverbial: cu batjocură, : 
„mulţi deîntru voi vor zice mie cu bat- 
jocură : nu avem a ascultară acâste 
cuvinte...“ 
Spre batjocură: | 
Visţa lui Nifon, MSS. din 1682, ed. 

Erbicânu p. 64: „preoţilor de prin sa- 
tele lor tuturor le-au tăiat nasurile 
spre batjocura, bisericii... 

Laurian-Massim : „A. se face, a ajunge, 
a fi batjocură; a se face, a ajunge, a 
fi de bufjocură: nu volu să fii batjo- 
cura nimenui; nu vrem să ne facem 
de batjocura lumii. Intre expresiunile: 
a se face, a ajunge sai a fi batjocură, 
şi expresiunile: a, se face, a ajunge 
saii a fi de bațjocură, este o diferinţă, 
de înţeles, așa că expresiunile fără pre- 
posiţiunea de sînt mai energice şi dic 
mai mult decât cele construite cu de: 
cine se va face de batjocură, merită 
prin purtarea sa, batjocura, dar expre- 
siunea, în sine nu implică că batjocura 
meritată i se şi aplică în faptă de cătră 
cine-va; din contra, cine se face baț- 
Jocură, acela nu numai merită prin a 
sa purtare, dar şi sufere în faptă bat 
Jocura,..* 

Acestă observaţiune despre batjocură 
fără de este forte justă. 

Un exemplu: 
Zilot Românul, Cron. p. 109: „bo- 

erii și consulii ajunseră batjocură. 
Ibid. p. 118: „se uniră cu duhurile 

lor și la fără-de-legi şi la despuierea 
norodului şi la, trufia drăcâscă, care 
Fanarioţii o aii avut strămoșâscă, din 
care apoi scădură de tot şi ajunseră 
batjocură Grecilor...& 

In ambele aceste pasage, locuţiunea
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„de bafjocură“ ar fi fost nu numai 
mai puţin energică, dar încă ar fi ex- 
pres nu tocmai noţiunea, de „bafous“, 
ci mai curând pe aceia de „bafouable“, 

In fine, cuvîntul funcţion6ză cu sen- 
sul cam de „caricature, parodie“ în lo- 
cuţiunile citate de Laurian-Massim : „nu 
mi-ai făcut cămâșă, ci batjocură de 
cămeşă,; „bu nu eşti om, ci bafjocură 
de om...“ = cămâşă de rîs, om de 
ris... 

v. + Bat.— Baţjoc. — Batjocoresc... 

Batjocoresc s. batgiocoresc, bat. 
jocuresc s. batgiocuresc (Baţjoco- 
rit s. batjocurit, batjocorire s. batjocu- 
rire), vb.; prenâre en d6rision, tourner 
en ridicule, persifler, bafouer, se gauser, 
outrager. In graiul poporan se aude 
şi forma de tot asimilată, bajocoresc 
(bajocuresc) saii bagiocorese (bagiocuresc), 
în care nu se mai recunosc cele doă 
elemente lexice constitutive bat şi 
j oc, din cari s'a născut acest verb : fie 
prin mijlocirea substantivului feminin 
„batjocoră, după cum ni se pare 

a fi mai probabil; fie din pluralul ba t- 
jocuri al substantivului neutru ba ţ- 
joc; fie, în stîrşit, q a-dreptul din ]o- 
cuţiunea verbală bat joc, prin ace- 
laşi element formativ oresc ca în 
„josorese“ din „jos“. Ori-cum ar fi, no- 
țiunea cea fundamentală a lui batjo- 
coresc este „se moquer de“, Numai 
printr”o desvoltare ulteridră, întocmai 
ca şi în batjocoră, el ajunge a fi 
sinonim cu necinstesc. 

Noul Testament din Bălgrad 1648, 
Ep. Paul. ad. Galat. VI, 7: 

Nu va amegi- | Nolite errare: 
reţi, Dumnezău Deus non irri: 
nu sâ batgocu- detur... 
reşte..., 

Silvestru, 1651, ps. II, 4: 
Celii ce vieţu- Qui habitat in 

jaşte în ceriu ră- coelis irride- 

de-i-va, și Dom- | 
nulii batgiocori-i- 
va pre ei... 

Ibid. ps. LVIII, 9: 
larâ tu, Doam- 

ne, răde-vei de 
ei, batgiocori-veri 
toate limbile... 

| 
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bit eos, et Do- 
minus subsan- 

nabit eos... 

Et tu, Domine, 

deridebis eoş, 
pro nihilo 
habebis om- 
nes gentes... 

apele Mateiu Basaraba, 1659, p. 

  
: „Cela ce va grăi omului cuvinte 

bune şi le va grăi cu hiclenşugii de ”] 
va batjocori, adecâva grăi peste 
piezi, acela se va pedepsi ca un su- 
duitoriu...“, unde amindoi sinonimii : 
batjocoresc şi grăesc peste piezi 
exprimă admirabil în graiul curat po: 
poran ideea de ironiă. 

Cu aceiaşi nuanţă de sens la mitro 
politul Dosofteiu, Synaxar 1683, Noev- 
24 (f. 150 a): „iară filosofii âl batgocu- 
răa, aruncândui întrebări şi ciumili- 
tură. 

Ibid. Ghen. 27 (f. 287 a): „ȘI cu 
spini âl încununa, şi cădia, în genunchi 
de "i să "'nchina batgocurindi, şi tot; 
fialiul de bat gocuraă, făcându-i. „ 

Biblia Şerban-vodă 1688, Num, xx 
p. 29: 

  

Căce m'ai bat Quia illusi- 
jocorit, şi de-aş sti mihi, et si 
fi avut cuţit în habuissem  gla- 
mâna, m6, te-aş dium in manu, 
îi junghiat,.. jam  transfixis- 

. sem te... 
Ibid. Neem. II, 19: 

ne-au bat- „Subsanna.- 
Jocurilti, pre noi şi verunt nos e 
veniră spre noi... venerunt super 

nos   
Ibid. Paralip. XXX, 10: 

„. Şi Să făcură 

ca cândi arii bat: 

jocuri pre ei şi 
ari măscări., | 

  „et fuerunt 

sicut irriden- 

tes eoset sub- 

sannantes..., 

unde bațjocoresc ne apare ca sinonim



2753 

cu măscăresc „dire des polisson- 

neries, des saletâs“. 

Țichind6, Fabule 1814 p. 255: „să 

vatjocordşte vecinu de vecin, satu de 

sat, ţara de ţară, şi toate noroadele 

unul de altul...“ 
- Tbid, p. 186: „însăşi aceia carii bu 

la pomană pentru sufletul nostru, ne 

batjocoresc şi râd de noi...“ 

Ibid. p. 200. „ce folos vom av6noi 

să spunem nenorocire noastră acelora, 

carii ne vor râde şine vor batjocori..." 

Poienar-Aaron-Hill : „Persifler, a bat- 

jocori =a lua pe cine-va în rîs = aşi 

bate joc de dînsul spuindu'i lucruri 

linguşitâre pe care el le crede adev&- 

rate=—a vorbi cu ironie, în bătae 

„de joc...“ 

Dela sensul „se moquer“ se trece . 
imediat la, acela de „ne pas respec- 

ter, mspriser“. 
Cantemir, Divanul lumii. 1698, f. 43 

b: „omeniasca minte cereştile soco- 

tiască, iară păminteştile să, batgio- 
curiască...* 

Mitropolitul Dosofteiu, Synaxar 1683, 

Noev. 22 (f..141 a): „Deci Tivurtie şi 

Valerian batăocuriră idolii, dzâ- 

cândi : aceştia nws dumnedzăi, ce sânt 

draci...“ 
Ib. Oct. 13 (f. 626): „astătu naintia 

boiarinului Lukianii, și defăimân- 

dul şi batgocurindulă şi nebă- 

gândi samâ nice'ntr'o ne: 

mică îngrozâturile şi răstiturile Tur... 

Biblia Şerban: -vodă 1688, Regn. I, 

XXVII, 42: 

Şi văzu [Go- | 
liath] pre David, 

şi batjocori pre 

elii, căce elii era 

copilaşu... 

Nic. Mustea, Letop. III p. 36: „Dom- 

nul pururea să fie iubitor adevărulai 

şi să se ferâscă la voroave: să nu fie 

Et vidit Go- 

liath David, et 

contempsit 

eum ,  quoniam 

ipse erat puer... 

BATJOCORESC 
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deşirat, că Domnul la cuvânt nestă- 

tător şi la făgăduinţă pentru slujbe 

cu credinţă îndoită, aşa prietinii îi vor 

uri şi 71 vor părăsi, cum neprietenii îl 

vor batjocori...“ 

Zilot Românul, Cron. p. 91: „Acest 

„Mitropolit Ignatie era forte împodobit 

cu învățături şi cu alte daruri firescă; 

dar de trufiă mult se stăpânia, şi deo- 

sebit era ficlân forte; iar pe dasupra 

tuturor, multa învăţătură, care la mulţi 

se întâmplă vătămătâre de suflet, îl 

surpa şi pe dînsul întru” nebăgarea de 

s6mă a dogmelor Apostolesci, pentru 

că mai nâintea altora bațjocoriia po s- 

turile, până şi cel mare postal sâu- 

telor Pasci, cu mâncarea de carne.“ 

Jipescu, Opincaru p. 182: „Cat ăi 

trăi, hine, nu bajocori omeniia, înţe- 

lepciunea şi prisosu...“ 

Despreţul aduce ocară şiru- 

şine, cari aceluia ce le îndură din 

partea altora i se par a fi nedrep- 

tate şi clevetire sai defăi- 

mare. 

Coresi, Omiliar 1580, quat. X p. 15: 

„de ce vor ocără şi vor batjocuri Ji- 

dovii, şi mai auzită şi mai arâtată să 

fie ace minune.. 

Ibid. quat, VI p. 7: „şi Qa-vorii elit 

păgânilor, şi bătăjocuri-vor elă, şi, vor 

râni elii...“, unde este de observat; gra- 

fica : &wr%oKk8pH, în care pe de o parte 

a a trecut în d, ceea ce ar indica o 

deplină, asimilare a ambelor elemente 

constitutive bat şi joc, pe de altă 

parte însă, din contra, bat este se- 

parat de joc prin n (î), care i dă a- 

parinţa unui cuvînt deosebit. 

Noul Testament din Bălgrad 1648, 

Ep. Paul. ad Rom. II, 23: 

Carele cu l6g6 | Qui in lege glo- 

te lauzi, cu căl- riaris, per prae- 

car6 legiei pre varicationem le- 

Dumnezău batgo- gis Deum in ho- 

cureşti... noras...
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Ibid. Luc. XX, 1: 

ara elă tri- 
mese şi altâslu- 
gâ; iară, ei şi a- 

cela/lii bătură, şi 
batgiocorindu * li 

trimisărăli  de- 
sărtu.,. 

Et addidit alte- 

rum servum mit- 

tere. Illi autem 

hinc quoque cae: 

dentes, et affi- 

cientes con- 

tumelia, dimi- 

serunt inanem... 

Ibid. Matth. XXII, 6: 

. alţii prin- 
sărâ slugile lui, . 

batgiocuriră-i şi-i 
Omorărâ,,, 

. . Teliqui vero 

tenuerunt servos 

ejus, et contu- 
meliis affec- 

| tos occiderunt,.. 

Silvestru, 1651, ps. XLI, 1: 

  
„ Mâ batgio. |! 

coriia pre mine | 

pizmaşii miei, zi- _! 

căndi ei mie în 

.. eXprobra- 
verunt mihi 

- qui tribulant me, 
dum dicunt mihi 

toată dzua : unde per singuloş dies: 
- aste Dumneză- ubi est Deus 

ulă tău ?... tuus?.., 

Ibid. ps. LXX, 24: 

. Sau ruşi. confusi 
nat şi “au bat- 

giocoritii carii ca- 

utâ răului mieu... 

fuerint et eru- 

buerinut qui 

quaerunt  mala 

| mihi,.. 

Ibid. ps, CXVIII, 51: 

Făloşii foarte 

mâ batgiocoriră,.. 

Superbi ini- 

que agehant 

| _usque valde... 

Biblia Şerban-vodă 1688, Deuter. 
XăĂAXIII, 8: 

„. Pau baţjoco- .. jurgati 
rită pre elii la sunt eum super 
apa pricii .. aquam contradic- 

| tionis... - 

- Mitropolitul Antim, Predice ed. Bianu 
p. 176: „tâtă giua clevetim, batjoco- 

  

  

rim, ocărîm, înjurâm, şi ne poh- 
tim unul altuia reul şi paguba...“ 

Corbea, Psaltire circa 1700 (Mss. în 
Acad. Rom.), XXI: 

- Toţi cari mau văzut, m'au batjocurit,. 
Din buze-au grăit, din cap au clătit... 

Ţichindel, Fubule 1814 p. 231: „cu 
limba, lor c6 şerpâscă rău cuvinteză 
şi muşcă învăţătura şi luminar6 no- 
roduluj, clevetind şi batjocorind...« 

Costachi Conachi p. 221: 

Te-am vădut supt un cer negru, ce trăsnia, 

ce fulgera, 
Luptându-te cu furtuna ce mările rădica: 
Baljocoriai stânci şi petre că nu te-ai putut 

opri 
Şi te lăudal în braţe'mi că stihii poţi birui... 

A. Odobescu, Scrieri 1 p.: 446: „A- 
tuncă 1] cunoscură toţi, — spune cro- 
nica — şi] bațjocoria şi mari şi mici, 
şi] suduia muierile şi copiii...“, unde 

este forte fină distincţiunea, cea psico- 

logică între bațjocoria din partea băr- 

baţilor şi suduta din partea muie- 
rilor şi copiilor. 

Batjocoresc pus la mijloc între ocă- 

resc şi măscăresc la mitropolitul 
Antim, Predice ed. Bianu p. 129, în ur- 

mătorul pasagiu important sub rapor:- 

tul folk-lorului românesc: ,... ce n&m 

înjură ca noi de lege, de cruce, de 

cuminicătură, de mortă, de pomene, 

de lumănare, de suflet, de mormiînt, 

de colivă, de prescuri, de ispovedanie, 

de botez, de cununie şi de tâte tai- 
nele sfintei biserici? şi ne ocărîm şi 
ne batjocorim înşine legea ! cine din pă- 

gâni face acesta? saii cine'şi măscă- 
resce legea ca noi?,.. 

O energică reduplicare la Cantemir, 

Ist. leroglif. p. 192: „0, faptă spui: 

cată şi lucru scârnav! 0, batgiocură 
de batgiocurit şi. ocară de. ocărît!...*
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Supinalul „de baţjocorit“ întrun cân- 
tec din Banat: 

Gândit'ai, bade, gândit, 

Că io îl6re ţi-am găsit 

'Pie de batjocorit! 
- Dar îo's fl6re dinti”o fragă, 

La t6tă lumea îs dragă... 

(Hodoş, Poes. pop. 120). 

Variantul din Ardăl: 

Tu, bădiţ, aşai gândit, 

Că sînt flore de pe rit 

'Ție de batjocorit; 

Dar mi's fl6rea florilor 

Din grădina domnilor... 

(. B., Trans. 235). 

Batjocoresc, în genere, este rar în 

poesia poporană. Totuşi el ne intim- 

pină într'un mod forte caracteristic 

în balada „Marcu“ din Ardâl, care 
ne arată că, după credinţa poporului 

românesc, ori-cât de „reii“ ar batjocori 

cine-va pe altul, pînă şi atunci când 

îi calcă pe mumă-sa sub picidrele cai- 

lor, totuşi culmea batjocorei, adecă, 

aşa cum nu se pote „mai reii“, este 

numai atunci când îi fură pe nevasta. 

Cărpiniş, pădure dâsă, 

Măreuleţ s'a dus d'a-casă, 

Şi Turcul a d'oblicit 

Şi la el d'a-drept a vint, 

Şi reui Pa batjocorit : 

Cetatea predatu-i-a, - 
Măicuţa călcatu-i-a 

Cu copita calului 

Toema ?n capul pieptului! 

P6iă verde lemn sucit, 

Şi păgânul încânit 

Cu-atât nu s'a 'ndestulit, 
Mai reui Va batjocorit : 

Nevasta robitu-i-a, 
Departe pornitui-a... 

Q. B., Trans., 485), 

Cu acelaşi sens curat poporan la De- 

lavrancea, Paraziţii p. 138: „Sa în-   

căldit în casa lui, s'a săturat, la masa 

lui... şi el, el care trăesce, ce a făcut? 

l-a dat foc casei? I-a răpit averea ?... 

l-a baijocorit vi6ţa, apoi i-a pus un 

revolver în mână şi i-a qis: ori teîm- 

pusci, saii să'ţi vegi casa casă de 
prostituţie!...“ 

Construcţiunea cea normală a lui 

batjocoresc este cu acusativul: bafioco- 

resc pe cutare sait cutare lucru. În ve- 

chile texturi ni se înfăţişeză însă alte 

dou construcţiuni de observat. 

a) batjocoresc de cine-va, : 

Nic. Costin, Letop. 1 p. 46: , mai 

ascultat oamenii să se întoarcă, dela, 

răutăţile lor, ce încă îşi bațjocuria de 
Noe de ce făcea corabie în munte...“ 

Ibid. p. 51: „iară Dumnezeii cum 

şi-a batjocorit ae deşarta, socotâlă a, 
lui Nevrod...“ 

Ibid. p. 128: „craiul Şvedului îşi 

bațjocuria de Turci, şi n'aii vrut să 
mârgă...* 

d) batjocorese cui-va: 

Coresi, Omiliar 1580, quat. XXXIII 

p. 8: „pre toţi spre Hristos rădicâii 

vrăjmaşuli Diavolulii, şi ucenicii făcu-i 

să se l&pede, iarâ voinicii a se băfjo- 

curi lui, şi cei ce trecâ pre elit să 
hulâscâ,...“ 

Biblia Şerban-vodă 1688, Exo. X, 2: 
„ca să pove- «ut narretis in 

stiţi în urechile auribus filiorum 

fiiloră voştri şi vestrorum, et fi- 

ale fecorilor fii- liis filiorum ves- 

lor voştri, câte - trorum, quaecun- 

am batjocorit k- que illusi Ae- 
ghyptenilor... gsyptiis..., 

în contextul grec de asemenea la, da- 
tiv: zoig Alyureziorg... 

v. Batjoc. — Batjocoră. —  Batijoco- 
Tibaa. 

Batjocorez /batjocorat, batjocorare), 

vb.; persifler. O formă excepţională, în
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loc de normalul batjocoresc, la mi- 
tropolitul Dosofteiu, Synaxar 1683, 

Noev. 25 (f. 164 b): „o pr6 înţălepta, 
femiae ce s'au ivit într'aciaste dzâle de 
baigocuredză pre ai noştri mari dum- 
nedzăi...* 

v. Batjocoresc. 

Batjocoricios.— v. Batjocoros. 

Batjocorit s. batgiocorit, batjo- 

curit s. batgiocurit, — ă, adj.; le 

part. pass6 de batjocoresc: pris 

en d6rision, tourne en riâicule, per- 

sifl€, bafous, outrag6. Batjocorit funcţi- 

on6ză ca adjectiv în tâte sensurile ver- 

bului batjocoresc, având aceiaşi 
sinonimică, 

Coresi, Omiliar 1580, quat. VIII p. 

15: „amârâ-se amu, căce batjocurită fu; 
amârâ-se amu, căce legati fu...“ 

Mitropolitul Varlam, Omiliar 1643, 

I f. 77 a: „iară cei nemilostivi şi ne- 
miluitori vor hi ocârăţ şi batgiocu- 
iţi.“ 

Ibid. f. 108 b: „în vartă prespre 

toată noaptia răsii şi batgiocurit de 

slujitori, şi în multe chipuri dosâ- 
dit...* 

Noul Testament din Bălgrad 1648, 
Matth. II], 16: 

Atunci Irod vă- 

zăndiă că fu batăo- 
curitu, de maghi, 

să mânie foarte... 

Tune Herodes 
videns quoniam 
illusus esseta 

Magis, iratus est 
„valde... 

Mitropolitul Dosofteiu, Synaxar 1683, i 
Sept. 12 (f. 16 a): „lară înţălpta bă- 
trână dzâsă: dară ce osândă sau ru- 

şine 'm va fi căce 'm vor ruşina şi'm 

vor ocărâ, tolanele decumii dzâci, că 
încâ, "m va fi cinste căce 'm voiu lăsa bat- 

gocurite oasele pentru credinţa svântă...“ 
Tbid. Oct. 1 (f. 39 b): „lară Mazi- 

mian, vădzându-sâ batgocoritii şi ocă- 
râtii de Svântulii, nebăgându'i samă   

muncile, învăţă de”l scoaserâ afară...“ 
Urechea, Letop.] p. 175: „care poate 

fi om ca acela, să'şi vază muierea si- 
lită şi batjocorită, şi să sufere 9.“ 

Biblia Şerban-vodă 1688, Regn. II, 
X, 5: 

„„6ra oamenii | „„erant viri in- 
batjocuriţ foarte.. honorati valde.. 

Cantemir, Chron. I p. 64: „ruşi- 
naţi şi batgiocoriţă vor rămân6, de nu 
să vor scula să 'ş răscumpere necin- 
stea...“ 

Samuil Clain, Invăţături (Blaj, 1784) 
p. 40: „Şi cu picioarele în fi6ră ocă- 

rât şi batjocorit, aşa au poruncit de 

Pau adus înaintia sa...“ 
Țichindel, Pabule, 1814 p. 240: „el 

nu numai ce au fost gonit, ocărât, 

batjocorit, scuipat, ci şi picătura câ 

mai de pre urmă a sângelui său o au 
vărsat'o...& 

A. Odobescu, Scrieri III p. 246: „Ră- 
nică Vulpoiul îşi petrecu viaţa furi- 

şindu-se prin tufe şi prin vizuini, hui- 
duit şi batjocorit de toţi...“ 

Delavrancea, Paraziţii p. 233: „Eă 

rîdeaii, rideaii, făcând din inima mea 

o minge, pe care o asvirliau din mână 
în mână. Oh! unde erai câmpiile, în 

cari mă născusem, pentru ca să pot 

plânge în voe, neaudit de nimeni ? Unde 

era mama ca să mă mângâe şi să m'a- 

dârmă ? Amintirile acestei fericiri stinse 

eraii nişte junghiuri cari se înfigeail 
adânc în inima, mea batjocorită... 

v. Batjocoresc. 

Batjocoritor, — 6re, subst. et adj.; 

celui ou celle qui persifie, qui raille, 

qui bafoue, qui outrage, railleur, mo- 

queur, outrageant etc. Acela saii aceia, 
care batjocoresce pe cine-va sai 
ce-va, luându'l în ris sau înfruntându!l 

cu despreţ. 

Pravila Mateju Basaraba, 1652 p. 

627: „Nu se cade cui-va ca să strice
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ce-va deîn toate cărţile deîn Lâg6 Vche 
sau deîn L6g6 Nouo, şi mai alesi deîn- 
tr'ale sfinţilorii învățători, sau să le 
d6 batjocoritorilor e cărţi...“, unde cu- 
vintul figureză ca substantiv. 

Ibid. p. 614: „Cliriculii, căndu-i che- 
mat la nuntă, şi nu se va scula să 
fugă mai nainte pănă nu întră înşe- 
lătoarele și batjocoritoarele jocure, a- 
tunce nu i se ia daruli numai căt... 
unde cuvintul figurâză ca adjectiv. 

Mitropolitul Dosofteiu, Parimiar 1673, 
Gioi 1 (f. 10), Esa. III, 4: 

„a ŞI BatBocori- metillusores 
tori vor stăpâni 

lor... eis,.. 

Biblia Şerban-vodă 1688, Ep. Petri 
II, III, 8: 

.„. VOr veni în 

zilele câle de apoi 
batjocuritori, du- 

pă ale lor pohte 
umblândii.., 

„ venient in 

novissimis die - 

bus in decep- 

tione iiluso- 

res, juxta pro: 

prias  concupis- 

-centias ambulan- 

tes... 

P. Ispirescu (ap. Dams, Dicţ. 126): 
„ME uitam cu milă și la bațjocoritori 
şi la batjocorit...“ 

A. Odobeseu, Şcrieri III p. 543: „Tot 
ast-fel odinidră, la câsul îngrozitor al 
ispăşirii de veci, călâii Mântuitorului 
nostru cutezase al insulta cu cunună 
de spini şi cu numele batjocoritor de 
Rege al Iudeilor...* 

Laurian-Massim : „Cuvinţe batjocori- 
tore,. fapte şi mai batjocoritore am avut; 
să sufăr chiar din partea celora cărora 
le-am făcut bine... 

v. Batjocoresc. — Batjocoros. 

“Batjocoros, -6să,s. batjocoricids, 
-6să, s. et adj.; celui ou celle qui 
aime ă persifler, ă railler, ă bafouer, ă 
outrager etc. Batjocoros se deosebesce 

domihabuntur 

  

  

de batjocoritor prin aceea că cel 
de 'ntâiu arată numai tendinţa cătră 
batjocoră, pe când celalt o şi a- 
plică, 

Silvestru, 1651, ps. 1, 1: 

Fericit bărbatii, 

carele nu îmblă 

în sfatulii necu- 
raţilorii și în ca- 

lia păcătoşilor 

Beatus vir qui 

non abiit in con- 
silio impiorum,et 

in via peccato- 

rum non stetit, 
nau stătut, şi în et in cathedra 
scaunulă batăo - pestilentiae 
coroşilorui  n'au non sedit... 
şezutiă... | 

In contextul paleo-slavic: „rseHrean“, 
ceea-ce mitropolitul Dosofteiu, Psalti- 
rea 1680,a tradus perfect prin „pier- 
zătorilor“; e tot aşa de bine tradus 
în Biblia Şerban-vodă, 1688: „scaunul 
ucigașilor“; în Psaltirea Scheiană, 
circa 1500 (ed. Bianu p. ]): „şederile 
pierdzâtorilor.* 

Ibid. ps. XXXIV, 16: 

.. Şi cu bat&o- „Sub sanna- 
coroşii batgo- verunt me sub- 
corind şi scărş- sannatione, 
nind spre mine frenduerunt su .- 
cu dinţii săi... per me dentibus 

suis... 

E forte curi6să forma, batjocoricios 
in Oimiliarul din D6l, 1644, p. 69: „pre 
păcătoşii chiamă, capre, ca neşte osăn- 
diţ şi nedestoinici cinstei lui, că cum 
sănt caprele si r6pe şi batjocuricioase 
şi put rău, sărind și înblând pre sus 
“hrănindu-sâ cu măncare amară, aşa şi 
păcătoşii îmblă fară frica, preste prila- 
zurile a toată fărâ.l6g6, Sirpi şi ne- 
plecaţi poruncelor lui Dumne- 
zeu... 

_Y. Batjocoritor. 

Batjocorire (pl. batjocoriri), s. f.; 
Linfin. de batjocorese pris comme 
substantif: action de persifles, railler,
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bafouer etc. Se pâte întrebuința ca sub- 
stantiv abstract în tâte sensurile ver- 
bului batjocoresc: batjocorirea ce- 
lor slabi, batjocorirea obiceielor, batjo- 
corirea celor sfinte ete.; dar circulâză 
rar, jar la plural mai nici o dată. 

v. Batjocoresc. 

Batjocoritură (pl. batjocorituri), s. 
f.; dârision sans portee, persiflage dont 
on ne tient pas compte. O batjo- 

“coră trecătâre saii fără nici o însem- 

nătate, de ex.: nu se pâte băga în 

samă o asemenea batjocuritură sat ori 
ce fel de batjocoritură. Acâstă formă 

este indicată numai în Lexiconul Budan: 

v. Batjocară.—-ură, 

Batjocur... — v. Batjocor... 

Batoc (plur. batoăi), s. m.; t. de 
Zool.: Gadus morhua, morue, poisson 
s6ch6. Un fel de pesce, care fiind us- 
cat se chiamă şi nemţesce stock- 
fisch, adecă „pesce-băţi“.. Acest pa- 
ralelism nu dovedesce de loc, cum că 
românul batoc sar trage neapărat din 

slavicul sareru „biciu“, după cum cre- 

deaii Miklosich şi Cihac, de vreme ce 
Slavicul batogi n'a trecut în limba 

română şi de vreme ce, tot-o-dată, la 
Slavi, afară numai de vecinii noştri 
Serbi, nici un fel de pesce nu se chia. 

mă batogii. La Serbi forma este în- 

tocmai ca cea românâscă: Bare (Ka- 

radzi€), cu acelaşi sufix deminutival 
- 06 acăţat la tulpina bat „battre“, pe 
care dela Români ai împrumutat?o şi 
Serbii: gararn, fără ca s'o aibă cel. - 
lalţă Slavi. Noi nu ne sfiim dară a da 
dreptate lui Laurian şi lui Massim, 
când ei contestă slavismul lui batoe. 

v. 1 Baț. — & Baică. — Pesce. 

1% %* Baţachină, — v.!'2 % Paja- 
chină. 

Baţagoniă. — v. Bazaconiă. 

Bâur, adj.; laborieux, travailleur. 
Cuvîntul se întrebuinţeză numai la Ro- 
mânii din munţii apuseni ai 'Transil- 
vaniei, de unde Vait scos qd. Frâncu 
şi Candrea (Moţii p. 88): „baur=—har- 
nic, muncitor“. Să fie 6re germa- 
nul Bauer „paysan“, care însemnâză 
în fond „muncitor“, ca şi francesul 
„lâboureur“? Dar cum şi de unde un 
asemenea germanism tocmai în graiul 
Moților şi tocmai întrun adjectiv cu 
totul în afară din cercul terminologiei 
celei industriale sait comerciale? Yapoi 
însăşi conservarea atât de intactă a 
fonetismului german într'o vorbă îm- 
prumutată pe calea poporană nu este 
probabilă. Grupul vocalic dissilabie -au- 
ne întimpină la Români în âur, tăur, 
grăur, lăur, bălăur etc, ast-fel 
că prin vocalism bâur ar putâ să fie 
la noi indigen; însă latinul băbulus 
din epoca lui Traian la Apulejus, de 
unde foneticesce ar eşi românul bâur 
prin vocalisarea cea normală a media- 
lului & între vocale şi prin trecerea lui 
i în r în acelaşi posiţiune, acel bă.- 
bulus însemnâză „limbut, palavragiiit, 
Şi prin urmare este forte departe de 

noțiunea de „laborieux“. Renunţâm 
dară de o cam dată a găsi originea lui 
baur. Să adăogâm ca dd. Frâncu şi 

Candrea ai uitat a ne spune, dacă a- 

cest, adjectiv se întrebuinţeză şi la fe- 
minin. 

    

Bau, t. enfantin: syllabe par la 
quelle les tout petits enfants croient 

effrayer quelqwun. O onomatopeiă, a, 

carii reduplicare produce un alt ter- 

men copilăresc: babaiia, despre care 

sa vorbit la locul sei. Prin bază copiii 
vor să sperie pe cei mari; prin ba- 

baua cei mari speriă pe copii. 

Delavrancea, Vis şi viţă p. 7:  
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pm. peste capul fetei cu cosiţe Ge aur 
cădea barba, albă a împăratului ca nişte 
şuvoe de apă, — şi fata, despicânid în 
două barba lui, mai lungă decât ea, 
scotea capul, ca printr'o gaură de că- 
maşe, și dicea ridând: Bat, tată! 
bai |... 

Ibid. p. 10: 

»— Dar, măria ta, ce ai? 
„— Ce să am, ale pustii de bătrâ- 

neţi; nu mă mai ţin genuchii ca să'mi 
joc copila; ce n'aş da s%'mi mai facă 
bai prin barbă,!,..« 

v. Babaua. — Copil. 

Bazacoâniă (plur. bazaconii), s. f.; 
19. iniquit6, injustice; 20. farce, blague, 
bâtise. Astădi cuvîntul 'mai circulâză, 
numai cu sensul al doilea şi numai în 
Moldova. 

Laurian-Massim: „Bazacaniă şi be- 
zaconiă, necuviinţă, prostiă, nebuniă, 
disă saii faptă necuvenită sai pro. 
stescă,, 

D. Şăin6nu a studiat acest cuvint 
din t6te puncturile de vedere în urmă- 
t6rea notiţă (Semasiologia p. 218): 

»Bazaconie, arhaic bezaconie, din pa- 
leo-slavicul bezalonite „iniquitas, in- 
juria“ (Deză „sine“, zakonile justitia“), 
are, în vechile tipărituri, sensul exclu- 
siv de „fără-de-lege, nedreptate, nele- 
giuire?. 

„Psaltirea lui Coresi din 1577: 
„Ps. XXXVIII: „... Că bezaconiile 

mâle prânălţară-se capul mieu, ca tar 
greu păsară spre mine... — Nam ini- 
quitates meae transcendunt caput 
meum ut onus grave...“ 

„Ps. CXXX: „ŞI el izbivâşte Israil 
de toate bezaconiile lui... = Et ipse re- 
dimet, Israelem ab omnibus iniqui- 
tatibus ejus.“ 

„Pravila de Govora din 1640, p.13: 
„lară ce iaste de muiare, cu mult mai 
bine să întrebi pre acestia şi să isco-     

deşti de cât pre bărbat, că ajung a- 
cestia şi în mai mari b-zaconij, că fac 
farmece şi vrăji şi pierd sufletele 
cuconilor la vreme de naştere, şi încă 
fiind şi în trupul lor, şi bei oarecari 
erbi cele ce înseși le ştiu“. 

„In Alexandria scrisă la 1620 (ed. 
Bianu în Columna pe 1883, p. 450): 
„Inpărate, noi simtem dela țara, gre- 
cască şi am avut înpărat la Machi- 
donie pre Araclie şi împărătiasă Sera- 
mida; şi văzură acolo omeni râi şi să 
făce multe răotăţi, şi să vîrsa sângele 
omenesc şi războe şi multe bezaconii 
văzu pre lume făcând omenii“. 

„In ediţiunile moderne ale cărţii po- 
pulare acest pasaj sună astfel: „Lmpă- . 
rate, noi sîntem dela ţara grecâscă şi 
am avut; împărat elinesc dela Mache- 
donia pre Eraclie împăratul şi împără- 
tesa lui Semiramida. Și văzură acolo 
atăta strâmbătate şi războae 
şi multe bazaconă și sânge vîrsatt. 

„In limba modernă cuvintul, sub for- 
ma bazaconie sai baţagonie, a încercat 
0 scădere logică extraordinară, redus 
fiind a însemna faptă hazlie, istorie 
ciudată, gogomăniă, prostiă, căteodată 
numai cu o uşâră nuanţă pesimistă. 

„Jipescu, Opincar, p. 45, 115: „Aică 
în oraş alte bafagoniă: caleștile îţă hau. 
iese capu“. — „Că pe dracu Pai zărit 
oamini ca o nălucă, ba ca o mogân- 
dâţă, ba că era cu c6rne, ba că. şedea, 
în casă pustite cu spahiile, cu muma, 
pădurii, cu joimăriţa: tâte bațagoniile 
astea sînt scâse d'4l de n'are de lucru“. 

„De la Vrancea, Sultănica, p. 260 
(Odinidră) : „Pe loc împăratul poruaci 
la doi cetaşi să întârcă călugărul din 
cale, ca săi spue şi lui bazaconia de 
ghicitâre, pe care n'a dovedit:o nici 
ciobanii, nică mocanii, nică țurcanii, nici 
iţanii“, | 

„Crânsă, în povestea „Stan:păţital“ 
Conv, lit. XI, 22): „Atunci dracii sat
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împrăştiet iute ca fulgerul în tâte păr. 
ţile. Unii din ei ai apucat spre păduri 
se vadă de n'a put trebălui ceva şi 
pe acolo: dâr a face pe vrun om să 
bărfâscă impotriva lui Dumnedeii, 
pe altul să chinuiască boii ; altuia 
săi rupă vrun capăt saii alt-ceva de 
la car, altuia săi schilodescă vrun 
boii, pe alţii săi facă să se bată până 
S'or ucide, şi câte alte bazaconii şi 
năzbutii de care iscodeşte şi vrăjeşte 
dracul“, 
„Alexandri, în cânticelul comice „Sandu 

Napoilă“ (Teatru, p. 40): „Bre! bre: 
adică multe am v&dut în viaţa mea,!... 
cam vădut Leniceri şi r&zmeriți; am 
vădut ciuma, holera şi lăcustele, dar 
încă aşa bazaconie mam. chitit c'oiu 
agiunge să văd... Augi? reforme? îm- 
bunătăţiri 2... 

„In „Kera Nastasia“ (Teatru, p. 104): 
„El învaţă acum de şase luni la şcâla 
publică şi ştie o mulţime de bazaconiă, 
ştie constituţiunea, şi  convenţiunea, şi 
drepturile cetăţeneşti şi paternitatea...“ 

„In opereta „Craiii-Noii“ (Teatru, p. 
226): „Acu... nepâta ca, nepâta ; dar 
altă bazaconie!... In ziua, când ai spă- 
lat putina Anica cu Leonaş, am găsit 
lada sămăşiei deschisă, brâsca stricată 
şi în năuntru 40,000 lei lipsă. 

„In „lorgu dela Sadagura“ (Teatru, p. 
993): „Ce spui, cucână Gahiţo ?... Ar- 
gaţii mei ai făcut vr'o bazaconie la, 
d-ta în casă ?... nu mă 'nebiini |,„te 

Pină aci am reprodus pe d. Şain6nu. 
Acum să mai adăogâm ce-va. 

In pasagiul de mai sus din Crângă, 
bazaconiă e pus ca sinonim cu năz- 
butiă, un moldovenism fârte intere- 
sant, tot de originea slavică, dar pe 
care Cihac (II, 32) nu la înţeles de loc, 
derivându'l din paleo-slavicul bu „in- 
sipidus, temerariuş, crudelis, petulans“, 
Pe năzbutiă, Moldovenii laii luat a. 
nume dela Ruteni, la cari Gin negati- 

44,169. 111, 

  

  

  

vul ne şi din verbul zbutţi „a se des- 
face de ce-va“ sa format nezbutnii 
„nicht verwirklicht, unerfăllţe (Zele- 
chowski, Ruth. Wtb. II, 511), o belea, 
de care nu pste cine-va să scape. 

In fine, să observâm că la Bănăţeni 
bazaconiă, sub forma, bozocâne, ai 
luat sensul de „farmece, făcături ori 
vrăjituri“ (S. Liuba, Banat, c. Maidan), 
adecă, „fără legi“ din punctul de vedere 
teologic. 

V. Fără-lege. — Năsbutiă. 

Bazamoc; t, de Botan.:? G. Ba- 
ronzi (Limba română p. 128), într'an 
capitol întitulat „Botanica română“, 
pune între alte numi qe plante: „Ba- 
2amoc“, fără nici o explicaţiune. Să fie 
re un adevărat termen botanic româ- 
nesc ? De unde? Nu scim. 

Bazăochiu. — y, DBasaochiu, 

Băznu. — y. Basnu. 

Băbaăcă, —y, Babac. 

Băbăe (sans plurie!), s. m.; î. famil.: 
petit păre, petit papa. Termen poporan 
orăşenesc în Moldova. Formă, desmer- 
dătâre din babacă, nu prin vre-un 
sufix deminutival, ci prin procesul cu- 
rat fonetic de a înlocui pe durul -că 
prin vocala, dulce -€, întocmai ca în 
pdudue“ din „duducă“. Din bâvae se 
formâză apoi deminutivul băbăiţă, 
ca din „dudue“ —,„duduiţăe, 

Acest termen familiar e moldove- 
nesc; totuşi un sat din Vlaşca se chiamă 
Băbăiţă (Prundescu). 

v, Babac. 

Băbân (plur. băbani), s. m.; vieux 
rabougri (Cihac). Nu e sinonim cu bă- 
bar, căruia îi place societatea babe- 
lor, ci însemnâză, pe acela care trăesce 

21
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el însuşi ca o babă sai are înfăţişare 

şi apucături de babă. E mai curând 

sinonim cu băbârcă, când se aplică 

la un bărbat. 

Ca nume propriii personal, înti'un 

crisov dela Eustratie-vodă Dabija, din 

1663 (Doc. Rom. II No. 6 în Arch. 

Stat. din Buc): „şi Țigan anume Bă- 

ban cu femâia şi cu feciorii lor...“ 

In districtul Rimnicul-sărat un sat 

se chiamă: Lacul-lui- Baban (Frundescu). 

v. Babă. — Babană. — Băbârcă. —-an. 

Băbar.—vy. Babar. 

Băbâscă. — v. Răbescă. 

Băbăiţă. — v. Băbae. - 

Băbălâi, s. plur. m.; t. de Botan.:? 
„Băbălăi, cu îl6rea galbenă, cresc în- 
nalţă“ (Cărare, Iaşi, c. Cucuteni). 

Băbăluc, s. m.; 10. poutre qui sou- 

tient un moulin; 20. vieux temps, an- 

tiquit6, temps jadis. In primul sens cu- 

vintul se întrebuinţâză în Moldova, mai 

adesea însă sub forma babalic; cu 

sensul al doilea se aude numai în Banat, 
fiind moştenit, acolo din epoca domina- 

țiunii turce, 
„Piciorul pe care stă mâra se dice 

băbăluc“ (|. Corciovă, Tutova, c. Do- 

cani). 

„Aşa ne-am pomenit din băbăluc în- 

semneză la noi tocmai cum am dice: 

aşa ne-am pomenit din moșşi-strămoși“ 

($. Lăuba, Banat, c. Maidan). 

v. Babalic. — Bătrân. 

Băbârcă (plur. băbârce), s. f.; t. 

fami].: 10, vieille peau, vieille ridse; 

20. barbon, petit vieillard. 

Cu senşul al doilea acest cuvînt este 

indicat numai de Pontbriant, deşi nu 

este rar în graiul familiar despre un   

moşnâg cu o înfăţişare de babă, mic, 
slab sai spân. Este şi mai pejorativ 
decât sinonimul băban. 

Cu primui sens, care e cel funda- 

mental, bâbârcă este o babă neplă- 

cuiă, supărăci6să, dar mai puţin rea 

decât o băborniţă. De băborniţă 

se teme şi fuge omul; pe băbârca o 

despreţuesce numai. 

Lexicon Budan: „Bâbârcă se dice 
în chip de batjocură muierilor celor 

trecute, das Miitterchen, die Vettel“. 
Laurian-Massim cred că: „în băbârcă 

pare a se fi combinat şi conceptul de 

sbârcire, şi de aci în batjocură: babă 

sbârcită, babă fârte bătrână“. 

Despre adevărata derivaţiune a a- 

cestui cuvint, care etimologicesce nare 

a face cu sbâreire, 

v. Băborniţă. 

Băbăret (sans pluriel), s. n. collect. ; 

les vieilles femmes. Format din babă 

nu prin sufixul -et, de unde ar fi „bă- 

bet“, ci Wa-dreptul prin analogiă cu 

colectivul tin&ret „les jeunes gens“, 

astfel că elementul fonic -r. în băbă- 

ret constituă un curios împrumut din 

„tinăret=tinăr-et“, unde acest -r- este 

organic. Insemnâză babele peste tot, 

ca şi când ar fi un sex deosebit, cu 

tote ale lor, mai cu samă cu apucătu. 

rile cele rele. 

Jipescu, Opincaru p. 150: 
„— Ce-o hi, cusere Zăbirneo, şi ghi- 

sili astea? Să hiie adăvărate videniili, 

or că să shiieşte aşa şi'i năluceşte min: 
tea, rumânului n6ptea, când s& plimbă 

prin cap fără frâi? 

„Zăbirnea, ricăindu'şi hălăciuga ţesti, 

dă cu socotiâla că ie mai bine să ispi- 

tiescă pă popa or pă logofătu satului, 

să caute dinşi la cărti, că pâte să hiie 

ce-va. Or să dea cu bobi la ulde lea, 

Comăniţa și s&i descânte de c6su răi. 
„Foloştină. dă cu părerea că bâbăretu.
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nu p6te nimic înaintea sfântului, Vere, 
strigă iel, ce ţi-o hi scris dăla ursit6re, 
aia ai să paţi...« 
v, Babă. — Tineret. — -et. 

Băbăriă (plur. băbăriă), s. f.: sorti- 
lsge, malfice, enchantement, supersti- 
tion de vieille femme. Sinonim cu bos- 
cOnă. Se întrebuinţeză mai ales la 
plural. Derivă din babă prin sufixul 
romanic compus -ria (= ar--ia), care 
figureză, forte des în numi colective cu 
sensul pejorativ, de ex. la Fraucesi : 
„bigoterie“, „diablerie“, „fourberie“, 
„juiverie“ ste, cu formele corespun- 
dinţi în tote dialectele neo-latine. Prin 
sens şi prin sufix, băbăriă nu se deo- 
sebesce de francesul „sorcelleriet. 

v. fi 
Jipescu, Opincaru p. 76: „Cui i-s 

dragi tare s&rbătorili, cine-ascultă dă 
iresuri, dă băbârii, rămâne şi des- 

_culţ şi dator la toţi câini şi mort de 
forme... « 

Ibid. p. 105: „să se tipărâscă n60ş 
românesce dăspre tâte obiceiurili v6stre, 
la clacă, la nuntă, la sărbători, dăspre 
băbării şi credinţe, dăspre nevoi...« 

v. Babă. — Băborniţă. — dă, 

Băbârnă, — y, Băbârnae. 

Băbărnăc s. bobârnăc (plur. dă- 
bărnace, bobârnace), s. n.; 10. t. famil: 
chiquenaude, croquignole, fig. : afiront, 
reproche; 29. nom dun jeu d'enfant. 
Rostirea, cea, obicinuită este bobârnac, 
cu ă scădut la. labialul o âin causa 
celor doi b, forma, cea organică fiind bă.- 
bârnac, care se mai aude une-ori în 
graiu. 

: 
Dr. Polysu: „Băbârnac s. bobârnae= 

der Nasenstiiber“, 
Laurian-Massim : » Bobărnac = iovi- 

tură. peste nas sati la alt loc .cu de- 
getul de mijloc pus aşa sub degetul 

  

      

BĂBĂRNAC i 
| 3779: 

e
 dă 

cel mare incât scapă de sub acesta cu 
violenţă. A da, a lua dobărnace. Pro- 
verb: a da bobărnace = a, împuta, a, 
mustra, a tăia nasul; a lua bobărnace 
=a primi împutări, mustrări ete. 

Delavrancea, Paraziţii p. 306: „Îşi 
ştergea, ghetele cu batista, dedea ne- 
contenit bobârnace gundielor de pe 
haine, şi după bobărnac sufla de trei 
ori, scurt şi repede...« E 

Basmul „Cele două-spre dece fate de 
împărat“ (Ispirescu, Legende p. 232): 
„Grădinarul fu bun bucuros să] pri- 
mescă, când îl vădu aşa curățel, căci 

„ dobândise pînă atunci câte-va, bobăy-: 
nace dela fetele impratului că bagă, 
argaţi tot ce este mai uricios...« 

P. Ispirescu, Sn6ve p. 33; „Stăi a- 
cum să'ţi dai un bobărnac, dise .Ro- 
mânul Nemţului, şi bea/ţi berea; ei 
iasă îmi voiu b6 vinişorul mei de Dră- 
Săşani, ca să nu mai stric ordul . pe 
gâsce... . 

„De-a bobărnacul este un joc copilă: 
resc, care se jocă cu cinci petricele sati 
gOnţe“ “(P. Oltânu, Trans., Haţeg). 

„De-a bobărnacul se j6că cu maj multe 
petricele, aruncându-le în sus spre a 
le prinde cu dosul mânei“ (C. Corbânu, 
Olt, c. Alimănesci ; [. Vulcănescu, Dolj, 
c. Pelesci). A 

In acest joc copilărese, care pare 
a fi proprii regiunii Oltului, Bobărnacul 
însemnâză, că, petricelele, dacă nu sint 
prinse cu dibăcia, pot căde pe nasul 
copilului. | 

Bobărnac, organic băbărnac, n'are a, 
face cu bob „făve“, de unde ”] rage 
Cihac şi Laurian-Massim din causa, sim- 
plei asemănări fonetice între bob. şi 
intre forma cea labialisată, 

Sensul .cel fundamental al cuvîntului 
este o pedâpsă uşcră, dar ruşin6să, 
şi acest sens ne duce Wa-dreptul la o 
vorbă conservată pînă astădi, pare-ni-se;
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numai în Banat: băbârnă, labialisat 

bobârnă, 

„Bobârnă se dice la arest. Când 

duce pe cine-va la închisdre, privitorii, 

dacă voesc să'] huidusscă, strigă după 

el: hait la bobârnă cu tine!“ (S. 
Liuba, Banat, c. Maidan). 

A fi huiduit mergând la bobârnă 

şi a primi bobărnace este de o potrivă 

„Subir un affront&. 
Costinescu, Vocab. I, 118, aduce şi 

un verb: bobărnăcesc pe cine-va: 

„Dasarder, crogquignoter“, care se aplică 
tot aşa de bine la huiduirea cea bă- 

năţenescă: „hait la bobârnă!“ 
Băbărnac este învederat o forma: 

țiune deminutivală din băbârnă, cu- 

vînt despre a căruia origine 

v. Cobârnă. — Bobărnăcesc. 

Băbătiă (plur. băbâtă), s. f.; t. fa- 

mil.: chăre vieillotte (en parlant de la 

femme mari6e, pas d'une veuve). Si- 

nonim cu băbuşci, băbuţă, bă- 

bucă, care.însă are o nuanţă mai 
puţin desmierdătâre şi nu se întrebuin- 

ț6ză nici o dată despre o văduvă sait 
o femeiă fără bărbat, ci numai despre 
nevestă,. 

“ Laurian-Massim: „Băbătiă, în înţeles 

de resfăţare sat compasiune: bună bă- 
trână, bistă bătrână“. 

Pontbriant (Dicţ. 60) scrie greşit a- 

cest, cuvînt „băbățiă“ şi'l confundă apoi 

cu bobotae, traducendu'! prin „grande 

fl:mme“. 
1. Crengă, Poveşti I, Lil: „De glu- 

meţ, glumet, era moş Nichifor, nui 

vorbă, dar de multe ce dăduse peste 

dînsul, se făcuse cam ursuz. Băbătiea 

lui, de la o vreme iîncâce, nu sciii ce 

avea, că, începuse a scârţii: ha c'o dâre 

ceea, ba căi e făcut de năjit, ba căi 

e făcut pe ursită, ba căi e făcut de 

plânsori, şi tot îmbla din babă în babă 

cu descântece şi cu obiojele, încât lui   

moş Nichifor acestea nu'i pr6 veniaii 
la, socotâlă...“ 

Cântec poporan din Bucovina: 

O, saraca băbătie, 
Eu sciu cetţi trebue ţie: 

Un cojoc mare miţos 
Şun fecior care'i frumos... 

(S. F. Marian). 

Acest cuvint este forte interesant 

din punctul de vedere al formaţiunii 

sale. El se descompune în babă şi în 

duplul sufix -ătiă,adecă -otiă, com- 

pus din sufixul secundar -iă, având 

aci sensul forte rar de amplificaţiune, 
şi din sufixul primar deminutiv aprâpe 
despărat din graiu -ot, același ca în 

„mititel=mic-ot-el“, „puţintel=puţin- 

ot-el“, „pip-otă“ etc. (v. Bagold). Bă- 

bătiă presupune dară o formă deminu- 

tivală anteriră băbotă, cătră care 

s'a, adaos apoi amplificativul -iă. Des- 

pre femeiă bătrână se dice bâbătiă cu 

acelaş -iă pe care?! vadem în termenul 
poporan bărbăriă când se vorbesce 

- despre un om bărbos. 

v. Babă: — Băbuşcă. — Băbucă. — Bă- 
buţă. —- Bărbăriă.— -ă. — -0t... 

Băbâu s. bobâu s. bubâu (plur. 

băbauă s. băbauo, bobouă s. bobouo), s. 
n., &. rust.: manteau grossier ă longs 

poils. Sinonim cu sarică. Un fel de 

cojoc ţerănesc cu flocii pe din afară 

sau păros pe din afară, Laurian-Mas- 

sim, când afirmă (Gloss. 77) că acest cu- 

vint e „necunoscut de'ncâce de Carpaţi“, 
„se înşelă: el ne întimpină atât în ve- 
chile tipărituri muntene şi moldovene, 

precum şi 'n graiul poporuiui. 

Glosar româno-slavie circa 1600 (Cuv. 
d. bătr. 1, 271): „Bobou= port, z6- 

chief. 

Mitropolitul Teofil, Cazania 1642 f.



2775 BĂBÂU 2776   

217 a: „cănd vei lua deîn măinile lui 
Hristos cununa cs neveştejită a birui- 
rei tale, pentru zăblae şi boboao veş- 
măntul celii fără, moarte...“ 

Ibid. f. 4838 b: „în locul brăului cel 
de aur se va încinge cu aţă, şi în loc 
de veşmente luminate vor pune pre 
dinsele drăştine .şi bobou de jale...“ 

Mitropolitul Dosofteiu, Synazar 1682, 
prefața: „Săhastrii aschitacii, earii ata, 
mai zăbavnică şi mai trudnică mâce- 
nicie a ştiinţii luptară, carii petrecură, 
în doboad (BoBcaă) şi 'n piei de ca. 
prâ, lipsiţi, scârbiţă, păţâţi rău... 

Corbea, psaltirea circa 1700 (Mss. 
în Acad. Rom), ps. LXVIII: 

Şi am pus îmbrăcămintia”mi bobou, 
Şi m'am făcut lor piildă ca un bou... 

Satira poporană din Ardâl „Mândra, 
şi Iuda“: 

— Câţi fectori ai sărutat 
Pină a nu veni "n iad? 

— Au fost doi 

Cu câlţuni noi, 

Yau fost cinci 
Cu opinci, : 

Şaii fost nouă 
Cu bobouă, 
Iar gece 

Cu chepepege... 

($..F. Marian, Satire p. 160): 

„Locuţiunea: umblă cu cămaşa ca 
boboul, însemnâză: cu cămeşa n6gră. 
Int”un cântec se dice: 

Aruncă”ţă, bade-o, boboul, 
Nu juca ca boul!,..« 

(R. Simu, Trans, c. Orlat). 

Noliţă dela G. Bariț: „Boboul este 
o şubă, îmbrăcăminte d'asupra mare, 
port din districtul Făgăraşului, & | 

  

  

„Bubâii, la plural bubouă“ (1. Geor. 
gescu, Trans., Făgăraş, c. Scoreiu). 

„Sarica se numesce şi bobouit (D. 
Pop, Trans., Făgăraş, c. Copăcel). 

„Deosebitele feluri de ţeseturi țeră- 
nesci sînt: plocad, procov, saci, desaghi 
de păr, straiu, băbâi, velinţe... (G 
Secărânu, Dimboviţa, e. Runcu). 

„Băbâi este o țesătură ţerănâscă 
din păr de capră şi puţină lână... (p. 
Negoescu, Dimboviţa, c. Pietroşiţa).: 

Lexicon Budan: „Bubây = s arică, 
ein von einer Seite zottiges Oberkleid“. 

Pisone, Dicţ,. 39: „Băbâi=z e che, 
tundră, manteau grossier pour les 
paysuns ; îmbrăcat cu băbâii—vâtu d'un 
manteau grossier“, | 

Cihac (IL, 485) cunâsce numai forma 
bubâu şi trage cuvintul din maghiarul 
gubo, care are acelaşi înţeles. Ei-în- 
sumi aprobasem altă dată acestă, eti- 
mologiă, explicând'o (Cuv. d. bătr. I, 
271) prin asimilaţiune consonantică, re- 
gresivă peste silabă: g-+-b=bb și 
alăturând'o cu o altă equaţiune tot 
din Cihac: „românul bumb= maghia.- 
rul gombi. 

După Laurian-Massim (Diet. 1, 79) 
bubâă vine din bombyx = BiuBvă 
„verme de mătasă“, însemnând „ Veg- 

„ Mint bombiceii“. In sprijinul acestei 
etimologie Laurian-Massim ar fi putut 
aduce multe din medio-grâca şi din 
medio-latina, bună-6ră formnele Boufat şi 
Bauxiov, bambacinu m=tela facta 
ex bambace“, „meum bombicum 
et meas pellicias“ etc. (Du Cange). 

Astădi, graţiă noului material adunat, 
nici ipotesa, Laurian-Massim, dar nici 
acea a lui Cihac, nu ne mulţumesc, 
căci: 

1%. Cuvintul se constată .a fi fost 
respândit în România întregă, nu nu- 
mai peste Carpaţi, şi deci originea ma- 
ghiară devine, nu dic imposibilă, dar 
mai puţin probabilă,
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„20. Termenii ciobănesci, între: cari 

putem să punem şi pe băbâsi, ai tre- 

cut generalmente dela Români la Un- 
guri, far nu vice-versa. 

3%. Analogia fonetică cu bumb = 
ung. gomb“ e riscată, de vreme ce 
femininul român „bâmbă“ în loc de 
„b6bă“ lasă a. crede că şi masculinul 

„bumb“ “nu este decât o formă nasa- 

lisată pentru „bob“, nasturul fiind mic 
şi rotund ca un „bob“ printr'o meta- 
foră nu departe de aceea care ne în- 
timpină în francesul „bouton“ sai în 
germanul „Knopf“. 

"40. Graful românesc nasalis6ză -une- 

ori o vocală, dar mai nici o dată din 

contra nu suprimă. o nasală organică, 

şi prin urmare bâbâii nu pare a se trage 

dintr'un bămbâii, adecă din greco- 

latinul bombyx, de unde vine al 

nostru „bumbac“. 
50. Intre doi b trebuia neapărat să 

se mânţină vocala labială u (0), aşa că 
maghiarul gubo nu putea să trecă 
la Români în băbâi, ci ar fi remas ex- 

clusiv bubâu saii boboi. 

De unde dară vine cuvintul ? 

"- Sub raportul formei, față cu cele 
“trei, varianturi vocalice: băbâă, bobouă 

şi bubâi, este sigur că cel mai vechiu 

e băbâi, iar cele-lalte se datoreză trep- 

tat numai acţiunii labialisatâre a celor 

doi b. 
- Sub raportul sensului, băbâ însem- 

n6ză o manta lungă, urici6să 

şi p&râsă. 
Sciindu-se nuanţa cea pejorativă, 

propriă cuvîntului babă, mai ales 

atunci când i se dă un sufix bărbă- 
tesc că în „babaş, „băban“, „bă- 
boiu“, — lungul, uriciosul şi p&rosul 

băbâă, printr'o metaforă lesne de în- 
ţeles, nu este alt ce-va decât babă 
cu sufixul augmentativ -â4i: sintem 

dară departe de gubo, ca şi de 

bombyăx.   

Acâstă etimologiă, atât de simplă, 

se mai întăresce prin împregiurarea că 

în multe localităţi flăcâii şi bărbaţii 

cei tineri se feresc de a purta bă: 

bauă, reservânâu-le bătrânilor. 
Aşa despre Ardelenii din Răşinar, 

d-na Aurelia Goga (Silv. Moldovan, 

Ţara n6stră p. 127) dice: „Mai pârtă 

cei mai bătrâni vara aşa numitul bo- 

boii, o haină lungă, n6gră, cu mâne- 

cile fârte lungi, făcută din pănură de 

casă; boboul se pune numai pe umeri, 

fără a] îmbrăca pe mâneci, fiind ace- 
lea fârte lungi. Cei tineri nupârtă 

boboi. 
Apoi la Ardelenii dela Avrig (ibid. 

174) mamele îmbracă pe copii cu o 

„sarică mică“ numită buboi şi bu- 

boiaş. 
Un om sat un copil cu băbâi are 

pe deplin înfăţişarea cea informă a 

cozonacilor numiţi babă, când sînt 

bine crescuţi (v. mai sus p. 2278), sai 

a acelor figure de psâtră în felul „Ba- 

bei-Dochiaf, forte numerâse pe mo- 

vilele din Rusia meridională şi pe cari 

poporul le numesce babe. 

v. Babă. — ări. — Sarică. — Seghe. 

Tundră... 

Băbenesc. — v. Băbenu. 

Băbeni, s.- m. plur.; t. de Gâogr.: 

nom .de certains villages en Valachie. 

In Moldova, pare-mi-se, nu există nici 

un sat numit Băbeni, ci numai în Mun- 

tenia, şi mai ales peste Olt. 
Act din 15783 (Doc. Rom. Il No. 35 

în Arch. Stat. din Buc.): „adecă eu 

Evtemie egumenul ot Bistriţa cum să 

se ştie &am cheltuit pre iazul de moară 

dela Băbeni...“ 

Zapis oltenesc din 1644 (Doc. Rom. 

I No. 309 în Arch. Stat. din Buc.): 

„Adscă noi fi&ori Zahariiai log ot Bă- 

benii anume Prâda post şi Iscrul post 
şi Zahariia, scrisam acesta al nostru
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zapis ca să fila d6.mare crediinţe la 

măna păriîntelui Stefan dela mănăstire 
0t Coziia, cum să să ştie că am vă- 
îndut ocina, dâla, Frăsinet partâ nostră 

toată,..€ 
Al zapis din 1645: „dela fecorii 

Zahariei log ot Băbeni anume dela Za 

hariia, şi dela Ionii peh şi Iserul...“ 
Opisul veniturilor mănăstiresci din 

1827: „mănăstir6 Băbeni sud Slam 
Rămnic, închinată la velă ot Ioanina“. 

Băbeni, plural dela Băb6n, însem- 
-n6ză literalmente „locuitor din Baba“ 
sat „venit din Baba“. Ar fi intere- 
sant de a urmări localitatea Baba, 

de unde. se trag Păbenă. 
v. Băbenu. . 

Băbenu (plur. Bâbend), n. pr. m. 

pers.: nom dune famille noble vala- 

que. La feminin Băb6ncă. Băbeni, 

boieri de a doua mână sai mai mult 

moşneni, se par a fi fost din districtul 

Vălcii, vecini cu Oteteleşenii. 
In lungul şi interesantul testament 

al vornicului. Ilie Oteteleşenu din 1732 

(Cond. Mss.. a mănăstirii .Harezul, în 

Arch. Stat. din Buc, f. 571): „pâtece 
de moşie de pen prejur ce mai am de 

cumpărături :. Gergeni jumătate din 

parte mătuşii mâle Ilinca, în Zbărcio- 
geni dela Barbul . Cojocariul, în Mere- 
şani: dela -Stroe Băbenul din. Băbeni 

i. dela Radul Berendei... 

- Crisov muntenesc dela Mihaiu Raco- 
viţă din 1742 (Cond.. Mss. a mănăstirii 

Vieroşul, în Arch. Stat. din Buc. f. 
19): „şi s'au scris hrisovul acesta în 
anul Gintăi într'a doao domnie a dom- 

niei msle aici în oraşul scaunului în 

Bucureşti de Mihai logofăt Băbenul...“ 

- Intr”un alt crisov din acelaşi an (Conă. 
M3s. a, mân. Nucetul, în Arch. Stat. f. 
61): ;Mihai logofătul feciorul 'Tomei 

Băben“... 

„, Adjectivul băbenesc, probabil „PTo- 

  

prietate a unui Băbenu, ne întimpină 

în următorul zapis muntenese din 1669 

(Cond. Mss. a mănăstirii Vieroşul, în 

Arch. Stat. din Buc. f. 69 b): „Adică 

eu Marco den Vulpeşti, feciorul lui 
Slav, scris'am acest al mieu zapis să 

fie dă credinţă la măna jupănului Fie- 

răi vel logofăt, ca să să ştie că am 
venit eu dă a m6 bună voe li dum- 

n6lui dă m'am vândut rumăn drept 

trei mii dă bani gata, şă m'am vân- 
dut eu dă a m6 bună voe şă cu toţi 

feciorii miei şă toată part6 m6 dă, 

ocină, care o am cumpărat dăla mătu- 

şă-m6 Călină dăn funiia băben6scă...“ 
v. Băbeni. — Slăvitescu. 

1-Băbesc, -6scă, adj.: de vieille, 

appartenant aux vieilles; altmitter- . 
lich, altweiberhaft,. De felul cum fac, 

saii de felul cum cred babele. Tot- 
dWa-una -se întrebuințeză cu o nuanţă 

de despreţ, 
Laurian-Massim : „port băbesc; vorbe 

băbesci“, . 

Noul Testament din Bălgrad, 1648, 

Paul. ad Tim. 1, IV, 7: 
fara, de cuvin- 

tele spurcate - şi. 
băbeşti . te l6pă- 

dă... 
„In contextul grecesc: 

uuSYows .. . 

Cantemir, Ist. leroglif. (Mss. în Acad. 

Rom. p. 70): „Că voroava frumoasă 
la cei cunoscători de n'ar mai sfirşi, 

încă. mai plăcută ar fi; iară cei necu- 

noscători mai tare duleâă în basnele 

băbeşti decât în sentenţiile filosofeşti 

află...“ | e 
Acelaşi, Chron. [, 299: „...să ispi- 

tâscă: custura este în tâcă? şi de este, 

oare sabie slujitorescă ? şi tăi6să este? 

au tâmpă custură băbască, şi numai 

de covăţi răzătoare este?... 

Aci se pâte observa că femininul bă- 

Ineptas autem 

et aniles fabu- 

las. devita... 

voaideis
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bescă se rostesce pînă astădi în Mol: 
dova, băbască, întocmai ca la Cantemir. 

A. Odobescu, Scrieri t. III p. 245: 
„Aşa îl învățase jupânsa Albina, care 
se pricepea la tot felul de farmece bă.- 
besci 

v. Babă. — Băbesce. — Băbescă. 

Băbesc (bb, bâbire), vb.; 10. as- 
sister les femmes qui sont en travail 
d'enfant, exercer la profeşsion de sage- 
femme; 20. 6tre vieille femme, vivre 
comme une vieille femme, 

In primul sens, bâdesc = serb. ba- 
bim „obstetricem ago“ se dice în Bă- 
nat, unde substantivul babă are în- 
țelesul de „sage-femme“. Sinonim cu 
al nostru moşesc. 

Dicţionarul Mss. bănăţân circa 1670 
(Col. 1. Tr. 1888 p. 426): „Băbesk = 
obstetricor“, 

In sensul al doilea cuvîntul se în- 
trebuinţâză la toţi Românii. 
Laurian-Massim : „A băbi, a petrece 

etatea de babă, a fi babă. De ex.: 
mulţi ani a mai băbit şi astă muiere!“ 

v. Babă. — Mogesc, 

Băbescă, s. f.; t. de Botan.: va- 
ri6t6 de raisin. Se întrebuinţâză mai 
ales în regiunea Tecuciului, unde se 
dice şi „p6.mă băbescă“. Nu este alt 
ce-va decât adjectivul bă bâscă sub- 
stantivat prin sub-înţelegerea „p6mă“. 
Rostivea obicinuită moldovenâscă este 
ba bască, 

„Varietăţile pomei negre sînt: bd- 
bască, tare, păsărâscă şi cornă (C. Dă- 
măcescu, Tecuciu, c. Visuresci). 

„Un fel de strugure se numesce 
pomă bâbascâ“ (A. Negri, Tecuciu, c. 
Poiana). 

“ „POma băbască este cu b6bele mari 
negre“ (G. Bunescu, Tecuciu, c. Bră- 
hăşesci). 

„Băbescă este o pâmă nâgră cu b6-   

bele rare...“ ([. Chirvăsuţă, Tecuciu, c. 
Tonăşesci). 

E interesant sinonimul: pâmă 
crăcană, 

" „POmă băbescă sati crăcană“ (preut 

I. Călugărânu, Tecuciu, c. Movileni). 

v. Băbesc. — Crăcană. — Strugur. 

Băbesce, adv.; „en vieille femme, 
comme une vieille“ (Pontbriant). A 
face, a vorbi, a se purta ca o babă. 
Eşti f6tă tinără şi totuşi te *mbraci 
băbesce. Nu mai vorbiţi băbesce! 

v. Babă.— Y:Băbesc. 

Băbică (sans pluriel), s. f.; t. famil.: 

petite chăre vieille. Deminutiv din ba- 

bă. Sinonim cu băbucă, darcuo 

nuanţă şi mai desmierdătâre. Cihac şi 

Laurian-Massim nu cunosc pe băbucă, 

ci numai pe bâbică. 

v. Băbucă. — -ică, 

Băbiciu, s. m.; n.pr., t. de G6ogr.: 

village dans la Petite-Valachie. Comună 
mare în districtul Romanați: „Mai 

multe măguri încongiură satul, şi aprope 

de Olt se observă nişce ruine, de sigur 

romane“ (Locustenu, Dicţ. 35). 
v., Babă. — Babiciu, : 

Băbire | 

„— v. 2 Băbesc. 

Băbit | 

Băbiţă (plur. băbiţe), s. f.; t. famil.: 

petite châre vieille. Deminutiv din 

babă. Sinonim cu băbuţă, dar cu 

o nuanţă şi mai desmierdătâre. Cihac 

şi Laurian-Massim nu cunosc pe bă- 
buţă, ci numai pe bâbiţă. 

v. Băbufă. — -iţă. 

Băbdiu. — Baboiu. 

2Băboiu: (sans pluriel), s. m.; t. 

famil.: vieille. virago; femme âgee,
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grande, robuste et mâchante. Sinonim 
cu hârcă. Format din babă prin su- 
fixul augmentativ -oiu de gen bărbă- 
tesc, întocmai ca „fătoiu“ din „fetăt, 
probabil chiar după analogia acestui 
din urmă. 

I. Crângă, Poveşti I, 97: „Hirca, 
nu dor că șoptia și îmbla câtinel casă n'o 
audă împăratul, ci avea grijă să n'o audă 
din odaia de alăturea un credincios al 
împăratului, care în tâte dilele îmbla 
cu dinsul la vînat. Şi cum s'a, depăr- 
tat băboiul de acolo, nenorocita dru- 
mâţă a îngenunchiat lîngă patul soţu- 
lui ei...& 

v. Babă. — Fetoiu. — -0u, 

Băborniţă (plur. băbornițe), s. f.; 
i. famil. : vieille sorciăre, vieille femme 
laide et acariâtre. Băborniţă prin su- 
fixul -niţă, ca şi băbârcă prin sufi- 
xul -că, Saii format de o potrivă 
dintr'o tulpină babură, care se recu- 
nosce şi la Serbi 6răşi într'o composi- 
țiune: baburina (Karadzi), pe când 
simplul babură sa perdut şi acolo, 
dar s'a păstrat în dialectul sloven: 
babira „ein verăchtliches Weibt 
(Murko). 

O băbârcă este mai puţin rea şi 
slută decât o băborniţăi. Cihac (I, 4) 
grămădesce la un loc: „băbăchi e, 
băbârcă, băbătie, băbică, pă. 
biţă, băborniţă, băbuşcă“, tote cu 
aceiaşi explicaţiune de „vieille femme“, 
deşi numai „băbică“ şi „băbiţă“, mai 
bine băbucă şi băbuţă, se pot con- 
sidera ca equivalente, iar cele-lalte tâte 
(observâm că „băbăchie“ nu este de- 
cât o variantă fonetică pentru -„bă- 
bătie“) se deosebesc fie-care una de 
alta prin nuanţe de sens forte carac- 
teristice, cari româniseză aşa dicând 
prototipul slavic babă. | 

Imaginea, poporană a iadului :   

Increduţii satului 

Tăiau lemne dracului, 

Şi juratul satului 

Căra apă dracului, 

Iar vornicul satului 

Ținea talpa iadului; 

Băborniţa dracului 

Ce iea mana vacilor 

Era calul dracilor: 

Doi-spre-dece mil-o ţinea, 

Ş6ua pe dinsa punea... 

(Marian, Satire popor., 79). 

Alexandri, Chiriţa în provinciă, act 
II se. 4: 

Val! băborniţă bătrână, 

Bine că te-am pus la mână, 

Cum te-oiu mai suci!... 

I. Crângă, Poveşti 1, 99: 

»— Dâmne, stăpână, Dâmne! Ce-am 
vădut ei! Femeea ceia are acum o 
tipsiă de aur şi o cloşcă de aur, cu 
puii tot de aur, așa, de frumoşi de “ţi 
fug ochii pe dînşii! 

„Băborniţa, cum aude acâsta, pe loc 
trimite s'o chieme, dic6nd în gândul 
sei : 'după ce îmblă ea, nu se mă- 
nâncă... 

„Și cum vine străina, h6nghina 

pune mâna şi pe tablaua cea de aur...* 
Rădulescu-Niger, Rustice, III, 11: 

„Toţi se scutură, se spală; toţi alârgă 

de pe unde erai la muncă şi se înşi- 

rue, jos pe 6ârbă, de 'naintea a doue 

rînduri de făşii de zăblâi. E masa ob- 
ştâscă. O bâborniţă le-aruncă din grabă 
o halcă de mămăligă, la faţă nu prâ 

aidoma aurului ; un isprăvnicel le îm- 
parte rachiă....“ 

v. Babă. — Băbârcă, 

Băbucă (sans pluriel), s. f.; t. fa- 
mil.: petite chăre vieille. Deminutiv 
desmierdător din babă. Sinonim cu 
băbuţă, dar însemnând o vristă mai 
înaintată. Termen desmierdător pentru 
femei bătrâne drăgălaşe.
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Albina Carpaţilor 1879 p. 332: „Cana 

se vede mirâ6sa aședată în mijlocul 

casei pe un scaun cu perină, atunci 

drept că nici n'ar sci pe ce lume e, 

de n'ar trezi:o băbuca cea bătrână, 

care aduce o câpă frântă şi i-o dă pe 
la ochi ca să plângă niţel... 

In Moldova se aude şi o formă mai 

desmierdătâre băbue, după analogia, 

lui „dudue“ din „duducăt. 
v. Babă. — Băbuţă. — Băbuşcă. 

Băbue. — v. Băbucă. 

Băbureză, vb. impers.: il pleut ă 

grosses gouttes. 

v. Babură. 

Băbuşcă (plur. Băbugce), s. f.; 10, 
t. famil.: petite vieille, chăre vieillotte; 

20. petit oiseau chanteur vieilli, qui ne 

chante plus; 30. t. de Zool.: trăs petit 

poisson en general, alevin, perca, fluvi- 

atilis; 41. t. de Botan.: sorte d'herbe. 

Deminutiv din babă, în genere cuo 

nuanţă desmierdătâre. In primul sens 
e sinonim cu băbuţă, cu băbucă, 

şi cu băbătiă,; în sensul al treilea, 
cu baboiu sai baboiaş, cu ple- 

„Vvușcă, cu petroşel.etc. 
10. Băbuscă „chăre vieillotte“.: 

Vorbind bărbatul cătră sai despre 
nevâstă-sa : - 

I. Crângă, Poveşti ], 75: „Slavă ţie, 

Dâmne! dise moşnâgul, că pot să duc 

şi babei mele o: mângâiere! Mai sciă 

ei! Pote ori că Dumnedeii ori că dra- 
cul i-a dat în gând, ieri nâpte, de una 

ca asta. Şi cum ajunse a-casă, dise: 

iaca, măi bâbugcă, ce odor ţi-am adus 
ei !...* 

Ibidem I, 111: „...biâta băbugea lui 

era une-ori și răzbucurâsă în sufletul 
ei să ”]. vadă cum la vede urnit de 
a-casă. Se vede lucru, că şi moş Ni- 
chifor era făcut pe drumuri...“. 

BĂBUŞCĂ 
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Ibitem p. 135: 

Sărmana băbuşca mea, 

Fie bună, fie rea, 

Am să ţin casă cu ea!... 

P. Ispirescu, sn6va, „Câtea 'n verdă“ 

(Col. 1. Tr. 1882 p. 127): „Cei faci tu 

fâmei? că S&rbul nu putea dormi. In- 

cepu iar să strige: 

„— Babo, babuşcă ! Sc6l' de'mi dă 

ce-va de mâncare, că mă sfirşesc. de 
tot...“ 

Vorbind prietenesce cătră sait despre 

o femeiă bătrână în genere: 

La Jipescu, Opincaru p. 44, o con- 

vorbire de ţerani: | 

p— «. Îţi cat la obraz, “aci ţi Paş 
terfeli ! 

up— Dăi d81 lasă, băbugeo ! 

p— Că ia tacă'ţi fleânca şi ţie, Stâr- 

ceo! Nu vedi că 'mi crapă hierea 'n 

mine d8 supă&r şi dă ciudă ?...« 

Balada „Voicu“: 

— Uiuiu, bâbuşca mea, 

Ce mal cauţi pe-acolea ? 

— Am venit Val mei fecior, 

Ca să” iei să mi'l însor... 

(Sevastos, Cânt. mold. 309), 

Despre bătrână mică şi drăgălaşșă, 
la Rădulescu-Niger, Rustice, III, 39, 

tabloi de copii: 

Se jâcă de-a boteril, şi tot ca ei se cârtă; 

Ca doue mici băbusce se pup, apol se 6rtă; 

Şi fuga vin la mine ca basme să le spun.. 

20. Băbușcă „petit oiseau vieilli“, 

termen desmierdător ca şi în. sensul 
de mai sus. 

G. D. Teodorescu, Poesii populare p. 

123: „Babugcă se numesce sticletele, 
scatiul şi ori-ce pasăre îmbătrânită, 
care nu mai cântă...“ 

Basmul „Sărăcia din casă“ (Ispirescu, 

Legende p. 209): „Şi d'atunci a remas 
de vinătorii sint săraci, fiind-că "şi perd
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vremea prin colții de pâtră, prin mă- 
răcini, umblând tâtă diua pînă să îm- 
pusce şi ei câte vr'o babuşcă de nu 
sciii care păserică,..“ 

30. Băbuşcă „alevin“. 
Laurian-Massim: „Bdbugşcă, pesce mic - 

şi mărunt = baboiu, plevuşcă.“ 
Acâstă formă în loc de baboiu se 

întrebuințâză mai ales în Dobrogea (N. 
Ludovic, Dobr., ce. Niculiţel), unde se 
aude însă și băboiu (G. Eftuşescu, 
Dobr., c. Ciobanul). 

4%. Babuşcă „sorte Gherbe“. 
Termenul se aude mai cu samă în 

partea de jos a Moldovei. | 
»Băbuşca este un fel de 6rhă cres- 

când forte d6să, pînă la înălţime de 
11 c.m.“ (preut G. Rotariu, Tutova, 
c. Grăjdeni; C. Bumbar, Tut., e. Bur- 
sucani; D. Arghirescu, Covurluiu, ce. 
Moscu; preut T. Jalbă, Tecuciu, c. 
Corod). 

Să mai adăngâm în trâcăt că între 
numiri de oi ia Valachii din Moravia 
se aude babuşca şi babana, (T. Bu- 
rada, Călăt. la Rom. din Mor. p. 19). 

v. Babă. — Babană. — Raboiu. — Bă. 
bătiă. —- Băbucă. — Băbuţă.., 

Băbut. —vy, Car. 

Băbuţă (plur. băbuțe), s. f.; î. fa. 
inil.:. femme marie âg6e, mais co- 
quette. .Deminuiiv desmierdător din 
babă. Băbufa e mai tînără decât bă.- 
buca; ba încă fetele mari sînt dis- 
puse a privi ca băbujă pe oti-ce femeiă 
măritată. 

Cântec din Moldova: 

Frungă verde de-alunică, 
Ce să facem noi, fetică? 
Câţi flăcâi ni se rădică,. 
Toţi băbuţele "i apucă ; : 
Să ne strîngem fete multe, 
Să dâm răvaşul la Curte; 
Să 6să răvaşul bun — 
Să dâm la babe surgun... 

(Sevastos, Cânt. mot, 154). 

  

  

In jocul copilăresc „d'a-luminărica“ : 

— Und te duci, băbuţă? 

— La bisericuţă. 

— Să mergem şi noi? 
— Haide, măiculiţă ! 

Dar nu care-cum-va 

Să faceţi pe drum ceva. 

— Nu, Băbuțo, nu... 

(G. D. T., Poes. pop. 1%), 

v. Babă. — Băbucă. 

“Bâc, s. m.; n. pr. pers.; nom de 
famille. Intre numele de familiă la 
Moţii din munţii Ard6lului, Frâncu și 
Candrea, (Românii din munţii apuseni 
p. 117) pun: Bâcu. De asemenea în 
Moldova, există în districtul Sucevei 
nume ţerănesc de familiă: Bâcu (Şe- 
dătorea 1893 p. 13). Bâcu, adecă Bă. 
cul, este forma articulată din Bâc. 

Un deminutiv din acest nume este 
Bâce, articulat Bâcea, format ca 
„Petre“ din „Petru“, „Sturde“ din 
„Sturd“ ete. Act moldovenesc din 1610 
(Arch. ist. I, [ p. 22) despre nesce sate 
dela munte: „oameni buni şi bătrăni 
din megiiaşi, anume Vasilie din Ure- 
cheni şi Pătraşco aprodul de acols și 
Băcia (Bmua) cel mai bâtrân de 
acol6...“; iar maijos: „Băc6 (hmuk)...“ 

Un augmentativ sau intensiv din 
Bâc ar pute să fie numele personal 
Băcan. Zapis muntenese din 1662 (Cond. 

Mss. a mănăstirii Vieroşul, în Arch. 
Stat. din Buc., f.69): „Adică noi me- 
giaşii ot Unghiiani anume Man6, Bă. 
can i Stan ot tam, care am fost ho- 
tarnici la moşiia satului Vulpeştii cu 
Radu logofat, Dudescul,..& . 

V. -an, 
Din: Băcan, dacă nu din vre-un 

nume topic Bâc, vine vechiul sat 
Băcani în Moldova. lon Neculce, Le- 
top. Il, 265: „strinsu-s'aii toţi feciorii 
lui Gavriliţă, şi cu alţă boieri mulţi de
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țara de gios la nunta lui Ioan Paladi, 
la Băcani din sus de Bărlad...* 

Pote de asemenea din Bâc, ca o 
formă, amplificată sai compusă, se va 
fi trăgând numele personal Băcălae. 
Zapis muntenesc din 1692 despre o 
moşiă din Romanați (Cond. Mss. a mă- 

năstirii Vieroşul, în Arch. Stat. din 

Buc. f. 110): „din măgura Ciobanului 
la poiana Dracei, din poiana Dracii pe 
den sus den grindul lui Băcălae pănă 
la, Făntănele...“ 

In fine, tot din Bâc, de nu cum-va 
din Baciu (v. Baciu), derivă numele 
mai multor sate Băcesci şi Băceni, 
ba şi Băcioii, atât în Moldova cât 
şi 'n Muntenia. 

Acest; Bâc să fie 6re slavicul Ge 
„taur“ ? La Slavi Bac ca nume pro- 
priii personal nu e rar, mai ales în 
Rusia şi în Bohemia (Moroskin, Caa- 
Banckiii umenocaoBr p. 31). Cu tâte as- 
tea, Bâc la Români ar putâ să fie forte 
bine de originea turanică, dela Pece= 
negi sai dela Comani, căci în dialectul 
djagataic bek însemnâză „tare, înde- 
sat“, de unde —după cum se va veds 
mai jos — graiul românesc a format 
pe băcsaiu, băcsâii, bâcsesc şi 
băcuâţă. 

Atât în Moldova, cum şi în Ţera- 
Românsscă, se află sate cu numele Bâc 
(Prundescu), afară de riul Bâc în Ba- 

„ sarabia, despre care se vorbesce pe 
larg la locul seii. Ca și numele perso- 
nal, acest nume topic pâte să fie sla- 
vic, dar ar put să fie şi de vre-o altă 
proveninţă, fie-care cas concret trebu- 
ind a fi supus unei cercetăţi a-parte. 

v. 2 Bâc. — Băcilă. — Băcioc. 

”Bâc, s. m.; t. de Gâogr.: Byk, 
petite riviăre en Bessarabie, trâs re- 
marquable sous le rapport archâolo- 
gique. Riul Bâc, care sar put6 dice 
mai mult riuleţ, îşi tea începutul în   
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partea cea muntâsă a Basarabiei de 
sus, trece pe lingă Chişinâii şi se 
vârsă în Nistru lângă satul numit 
Gura-Bâcului. E mocirlos, şi 'n multe 
locuri scade de tot în timpul verei. 
Se pare însă că în trecut Bâcul -era, 
mai mare. 

Miron Costin, Letop. 1, 345: „Ră 

măind Ghica-Vodă numai cu boierii, 
n'aii cutezat să mai zăbăvâscă la Lă- 

puşna, ce ai purces pre Bâc spre Ti. 

ghinea pănă la Luţeni...“; şi mai jos: 

„Sai mutat şi Ghica-vodă de pre Bâc 
spre Botna...“% 

v. Botna, 

Pe timpul când partea de jos a Ba- 

sarabiei aparţinea, Tătarilor şi se nu- 

mia Bugiac, Băâcul era forte apropiat 
de hotarul tătăresc, și une-ori Tătarii 
il şi usurpai dela Moldoveni. 

Nic. Costin, Letop. II, 49: „Tătarii, 
cari s'aii fost tras de şi-aii fost făcut 
Giaun-Mărzea şi cu alți Mărzaci sate la 
ţinutul Lăpuşnii, din gios de Chişânăi, 
pe de îmbe părţile de Bâc, încă ai lă- 
sat locul ţării și ai lipsit de acea stă- 
pânire,..“* 

Dacă noi am av6 în vedere numai 
monosilaba B-A-c, originea acestui nume. 
ar remân€ forte obscură, căci mai în“ 

tâtelimbile se pot afla asemenea monosi- 
labe, ba chiar în terminologia geografică, ' 

de exemplu germanul Bach, vechiul 
engles beck „păriii“. Din fericire, există 

un mijloc metodic de a găsi etimologia 
Bâcului. Cea mai veche menţiune de- 

spre acest rii, pe care o cunosc eii, ne 
întimpină în crisovul lui Alexandru 
cel Bun din 1420, publicat de Venelin 

(Buaxo-6ozraperiu rpaxaru p. 61), unde 
de doue ori acest rii este numit Bâ. 

coveţ: „na BHKOBnn“, ceea ce în- 
lătură ori-ce altă origine a cuvîntului 
decât numai acea din slavicul 6sr&% 

„taur“, căci Bâcoveţ este o forma. 
țiune exclusiv slavică din 651% prin
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forma, adjectivală 6s1ko8%5 „al tau- 
rului“ cu sufixul deminutival -e ms. 
Astădi un păriii ce se vârsă în Bâc 
se chiamă Bâcoveţ. Pâte că şi cri- 
sovul lui Alexandru cel Bun va fi avut 
în vedere anume acest păriă ; în casul 
de faţă însă acesta este indiferent, de 
vreme ce deminutivul Băcoveţ, fie 
el nume al riului, fie al păriului, nu 
pote să derive decât din slavicul Eu ks. 
Bâcoveţ însemnâză literalmente „al 
tauraşului“, jar simplul Bâc — taur“. 
Acest nume, negreşit, trebuia să fi avut 
din capul locului o legendă a sa, după 
cum are, bună-6ră, isvorul „Vaca-ba- 
pei“ din Nâmţ, satul „Bourenii“ din 
Bucovina etc.; o legendă din tim- 
pul când, după cum vom vede mai la 
vale, Basarabia de jos era ocupată 
de triburi slavice. Un vechiu nume 
de rii Bâc, Brns „taur“, se găsesce 
şi 'n Rusia meridională, tocmai în ve- 
cinătate de un alt rii numit „apele 
oilor“: Ogeusn-ogri (Kanra Borsmoii uep- 
mer, Moscva 1846 p. 88), care cată 
să fi avut şi elo legendă asa, de astă 
dată cu „6iă“ în loc de „taur“. 

V. Boureni. 
Intr'un crisov dela Iliaş-vodă, scris 

la 1486 în Vasluiu (Hurmuzache, Do- 
cumente t.1 part. 2 p. 870), se citesce 
nu Bâcoveţ, ci Bă: 

  
...H Hă H'rkuak 

MERS  Bporoauu 

NOHHME, DAE Ka- 

MEN CTOH'TPE, NI0- 
Buitue OueAoRo 

MECTO, H EAUSK 

Biuk8 no 'ron ero- 
pont na. Acaun8 

1po NaAder nporna. 

SIxsauiega Kemene- 

EA SV Kp&hHuu, 

TAE £c TaTapekaa 

CEAHUIA ,  NpO'TrHR 
Ateka,..   

„Şi pe Ichel în- 

tre Crotolci mai 

jos, unde stă p6- 

tra, mai sus de 

locul lui Oțel, şi 

linga Bâc de ceia, 

parte în valea ce 

se pogbră în faţa 

Chişinâului lui 

Akbaş spre făn- 
tâna,unde sînt să- 

liştele tătăresci, 
în faţa păduricii...   
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Partea finală e tradusă latinesce de 
d. profesor Kaluiniacki așa, : „et prope 
a Byco ex hac parte secundo fluvio, 
qui contra Acbasevum Chesenevium in 
Fontinam cadet, ubi coloniae Tataro- 
rum sunt, luco ex adverso...* 

Dacă numele Bâc n'ar fi slavic, de- 
minutivul cel poporan din. el ar suna 
Bâculeţ, ca în „lăculeţ“ din „lac, 
„riuleţ“ din „rit“, ete. 

Slavic însă este aci numai numele, 
şi nu prin nume Bâcul are:o impor- 
tanţă istorică, ci printr'un monument 
dintr'o epocă immemorială, cu mulţi se. 
coli mai veche decât prima, apariţiune 
a Slavilor pe ţermii Dunării, 

Acel monument se chiamă. în po- 
por Cheile Bâcului. 

Iată textul lui Cantemir (Deser. Molg, 
ed. Papiii, p. 15): „Kissnou, ad flumen 
Bycul, non magni momenti urbecula. 
Haud procul ab ea, conspicitur series 
maximorum lapidum, ita in recta linea 
dispositorum, ac si humana industria 
illuc essent collocati. At hoc credere 
im pedit et ipsorum lapidum magnitudo, 
et spatii,-per quod extenduntur, longi- 
tudo. Continent enim aliqui trium aut 
Quatuor ulnarum spatium in tetragono 
eorumque series trans Tyratem usque 
ad Crimaam. pergit. Vernacula lingua 
kieile Byhului vocant, diabolorumque 
opus esse rustica refert simplicitas, 
obstruere amnem Bycul conjuratorum. 
Certum, aliquot principes alveum hu- 
jus amnis, qui longo tractu inter montes 
decurrit, obstruere tentasse, quo vicina, 
loa, non nisi secandis foenis apta, in 
lacum converterentur, at nunquam 
opus potuisse perlicere“, 

Adecă : 
„Chişinâă, lîngă rîul Bâc, este un 

târguşor fără însemnătate. Nu departe 
de el se vede un şir de petrdie forte 
mari, aşedate în liniă dr6ptă, ca şi când 
le-ar fi pus acolo meşteşugul omenesc,
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deși acâsta nu se pote crede atât din 
causa, mărimii lor, precum şi din acea 
a mărimii spaţiului pe care ele se în- 
tind. În adevăr, unele din acele petrâie 
sînt nesce patrate de trei. sai patru 
coți, şi şirul lor, trecând peste Nistru, 
merge pină la Crim. Locuitorii le nu- 
mesc cheile Bâcului, şi naivitatea, ţă- 
vânsscă crede că ele sint. opera draci- 
lor, cari ai voit printrinsele să as- 
tupe riul Bâc. Ce -e dreptul, unii prin- 
cipi plănuiseră de a face un lac prin 
astuparea albiei acestui rii, care curge 
pe o lungă întindere între munţi pe 
un pămînt bun numai pentru fineţe, dar 
acel plan nu sa pus nică o dată în lu- 
crare....€, 
„Iu povestirea lui Cantemir este o 

lipsă. 

EI nu ne spune: de unde anume se 
începe şirul de petrâie? Dela Chişinâii? 
sai nu cum-va înainte de Chişinâi de- 
la Prut? 

Legenda despre astuparea Bâcului - 
prin acele petrâie, legendă audită la 
Chişinâii, face a conchide că unde-va pe 
aprope de acolo acele Chei treceai 
de pe un mal al Bâcului pe cela-lalt 
mal, adecă obstruiai riul. 

Cât se atinge de afirmaţiunea, că 
şirul de petrâie inaintâză nu numai 
pină la Nistru, dar încă trece Nistrul 
mergând pină la Crim, acesta urmâză 
a se cerceta în Rusia meridională; 
putem totuşi să spunem mai de 'nainte 
că ori-ce sar constata, pe acolo, resul- 
tatul nu va sgudui conclusiunile stu- 
diului de faţă. 

In urma lui: Cantemir, cestiunea 
Cheilor Bâcului a fost atinsă nu o 
dată. 

La 1781, Sulzer (Gesch. q. transalp. 
Daciens, 1, 405), după ce reproduce 
cele din Cantemir, dice că acel mura 
putut să fi fost construit sai de Avari, 
sai de Romani, sai de Goţi, adecă nu 
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se rostesce de loc, mulţumindu-se a, 
protesta că nu este o operă a dracu- 
lui: „Bei einer von diesen Gelegen- 
heiten sind diese Steine sicherlich dahin 
gekommen, und weil es seither nieman- 
den daran gelegen war, sie Wegzu- 
schaften, dorten liegen geblieben, ohne 
dass man den 'Teutel darbey zu bemii- 
hen nothig gehabt hătte“. 

Puțin după aceea, colonelul rusesc 
Meier din timpul împărătesei Ecate- 
Tina vorbesce despre Cheile Bâcului 
ce-va alt-fel decât Cantemir. Ei le nu- 
nesce (Onncanie Ouakosckia semn, Pe- 
terb. 1794 p. 126): „cărare de pâtra, 
care dintr'o parte atinge Bâcul, iar din 
cea-laltă merge. pe o întindere destul 
de mare şi se perde lingă Orheiu“ 
(nanennaa crez&ka, EDHUMEIKaNOIIaACcA ce 

OAROi cropont K5 HEY, a C5 Apyroi 
10 AOBOAGEO BEAHEONS NpOAOL:eRIN TEparo- 
masca noa Opxtenr). Meier crede că 
ac6stă construcţiune u fost făcută de 

„1on Huniade spre a trage hotar între 
Moldova şi Basurabia,— o ipotesă cu 
totul absurdă, asupra căriia noi nu ne 
vom opri. Meier vorbesce despre Cheile 
Bâcului numai de pe audite şi fără a 
se fi uitat măcar pe o chartă geogra- 
fică, unde ar fi vădut că Orheiul este 
despărţit de Bâc prin alte două riuri: 
Ichel şi Reut,. 

La începutul secolului nostru, Grecul 
Dimitrie Philippide, altfel dis călugărul 
Daniil, vorbesce şi el despre acâstă 
construcţiune, pe care o asemă&nâză cu 
zidurile ciclopice, dicând că Românii o 
numesc nu numai Cheile Bâcului, 
dar şi „Cheile Reutului“: „Fei Arcuxov- 
ovi xai Ksi Ptovroviovi“ (/'eoyogixov 
7iis Povpovvias p. 57). Ca şi colonelul 
Meier, Philippide n'a înţeles ceea ce 
audise dela alţii. El nu scie bine 
românesce, după cum dovedesce „Ki“ 
în loc de „Keiie“. Spunându-i-se că po: 
porul numesce zidul în cestiune „Cheile
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riului“, lui Philippide i sa părut că 
e vorba de „Cheile Reutului“, ceea ce 
constituă o imposibilitate topografică, 
de vreme ce între Bâc şi între Reut 
se află :la mijloc rîul chel, şi deci îna- 
inte de „Cheile Reutului“ ar fi trebuit 
să fie „Cheile Ichelului“. 

De aci poetul Constantin Stamati, 
care locuia chiar în Chişinâi, într'o 
notiță scrisă rusesce despre anticită- 
ţile Basarabiei (Bamacku Opecc. 06. Her. 
1850, î. II p. 812), gice: „Ca la trei 
verste mai jos de Chişinâi se vede 
un şir în liniă dr6ptă de lespedi forte 
mari, îngropate pînă la jumătate în 
pămînt, pe cari .locuitorii le numese 
cheile rîului Bâc. Acest şir de 
petre se începe dela Prut (or5 Ilpyra), 
construit în chip de părete (85 But 
erbaei), trece prin codrii Căprianei şi 
taiă în lat întrega Busarâbiă. Locui- 
torii însă din timp în: timp desgrâpă 
acele petre, astfel că vechiul zid 
se distruge (npeBnas crăna cia YEHU- 
TORaerca) . ..* 

Apoi căpitanul Zaătuk, în cea mai 
bună descriere statistico-geografică, a 
Basarabiei (BeccapaGcgai oGaacrs, Peter. 
1862, î. 2 p. 240), pe care o scrisese 
din însărcinarea guvernului rusesc ca 
ofiţer de Stat-major, gice: „Dela ac- 
tualul Chişinâă în direcţiunea, cătră 
Prut prin codrii Căprianei se întindea 
o dată un şir de lespegi pe jumătate 
îngropate în pămînt. Acele lespegi sai 
rai conservat încă în unele locuri, 
iar despre altele mai povestesc țăranii, 
cari le-ai luat rinduri-rînduri pentru 
trebuinţele lor. Nu cred că cine-va .se 
va apuca a dovedi că acele petre for- 
ma Gre-când un zid compact, din do- 
sul căruia vechii locuitori se vor fi 
apărat contra invasiunii răpitorilor ve- 
cină. Acele petre mergeaii fără între- 
rupere prin păduri, prin bălți şi prin 
ripe. După totă probabilitatea, ele ser- 
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via, ca şi şanţurile de pămînt, drept 
semne de hotar...“ Şi Zastuk adaugă 
în notă: In delimitările posteridre 
ale unor moşii monastiresci din Basa. 
rabia, mai ales ale celor din zâna cea 
pădurâsă a districtelor Chişinâii, Orheiu 
şi laşi, se menţionâză în acte şiruri. 
de petre sai lespegi, împlântate în 
pămînt şi r&mase din timpuri vechi“. 

Cu vr'o 40 de ani înainte de Zaăăuk 
visitase Basarabia diletantul rus Sviniin 
(Cennsune), care n'a făcut nici -o cer- 
cetare sciinţifică la faţa locului, dar 
căruia “i se vor fi povestit minuni de- 
spre Cheile Bâcului, aşa că în ca: 
pul bietului călător se făcuse o ade- 
vărată arababură: el ne spune că ele 

. formâză un crescet de munţi, unii 
trec6nd peste 1000 picidre de înălţime 
(apud Zastuk p. 43; cfr. Zan. Oa. Or. 
t. VI p. 179). 

Tot ca munţi fârte nalţi figureză 
Cheile Bâcului, sub ciudata desfigu- 
rare în „Kai JoGetry:ro “, în articolul 
lui Stiirmer despre Basarabia, publi- 
cat la 1838 în Enciclopedia rusâscă 
(Eanuknonegnuecriii Jleennons ţ. 2 p. 

- 304-— 308). 

In fine, după o notiţă manuscriptă, 
r&masă dela tâtăl mei, se constată 
că el-însuşi a vădut acele „blocuri de 
pstră, înfipte în pămînt“ aprope de 
Chişinâu, pe moşiile Petricani şi Ghi- 
dighiş,—singura indicaţiune topografică 
precisă, pe care o avem pînă astăgi. 

Din cele de mai sus, înlăturându-se 
mărturiile cele confuse ale colonelului: 
Meier şi a călugărului Daniil, precum 
şi fantasmagoria, cea orografică a lui 
Sviniin şi a lui Stirmer, al cărora folos 
este numai d6ră de a se sci că pe timpul 
lor se vorbia despre Cheile Bâcului, 
ne vor remân6 următorele date: 

a) Acest zid se începea la Prut, 
înaintă, de acolo spre răsărit prin ves- 
tiţii pînă astăgi codri al Căprianei,:
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trecea la nord de Chişinâii prin satele 
Ghidighiş şi Petricani, cari se află lingă 
Bâc, şi mergând înainte se isbia de 
malul Nistrului; 

b) Din zidul cel primitiv locuitorii 
de pe "npregiur răpiaii treptat petrdie 
ce le era de trebuinţă, aşa că construc- 
țiunea se desfiinţa mereu pe nesimţite 
şi, dacă n'a ajuns încă, dar este de sigur 
ameninţată de a ajunge peste puţin la o 
nimicire. totală ; 

c) Expresiunea lui Cantemir: „în 
linia drâptă€“ nu trebue să fie înțelâsă 
literal, de Gră-ce dela “Prut pînă la, 
Nistru, adecă dela apus spre răsărit sai 
vice-versa o liniă drâptă nu pâte să trâcă 
prin satele Ghidighiş şi Petricani tot-o- 
dată, căci aceste două sate sînt aşedate 
unul în priviaţa celui-lalt într'o direc- 
ţiune aprâpe dela nord spre sud. 

Prin liniă dreptă, „recta, linea“, Can- 
temir înţelege că peţroiele nu sînt 
aruncate întrun mod neregulat, ci că 
înfăţişeză ce-va având un rost, o di- 
recţiune. Dar ce fel de âirecţiune anume? 
Iată o întrebare de cea mai mare im- 
portanță în casul de față. Pentru a 
lega Prutul cu Nistrul trecând pe lîngă 
Chişinâii, sînt cu putinţă trei direc- 
țiuni: 10 o liniă ne'nchinată dela 
vest spre ost; 2% 0 liniă închinată dela 
sud-vest spre nord-ost; 30 o liniă în- 
chinată dela nord-vest spre sud-ost. 
Cursul rîului Bâc este în acâstă 
din urmă liniă: dela nord-vest spre 
sud-ost, In aceiaşi liniă este raportul 
între cele două sate Ghidighiş şi Pe- 
tricani. In sfirşit, tot aceiaşi posiţiune 
are Chişinâul faţă cu punctul unde 
riul Bâc se vârsă în Nistru. Putem 
dară, afirma, fără nici o sfislă, că con: 
strucţiunea numită Cheile Bâcului 
tăia în două părţi Basarabia nu pria- 
tr'o liniă dela vest spre ost, nici prin- 
ti'o liniă dela sud-vest spre nord-ost, 
ci printi'o liniă dela nord-vest plecân- 
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du-se spre sud-ost, ceea-ce se pâte re- 
presinta grosso modo prin următâ- 
rea, figură, în care săgsta indică apro- 
Ximativ punctul unde zidul trecea de 
pe un mal al Bâcului pe malul cela- 
lalt;: 

. 
RED 4 

ao, 

om 
tuă aaa 

13 

Acuma, preliminarele fiind limpedite, 
să cercetâm originea Cheilor Bâcului. 

Legenda poporană înregistrată de Can- 
temir, despre vracii cari ai grămădit bo- 
lovani pentrua împedeca cursul Bâculuă, 
este de o natură antropologică. Pretu- 
tindeni, fie la Români, fie la Germani, 
fie la sălbateci, se găsesc asemenea 
legende. Ori-ce construcţiune fârte veche 
şi neobicinuită, prin mărimea, sati prin 
posiţiunea sa, omul primitiv o crede a 
fi opera demonilor. Ast-fel la Nemţi 
se numesc „ziduri ale dracului“, „'Teu- 
felsmauern“, numerâse remăşiţe de. 
castre saii fortificațiuni romane, îm- 
prăştiate în Bavaria, în Wiărtemberg 
şi pe aiurea (Grimm, Deutsche Myth. 
p. 75, 500, 975). Profesorul Brandes 
(Die 'Teufel in den geographischen 
Namen, Lemgo, 1866) a strins o mul. 
țime de exemple de atari „construc- 
țiuni drăcesci“. Bună-6ră: nu departe 
de Molk pe Dunăre, între Linz şi Viena, 
sint blocuri de petr6ie, despre cari po- 
porul dice că le-a zidit dracul pentru 
a astupa Dunărea; sai: la Harz lingă 
Blankenburg se vede un zid de stânci, 
lungit cale de un câs şi despre care 
se povestesce că "i făcut de dracul 
pentru a despărţi moşia sa propriă de 
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moşia lui Dumnedeii. Aşa dară, fie 
un fenomen natural, fie o lucrare a, 
braţelor, destul numai ca, o grămadă 
de blocuri să fie antică şi extra-ordi- 
nară, pentru ca omul primitiv s'o 
atribue dracului. In privința Cheilor 
Băâcuhiă în specie, ori-ce ar dice Can- 
temir, este învederat că ele nu pot fi 
un joc al naturei, căci nu sînt stânci 
sail rocs, nu constituă o formaţiune 
geologică, nu formâză masse prelungite, 
ci sînt nesce blocuri isolate, aduse de 
aiurea, aşedate unul lingă altul şi 
adâncite întrun teren, care în apro- 
piarea Bâcului este apr6pe pretutin- 
denea, forte mâle şi chiar mocirlos. 

Dar atunci cine 6re le-a zidit? 
In crisovul dela Alexandru cel Bun 

din 1420, citat mai sus, ne întimpină: 
SA xoTapni "km | Iar hotarele ace- 

CEACAIE, 10 cSra lor sate cari sînţ 
Ha hukokuu. Knuu- pe Bâcoveţ : dela 
HOBRAPBApERA Mo - Chişinâul mănă. 
Hac'Thipk HA Begin stirii Vărdar în 
nacHk'k MunakoBi sus la prisca lui 
110 EP ropoAHipa Acibec, pe virful 
Hă EEpyh dosogui gradiştei în sus 
Ha A0cTm Tpaaa- la Lozova, la po- 
HHY OT AMAACH 
Hă REAHRYI Kpănu- 
US, d Oh EFAHKOU 

RP&HHIbI BEPXOAn 
Hă Tephoekoy ne- 
arknoy or Hengu- 
IaHOE&ni  noa'kuni 
AMOAORATH EMS na 

EuiROBUH 9T% MA- 
AOFO AOVRRA H Ka 
Ilopockuon, a or 
Iepoc'kuti Ha o- 
erue IlnrSuka na iar de la Perese- 
THroAnHpoRS ceau- cina la guralui Pi- 
UE... "tuşoe la săliştea 

lui Tigomir... 
Venelin, după obiceiul seu, nu şi-a 

dat ostenâla de a, reproduce exact 
44,169, III. 

la fântâna mică, 
pînă la cea mare, 
lar dela, fântâna 
mare în sus la 
po6na dela Ter- 
nova, dela po- 
na Căpriană mer- 
gând pe malul lui 
Bâcoveţ şi dela, 
luncuşâra mică, 
cătră Peresecina, 

  

  

   

    

  

dul luiGrălan, de-. 

textul, astfel că lectura şi traduc 
de mai sus nu pot a nu fi în mare 
parie ipotetice; sigure însă, în ori-ce 
cas, sînt următorele patru puncturi: 

a) Intre anii 1420—1435, intervalul 
între crisovul lui Alexandru cel Bun 
şi între acela, al fiiului sei Iliaş-vodă, 
Chişinâul era, împărţit între doi stă- 
pâni: pe de o parte o coloniă tătărâscă, 
din care era pris&carul Aci-bek, tătă. 
resce „Domn sărac“, şi în fruntea, că. 
riia se afla Ak-baş, tătăresce »cap-alb“; 
pe de altă parte, o mănăstire numită, 
Vărgar saii a lui Vărdar ; 

b) Posesiunea lui Ak-baş privia spre 
Nistru, de vreme. ce moşiele enumă- 
rate în crisovul lui Iliaş-vodă ating 
nu numai rîul Bâc, dar şi rîurile Ichel 
şi Reut; iar posesiunea, cea mănăsti- 
T6scă privia spre Prut, de vreme ce, 
vorbindu-se despre. ea, se pomenesce 
Căpriana, care se află între Prut şi 
între Chişinâii ; 

c) Numele Chişinăului este scris în 
crisovul lui Iliaş-vodă: Kemeneg, ceea, 
ce dovedesce că era o localitate curat 
tătărescă, unde se afla o capelă pe 
mormîntul vre-unui mare Tătar, căci 

„tătăresce keşen 8 însemnnâză „capelă 
pe mormînt“ ; | 

d) Spre apus de Chişinâul cel mă- 
năstiresc, adecă în direcţiunea Căpria- 
nei, hotarul mergea „pe virful gra- 
diştei“: „no Bepru POpOAHipat. 

Ce însemnâză 6re TOpOoAhHipe, forma, ru- 
tenă din paleo-slavicul rpâA,Hie, de unde 
al nostru gradişte? 
In România sînt o mulţime de lo- 
calităţi numite „Gradişte“ (Frundescu, 
Dict. top. 222). Românii din Ard6l nu- 
mesc aşa în ţâra Hațegului locul unde 
fusese Sarmigethusa, — nume pe care 
Ungurii îl traduc prin »Vârhely“ dela 
„Vâr=cetate“, iar Nemţii prin „Lager- 
dorf“ dela „lager—tabără« (Windisch, 
Geogr. d. Siebenb., Pressburg 1790, p. 

22
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130). Chiar în Basarabia sînt vro douz- 
trei localităţi numite pină astădi Ho- 
rodişte, mai ales frumosul schit aşe- 
dat, în districtul Orheiului, pe virful 
unui munte în faţa, Nistrului (Skalkow- 
Ski, Onncanie Hosopocciiickaro xpaa, t.] 
p. 190). La Miklosich (Lex. palaeosl. 
140) rpaAnwe se explică prin geoverov: 
castrum“, iar sensul cel fundamental 
al primitivului rpaax se dă la dinsul 
ca: „roîzos, murus“, Dela acel rpaaz 
limba, românsscă are familia de vorbe: 
„Sard“, „îngrădesc“, „Sg&ardă“, „ogradă“ 
ete. Sufixul. slavic augmentativ -Hujis, 
trecut şi la Români ca iişte în „mi: 
rişte“, „porumbişte“ şi altele, indică 
în nomenclatura topică locul unde fu- 
sese ce-va altă dată saii pe unde mat 
este ce-va, învechit. Ast-fel gradişte 
vrea să dică: locul unde a fost sai 
este o zidăriă veche, o ruină, neapărat 
de 0 întindere însemnată, cel puţin cât 
o cetățue. Polonul Broniovius, scriind 
la 1579, explică fârte bine „Horodisce“ 
prin pterritorium ruinosum lapideum“ 
(Tartariue deseriptio, Colon. 1595 p. 1). 
Ei bine, în apropiarea, Chişinâului ne- 
existând nică o zidăriă de felul acesta 
afară numai şi numai de Cheile Bă- 
cului, este evident că tocmai despre o 
parte. din ele șe vorbesce la 1420 în 
crisovul lui Alexandru cel Bun: „hota- 
rul merge pe vîrful gradiştei dela 
prisâca lui Acibee în sus pină la Lo. 
zova“. Să se observe că în acest pa» 
sagiu, dacă ar fi vorba numai Ge vre. 
un castru aşedat pe o înălţime, textul 
ar fi dis: „na Rep TOpOAHIa“, cu 
preposiţiunea. „ua“ ca în restul criso- 
Vului: „Ha Bepkn acu“, na REpXh AĂo- 
B0R4%, „WTA EFAHROU KpP2NHUAL EEproMa 
ia“, pe când preposiţiunea „no“, între- 
buinţată numai despre TopoAnHuis, arată 
că aci gradişte nu era un punct, ci 
0 liniă, un mur, un lung zid, d'asupra, 
căruia înaintă hotarul între doă puncturi, 
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Ori-ce gradişte presupune o exis- 
tenţă cel puţin de un secol a împre- 
giurării care dete nascere acestui nume. 
Prin urmare, menţionate ca „gradişte“ 
deja pe la 1420, Cheile Bâcului cată 
Să "şi urce originea mai sus de anul 
1300, ba şi de 1200. Să cercetâm dară, 
ca ce fel de popor înainte de 1200 — 
1300 ar fi putut să clădâscă uriașul! 
mur.care, dela Prut pină la Nistru, 
tăia, Gre-când în lat Basarabia actuală 
aprope în doue jumătăţi. 

Ar fi ridicol de a atribui executarea 
unei asemenea, construcţiuni unui po- 
por, care n'a locuit mult timp în por- 
țiunea sudică a Basarabiei, ci numai 
d6ră a pustiit'o în trecăt, sai unui 
popor care ocupase nu numai acâstă 
regiune, dar îşi întindea “stăpânirea şi 
inai sus la nord, astfel că ar fi fost 
din parte'i a. înstrăina el-însuşi tot 
pămîntul dincolo de zid. De aci resultă 
ca, ce-va de bun simţ, chiar fără probe 
istorice, că constructorii Cheilor Bâ- 
cului ai fost: 

4) un n$m aşedat statornie, în curs 
de mulţi ani, în Basarabia mai jos de 
Bâc pînă la gurele Dunării; 

b) un -n6m pe care nul interesă, 
Basarabia pe sus decât numai întru 
cât el. trebuia să se apere de năvaăli- 
torii străini din 'acea parte. 

Prin aceste doue criterie eliminative 
cercetarea se uşureză forte mult, de 
Gră-ce se exclud din ea Cumanii, Pe- 
cenegii, Ungurii etc., cari nu întrunesc 
condiţiunile de admisibilitate. Dar maj 
este un al treilea criterii, nu mai puţia 
important. 

Tătarii, când cuprinseseră partea de 
jos a Basarabiei, ai numit'o By giac, 
ceea ce în tâte dialectele turce însem- 
n6ză „unghiu“: „boudjag =angle, coin; 
sifri: -boudjag = angle aigu; gueuniă 
boudjaq = angle âroit; gueut boudjag=— 
angle obtus“ (Barbier de Meynari).
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Dar de ce „unghiu“? Dacă e vorba de 
Basarabia actuală întrâgă, nici o ase- 
mânare cu un „unghiu“. Dacă e vorba 
numai de Basarabia de jos, apoi unde 
Gre anume trebui să te pui pentru. 
ca să “i poţi închipui forma, de „unghiu? 
Dacă te uiţi dela Nistru spre Prut saă 
vice-versa, nu vedi nici un fel de „un: 
ghiu“. Dacă te uiţi dela gurile Dună- 
rii Saii dela Akkerman în sus, şi mai 
puţin. 

Cantemir cel întâiu, dacă nu m&nşel, 
spusese că Bugiacul s6mână cu un 
unghiu, ba încă un unghiu ascuţit : 
„Budziak  'Tartarica lingua angulum 
significat, eo quod ipsa regio Danubium 
inter atque 'Tyratem versus Pontum 
Euxinum longe sese protendat, et in 
acutum angulum desinatt (Deser. Mold. 
19). Totuşi chiar pe charta făcută de 
însuşi Cantemir se desminte cu totul 
Vre-o asemănare de configuraţiune între 
Bugiac şi vre-o categoriă de unghiu. 
Pe Cantemir Pai întrecut însă învă. 
țaţii ruşi. Unul din ei, Nadezain (Ban. 
Oa. Om, Her. ţ..1 p. 252) gice: „ţăr- 
mul Mării-negre între gurele Dunării 
Şi între gura Nistrului presintă prin 
figura sa, geografică un adevărat un- 
ghiu“. Un alt învăţat rus, Venelin 
(Ppaxara p. 74) ne lămuresce că, pen: 
tru a dobândi acestă, figură, trebui să 
se uite cine-va anume din Galaţi. O 
comediă întregă! | 

Ori-cum Sar uita cine-va la Basara. 
bia, fie peste tot, fie în parte, nu va 
put6 descoperi în configuraţiunea, te- 
ritoriului ei nici o asem&nare de un- 
ghiu. Ceea ce spun Nadezdin şi Vene- 
lin, este o curată fantasiă, apoi să 
presupunem că, partea de jos a Basa- 
rabiei ar av6 în adevăr forma de un- 
ghiu. Ce ar urma qe aci? La o țâră, 
atât de întinsă, configuraţiunea totală 
se. pote recunâsce numai d6ră pe o 
chartă, sati urcându-se cine-va în balon 

  

  

  

  

9804 

  

şi uitându-se de sus în jos „ă vol d*pi- 
seau“ dela. o mare înălţime. 'Tătarii 
nu aveai chărţi şi nu aveati balâne. 
Pentru ca dînşii să fi dat Basarabiei 
sudice numele de unghiu, trebuiă, să 
fi fost vre-o împregiurare teritorială 
susceptibilă de a fi lesne observată de 
cătră ori-cine fără chărţă şi fără balâne. 
Trecând Nistrul, la întrarea lor în “Ba- 
sărabia, ce fel de împregiurare terito- 
tială anume întimpină Gre pe 'Tătari? 
şi noi vorbim aci nu de Tătarii cei 
proprii dişi „Bugeceni“ de prin secolii 
XVI şi XVII, ci avem în vedere pe 
Tătarii cel aşedaţi pe acolo cu mult 
mai de'nainte, pe acej AEK-başi şi 
Aci-beki cu „săliștile tătăresci“ de 
lingă Keşen5,:pe cari îi găsise deja 
la Bâc Alexandru cel Bun pe la 1420, 
Aceştiia, nu alt cine-va, fuseseră în 
partea, locului primii fabricanți ai no- 
menclaturei tătăresci topice, pe care 
Tăiarii cei posteriori at găsit'o gata şi 
V'aii avut, decât să şi-o aproprieze, 

Chiar la începutul studiului de faţă, 
noi ne dădurăm ostensla dea, constata, 
direcţiunea, pe care -o aveai Cheile 
Bâcului : ele se începeai la Nistru 
lingă gura Bâcului pe malul cel nor- 
die al acestui riă şi mergeaii de acolo 
pe lingă Bâc pînă la, Chişinâi, în apro- 
pierea, căruia, unde-va nu departe de 
satul Ghidighiş, petriele treceati Bă 
cul, ca şi. când ar fi vrut să“ astupe 
cursul, şi apoi depărtându-se întru cât- 
va de malul sudic al Bâcului înaintaii 
prin codrii Căprianei pină la Prut, 
oprindu-se... unde ?... Priviţă pe o chartă 
în acestă direcţiune, şi nu va fi grei 
să dați îndată peste satul Un ghenii. 
„Ungheni“ însemnză, locuitorii dela," 
unghiu, întocmai după cum „Mun- 
teni“ se chiamă locuitorii dela munte, 
„Câmpeni“ locuitorii dela câmp, „Vă- 
leni“ locuitorii din vale ete. Prutul, 
cotind pe lingă Ungheni ca şi pe aiu-
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rea, nu formeză acolo nici o figură de 

unghiu; din dată însă ce vom res- 

titui zidul cel numit Cheile Bâcului, 

pâmîntul închis între Prut şi între acel 
zid va lua aspectul: 

Uuşhenii bo 

adecă devine un unghiu în tâtă pu- 
terea cuvintului, un unghiu fârte 
ascuţit, pe care nu putea să nu'l ob. 
serve din capul locului ori-cine se a- 
propia de el şi pentru care „Ak-başii“ 
şi „Aci-bekii“ nu aveai nevoe de chărţi 
sau de bal6ue. Iată de unde numele 
Bugiaec. 

In acest mod noi căpătâm un al 
treilea criterii, şi anume: 

c) Cheile Bâcului sînt anteridre 
epocei când s'a dat, numele de „unghiu“ 
porțiunii meridionale a Basarabiei. 

De aci putem să ne urcam d'a-drep- 
tul la năvălirea Bulgarilor cătră gurile 
Dunării în secolul VII. Despre ea 
în secolul VIII vorbese Bizantinii Ni- 
cefor şi . Teofan, ambii după fântâne, 
contimpurane evenimentulut (cfr. Krum: 
bacher, Gesch. d. byzant. Litt, p. 127), 
pe cari însă Nicefor le-a utilisat în 
acestă. privinţă cu mai multă exacti- 
tate, după cum se unesc a recundsce 
toţi, începând dela Schafarik (Slow. 
staroz. p. 573 nota 52) pînă la Jiredek | 
(Gesch. d. Bulg. p. 129). Ore ce ne 
spun Nicefor şi Teofan? Cam pe la 
anul 650 principele bulgar Asparuch, 
despărţindu-se de cei-lalţă fraţi ai sei din 
regiunea Volgei şi a Donului, a venit 
să se aşede la Dunăre între Nistru şi 
între Prut, în ţâra numită de locuitori 
Onglu: cOyxâos» sat <Oyy4os», adecă 
din punct în punct cuvintul paleo.- 
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slavic ars (Citesce: onglii), care în- 
semn6ză „unghiu“, întocmai ca, şi nu- 
mele posterior tătăresc „Bugiac“. Nică 
în privinţa, posiţiunii geografice a, ace- 
stei ţări, nici sub raportul numelui 
€Oyylos», nu există controversă. Se 
scie însă că Bulgarii lui Asparuch nu 
erai Slavi, ci Purani din ramura finesă, 
şi prin urmare nu dînşii ati numit on- 
glu Basarabia de jos, ci găsiră acest 
nume dat de mai nainte de cătră Slavi. 
Mai adiugâm că șederea Bulgarilor în- 
tre Prut şi între Nistru a fost de 
forte scurtă durată, urmând fără ză- 
bavă trecerea lor peste Dunăre. 

Așa dară înainte de anul 650, pe 
când Basarabia meridională era ocu- 
pată de Slavi, existau deja Cheile 
Bâcului; gapoi pe atunci, firesce, ele 
existait nu prin acele slabe remăşiţe 
despre cari vorbesc Stamati şi Zascuk, 
ba nici chiar așa cum le văduse Can- 
temir, ci existat în deplinătate, ca un 
adevărat zid ciclopie de blocuri de 
petră pătrată, nalt de trei sait patru 
coţi, întins dela Prut pînă la Nistru 
şi tăind latul Basarabiei actuale în două 
jumătăță. Ori-ce popor trecea Nistrul în 
intervalul dintre Dubasari şi Bender, 
trebuia să dea peste acest zid, care”] 
ducea drept la unghiu sai drept în 
unghiu. 

Călăuziţi pină aci, să mai facem un 
pas înainte. 

La Ammian Marcellin (XXXI, 3) se 
află un preţios pasagiit despre pregă- 
tirile regelui Athanaric contra Hunilor, 
cari îl bătuseră deja o dată în Galiţia, 
actuală pe malul Nistrului nu departe 
de Carpaţi, trecuţi pe neaşteptate prin- 
tr'un vad al acestui fluviă, destul de 
mic pe acolo. Scăpat în munţi şi apoi 
pogorindu-se spre Dunăre, Athanaric 
concepuse atunci un plan măreț: a 
rădica un zid înalt care să unâscă 
Prutul (Gerasus=la Ptolemeiă Hierasus)
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cu Dunărea şi din dosul căruia dinsul 
să se pâtă apăra contra năvălirii dela 
nord a Hunilor. Iată textul: „a super- 
ciliis Gerasi fluminis adusque Danu- 
bium, 'Taifalorum terras praestringens, 
muros altius erigebat: hac lorica âili- 
gentia celeri consummata, in tuto lo- 
candam securitatem suam existimans 
et salutem. Dumque efficax opera, sus- 
citatur, Hunni passibus eum citis w- 
gebant...“ In adevăr, Hunii fină gr6z- 
nici numai călări, se zăpăciau de'naintea, 
unui zid; dar zidul lui Athanaric, chiar 
să fi fost destul timp pentru al rea- 
lisa, totuşi remânea nefolositor, pe cât 
timp Hunii din Galiţia puteai să stră- 
bată la Dunăre prin Basarabia şi să 
trâcă de acolo în refugiul lui Athanaric 
prin vre-unul din vadurile Prutului. 
Resultă dară că din partea Basarabiei 
Athanaric se credea asigurat, şi nu 
putea să fie asigurat dacă nar fi exi- 
Stat deja de pe atunci Cheile Bâcului 
cele dela Nistru pînă la Prut, astfel 
că el nu întreprinsese alt ce-va decât 
anume a, prelungi linia acelei fortifica- 
țiuni dela Prut pînă la Dunăre, Se 
pote chiar dice că opera, lui Athanarie 
era, să fie o simplă imitaţiune a zidă- 
riei din Basarabia, căci asemenea, con- 
Strucţiuni erai cu toţul străine Ger- 
manilor, ca şi Slavilor, | 

Astfel dară pe la anul 370 aceste 
Chei eraii deja în fiinţă, şi ne vine 
rindul de a ne întreba: înainte de acea 
dată, atât de depărtată, cine 6re ati 
putut să fie constructorii lor? 

Dintre popbrele, cari în anticitate ai 
ocupat mai mult sai maj puţin Basa- 
rabia sudică, cel mai remarcabil şi cel 
mai caracteristic au fost Bastarnii. Cu 
doi secoli înainte de Crist ei apar în 
istoriă ca aliaţi al. regelui macedonân 
Perseii contra Romanilor, pe câna de- 
spre Germani nu se sciea încă nimica, 
Polybiii, Plutare, Appian şi alţii îi de- 
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scrii ca, teribil prin mulţime, prin sta- 
ture uriaşe şi. prin vitejiă. In răsboiiă 
Bastarnii erai călăreţi şi pedestri tot. 
o-dată. Cuibul lor, din care ei se re- 
Versai din când în când şi unde se 
întorceaii 6răsi, era la gurele Dunării 
în ţsra dintre Prut şi Nistru. Strabone 
(ib. VII, ce. 1, 1; c. II, 17; etc.) dice 
lămurit că ei se învecinaii cu Tyrigeţii, 
cari ocupaii regiunea la, resărit de Nis- 
tru, şi că o parte dintr 'înşii stăpâniat 
gurile Dunării cu insula Peuce, din 
causa căriia o ramură de Bastarni 
purta numele de Peucini. Istoricii ger- 
mani, cu Grimm (Gesch. d. deutschen 
Spr. 458) în frunte, sînt plecaţi a crede 
că Bastarnii erai Germani. Niebuhr însă 
(Kleine Schr. 1, 386) admite posibili 
tatea ca, ei să fi fost Celţi germanisaţi: 
„Wenn man nicht die Mâglichkeit gel- 
ten lassen miisste, dass ein gallisches 
Volk, ohne seinen Namen zu verlieren, 
bis zum Tausch der Sprache mit Deut; 
schen hătte gemischt, werden kânnen“; 
şi acesta ni se pare a fi părerea cea mai 
apropiată de realitate.. In adevăr, seri- 
itorii cei mai vechi, Polybiii, Plutare, 
Tit-Liviă şi alţii, ni-i arată ca Celţi ; 
ba 'Tit-Livită (XL, 57) gice anume că 
pei aveai aceiaşi limbă şi aceleaşi mo- 
ravuri cu Scordiscii“, al cărora celtism 
este recunoscut de cătră toţi: „Faeile 
Bastarnis Scordiscos iter daturos, nec 
enim aut lingua aut-moribus aequales 
abhorrere“. Numai scriitorii posteriori 
ni-i presintă ca, Germani, căci în epoca 
gotică, fără îndodlă, ei sai şi fusionat 
pe deplin cu Germanii, părăsind tot-o- 
dată gurile Dunării. Pe noi însă ne 
preocupă aci într'un mod exclusiv pri- 
mii doi secoli înainte de Crist, atunci 
când Bastarnii locuiai în Basarabia de 
jos şi cândo importanţisimă inseripţi- 
une pontică dela Olbia în apropiare de 
Crim, o inscripţiune tocmai de pe la 
anul 218 înainte de Crist, îi numesce
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fârte limpede Celţi: «afara», după 

cum e silit a mărturisi însuşi Zeuss 
(Die Deutschen p. 61): „Galater, unter 

denen man nur die nahen Bastarnen 

verstehen kann.“ Pe atunci, repet încă, 

o dată, Bastarnii locuiaii deja la gurele 
Dunării, de unde făceaii invasiuni spre 
răsărit pînă la Crim. Inscripţiunea de 

mai sus ne spune că Sciţii şi toță lo- 

cuitorii de pe *mpregiur nu se temeau 

de nemine ca de aceşti Celţi. Intăriţi 

la sud prin stăpânirea insulei Peuce, 

nu cum-va Bastarnii vor fi fost aceia 

cari ai; căutat a se întări la nord prin 

Cheile Bâcului? Din partea lor ar fi 

avut un sens chiar acea prelungire a 

Cheilor Bâcului pină la Crîm, despre 

care vorbesce Cantemir şi pe care noi 

am lăsat'o afară Qin desbatere în stu- 

diul de faţă. Să nu uitâm apoi că toc- 

mai Celţii — nu Slavii, nici Germanii — 

aii fost în vechime clăditori speciali ai 

monumentelor de pstră brută: „corm- 

lechi“, „peulvani“, „menhiri“, „barow'i, 
„galeali“ etc., şi să ne aducem a-minte, 

faţă, cu destrucţiunea actuală a Che.- 
ilor Bâculhă, ceea ce spune Boucher 
de Perthes (Antiguites celtiques, I, 506) 

despre destrucţiunea petrâielor celtice 
din Occident: „Allant un jour pour 

revoir des monuments que javais ad- 

mir6s quelques mois auparavant, je les 
ai cherchâs en vain; ils avaient dis- 
paru. La sappe, la mine et la civili- 

sation avaient fait en trois jours ce que 

le temps et la barbarie mavaient pu 

faire en trente siăcles.“ 

Deci singura conclusiune la care ne 

este permis pină acum a ajunge prin: 

tr'o cercetare sciinţifică metodică, este 

că originea Cheilor Bâcului, ante- 
ridră, erei creştine, se datoreză naţio- 

nalităţii celei celtice a Bastarnilor: 

dinşii şi-au fost format 'din Basarabia, 

sudică o formidabilă cetate, încongiu- 

rată din trei părţi de Prut, Nistru,   

gurele Dunării şi Marea-nâgră, lar din 

partea a patra apărată de o zidăriă 

gigantică, din care — după o durată de 

două mii de ani— secolul viitor nu va 

mai găsi nici o urmă: 

nec locus ubi fuit Troja,.. 

Despre Basarabia, cele mai noue scri- 

eri, remarcabile prin numărul paginelor, 

sint două: o „Istoriă a Basarabiei“ 

rusesce de d. Alexie Nacu în 2 tomuri, 

și un mare studiu oficial asupra Ba- 

sarabiei, negreșşit tot rusesce, de ves- 

titul spion BatiuSkov. In ambele — 

nici o vorbă despre Cheile Bâcului. 

Batiuskov ca Batiuskov, căci lui cel 

puţin i se aplică vorba lui Montesquieu 

(Esprit d. lois XIV, 2): „Il faut 6corcher 

un Moscovite pour lui donner du sen: 

timent“ ; dar d. Nacu, ca Român, mai 

bine ar fi făcut să studieze anticităţile 

Moldovei de peste Prut, 'decât să ne 

spună ([, 18) că: „Prin unire cu Rusia 

Basarabia întră în cereul culturei eu- 

ropeene“, şi apoi mai departe că: „sub 

umbra autocraţilor protectori, perfec- 
ţionându-se în regiunea cugetării şi a 

spiritului, Basarabia înainteză cu paşi 

vepedi pe calea civilisaţiunii“. Apoi 

de! „Italiano tedescato & un diabolo 

incarnato“. 
v. Budjac — Cetate. — Chişinâui. — 

Gorgan. — Gradişte. — Jidov. — Movilă. 
— Șanț. — Troian. 

3Bâc. — v. Bâca. — Băcdesc. — 

Băldăbâc. 

1: Bâca, adv.; ă la culbute, la tâte 

la premiăre. A da bâca, a face bâca 

== a căd6 busta cu capul în jos. 

S. F. Marian, Nascerea la Români 

p. 840: „Dacă un copil se apropiă de 

vre-un obiect de care ar pute să se 
împedece şi să pice, saii vrea să se 

suie întwun loc de unde lesne ar pute
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să cadă şi să, se sdruncineze, atunci 
Româncele din Bucovina, făc6ndu'l a- 
tent ca .să se ferâscă, spun: bâca! 
feri căi da bâca! nu te sui că acuși 
îi da bâca!,..& 

Alexandri, Chiriţa în Iaşi, act III, 
sc. I: „Carnacst! că era să facă bâcat,..& 

Bâca este compus in amplificativul 
-4 ca în hopa, ţupa, ete. şi din 
elementul înterjecţional bac, prin care, 
ca, și prin varianturile sale vocalice 
boc şi buc, se exprimă o lovire sgo- 
moi6să, bună-6ră, la Corbea, Psaltirea 

“circa 1700 (Mss. în Acad, Rom.) ps. 
IX: 

Ochii lui la cel săracă 
Căută săi dea în cap baciu (sdkn),.. 

O formă lungită bicală, cu o nu- 
anţă de sens, se aude în Moldova: „Ba- 
calâ=—belea pe cap, ce care nu te 
mai poţi discotorosi: cade bacală, 
pkici bacalâ=cade necaz pe capul 
omului“ (Şedătârea 1893 p. 126). 

Bâca ne apare în balada, muntenscă 
„Burul6nu“ ca, nume personal al unuj 
vestit bandit, duşman Şi ucigaş al 
acestui boier (v. Burilsn): 

Bâca rigând îl gicea: 
Burulene dumnsta, 
Nu mai ţecăni cu puşca! 
Vegi că 6rba s'a udat 
ŞI vi6ţa ţi s'a scurtat. 
Iară Bâca ce'mi făcea, ? 
Mâna ?n cismă că'mi băga, 
Un pistolaş că'mi scoiea, 
Un pistolaş ruginit 
De cinci luni neslobogit,. 
Cum a tras, foc a luat, 
Pe Burul6n Pa puşcat,.. 

(Vulpian, Texte p. 18) 

v. Băcăesc. — Boc! — Buc! 

* Bâca, s. m.; n. pr. pers. —v, 
1- Bâca. o 

  

    

Băcâl.—v. 1:Băcan,. 

Băcălă. —v. Bâca, 

1 Băcân s, băcal (pl. băcani, bă- 
cal), s. m.; 6picier. „Neguţitor în 
mărunt de feluri de. obiecte pentru 
hrană, orez, undelemn, mezele ete.“ 
(Costinescu). Cuvintul ne vine prin Turcă 
din arabul bakkâl „marchand de I6- 
gumes etd'autres comestiblese (Şainsnu, 
Elem. turc. 11); prin urmare, forma cea 
originală s'a, conservat la Moldoveni în 
băcal, rostit mai adesea, bacal, pe când 
Muntenii şi Ardelenii ai romanisat”o 
în băcan, ca şi când ea ar av6 su- 
fizul a n, ca în „lipscan“, 

Constantin Brâncovânu, Condica, Vis- 
tieriei 1693, ed. Aricescu p. 175: „unt 
ce aii dat băcanii, care s'aii trimis la 
Dărstor la Capi-chehataoa Hanului...« 

A. Pann, Povestea, vorbei, IL, 8: 

a Îl înârâptă pe ferâstră, dându'i în mână un 

ban, 
Dicându'i: na, ţine asta şi mergi colea la 

băcan 
Să-ţi dea mezelicuri, pâine şi o carafă de 

vin... 

0. Negruzzi, Scris6rea XXV: „um 
să daii calfă la vrun lipscan sai la 
vrun bacal, să *nveţe neguţitoria.,.* 

Delavrancea, Trubadurul p. 62: „fur- 
nicele string, economisesc ca băcaniă, 
bob cu bob, firimitură cu firimitură, 

Negoţul de băcan a fost tot-d'a-una 
„privit ca mai lucrativ şi mai sigur 
decât alte feluri de negoţ. De aceea, 
după Aședămîntul moldovenesc al lui 
Grigorie-vodă Ghica din 1776 (ed. Răş- 
can p. 14), în Iaşi „starostele de bă- 
cală“ plătia poclon anual Agiei 'câte 
30 lei, mai mult cu 10 lei decât toţi 
cei-Valţi staroşti. . 

Cuvîntul, deşi turcesc, sai mai bine 
arabesc, totuşi a fost întrodus la noi
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prin Greci, cari se par a fi fost cei 
întâi băcană în România, 

Intr'un act moldovenesc din 1669, 

scris în Iaşi, sînt menţionaţi: „Dros6 

ce am fost staroste de blănari, şi Petco 

băcalul şi Gheorghie But băcal...“, apoi 

ambii băcali sînt iscăliţi grecesce: 
»„Tooyis Mrovrus uaornoas — Ilsrqnos 

ura&xaius pagrmoas...» (Arch. ist. I, 

p. 136). 

Băcan şi Grec ajunseseră la noi 
întrun timp a fi ca şi sinonimi. 

C. Negruzzi, Muza dela Burdujeni, 

sc. 10: 

D8u, cuconiţă, pacătu mare! 

Eu văd că Grecul aista are 

Lucruri plăcute, bune bucate, 

Tot cam sărate şi chipărate; 

Scii că stomacul mi-ar fi tot plin 

Dacă bacalul mi-ar fi stăpân... 

Laurian-Massim: „Băcăn6să =10 
care ţine obăcăniă; 20 muierea unui 

băcan“. 

v. Băcâniă, 

2: Băcân, s. m.;t.de Comm.: cou- 

leur rouge extraite du bois de Brâsil. 
„Băcan, lemn bun de văpsea roşiă, şi 
în spezie roșul cu care muierile îşi qi- 

reg şi roşesc faţa“ (Laurian-Massim). 
I, Crângă, Scrieri I, 112: „iaca se 

trezesce la spatele lui cu jupân Strul 

din Tirgul Nemţului, negusţor de băcan, 

inuri, ghil6lă, suliminslă, boiă de păr...“ 

Delavrancea, Paraziţii p. 161: 
— „Ce prostiă! Oue roşii? Nu e mai 

bine să le măncâm prâspete? Oue roşii, 
oue “ţinute. 

— „Să roşim puţintele. 

— „Dacă roşim puţine, ardem focul 

degiaba, cumpărâm d'a surda băcanul. 

Cheltuslă zadarnică...“ 
Ibid. p. 152: „Varâişti naţionali cu 

e6de de cocoş muiate în băcan...* 

Costinescu: „Băcan, un lemn roşu   

cu a cărui apă fertă se roşesc ouoie 
ete.“ 

Despre originea cuvîntului, 

v. 2 Bacan, 

“Băcân.) 

—v. i Bâc. 

Băcani. | 

Băcăesc (băcăst, băcăire), vb.; tinter. 

A produce un resunet prelungit şi mo- 

noton, dar puternic. Frasa citată de 

d. Dame: „băcăie inima“ nu este co- 
rectă, căci la inimă și la ciasornic, al 

cărora, resunet nu este nici prelungit, 
nici puternic, ci numai monoton, se 

aplică verbul tăcăesc. Băcăesc derivă 
din elementul onomatopoetic bac, de 

unde şi lucuţiunea adverbială bâca. 
Biblia Şerban-vodă, 1688, Paul. ad 

Corinth. 1, XIII, 1: 
De voiu grăi | 

cu limbile oame- 
nilori şi cu ale 

îngerilorii, şi dra- 

goste nu ami, fă- 

cutu-m'am  ara- 

mă răsunândi au 

tâmpănă  băcă- 

indă...€ 
în contextul grecesc: alcidţov. 

v. Bâca. — Tăcăesc. 

Si linguis ho- 
minum loquor et 

angelorum, cari: 

tatem autem non 

habeam,  factus 

sum velut aes so- 
nans, aut cymba- 

lum tinniens...“ 

Băcăelă (plur. băcăel), s. f.; o bă- 

căire care nu se mai isprăvesce sau. 

care se uresce. Are un sens mai fre- 

quentativ decât sabstantivul băcăit, 

care este şi el mai frequentativ decât 

băcăire, 

v. Băcăesc. 

Băcăire (plur. băcâiri). — v. Băcd- 

esc. — Băcăelă. 

1-Băcăit. — v. Băcdesc. 

2-Băcăit, — v. Băcăelă.
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Băcălăe. — v. Bac, 

"Băcăliă. — v. Băcâniă, 

*Băcăliă.—v. Văcâkă. 

Băcâncă s. bocâncă s. bocâncă 
(plur. dăcânci, bocânci, boconci), s. f.; t 
rust. : sandale, chaussure trâs orâi- 
naire, Numele acestei încălțăminţi forte 
primitive vine, ca şi lucrul însuşi, dela 
Unguri: maghiarul bakancs sat bo- 
kancs (Cihac), de unde şi forma ro- 
mânscă plurală băcânci şi bocânci sai 
boconci, după care s'a format deja în 
urmă pe cale analogică substantivul 
băcâncă, bocâncă, Dboconcă. Serbii ai 
luat, şi ei dela Unguri: Bakanua „S0u- 
lier ă, cordons, sandale“ (Pavloviteh), 
„Act dela Gaspar-vodă Graţiani din 
1620 (Cond. Mss. Asaki în Areh. Stat. 
din Buc. t. 1 p. 22%): „pişet. gospod- 
stvo-mi slugam naşim părcălabe ot 
tărgul Romanului i şoltuz i părgare ot 
tam, decă veţ veds cart6 domnii- mâle, 
iară, voi să aveţ a lăsa în pace sa- 
tul Tămăşnii ce iaste a sfintei mă. 
năstiri a Gălatei de podvoade şi de 
cai de olac şi de toate angariile şi 
gloabă ce să vor face, ca să aibă a'i 
judecare rugătorii noştri călugării dela 
sfânta mănăstire, să le fie de dd- 
cânci  (Bwkmuuni) şi de îmbrăcă. 
minte, iar cu tărgul şi cu ținutul 
nimic să nu'i trageţ, numai să'ş plă- 
tâscă, cisla,.,.* 

Acelaşi ordin este repetat de Anto- 
nje-vodă Rusăt la 1675: „să le fie de 
bocânci (BekwnHun) şi de îmbrăcăminte 

Cântec câtănesc din Ardel: 

Dusu-m'ai la măgăzină, 
Deteră&'mi şi puşca 'n mână, 
Şi nădragi vînăţi frumoşi: 
Abia “i port de petecoşi, 
Şi boconci frumoşi purtaţi . 
Ce-ai remăs de ceia-Jalţi... 

(Tribuna din Sibitu 1888 p. 1086), 

BĂCĂNIĂ 
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„Boconci sînt nesce scarpi d'asupra 
cu pele şi talpă de lemn“ (S. Liuba, 
Banat, c. Maidan). 

„Papucii mari se numesc bocănci“ 
(1. Andriescu, Iaşi, c. Hermeziii). 

Rădulescu- Niger, Rustice III p. 33: 
„Uite'| pe Costandin gătit şi mândru, 
cu cidreci albi strînşi pe picior, cu bo- 
cânci noui cu tălpile grâse şi bătute 
"n ţinte...“ 

In bătae de joc, Românii numiait 
bocâneari pe cătanele austriace, 

Doină din Moldova: 

Nu mi-e ciudă de Muscali, 
Nici de Nemţii bocâneari, 

Cât mi-e ciudă de ciocoi, 

Că te lasă la nevoi... 

(Alex., Poes. pop. 2 246). 

v. Ungur. 

Băcănesă. — v. *Băcan. — -esă. 

!Băcănesc (băcănit, băcâinire), vb., 
teindre en rouge avec du bois de Brâsil. 
Laurian-Massim: „a se băcâni =a se 
drege cu roşu, a'şi da roşu pe faţă, 
se dice de muieri“. A bâcâni ouele. 

v. 2 Băcan, 

2-Băcănesc, -escă, adj.; d'6picier, 

appartenant ă un 6picier. Lucrul băcă. 
nesc. Socot6lă băcănescă. Se dice însă 
mai obicinuit: de băcan, de băcănâsă. 

v. tBăcan, 

Băcăniă s. băcăliă (plur. băcâniă, 
băcăli), s. f.; 6picerie, droguerie. Cu- 
vîntul are trei accepţiuni: 10. prăvălia 
unde se vind coloniale; 20, „tot ce se 
pune în bucate spre a "le face gustâse 
şi mai ales înţepătore Ia limbă“ (Lau- 
rian-Massim);. 30. profesiunea, de bă - 
can. | 

19. Băcâniă ca prăvăliă.



2817 

Caragea, Legiuire 1818 p. 3%: „Clă- 
cașul să nu poată să deschiză băcănie 
pe moşie de nu să va, tocmi: cu slă- 
pânul...«& 

A. Pann, Povestea, vorbei, I, 64: 

„ un mare uleior luând 
Şi pe gură un burete înlăuntru luj băgând, 
Se duse la băcănie cu dinsul numai decât 
Şi poruncesce să”! umple cu unt-de-lemn pînă 

- n gât; 
După cel umple băcanul, el atunci cu 

, ” graiu semeţ 
Îl într6bă ca săi spule: cum îl vinde? cu 

ce preţ?... 

Jocul „de-a gâsca“ în Bucovina: 

Că făceam 12 alămâe 

Şi le dam la băcătie... 

(Marian, Inmorm, 218). 

20, Băcâniă = marfă ce se vinde de 
un băcan. 

Balada „Chiva“: 

La Brăila ?n vale 

Şspte bolozale 

Şi şâpte sandale 
Descarc la zambsle 

"Simeare la stambble, 
Descarc băcălii 
Şi 'ncare dimerilii 

"Tot de grâi mărunt 

Şi de arnăut,.. 

Ion Ghica, Scris6rea IV: „Când era 
la, câte un ziafet, îşi sufleca mânecile 
şi iată cum frigea mielul: îl înjunghia, 
îl spinteca, îi scotea pântecele, îl cosia 
la, loc şi] acoperia cu pelea, după aceea 
îl băga într'o grâpă plină de jaratec 
cu curpeni de viţă selbatecă, unde *] 
lăsa, pînă când pocnia ca un tun; a- 
tunci îl scotea, îl învălia într”o pândă 
şi] ungea, cu un fel de salță inventată, 
de dinsul, făcută cu vin amestecat cu 
usturoiu pisat și cu băcâni, cu lămâe 
şi cu sare...“ - 
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80%. Bâcâniă=—profesiunea de băcan. 
Enachi Cogălnicenu, Letop. III, 284: 

Că bolerul de divan 

A s'agiungă baccevan 
Şi să strige pe Socae, 
Vănzănd tot praji şi spănac; 

- Acâsta de nu le vine 
Şi vor să trăâscă bine, 
Apuce-s' de băcălie, 

Că'i mat mare boierie... 

Prin Români, băcămă a trecut şi la 
Unguri: bakonyâs cu acelaşi sens 
(|. Szinnyei în Ungaria din Cluj, 1893 
p. 286). 

v. tBăcan. —-iă, 

Băcănidră (plur. băcăniore), s. f.; 
petite 6picerie. Deminutiv din bă- 
căniă. 

Opisul veniturilor mănăstiresc din 
1827 (Doc. Rom. II No. 2 p. 3 şi 1], 
în Arch. Stat. din Buc.): „arenda unei 
băcânioare 180 taleri“, pe când „băcă.- 
nia cea mare“ era arendată cu 900, 

v. Băcăniă, — -dră. 

Băcâu. | 
—v. Bacâă, 

Băcăuân. | 

Bâce.—v. Bâc, 

Băceni ] 
„—v, Bâc, 

Băcesci] 

Băciă (sans pluriel), s. £; t. pa- 
stor.: endroit de la bergerie o de- 
meurent les bergers et ou on fabrique 
le fromage. Baciul fiind cel mai mare 
dintre ciobani şi principala”! sarcină 
fiind facerea brândei, de aci băciă se 
chiamă partea stânei unde se face 
brândă şi unde şed ciobanii.
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„Coliba în care locuesc ciobanii și 
unde se fabrică brânda se dice: băciă“ 
(Mehedinţi, c. Isverna, preut R. Po- 
pescu). Si 

Dela Români cuvîntul a trecut nu 
numai la Serbi: „batila=locus et 
casa mulgendis aestate ovibus“ (Kara- 
dzi€), dar încă și în dialectul bulgar oc- 
cidental basiia (Baunra), cu accentul 
pe î, se chiamă totalitatea sarcinelor 
de îngrijire a unei turme de oi, iar 
verbul batvam (Bauga) „băciuesc“ 
=a lua din lapte și din altele partea 
ce se cuvine după datină celui însăr- 
cinat cu îngrijirea turmei (Marinov în 
Gopun t. X p. 221). 

Este de observat că în acel dialect 
bulgar există o mulţime de elemente 
lexice curat românescă de origine la- 
tină, dintre cari vom aduce aci urmă- 
tOrele trei, luându-le numai din lite: 
rele a şi b: 

araniia (apannia) „o mare căldare“ 
(Marinov, op. cit. p. 218) = românul 
arămiă „grand chaudron en cuivre“ 
din lat. aeramen = ital. rame = portug. 
arame etc. 

v. 2 Arămiă (p. 1468). 

bunica (BSHuka) „0 buru6nă de l6c, 
pe care babele o întrebuinţâză, şi pen- 
“tru fermece“ (Marinov, op. cit. p. 228) 
românul bunică „grand-măre, vieille 
femme“, deminutiv femeiesc din „bun“ 
= lat. „bonus“. . 

v. Bunică. 

buci miş (BSunmnu), planta, „Conium 
maculatum“ (Marinov, op. cit. p. 229) 
=românul bucimiş, numele aceleiaşi 
plante, âin „bucium“, formă labialisată 
din organicul „bucin“—lat. „bucinum“, 

V. Buciumiș. — Băckuese. 

Băcilă, s. m., n. pr. pers. Unul din 
interesanta, listă de numi proprie, per- 
sonale sai mitice, cu sufixul -ilă., ca 

BĂCIOC 
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„Frăţilă“, „Plesnilă“, „Buşilă“, „Vin- 
bilă, „Zorilă“, „Murgilă“, „Serilă“, 
„Flămângilă“ etc. Băcilă pâte să fie 
o amplificaţiune din numele personal 
Bâc, mai curând însă din Baciu. 

In ț6ra Făgăraşului se află trei fa- 
milii române boieresci purtând fie-care 
numele ereditar Păcilă: una în satul 
Ludişor şi două în Ucea-de-jos (N. Den- 
suşianu, Monum. p. ist. Făgăr. pag. 
152—3). La 1630 trăia acolo boerul 
Oprea, Băcilă (ibid. 20; efr. Puşcariu, 
Familiele nobile române p. 177). 

v. % Baciu. — Bâc. — -ilă, 

I-Băcidc.—v. Băciulă. 

Băcioc (plur. Băciocescd), s. m.; n. 
pr. pers. : illustre famille noble moldave, 
depuis longtemps 6teinte. Nâmul Bă.- 
ciocescilor apare în istoria, Moldovei sub 
Ion-vodă, cel Cumplit, în timpul căruia 
unul din ei cumpărase o moşiă, pe 

care i-a întărit-o apotla 1585 Domnul 
Petru cel Şchiop, când acel Băcioc era, 

părcălab de Hotin. Să se observe că, 
după vechea ierarchiă boierâscă - din 
Moldova, pârcălabul de Hotin ocupa 
locul immediat după cei doi mari-vor- 
nică şi înainte de hatman (Letop. 1 p. 
104). Ba chiar un fost mare-vornic putea, 
să fie numit părcălab de Hotin, atât 
de importantă era, acâstă funcţiune. In 
adevăr, acelasi Băcioc fusese deja mare 
vornic al ţărei de jos sub vodă. Iancu 
Sasul între 1580—84 (Banneru Onecce. 
06. Her. t. IV p. 313). 

Crisovul cel din 1585 e publicat 
numai într'o traducere din slavonesce 
(Codrescu, Uricariul t. II 'p. 254), în 
care: numele e scris Bucioc în loc de 
Băcioc. Tot aşa la Miron Costin ne în: 
tîmpină 6răși Bucioc, adecă cu vocala, 
ă labialisată în u prin acomodaţiune 
cu b. Forma cea, corectă însă, singură
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care se află în vrisâve originale şi ?n 
iscălituri, este Băcioc: Enuok, 

Act moldovenesc din 1619 (Arch. 
ist. 1, 2 p. 6): „Coste Băcioc vel dvor- 
nic dolnei zemli...“ şi țot aşa în iscă- 
litură: „Băcioc âvornic“, 

Tot forma Băcioc se recunâsce în 
transcripțiunea polonă By cze k la So- 
bieski şi în transcripţiunea francesă 
Bicho la Joppecourt, pe cari le vom 
ved6 mai la vale, 

Etimologia acestui nume pote să fie 
una din patru: 

4) polonul byczek (rusesce Geruerr 
==6510g, bohemesce bycek) „taurillon“ 
şi „scarabaens typhoeus“, în care cas 
originea, Băciocescilor ar fi polonă, ds 
vreme ce cuvîntul ca vorbă comună 
n'a trecut la Români; 

d) deminutivul băcioc din baciu 
„maitre-berger“, în antitesă cu augmen.- 
tativul băcioiu; 

c) un deminutiv din numele personal 
țerănese Bâce, daminutiv el-i “însuşi din 
numele personal țerănesc Bâc. 

d) vechiul cuvint băcioe 
ciucă“. 

v. 1"Băciolu. — !Bâc. — Bâce. — Bă. 
ciuliă. 

Prima ipotesă trebui înlăturată, de 
vreme ce nu este probabil ca Petru 
cel Schiop să fi încredinţat unui Polon, 
fie chiar numai de origine, tocmai ce- 
tatea Hotinului, vechiul bulevard a] 
Moldovei contra Poloniei. 

A doua ipotesă, este slabă prin lipsa 
în graju a deminutivului băcioc din 
baciu, din care se face numai demi- 
nutivul băciucă. 

A. treia ipotesă nu este mai tare, 
căci nici deminutivul Băctoc din nu- 
mele personal Bâc nu e dovedit. 

Remâne dară numai ipotesa a patra, 
contra căriia nu se rădică nici o obiec= 
tiune. 

Filul părcălabului de Hotin Băcioe 

»Mă- 

BĂCIOC 
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a fost vestitul mare- vornic Costea 
Băcioc, 

La 1603, sub vodă Ieremia Movilă, 
el avea boeria de clucer (Ban. Ox. O6u. 
IV, 343). 

Pe la 1617 Băcioc comanâă 2000 că. 
lăreță în serviciul pretendentului Ale- 
xandru Movilă, pe care însă n'a zăbovit 
a”! părăsi, trecând cu 6stea cu tot la 
Radu-vodă Mihnea, numit domn al Mol: 
dovei: „se retira clandestinement et 
desbaucha bien deux mille chevaux qui 
le suivirent“, gice contimporanul Jop- 
pecourt (Papii, Tesaur t. 2 p. 66); apoi 
peste puţin „le traistre Bicho“ a tăiat 
Movilescilor între Cotnar şi Botoşani 
drumul de retragere în Polonia, şi ast- 
fel a fost principala causă a căderii lor 
în mâna 'Turcilor (ibid. p. 78). 

Domnia lui Gaspar-vodă Graţiani gă- 
sesce pe Dăcioc mare-vornie al ferel 
de jos. 

Miron Costin, Letop. I, 237—8, po- 
vestind alianţa. lui Gaspar-vodă cu 
Polonii contra Turcilor: „Nu putea 
de tot slobod să hie în gândul seii 
de boieri, carii socotind cea de apoi 
să nu vie vre o peire ţerii, nu 
pristănia boierii, dintre care mai: cap 
era ţerii pre atunce Bucioc Vornicul 
țerii de jos; Vasilie Vodă era Vister- 
nic mare Ja acea domnie. Ce în multe 
feliuri se ispitia să, omoare o s6mă de 
boieri, ca să hie singur slobod în fap- 
tele sale. Ce aşa aevea nu se cuteza 
să'i omoare pentru ţâră, că era Bucioc 
la 6ră ales din toți, 6ră lui Vasilie- 
Vodă -aii dat pricină că nu dă s6mă 
de o samă de bani a Visteriei, măcar 
că era hin de cununie, ai băgat în 
temniţă şi Vai pus și la muncă, 6r 
pre Bucioc aii socotit să ?1 otrăvescă, 
Şi într'o zi oprindu'l la masă, şi-a 
scornit voie bună, închinănd Ja Bucioc 
cu veselie, aii pus de i-ai dat otravă. 
În loc sai simţit Buckoc otrăvit, şi
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sai şi sculat dela masă şi s'ati dus la 
gazdă, avănd erbi împotriva otrăvii 
date dela un Doftor prietin (v. Doftor), 
că aştepta el una ca aceea dela Gas- 
par-vodă, Indată căt aii luat erbi, ai 
Şi început a vărsare otrava cu mare 
cumpănă Ge viâţă. A doua zi sat fă- 
cut răsbolit şi Gaspar-vodă, dănd vina 
stolnicilor că aii făcut bucatele cotlite. 
Văzând grijă de viâţă Bucioc Vornicul, 
numai ce'i căută a pristănire cătră sfa- 
tul lui Gaspar-vodă ce avea aşezat cu 
Leşii...& 

Se înşâlă cronicarul, când crede că 
Băcioc s'a făcut polonofil numai de 
grâza lui Gaspar-vodă. El fuseşe de 
de-mult înţeles cu Polonii, precum o 
constată contimporanul Iacob Sobieski 
(Comment. Chotinensis belii, Dantisci 
1636 p. 33): „cum Byczek, nobili Mol- 
davo, Regias partes jam pridem 
secuto...“ Chiar atunci când tră- 
dase pe Alexandru Movilă, Băcioc nu 
combătea de loc pe Poloni, ci numai 
coteria Movilescilor. 

Miron Costin, 1, 241, vorbind apoi 
despre peirea lui Gaspar-vodă, dice: 
„lată bietul Bucioc Vornicul în Bra- 
nişte ai căzut la un hin al seii anume 
Toader Brănişteriul, unde lăcuia acei 
Toader, singur nemerit den răsipă fără 
slugi pre lăngă sine, precum vremea 
aceia în răsipa oștii aşa aduce, şi cu 
multă rugăminte şi giuruită câtră hi- 
nu-seii s'au oploşit în viclână făgădu- 
inţa lui. ară a doua zi Vai legat; hi- 
nu-seu şi Vai dus legat la Schindir- 
Paşa. O! să'l bată Dumnezeii hin ca 
acela! Şi dacă Vaii dus la Schindir-Paşa, 
îndată ai apucat de Paă înţăpat pe 
Bucioc săracul, cela ce pururea sfătula 
pre Gaspar-vodă spre bine, şi de mare 
nevoie i-ai căutat ai pristănire la sfa- 
tul lui Gaspar-vodă...* 

In fine, tot la Miron Costin, I, 282: 
intracestaş an (1637) şi-ai sfârşit 

  

vista şi Dâmna lui Vasilie-vodă cea 
de'ntăi, fata, lui Bucioc, După moartea 
Doamnei ai trimis Vasilie-Vodi pre 
Catargiul în ţâra Cerchezâscă şi de 
acolo k-aii adus Doamnă pre fata unui 
Mărzac de ai lor...“ 

Din acea, căsătoriă cu „fata lui Bă. 
cioc“, anume 'Tudosca, fusese primul 
fiiu al lui Vasilie Lupul, Ioan, pe care 
vroise cu ori-ce preţ să 1 facă Domn 
în Muntenia, în locul lui Matefu Ba- 
saraba. 

D. V. A. Urechia, într'o notiţă despre 
„Biserica din cetatea Nâmţut (Anal. 
Acad. seria II t. 11 p. 115, 187), asi- 
gură că vornicul Băcioc ţinuse într*0 
a. două căsătoriă pe o „femee din n6- 
mul Cantacuzin “. D. 1. 'Tanovicenu 
(Archiva, din Iaşi 1892 p. 14 sqq.) arată 
imposibilitatea acestei căsătorii. Şi Sus- 
ţine pe base documentale cum-că acea 
nevastă a doua a lui Băcloc era »Can- 
dachia“ fiica lui „Petrașcu mare logo- 
fât din 1610“ şi că ea avusese doue 
fete: Alexandra căsătorită cu vistie. 
rul Mâlaiu şi Catrina măritată după 
vistierul Iordache Cantacuzino. Greşâla, 
d-lui Tanovicânu ni se pare a fi numai 
că pe marele logofăt Petrașcu îl face 
din n6mul boieresc Şoldan. 

v. Șoldan,. 
După tragica mârte a vornicului Bă. 

cioc, averea, lui a fost confiscată. 
Crisov dela Alexandru-vodă liaş din 

1621 (Arch, ist. 1, 112):   ... UETH9 Baaun 
34 BEHHOPBAA, UT9 
$ rop MznApSa 

H $ Aacaas 8 Bor 

Hâp'k, uro riu gu- 

Horpaai B'kule Ko- 

erei BE azuok 

AROpHHE u H3ru- 
BAH W'T NECO H Bh- 

cH HHuIuy WTHHHH 
ErO 34 WyHuipeu,   

+. patru fălci 
de viiă în a6lul 
Mândrului şi în 
delul Laslâului la 
Cotnar, care viiă 
fusese a, vornicu- 
lui Costea Băckoc, 
confiscată împre- 
ună cu alte averi 

ale lui pentru tră- 
dare, sculându-se
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Bă UTO WH cm 

Taâunap  BOEROAA 
RA3ABH3anck Ha 

TSpru n mnor TSp- 

tu nockkouk 3 

lacot, n noro 

NOHMAHO ro H Ha 

Năă H3BHT EHcT $ 

GkHhAcp nam... 
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el cu Gaspar-vo- 

dă contra Turci- 

lor şi ucidând 

mulţi "Turci în 

Iași, iar după, a- 

ceia a fost prins 

şi pus în ţ6pă 

de cătră Schin- 
der-paşa... 

Ureându-se pe tronul Moldovei Va.- 
sile Lupul, ginere al vornicului Băcioc, 
acea avere cată să fi fost restituită 
familiei, căci sub urmaşii acestui prin. 
cipe un Băcioc, probabil fin al vorni- 
cului, figurâză între boierii cei mari. 

Intr'un zapis din 1662 (Cond. Mss. 
a mănăstirii Bărnova, în Arch. Stat. 
din. Buc. f. 51 b) el iscălesce: „Miron 
Băcioc vel stolnic“, 

Miron Costin, Letop. I, 331: „Se ră- 
dicase pre acele vremi un tălhariu 
anume Detinca, carele aeve îmbla fără 
si6lă în ţinutul Hotinului şi a Cernă- 
uţilor şi poroncia, satelor. Deci aii tri- 
mes Stefan-vodă [Gheorghie] pre Bu- 
cioc Stolnicul cu o sâmă de slujitori, 
şi laii spart, şi toţi oamenii l-ai ri- 
sipit .,.€ 

Tot ca ostaş, Miron Băcioc ne apare 
sub domnia lui Ghica-vodă cel bătrân 
în lupta acestuia contra lui Constantin 
Basaraba Cârnul pe apa Jijia. 
Miron Costin, 1,344: „acolo multă oaste 

de a noastră ai perit, şi mai mulți de 
apă; ai căzut şi vii căță-va pre mina 
lui Constantin-vodă, şi mai ales den bo- 
ieri: Bucioc, Buhuș Slugerul cel mare 
şi: Gavriliţă Costachi vel Jigniceriu pre 
atunci, pre carii dacă k-aii dus la Con- 
stantin-vodă, îndată i-aii boierit şi l-au 
Slobozit fără de nice o pază €ră la bo- 
ieriile lor...“ 

De atunci Băciocescij — pare-ni-se — 
dispar din istoriă. 

In dilele n6stre memoria vornicului 

  

    

Coste Bicioc s'a re'mprospătat prin 

o dramă a d-lui V. A. Urechia, 
v. Boier. 

Băcidiu (sans pluriel), s.m.; t. pas- 
tor.: maitre-berger, propristaire de la, 
laiterie. Augmentativ din baciu prin 

sufixul -oiu =-oniu, în oposiţiune cu 
deminutivul băciucă (Laurian-Mas- 
sim). In Banat se rostesce băcioniu, cu 
n nemuiat, 

„Stăpânului peste cei-lalţă ciobani, 
carele iea, dela oi, adecă stringe şi în- 
ch6gă laptele, îi dic băcioniu“ (|. Bom- 
băcilă, Banat, c. Teregova). 

„Primul între păcurari se numesce 
vătaii ; cei ce mulg — mulgaşi ; cei ce 

mină oile la, muls — strungaşi; pro- 
prietarul laptelui se chiamă băcioniu“ 
(M. Dragalina, Banat, c. Borlova). 

O localitate din Muscel se chiamă 
Băciou, 

v. Baciu, 

Băci6că. — v.. Băcăulă. 

Băcioniu. —y. Băciotu,. 

Băciucă.—v. Băcioiu. 

1-2-Băciuesc (Băciuit, băciuire) vb. ; 
10. 6. past.: avoir la surveillance d'une 
bergerie ou bien dune ferme; 20. ţ, 
famil.: venir souvent ou rester long- 
temps dans le mâme lieu, hanter. 

Cu primul sens, băciuesc însemnâză: 
a face tr6ba sau meseria de baciu. 

Dicţionarul Mss. bănăţân circa 1670 
(Col. 1. Tr. 1883 p. 426): „Băcsusesk 
= villicort. 

Satira poporană din Bucovina „ia 
Ţiganului“ : 

Pe când băciuia 

Dada şi storeea
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- Untul dintrun caş, 
Caşul din urdaş, 
Urdaşul din unt... 

(Marian, Satire p. 829). 

Cu sensul al doilea, cuvîntul se afli 
nu numai la Pontbriant, după cum 
credea, Laurian-Massim, dar şi n Vo- 
cabularul fârte important al lui Costi: 
nescu, care observă că e un termen 
familiar : „A băciui=a sta, a se opri 
des la o casă, la o familiă, la, o per- 
SOnă 6re-caret. 

Care să fie 6re raportul cel logic în- 
tre ambele sensuri? 

V. Băciă. — -uesc, - 

1:2:Băciuire 

; 1-2: Băciuesc, 
1-%Băciuit | 

Băciuliă s. bociuliă (plur. băciulii, 
bociuliă), s. f.; t. de Botan.: partie ar- 
rondie d'une plante, soit bulbe, soit 
sommet. Sinonim cu măciuliă. 

„In Bucovina: Băciuliă = căpăţinu 
usturoiului ce cresce în pămînt“ Ș.F. 
Marian). o 

Doină din Arde; 

Magheran de cel tufos! 
Draguţul mi-i mănios ; 
Magheran cu bociuliă ! 
"Dracul sei de-a lui mănie, 
C'a merge-astară la boi 
Ş'a sări gardul la noi... 

(Tribuna din Sibiă, 1886 p. 467. 

Ca tot-da-una când o vorbă roma- 
n6scă are un variant cu bă şi un altul 
cu do, primul este cel mai vechiu, iar 
cela-lalt. se datorâză numai acţiurii 
celei labialisatâre a lui b. Forma cea 
organică este dară băciulid. 

E învederat. că acest cuvînt s'a năs- 
cut dintr'o tulpină bac-, sufixată în- 
tr'un mod analogie cu sinonimul m &- 
ciuliă; iar prin urmare, credem noi, 

  

  

acea tulpină nu pâte fi decât latinul 
baculum saii mai bine bacillum, 
care însemna „băț, toiag“ aprâpe _si- 
nonim cu mateuca, de unde vechiul 
portuges ma ssuca, francesul m assue 
şi al nostru măciucă (Korting, Ro- 
man. Wtb. 481). 

Acestă, etimologiă se confirmă, şi se 
limpedesce tot-o-dată pe deplin prin 
dialectologia română de peste Carpaţi. 

În Biharia—dice Miron Pompiliti — 
bocioc, bocidcă însemnză; mă- 
ciucă, (Conv, lit. 1887 -p. 1005). 

In acest mod, dintr'o formă română 
primitivă băcel=bacillum se fo- 
mase dentâju băcioc şi băciocă 
prin analogiă cu sinonimul măciucă, 
şi apoi numai după aceea, sa operat 
formațiunea analogică ulteridră : băciu- 
lă=măciuliă. 

v. Mâciuliă, 

Băcoveţ. —v. 2:Bâc. 

Băcsâiu s, bucsaiu, s. m.; 10 „ra- 
mass, trapu, gros et court, se dit sur- 
tout des enfants* (Dam6); 20. sorte de 
polenta frite dans de la graisse de porc. 

In primul sens, Laurian - Massim : 
„Bucsaiu, mic, scurt şi gros; cuvînt, 
pre cât scim, necunoscut dincâce de 
Carpaţi ; se aude însă şi în acestă, 
parte: bucşă sai bocşă, bocză, 
bogză, aplicat la o femeiă grosă, în- 
desată şi măruntă,..« 

Inlăturâm aci din discuţiune terme- 
nil bucşă şi bogză, doue cuvinte cu 
totul deosebite, pe cari Laurian-Massim 
le amestecă cu băcsaiu ; Şi înlăturâm 
cu atât mai virtos pe bocză, o formă 
care nu există nicăiri şi care este chiar 
foneticesce imposibilă, de vreme ce e 
de 'naintea lui 2 nu pâte să- nu trecă 
în g. | 

V. Boga. — Bucşă,
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„Băcsaiu = îndesat. Un băcsaiu 
de fată =—o fată scurtuţă şi grâsă; 
un bâcsaiu de băiat“ (Th. Speranţia, 
Iași, c. Şipote). 

In sensul al doilea: 
In graiul din Biharia: „Bocsalu = 

turtă de mălaiu copt, dabia, scâsă din 
cuptor, ruptă bucățele, cari se ung cu 
grăsime de porc“ (M. Pompilii în Conv, 
lit. 1887 p. 1005). 
„Băcsaiu = mămăligă friptă în un- 

sre ; se dice şi: găgâii“ (BR. Simu, 
Trans., €. Orlat). La Dam: „ Bocgaiu 
(Trans, ), galette de farine de mais, qui 
se mange chaude avec du saindoux“, 

Ambele sensuri ale cuvîntului revin 
la un singur sens fundamental: în- 
desat, adecă mic, gras şi tare tot-o- 
dată, fiind de aceiași origine cu verbul 
băcsesc saii bucsesc, precum şi cu 
termenul botanic băcsâi sai buc- 
sâi, despre cari a se ved6 mai la 
vale, 

v. Băcsâti. — Băcsesc. — Găgâti. — Bal- 
meg, — Mămăligă,. 

Băcsăilă s, bucsăilă, s. m., enfant 
dodu. Sinonim cu băcsaiu şi cu băc- 
săios, dar cu o nuanţă mai ironică, 
datorită sufixului intensiv -ilă. Se ană 
înregistrat numai la Costinescu: „Buc- 
saiu, Bucsâilă, copil îndesat, gras şi 
scurte. 

v. Băcsăios, 

Băcsăios s. bucsăios, -6să; adj.; 
ramass€, trapu. Acelaşi sens cu sub- 
stantivul: băcsaiu sat bucsaiu, 
dar întrebuințându-se ca adjectiv, de 
€X.: „lată un băiat forte băcsăios“ în 
loc de: „băcsaiu de băiat“. La dq. 
Dams este numai forma: bucşăios. La 
Costinescu: „bucsâios = îndesat, scurt 
Şi gras, se dice copiilort. 

v. Băcsaiu. 

Băcsâu s. bucsâu, s.m.; t. de Bo- 

  

  

tan.: 10. 'Pyphalatifolia, massette 4 eau; 
20. Sparganium ramosum, ruban d'eau, 
Două&plante degenul Typhaceelor, pe cari 
poporul la noi, ca şi peaiuri, obicinu- 
esce ale confunda. Sinonimi: papur ă, 
busdugan, pâte şi spe teză, care 
aparţine însă mai mult genului forte 
apropiat al juncaceelor (Dr. Brândză). 
Spaniolesce şi portugesesce „iypha lati- 
folia“ se chiamă espadana (Nemnich), 
ceea-ce concordă cu al nostru spetâză, 

Laurian-Massim: „Bucsâii, o specie 
de papură, numită şi spets ză, pro- 
babil după latele sale foi ce sâmănă 
Gre-cum cu spata, precum numirea 
de bâăcsâă pâte veni dela, împreglurarea 
că aceste foi sînt dese“; şi dicând 
ac6sta Laurian-Masaim se referă la, cele 
ce spuseseră despre băcsaiu. 

v. Băcsaiu. — Băcsesc. — Busdugan. 
— Papură. — Rogoz. — Spetezăi. ... 

Băcselă s. bucselă (plur. băcseli, 
bucseli), s. f.; tassement, presse, ser- 
rement, comblement. Băcsdd însem- 
n6ză o îndesire prelungită, nu mo- 
mentană ca în băcsire. 

v. Băcsesc, — Îmbăcselă. 

Băcsesc s. bucsesc (băcsit, Lăc: 
sire; bucsit, bucsire), vb.; mettre en- 
semble, bourrer, remplir jusqu'au bord, 
tasser, serrer, combler, Indes. Tic- 
sesc. Se întrebuinţeză cu acelaşi sens 
compusul îmbăcsesc. 

Laurian-Massim : „bucsire sai băcsire, 
cu înţelesul de a îndesa, şi mai ales 
ca reflexiv: a se băcsi = a, se îndesa, 
a se lipi şi intră unul prin altul: mi 
s'a băcsit părul; ordul e prâbăcsit 
sait îm b ăcsit, compusul îm băcsire 
şi îmbăcsare fiind încă şi mai des 
usitat ca simplul bâcsire....* 

Balada „Corbea“ : 

Dar să nu uiţi, maica mea, 

O perniţă de supt şea,
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Nici pr6 lungă, 
Nici pr6 scurtă, 
Cusută cu feţe multe, 
Băcsită cu petre scumpe, 
ŞI cloltarul de argint... 

(6. D. 7., Poes. pop. 521). 

Delavrancea, Trubadurul p. 20: „Slă- 
bisem ca, nişte mâşte, de capul meii 
nu remăsese decât părul vulvoiu, îm- 
bâcsit de praf...« Aa 

Ibid. p. 166: „Negru, uscat şi ars 
în obraji, cu ochii mari şi albi, cu lu- 
I6ua stinsă şi pleoştită întro parte a 
gurei, când pipăe aruncă scrumul în 
sus, şi 'şi desvălesce, din buzele mari 
şi din barba şi mustăţile cărunte şi 
îmbâcsite de cenuşe, dinţii laţă şi 
petrecuţi pe din două co largă, strun- 
găreță.. & 

„Sai băcsit în mine și m'ail strîns 
de nu mă puteam r&sufla. Carciuma 
era băcsită de lume; podul era băc- 
sit de şdreci; era cu nările băcsite 
de colb; era cu urechile băcsite de 
lână“ (Th. Speranţia, laşi, c. Sirca). 

Basmul bucovinân „Ion Săracul« 
(Sbiera, Poveşti p. 160): „Eii am o ariă 
bucşită de şiredi: şi de stoguri. In- 
tr'astă n6pte să mi le îmblătesci tâte...« 

Altul „Finul lui Dumnedeii“ (ibid. 
pag. 187): „Pe lingă sărăcia lui mai 
avea încă şi o casă bucşită de copii...« 

S. F. Marian: „Buc şit=plin, în- 
desat; de ex.: un sac plin: de grăunte, 
că nu mai aii unde încăp6, se dice că 
e bucșit; un porc, sati un vițel, care 
din causa păduchilor hitionesce, se dice 
că e bucşit de păduchi şi de aceea, 
nu se pâte îndreptat. 

In “Bucovina dară ne întimpină o 
formă, palatalisată, bucşesc în loc de 
bucsesc, după cum am vădut mai sus 
(v. Băcsaiu) o formă palatalisată, b o c- 
şaiu pentru băcsaiu, palatalisare 
care se datorâză; acomodaţiunii :cu gu- 

44,160, 111, 

  

turalul c. De altmintrelea, formele cele 
palatalisate n'a aci nici o importanţă 
pentru etimologiă, ci numai desbinarea, 
vocalică, între băcsese Şi bucsesc, băc- 
saiu şi bucsaiu, ceea ce presupune 
că există 6re-când şi o formă băcsâii, 
deşi astădi se aude, pare-ni-se, numai 
bucsâi, 

Pe lîngă forma cea, bucovin6nă buc- 
şesc să mai adăugâm o formă bănă- 
(enă: „buşit = plin, îndesat“ (S. Liuba, 
Banat, ce. Maidan), în care guturala, 
după ce produsese palatalisarea, sibi. 
lantei, a despărut apoi ea-însăşi, 

În fine, chiar forma băcsesc, puţin 
stropşită, se regăsesce tocmai la, Moţii 
din fundul Ardslului: „A se begsi şi a 
se imbegsi= a se înghioldi“ (Frâncu. 
Candrea, Munţii apuseni p. 98); 

Care este 6re vocalismul cel organic? 
Negreşit acela cu băc., în care -ă- a, 

trecut apoi în vocala labială u, pe 
când vice-versa dintr'un buc. nică un 
motiv fonetic nu putea să provâce 
trecerea lui u în d. 

Care este acuma sensul cel funda. 
mental? 

Când alăturâm pe cei trei membri 
ai familiei: băcsesc, băc satu şi băc- 
său, pe lîngă cari se va maj adaoga 
la locul seii băcu6ţă, înţelesul co. 
mun tuturora, cupă cum aii nimerit'o 
deja Laurian-Massim, este acela de în- 
deşat. 

Avem dară forma cea mai veche şi 
cun6scem şi sensul cel fundamental ; 
să: mai amintim că familia acestul cu. 
vînt este forte poporană, cunoscută 
peste tot în Dacia Traiană. 
Să trecem acum la etimologiă, 
Cihac nu scie pe băcsesc=bucşese, 

nică pe băcsaiu, cu atâta şi mai puţin 
pe băcu€ţă, dar pe bucsaiu îl cu- 
nOsce şi "1 trage (Dict. II, 485). din 
maghiarul buck6, buckâs „TAMAass6, 
trapu, gros et court“, cari se citese 

23
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„buţco“ şi „buţcoş“, de unde pînă la 

bucsaiu, chiar dacă n'ar fi o formă 

mai veche băcsaiu, este mai departe 

decât dela „put“ pînă la „puşcă“. 
Laurian- Massim (Gloss. p. 97) pe 

de o parte confundă pe bărsesc cu 

bucşă, pe dealta caută pentru amîn- 

doi o origine comună în latinul buzu s 
„plantă ce cresce forte îm bâcsată“, 

uitând că forma cea organică este 

băcs-, 6r nu bucs-, şi silindu-se a uita că 

latinul « (es) nici o dată nu se con- 

servă în graiul românesc, ci tot-d'a-una, 

fără nici 'o excepţiune, trece în s saii 

în ps, ast-fel că derivaţiunea, din lati- 

nul buxus este absolut imposibilă, 

chiar dacă sensul acestuia ar fi mai 

apropiat de bâcsesc. 

La Greci, la Slavi, la Unguri, ei 

am căutat în deşert originea acestui cu- 
vînt, | 

E! trebuie să fie la noi o moştenire 

dela vre-un trib turanic din vscul de 
mijloc: Pecenegi saii Comani. Turcii 

Osmanlii nu ne dai nici o soluţiune, 

dar în turca cea orientală sai djaga- 
taică adjectivul bek însemnâză „com- 

pacte, solide, trâs dur“, adecă îndesat, 

sensul cel fundamental al lui băcsesc, 

Jar în dialectul uiguric bak „lien, corde“, 
unâlta pentru a strînge, a îndesa 
la un loc (Vambâry, Cagat. Sprach- 
stud. 252; Etymol. Wtb. 192). Totuşi 
prin singurul bek sai bak nu sar 
explica finalul s. Aci ne vine în âju- 
tor principiul analogiei, : de vreme ce 
sinonimul lui băcsesc este ticsesc, 
după care era lucru firesc de a se forma, 
un verb din turanicul bak sai bek. 

Este ceea, ce se numesce în Linguistică 
contaminaţiune saii fusiunea a două 
teme: . 

băcsesc=—b a k + [tic]s ese, 

după cum francesul „girouette =—gyro4- 
[rjonette“ sai „massacrer = masso 4 
[slacrare“ ; după cum italianul „tam-   

bussare=tamb[urare) + [bjussare“ sait 

„stamberga =stan[za] + [aljbergo“ (cfr. 

Caix, Stud. di etim. p. 199—203). 

Verbul băcsesc o dată format, graiul 

poporan nu putea să considere pe bă ks 

alt-fel decât ca, tulpină faţă cu obici- 
nuitul element verbal formativ -esc, și 
din acea tulpină bă cs s'aii născut apoi 

băcsain şi băcsâi prin sufixele 

nominale curat românesci -aiu şi -âit. 
v. -aiu. — -âii, 

Din cele de mai sus resultă cătic- 

sesc este la Români mai vechiu de- 

cât băcsesc. In adevăr, cunoscinţa n6- 

stră cu Slavii e mai veche decât acea 
cu Pecenegii şi cu Comanii. Etimologia 

lui ticsesc a fost bine nimerită de 

Cihac (II, 405). Din slavicul tesc, 
rkexz, Românii ai făcut verbul deno- 

minativ tescuesc, de unde apoi prin 

metatesă tecsuesc sai ticsuesc, 

formă întrebuințată pînă astădi peste 

Carpaţi (Lexic. Bud.), şi în fine con- 

trasul ticsesc. 

v. Imbăcsesc.— Ticsesc. — Băcueţă. — 
Coman. 

Băcsire s. bucsire (plur. băcsiri, 

bucsiri), s. f.; Vinfin. du verbe băcsesc 

ou bucsesc pris comme substantif. 

Acţiunea de a băcsi sai bucsi, de 

a îndesa la un loc. Sinonim cu tic- 

sire. Se întrebuinţeză mai mult com- 

pusui îmbăcsire. 

v. Băcselă. — Băcsesc. — Imbăcsire. 

Băcsit. — v. Bâcsesc., — Imbăcsesc. 

Băcuieţă, s. f.;t.rust.: taie d'oreil- 

ler employâe comme sacoche ou be- 

sace. Cuvint păstrat în Transilvania. 

„Băcuicţă se qice la faţa de perină 

când este folosită în loc de sac, cum 

fac bună-6ră muierile când merg la 
tirg, căci merindele, ciobotele şi ce-va 

haine, ele le pun într'o faţă de perină
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curată, cusută, pe care. o. ieaăi sub- 
SuGră ori pe cap, iar la cas de lipsă 
scot, din ea cele trebuinci6se; numai 
pe cât timp face serviciul sacului, 
faţa de perină se chiamă băcuicță“ (1. 
Pop Reteganu). 

Băcuieţă, feminin dela băcuieţ, este 
o formă, adjectivală întocmai ca „lan- 
gui6ţă“ dela „lung“ şi presupune un 
adjectiv bac, care, în adevăr, a exi- 
stat în graiul românesc cu sensul: de 
în desat, umplut, ticsit, adecătoc- 
mai ceea, ce trebui să fie o tață de 
perină pentru a deveni băculeţă. 

V. Băcsesc. 

“Bâcului (Cheile-). — v. Bac. 

Bădală, s. M. n. pr. pers. Bădală 
este un nume de familiă în Bucovina 
(A. Pumnul, Fund religionar p. 39). Vine 
din Bade prin sufizul forte interesant 
şi forte rar -ală, ca în „Păcală“, „Ci- 
cală“, „Tăndală“ ete. 

O formă, Bădălan, amplificată prin 
sufixul augmentativ “an, ne întîmpină 
în colinda moldovenâscă „Pluguşorul“ 
din colecţiunea d-lui G. Ghibănescu : 

Şi încărcară 
Doub-spre-deci cură 
Cu povară, 
Şi plecară 
La moară 
La Bădălan, 
Unde-am măcinat şi an... 

(Analele literare 188 p. 37). 

Apoi cu scăderea lui bă la do, gă- 
sim între numi proprie de familiă âin 
munţii Sucevei: Bodolan (Şegătorea 
1893 p. 13). 

v. Bade—t2ală. —am, 

Bădân (plur. 'vădanc), bădaiu s, 
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bădâu, budâiu s, budâu (plur. pă- 
daie, budaie), budac s, budăcă (pl, 
budace), budarcă ş. budâșcă (pl. bu- 
dărci, budasce), băduiu s. buduiu pl. 
băduie, buduie), s. m.; t. rust,.: baratte, 
finette ă, beurre, cuve, baquet. Un fel 
de putineiu, întrebuințat la ctobani 
Mai în specie pentru facerea, untului, 
iar la săteni mai ales pentru ducerea 
bucatelor la câmp, une-ori pentru fa- 
bricațiunea rachiului, pentru păstrarea 
făinei etc. Cuvintul. se aude nu numai 
în Transilvania, dar şin Moldova, far 
în Bănat şi ?n părţile Hațegului. e! a 
păstrat în multe localităţi forma cea 
mai veche: bădan cu derivatul bădâniu, 
Bădan se aude şi *n Oltenia. 

»--Mulge laptele ; apoi îl bagă în 
troce, unde se alege smăntâna ; Smăn- 
tâna luată de pe lapte o bagă în dă. 
dâiu şi acolo o bate de se alege unt 
din ea; iar care vrea să, o păstreze, o 
bagă în botice...“ (7. Crişianu, Trans., 
c. Cugieru). | 

„Zărul se ferbe şi se alege din el 
urdă dulce; din acesta, băgată în dd. 
dâu sait hurdaiu, se alege untul“ 
(R. Simu, Trans, €. Orlat; A. Bunea, 
Făgăraş, ce. Vaidarece). 

„Bădâiu este un fel de vas cât o 
cofă de mare“ (P. Căderea, Nâmţ, e. Bistriciora), 

„Bădâniu == vasul în care se pune 
smântâna spre a. scâte untul din ea“ 
(M. Juica, Banaţ, e. Srediştea: mică). 
p-bădâniu cu mătcă de bătut smăn- 

tâna ca să facă unt... (3. Liuba, : Ba- 
nat, €. Maidan). 

„Bădâniu (cu n nemuiat) se numesce 
la ciobani hurdoiul în care se bate 
zara şi se alege untul“ (p. Oltânu, Trans., “Haţeg; M: Dragalina; Banat, 
e: Borlova), : . : . 1 : 
"O locuţiune proverbială: „ca mâţa 

din bădâiu“ la Ţichind6!, Fabule 1814
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p. 59: „Ca hârţul din tărâţe şi ca 
mâţa din- dădâiu, nu trăbue fraţilor 
căutat: iaste preotul cu barbă;. fie cu 
barbă, ori fâră barbă, acâia să fie la 
noi tot una; ci trăbue căutat: are 
preotul nostru în cap .din destul învă- 
tătură,..“ 

„După ce a fert vinul şi s'a limpe- 
dit, se trage de pre logor. Din logor, 
dis şi groşală pre aici, se face răchiă 
=—vinars de logor; remăşiţele cliucului 
ce aii-remas în tesc se dic comină şi 

cominiţă, se pun în cădi sai bădane, 
şi dintr'însele se ferbe răchia de loză. 
Bădan, bădane, se qice şi la nesce vase 
mari, în cari se pun prunele spre fer- 
bere“ (M.. Juica, Banat, c. Sredigtea: 
mică). : 

„0 bădaniţă de lemn ori un 
burduş din o pele pănuşită pentru pă- 
strat fănina...“ (3. Liuba, Banat, c. 
Maidan). 

Cuvîntul dară nu este de loc așa de 
rar, cum îl presupunea Laurian-Massim 
(Gloss. 38), când diceaii cu un aer de 

îndodlă: „Bădâi? 's. m., aflat numai 
în dictionarul lui Bârcianu şi explicat 
prin germ. Butterfassel, putineiu?“ 

Ş'apoi exemplele cele de mai sus nu 

sînt decât o parțe din totalitatea 'ma- 
terialului. 

Ca, mai în tote cuvintele. roniânesci 
cu iniţialul bă-, s'a produs şi aci o la- 
bialisare vocalică bu-, născându-se for- 
mele fOrte poporane: budâi, budâiu cu 

deminutivul budăieş, budac, budacă 

cu deminutivul budăcică, budarcă, 
budaşcă, buduiu, remase cu totul necu- 
noscute lexicografilor noştri, afară nu- 
mai de două, pe cari le găsim la d. Fr. 

  

Dams (Dicţ, 1, 163), unde ele sint indi. 
cate ca „din Transilvania“ » Şi anume: 

„Budaşcă, s.f. ; 10. tinette plus large 
que haute; 2", se dit d'une femme pe- 
tite et grasse“, 

BĂDAN 

1 

mai ales în Bucovina şi 

  

2838 

„Buduu, s. n., maie, huche: 

Îa şi cea sită din cuiu 
Şi fărina din buduiu,, 

(P. Pop.) 

== decroche le tamis et prend la farine 
dans la maie“. 

Lîngă. buduiu cată să existe şi o 
formă băduău. 

In adevăr, G. Baronzi, Limba română 
p. 126, între „diceri culese din cărţi 
vechi precum şi din gura poporului“, 
aduce: băduiu, dar fără nici o expli- 
caţiune. 

D. Dam6 cunâsce şi forma bădan, 
pe care o numesce „oltenâscă“, ceea 
ce este forte apropiat de adevăr. 

Porma budâiu sai budâi se aude 
n munţii 

Moldovei. | 

Basmul bucovinân „Sfînta Vineri şi 

fata sărmană“ (Sbiera, Povești p. 308): 

„întrece tâte lucrurile din casă cu qo- 
sul în sus: strachina, covata, căldarea, 
6la, budâiul, cociorva, lopata...“ 

„Vasele pentrn gătirea bucatelor 
sînt : ulcică, craston, budâsi...“ (T. Ro- 

sescu, N6mţ, ce. Bistricidra). 

„Vasele pentru ducerea, bucatelor la, 
câmp sînt: 6lă, cofă,. budâă, traistă...“ 
(T. Bălănescu; N6mţ, c. Bălţătesci). 

La Românii din părţile Ungariei, 
bună-6ră în Biharia, circul6ză deminu.- 
tivul „budăeş=—balercuţă“ (M. Pom- 
pilii în Conv. lit. 1887 p. 1005). 

Forma budac cu femininul budacă e 

forte respândită în Moldova, unde se 

aude în regiunea Bărladului şi budarcă. 
„Laptele muls îl strecoră prin stre- 

cătâre, strecătârea e aşedată pe hâr- 
zob şi hârzobul pe budacă; în budacă 
se închiagă laptele, bătându'l cu bri- 
ghidâii ca să se amestece cu chiagul; 

după ce s'a închegat, îl scâte din bu-
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dacă...“ (E. Canu, Dorohotu,; c. Sirbii; 
I. Iordăchescu, Botoşani, e. Cristesci). 

„Budaca este o putină largă în gură 
şi strimtă la fund“ (I.. Andriescu, Iaşi, 
c. Hermezii; V. Popescu, Tecuciu, c. 
Boghescj). 

„Inchegătârea de închegat laptele se 
chiamă, budac. După ce s'a muls lap- 
tele, îl strecoră, îl pune în- budac ii 
dă chiag...“ (D. Arghirescu, Covurluiu, 
c. Mosc). | Ie 

„Clobanii în budacă închiagă, laptele 
de se face caşul“ (pr. C. Ionescu, Iaşi, 
c. Sinesci)). 

„Termenul general pentru tâte unel- 
tele cu cari se servesc. ciobanii la lu- 
crul brândei, este hodrobeie, iar u- 
neltele în specie sînt: gălâta, cupa, 
budaca, hărzob, strecătârea...« (pr. E. 
Rugescu, Iaşi, c. Bădeni). 

„»Budaca, servă la închegat, şi string 
cașul“ (pr. G. 'Talpalar, Tîrgu-frumos; 
T. Rosescu, Nâmţ, c. Bistrici6ra). 

„Ciubărul în care se face caşul se dice 
hărdâi și budacă“ (V. Mircea, laşi, 
c. Copoi). 

„După ce ai străcurat caşul în :bu- 
dac, îi dă chiag, apoi îl bate cu bri- 
Shidâul...“ (Carare, Iaşi, c. Cucuteni). 

„0 budacă mică se dice budăcieă“ 
(V. Vamanu, Sucâva, c. Rotopănesci ; 
T.- Liţescu, Sucâva, c. Horodniceni)). 

Forma budagcă, transiivănână -după 
d. Dame, se aude şi în Ţera-Româă- 
n6seă. 

„Pentru ducerea, bucatelor la câmp 
servesc: cofiţă, budaşcă, putineiu, botă, 
lăcriță...“ (A. Mogoş, Rimnic-sărat, c. 
Ohilesci), 

Forma budarcă, pe cât scim, se în: 
trebuinţeză numai în 'Tutova. (pr. M. 
Topolov, €. Costesci; N. Ghenghea, c. 
Puntişeni). | 

In unele localităţi circulând în acelaşi 
timp formele bădâi şi budacă, Sa pro- 
dus o diferenţiare logică, şi anume bu- 
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dacă a, remas ca nume de vas, „tinette 
ă beurre“, iar bădâi “a început a se 
dice la băţul de fărmat caşul în bu- 
dacă, „moulinet, moussoir“, al căruia 
nume ciobănesc cel mai: obicinuit în 
Moldova este tăujer sat: tăuşer.: 

„Vasul unde mulge laptele se nu- 
mesce gălstă, pe a căriia băeri stă 
aşedat un vas mic de 'lemn care se 
numesce cupă; apoi laptele se pune 
întrun vas numit budacă,. unde pune 
chiag, după care laptele se închâgă ; 
laptele cel închegat baciul îl rupe cu 
mâinile şi'l tot stringe grămadă pînă 
când se formâză un boţ, apoi scurge 
zerul în căldare, îl fierbe şi din el 
ese urda, iar caşul cel rămas în Budacă 
îl farmă cu un lemn ce'i gice bădâă; 
remăşița din caş se numesce jintuit, 
pe care'l pune în budacă, îl bate cu 
un lemn numit brididât şi din acest 
jîntuit ese untul...“ (P. Selagânu, N6mţ, 
c. Hangu). | 

Cu acâstă nouă semnificaţiune, forma 
budâi sa amplificat apoi în budă.- 
14, ambele varianturi circulând însă 
numai în munţii Moldovei... 

„Untul se bate cu bu dălâul“ (Dum- 
bravă, N6mţ, c. Resboieni; G. Leo- 
nescu, N6mţ, c. Hangu; T. Liţescu, 
Sucâva, c. Horodnicenii; V. Vamanu, 
Sucâva, C. Rotopănesci). 

Confruntând acum numerâsele forme 
ale cuvintului, este fârte lesne de a 
restabili prototipul bad, de unde prin 
cele două sufixuri augmentative -an 
şi -âii, cari constitue în fond unul şi 
acelaşi sufix (v. -âti), se nasc bidan şi 
bădâă, apoi din cel dentâiu : bădălu— 
bădâniu şi bădaniţă, în sfirşit prin 
obicinuita, scădere a lui bă în bu :. bu- 
dâiu sai budâu, iar printr”o nouă su- 
fixaţiune: budac, budacă, budarcă, bu- 
daşcă. | E 
„ Dela Români, prin forma cea deri- 
vată bădâniu, cuvîntul — negreşit înti”o
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epocă destul de veche — a trecut la 

Serbi: badani „die Kufe, labrum“ 
(Karadzic) şi la Sloveni: bedeni „ca: 

dus“ (Habdelich) ; de aci, fie prin Ro- 

mâni, fie prin Sebi, la Unguri: bo- 

dony, bâdâny „Făsschen, Tânn- 

chen“; dar n'are a face cu germanul 

Bitte, care se înrudesce numai cu 

românul bute. 

v. Bute. 
Ne remâne dară prototipul românese 

bad, care nu pâte fi alt ce-va decât 

latinul vulgar badus „amphore, grand 

vase, mesure pour liquides“, grecul 
Bădos în glosarul lui Hesychius. Se 

crede, şi este permis a crede, că Grecii 

şi Romanii împrumutaseră acest cu- 

vint dela Semiţi, nu-însă neapărat dela 

Evrei, ci mai probabil dela, Penicieni. 
După Iosef Flaviii (Antig. Jud. VIII 
c. 2 $ 9) regele Salomon trimitea re- 

gelui fenician din Tyr unt-de-lemn şi 
vin anume în aceste vase numite bad: 
„oizou utv avi uariros rmpas O10- 

Wuwgiouc x000vg, xai rovovrovg iaiov 

Bădovs: 6 0t fcdoc 0vvarar Etoras 

tBdouijrovra 9vo. To 'auro utroov nai 
oivov magsiye...“ Ori-cum ar fi, în la- 
tinitatea din vecul de mijloc cuvintul 

circulă sub formele badus şi batus, 

tot-d'a-una cu acelaşi sai aprope cu a- 

celaşi sens ca în variantele romârie de 

mai sus, adecă „amphorae species vel 
pelvis“ (Du Cange, vv. Badus, Batus, 

Abatis). | 

“-Aci îşi are locul o cestiune. Latinesce 

badus=— Bados era masculin întocmai 

ca şi cadus=—=xddos, de care foneti- 
cesce diferă numai prin iniţială şi cu 

care se înrudesce prin sens. De ce dară 

din badus Românii ai făcut bad 

(bădan, bădâi, bădâiu), pe când pe 
cadus Va trecut la feminin în „caQă“? 

Cihac (II, 87) crede că Românii n'aii 

luat pe „cadă“ dela Latini sait dela 
Greci, ci dela Slavi, de. vreme ce în   

dialectele slavice -acest, cuvint se află 

pretutindenea la feminin. Argumentul 

se pote fârte bine întârce, adecă: Slavii 

p'aii luat pe „cadă“ dela Latint sai 
dela Greci, ci dela Români, de vreme 
ce numai românesce el este feminin. 

Asemenea argument nu e argument. 

Forma slavică a cuvîntului este kadi 

(paleo-sl. tan, rusul rugs, polonul kadz, 

bohemui kad' etc.), un învederat îm: 
prumut din deminutivul grecesc xcdov, 

şi de aceea este feminin, ca şi ?n 'e- 
Fpaath = rerodâtov. Din acest slavie 
kadi nu putea să se nască românul 

kadă. Dintre toţi Slavii numa! la Serbi 
este forma kada, pe care ei, prin ur- 

mare, n'ait luat'o dela Greci, nici dela 

cei-lalţi Slavi, ci lesne puteai s'o fi că- 
pătat dela. Români. Este probabil că 'n 

latina rustică a existat o formă femi- 

nină cada alături cu masculinul ca: 

dus, după cum vom ved6 mai jos pe 

masculinul' „galetus“ alături cu femi- 
ninul „galeta“, şi atunci se explică des: 
binarea de gen între bad. şi cadă, 

In ori-ce cas, ambele aceste vorbe 

sînt la noi de proveninţă romanică, 
deşi nu numai badus, dar şi cadus 

pare a fi semitic prin prima' origine: 

ebraicul kad,  „vasis genus“ (Le- 
normant, Les premiăres civilisations, II, 

496). Există însă un al treilea sinonim, 

de sigur ne-semitic, anume gălstă, 

pe care Cihac (II, 113) îl face 6răşi 
slavic, fiind-că ?] aii Bohemii. Din ga- 
lea „coif“ (efr. Kârting, Lat.-rom. Wtb. 

353) latina rustică îşi formase un de- 
. minutiv galeta cu sensul de o măsură 

de capacitate. Din dialectele neo-latine 
îl păstrâză pînă astăgi portugesa. În 
latinitatea medievală era un termen 

forte respândit : galeta sai galleta 

„mensura vinaria“, une-ori masculinul 
galetus „mensura frumentaria“ (Du 
Cange). De acolo Vaii căpătat Bohemii 

prin împrumut; Românii însă nu aveai
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decât să moştenâscă din latinitatea ru- 

stică forma galleta cea cu 7 redu- 
plicat, de unde vine d'a-dreptul al nostru 

gălstă, 

v. Bădocă, — Cofă. — Putină. 

Bădâniţă.—v. Bădan. 

Bădălân.—v. Bădală. 

Bădăna. —v. Bidinea. 

1-Bădâniu.—v. Bădan. 

*Bădâniu, s. m.; t. de Botan.: 

Amygdalus communis, amandier. Cu: 

vintul se aude numai în Banat. Din 

turcul badem, de unde şi serbul ba- 

4 e m. In unele dialecte tătăresci badan 

(Nemnich). 
„Pe la noi migdalului i se dice ba- 

gim şi bădâniu“ (M. Juică, Banat, c. 
Srediştea-mică). 

Sinonimul bagim nu este decât.o 

variantă fonetică din badem, printr'o 
palatalisare propriă graiului bănăţenesc, 

care şi din „bade“ face „bage“. 
v. Migdal. 

Bădărân (plur. bădărană), s. m.; 
rustre, roturier, maroufle, hobereau. La 
feminin se dice bădărancă.. 

Laurian-Massim: „Bădăran, aplicat | 

numai la persâne : nepilit, necioplit, 

grosolan. Bădăran boierit — homo 
nOVUs, parvenu“. 

Costinescu: „Bădăran=grosolan, în- 
gâmfat prost, care între ai sei trece 

de persână cu merite, care sub maniere 

ridicole afectâză pe nobilul, pe avutul, 

pe omul de spirit, maroufle; boier de 
țeră prost, îngâmfat şi mândru, ho- 
bereau“. - 

Poienar-Aaron-Hill, la vorba „rotu- 

BĂDĂRAN 
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A. Pann, Povestea vorbei, III, 144: 

De unde scie ciobanul, 

Mojicul şi bădăranul 

Ce fel să te priimâscă, 

Şi ce fel să te cinstâscă?... 

'G. Baronzi (Limba română p. 89) 
compară pe bădăran cu francesul ba- 

daud şi italianul badare. "Vom vede 
mai la vale că acâstă etimologiă pe 
ghicite nu e tocmai departe de a.- 
devăr. 

Cihac (II, 477) l6gă pe bădăran pe 

de o parte cu bade, pe de alta cu 

baciu, doue cuvinte fără nici o legă- 

tură între ele şi ambele de o potrivă 
fără nici o legătură cu bădăran, în 

care sub raportul fonetic trebui expli- 

cat tematicul -r-, iar sub raportul logic 

nu se pote a se perde din vedere sen- 

sul cel esenţial de: o fiinţă care su- 

peră, umilesce, insultă prin chipul ei 

de a se purta cu alţii. | 

Prin acest sens bădăran se apropiă 

de ciocoiu, cu singura, deosebire că 

ciocoiul sar put6 dice un bădăran 

orăşenesc, adecă mai cioplit, pe 
când bădăranul este un ciocoiu de- 
la y6ră, adecă mai neobrăzat. 

Nu vom urmări aci originea cea 
f6rte interesantă a cuvîntului ciocoiu, 

pe care Cihac (II, 55) îl trage din sla-" 

vicul uacgkkm „om “(!!). Ne va fi de 
ajuns de astă dată a'constata că în 

secolul trecut ciocoi se numiaii per- 

ceptorii, după cum o arată însuşi Ci- 

hac prin două texturi, şi că o formă, 

mai lungă a aceluiaşi cuvint, anume 

ciocotniţtă, pe care Cihac n'o cunâ- 

sce, avea în România acelaşi. înţeles 

deja în secolul XVI, după cum ne-o 
spune un Grec contimpurân cu Mihaiu 
Vitezul: „rtozxdrvqrteg, Exeîvou 

97poă patovovv Ta dpevrina TE = CEUX 
qui percoivent les impâts des hospo- 

dars*“ (Legrand, Po&mes en grec -vul:
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gaire p. 26; cf. Cuv. d. bătr. 1, 273). 

Ciocoii dară erai dintru'ntâiu un fel 

de mică funcţionari administrativi, tri- 

miși dih oraş la ţsră. Ore bădăraniă 
să nu fi fost vice-versa nesce mici 

funcţionari administrativi veniţă dela 

ţâră în oraş? Dacă va fi aşa, atunci 
neapărat rolul lor cel oficial cată, să fi 

fost fârte vechiu, mult mai vechiu de- 

cât al ciocoilor, de vreme ce nui 

se găsesc urmele în documente, ci nu- 

mai în studiul linguistic. In scurt, bă- 

dăranul trebui să fie la noi un rest 
din vecul de mijloc. 

Cuvintul se descompune în tulpina 

bădar, la care s'a acăţat sufixul aug- 

mentativ -an. Acest sufix, după cum 

am arătat'o la locul seii (v. -âu), este 

acelaşi cu -âii, ambele forme luând 

adesea o nuanţă pejorativă. Bădăran 

"Gară nu se deosebesce în fond de bă- 
dărâi, o formă care nu maj circul6ză 

în graiul comun, dar s'a păstrat ca, 
poreclă, sai nume de familiă, mai ales 
în Moldova. | 

Un act din 1757 (Cond. Mss. a Episc. 

Huşilor, t. IV f. 25 a, în Arch. Stat. 

din Buc.): „iar de 5 ani s'au sculat 
aceşti oameni. anume Andrei vornicul 
şi Iordachi Focşe şi Constantin Bă- 

dărău şi popa Ioan Hirţă și Toader 
Gânscă și alte rudenii a lor de împre- 
soară, locul episcopii moşie Cărligaţii...“ 

La 1778 (ibid. f. 131, 182, 135) figu- 

r6ză, tot acolo redeşul Vasilie Bădă- 
rău şi frate-seii „Constantin Diacon 

brat lui“ cu „Catrina Bădăroae“. 

Apoi un. sat în districtul Iaşilor se 
. chiamă la plural Bădărâi (Frundescu). 

Avem dară: 

19 tulpina bă&dar-; 

2%. sensul cel fundamental de mic 
funcţionar administrativ din ţerani, un 

sens atât de bine conservat în locuţi- 

unea proverbială : bădaran boierit; 

„30%. epoca medievală.   

In latinitatea. din vecul de mijloc, 

badellus sat baderius, doue forme 

de o potrivă întrebuințate, însemna 
pe un fel de aprod, „apparitor, ser- 
viens, sergeant“. Să luâm din Du Cange 

(ad voc.) următârele texturi: 
1272. „.. a civitate Lugdunensi re- 

moveret gentes domini regis, vicelicet 

judicem, vegerium, badellos et alios 

exercentes jurisdictionem nomine dicti 

domini regis in civitate Lugduni...“ 
1338. „... quod nos habebimus pro- 

bos et fideles badellos seu servi- 

entes...“ “ « 

1312. „...baderius seu maynerius 

euriae dicti loci. non levet nec levare 
debeat, de labore suo, de aliquo gagia- 

mento, nisi duntaxat duos denarios...“ 

18308. „... dicti consules habebunt po- 

testatem eligendi annis singulis ba- 
derios sive messegerios, homines 

bonae famae, ad custodienda blada, vi- 

neas etc“. 
Forma cu 7 a remas la Români în 

bădăran şi bădărâii; forma cul sa 

conservat în tote dialectele neo-latine 

occidentale: ital. bedello, provenţ. 

bedels, span. şi port. bedel, frances 

bedel saii bedeau. Despre cuvîntul 

frances în specie se-pot vede o mul- 
ţime de texturi la Godefroy (Dict. de 

Panc. langue fr. 1, 608—609), din cari 

resultă că bedelii erai mici funcţio- 

nari municipali din ţerani, „paysans“, 

însărcinaţi de a face „les offices qui ne 

sont pas si honnestes“ şi al cărora nume 

devenise şi acolo un termen de inju- 

riă, căci purtarea, lor era superăciosă 

pentru popor: „baillifz ne prevos ne 

autres ne tiegnent trop grant plente 
de serjant ne de bediaus, pource que 

le peuple ne soit grev6...“ 
Scheler (Dict. d'etym. 1873 p. 45) 

dice că romanicul bedel vine: sau 

din vechiul german petil „emissarius“ 

— anglo-saxonul by del „messager“,
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saii din vechiul german: butil „prae- 
co“, de unde modernul german Biit.- 

tel. Acâstă duplă etimologiă scapă de 

0 potrivă din vedere forma medio-la- 

tină cu a: badellus, şi pe acea cu 

a şi cu r: baderius, de unde şi ter- 

minul juridic „baderia=districtus et; 

officium baderii, seu apparitoris, vel 
fructuum custodis“, bună 6ră întrun 

text din 1192: „qui post eum bade- 
riam illam tenebunt“ (Du Cange). Cu- 

vîntul vine din latinul rustic „badare 
= hippitare,  oscitare“ (Isid.), de unde 

italianul badare „faire attention, 6tre 

attentif“. Sensul fundamental cată să 
- fi fost: a sta nemișcat, a veghia, aţin- 

tit, a observa, de unde apoi sensul 

secundar de a căsca. Din sensul cel 
primar s'a născut badellus şi ba- 
derius, maj bine badurius „surveil- 
lant“ ; din sensul cel secundar france- 

sul badaud,italianul badalone etc. 
In ori-ce cas, românul bădăran înlă- 

tură posibilitatea unei origini germane 
pentru cele-lalte variantuui neo-latine. 
„_Y. Ciocolu, 

Bădărănesc, -escă, adj.; de ma- 

nidres rustiques, roturier. Vorbe bă- 
dărănesci. Purtare bădărânescă. Obraz 

bădărănesc. 

v. Bădăran. — Bădărdnos. 

Bădărăniă (plur. bădărână)), 's. f.; 

rusticit€, balourdise, grossiret6.- „Ca- 
litate, stare, faptă saii disă de bădă- 

ran“ (Laurian-Massim). Lasă-te de bă: 

dărâniă ! Să nu mai văd aceste bd- 
dărănii ! ” 

v. Bădăran,. —-iă, 

Bădărănos, -6să, adj.; rustaud, 
grossier, maladroit. Asemenea unui bă-: 

dăran, fâtă a fi tocmai bădăran. 
Nu fii bădarănos. 

v, Bădăran. — Bădărdinese.   

I-Bădâu. — v. Bădan. 

2Bădâu, s: m.; n. pr. pers. O for- 
maţiune din numele: personal. Bade 
prin sufixul -âi. Ne întimpină întrun 
vechiu zapis muntenese (Cond. Mss. a 
mănăstirii Vieroşul, în Arch. Stat. din 
Buc. f. 96 şi 986). Apoi la -Moţii din 
Ardâl (Frâncu-Candrea, Munţii apuseni 
p. 1179), între numile de familiă: Bădâzi. 

v. Bade. — -âuă. 

Bădeni, s. m. plur.; t. de G6ogr.: 
nom de certains villages en Roumanie. 
Bădeni este pluralul dela Bădân, în- 

semnând literal „din Bade“ sai „dela 
Bade“. Numele de Bădeni îl pârtă mai 

multe localităţi atât în Moldova pre- 

cum şi "n Ţâra-Românâscă, dar nică 
unul nu se chiamă Bade, ceea ce face 
a conchide că aşa se numiaii dintru 
'ntâju tocmai aceste sate, remânând 
apoi în locul termenului primitiv to- 
pic termenul cel derivat etnic: „Bă- 

denă = toţă cei din satul Bade. 
Crisov dela Mihnea-vodă din 1578 

(Bibl. Acad. Rom. No. 118), între o 
mulţime de moşii confirmate fostului 
mare logofăt Stoica: „Bădeni (Bnakuu) | 

a treia parte cu dâlul.* 

Din Bădeni s'a format în Moldova 
prin sufixul polon -ski curiosul Bă- 

denski sai Badenski (v. Barbovski), 

nume de familiă destul de vechiu al 

unor. moşneni n6oşi Moldoveni, dintre 
cari merită a nu fi vitat archiman- 
dritul Andronic: Badenski, cunoscut 

pină acum numai după o interesantă 
notiţă de d. C. Erbicânu (Despre Ete- 

ria sai Zavera, Buc. 1893): „născut 
la 4 Iulie 1820 în judeţul Vasluiu, fiiu 

de rezeş, ca laic se numia Andreiu, 
purta, familia Badenski“, apoi mort 

„la 12 August 18983 şi s'a înmormiîn- 
tat la mănăstirea Noul-N6mţ“ în Ba.- 
sarabia. După informaţiunile căpătate
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de d. Erbicânu dela d. G. Samurenu, 

stareţul Badenski era un muncitor 

prodigios, scriind merei, dar nepublicând 

nemica : „După sine a lăsat; 40 volume 

forte mari în folio manuscripte, în cari 

trateză pe larg despre Monastirile N6m- 

tul, Secul, Schiturile Pocrov, Sihăstria, 

Monastirile Rişca, Slatina, Bistriţa, Ho- 

_raiţa, ambele Agapii, Varaticul, Metro- 

polia de Iași, Episcopiile de Roman, 

Huşi și Rădăuţi, Arhiepiscopia Chişi- 

năului şi Hotinului, Episcopia Bende- 

rului şi Achermanului ; viața stareţu- 

lui Paisie (trei volume) ; viaţa stareţului 

Vasile dela Poiana Mărului (Riîmnicul- 

sărat) Eparhia Buzeului ; despre St. 

Nicodim Sânţitul şi Monastirea Tis- 
mana unde se află reliquiele lui; de- 

spre patriarhul ecumenic Nifon, în urmă 

Mitropolit al Ungro-vlahiei; despre 

St. Grigorie Decapolitul, al cărui cin- 

stit cap se află în Monastirea Bistriţa. 
A mai scris despre: doi eretici Moldo- 

veni, furători ai Monastirii N&mţului, 

Sofronie Vârnav, otrăvit de o jidancă 

la -un otel din Bârlad, şi Naum Ro- 

mano, care în urmă avu un sfirşit 
tragic. Apoi despre secularisarea Mo- 

nastirii Nâmţului. A mai scris: Scurtă 
istoriă a, ierarchiei Moldovei (1861); 

Călătoria la Muntele Sinai şi în Egipt; 

Călătoria în Palestina şi Sinai; Călă- 

toria, la Constantinopol, Muntele Atos 
şi Tesalonic; Călătoria la Odesa şi 

Chiev ; apoi despre Petru Movilă, Pa- 

homie Episcopul Romanului, Care a 
adus degetul ce! mareal mânei drepte 
din Schitul Pocrov (lingă Nâmt) la 
Lavra, Pecerschi lîngă Chiev; despre 

Schitul Goloscev, unde se află Patro- 
nul Sf. loan dela Sucâva şi o părticică 
din reliquiele lui; despre Stareţii Mona: 

stirii Nemţului Timotei (dela Orheiu), 
Natanail, Neonil (rus), Gherasim (rus), Do- 

metian, Ilarie şi Dositei Metropolitul Mol- 

dovei (mort la 1707 in Moscva ca Metro- 

BĂDESCI 
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polit al Azovului); Istoria politicâscă a 

Moldovei dela Iuga Voevod pînă la Căi- 

macămia lui Todiriţă Balş (tratată după 

o mulţime de acte şi documente au- 

tentice din Monastirea Nemţului, din 

cari unele pe pergament), Istoria No- 

uei Monastiri Nâmţul din Basarabia 

deia 1861—1893; Istoria Ic6nei făcă- 

t6re de minuni din Monastirea Nem- 

tului, dăruită de Ioan: Paleologul la 

1401 lui Iosif Metropolitul Moldovei; 

Catagrafia averilor Monastirii Ne6m- 

tului fârte pe larg; Vieţele Sânţilor 

din România; Felurite încercări poetice, 

polemice şi canonice (contra, jurnalelor: 

»Bondarul“ şi contra „Stelei Dunărei“); 
Inscripţiele dela Aerul dăruit de Im- 

părătesa, Elisabeta a Rusiei (1741— 

1761) bisericei Sf. Gheorghe dela 

Nâ6mţ; Amintiri despre Ierarhii Ro- 

mâni Meletie Burdujanul, Iustin Ede- 
sis şi Veniamin Costache, la înmor- 

miîntarea, căruia a, servit şi Părintele 

Andronic (1846)... 

Este învederat că aceste manuscripte 

ale stareţului Badenski ar trebui: ur- 

mărite şi utilisate, mai ales în tot ce 

se întemesză pe vechiul archiv al mă- 

năstirii Nâmţului, distrus priatiun în- 
cendiii pe la 1861. 

v. Bade. —-shi. 

Băden.—v. Bădeni. — Bădilă. 

Bădenski s. Badenski. —v. Bă- 

deni. 

Bădesci, s. m. plur.; t. de G6ogr.: 

nom de plusieurs villages en Valachie. 

Bădescii este pluralul dela patronimi:- 

cul Bădescu = fiiul lui Bade, însem- 

nând prin urmare „n6m al lui Bade.“ 
In Moldova nu sint sate cu acest 

nume, ci numai Bădeni şi vestitul 

sat Bădeuți, despre care a se veas 
la locul seil.
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Crisov dela Mihnea-vodă din 1590 
(Cond. Mss. a mănăstirii Vieroşul în 
Arch. Stat. din Buc, f.154b): „satul 
anume Crăciunii i Bădeştii şi Jupă- 
neşștii...& 

Dintre sate cu acest nume, cel mai 
istoric este: „Bădesci, comună în jude- 
țul Muscel plaiul Nucşâra, cu 600 1o- 
cuitori, cuprinde şi 1200 pogâne pă- 
dure. A fost proprietatea .lui Necolae 
Basarab-voevod şi la 1352 prin crisov 
o dăruesce mănăstirii Câmpu-lung, pre- 
cum 0 dovedesce pisania de pre pâtra 
mormîntală, a acestui Domn, dar eare 
astădi nu se mai vede, fiind p6te as- 
tupată saii strămutată din loc (Frun- 
descu, Dicţ. top. 16). . 

Preţidsa pstră mormiîntală, găsită 
de d. Gr. Tocilescu şi a căriia inscrip- 
țiune noi am reprodus*o la cuvîntul 
Basarabă (v. mai sus p. 2554), do- 
vedesce într'un mod definitiv că „Ni- 
colae-vodă“ de pe la 1352 n'a fost alt 
cine-va, decât celebrul Domn Alexandru 
Basarabi purtând duplul nume „Ni- 
cola-Alexandru“, şi că mormîntul lui 
se află anume în interiorul bisericei 
mănăstirii Câmpu-lung, iar nici decum 
la Bădesci. Cu tote acestea, remâne 
nu mai puţin adevărat că Bădeni sînt 
satul românesc cel mai vechiu printi”o 
menţiune documentală, precisă: el exi- 
sta deja sub acelaşi nume la 1352, 
atunci când abia se întemeia Domnia 
Moldovei. 

v. Bade (p. 2807). 

Bădescu.—v. Bade.— Bădesci, 

Bădeuți s. Badeuţi (artic. Bădew 
ţii Badeuţii) s. Bădeuţ, Badeuţ (ar. 
tic. Bădeuţul, Badeuţul), s. m.; t. de 
Gâogr. : un village historique en Mol- 
davie. Nu este de loc satul din distrie- 
tul Botoşani, formând o singură co- 
mună cu satele Ştefănescă şi Stanca 
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(Frundescu), ci un mare sat în Buco- 
vina, pe rîul Sucevita, nu departe de 
Rădăuţi, cu vre-o mie de locuitori. 

Cântecul jocului „de-a gâsca“ din 
Bucovina (Marian, Inmormînt, 217 ) 
dice despre botul gâscei:: 

Că făceam din el un pod 

Și ”] puneam la Badeuţ 

Să trâcă la Rădăuţ,.. 

Urechia, Letop. I p. 133, vorbind 
despre bătălia între Stefan cel Mare 
şi între Munteni la Rîmnic în 1480, 
urmâză: „Zic unii să se fi arătat lui 
Stefan-vodă sfântul mucenic Procopie 
îmblănd dâsupra. răsbolului călare şi 
intrarmat ca un vitez, fiind într'agiu- 
tor lui Stefan-vodă şi dănd vălhvă 
oştii sale. Este de crezut acest cuvânt, 
că dacă s'aii întors Stefan-vodi cu 
toată oastea sa, cu mâre laudă ca un - 
biruitor, la scaunul seă la Sucâvă, aii 
zidit biserică întru numele sfântului 
mucenic Procopie la sat Ja Badeuţ, 
care trăeşte şi pănă astăzi... 

Printr'un crisov din 1490: (Wieken- 
hauser, Gesch. a. Bist. Radautz p. 139), 
acea biserică a fost închinată episco- 
piei din Rădăuţi. 

Apoi sub 1538, tot Urechia, Letop. 
„I p. 164: „Prădănd şi stropşind ţera 
Sultan Suleiman Împăratul turcesc, şi 
fiind ţera bejenită spre munţi, sai 
strins vlădicii şi boierii ţerii la sat la 
Badeuţi, den sus de Sucâvă, de s'au 

"sfătuit cu toţii, ce vor face de acea 
nevoie ce le venisă asupra. Mai apoi 
de toate şi-aii ales sfat ca să trimiţă, 
soli la Împăratul...« 

Pe atunci, sub Petru-vodă Rareş, 
Bădeuțiă cată să fi avut o deosebită, 
importanţă, de vreme ce pe mappa 
contimpurană a -Sasului Reychersdor- 
fer acest; sat este indicat ca și când 
ar fi fost un orăşel: Badeorcze = Ba- 
deovce (Moldaviae chorografia, ed. 1595)
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ceea, ce explică pentru ce tocmai acolo 
se strînseseră „vlădicii şi boierii ţerei“. 

Biserica, din Bădeuţi, aşa cum este 
ea astădi, o descrie d. Olinski-Olinescu 
(Bulet. Societăţii geografice române, 
1894 p. 92):- „este zugrăvită pe din 
lăuntru a-la-fresco și în dedicaţiă aflâm 
pre Stefan într'o mantă roşiă înfru- 
museţată cu flori de aur, ţinând în 
mână biserica, înaintea, lui pe băiatul 
Bogdan, în parte soţia lui Stefan cu 
0 fiică. Stefan e plin la faţă şi cu 
barbă... & 

Acâstă biserică din Bădeuți pare a 
fi fost îngrijită în trecut cu nesce pre- 
uți de. frunte, de vreme ce unul din 
ei, „pop Sidor ot Badeuţ, era atât 
de vestit prin caligrafiă, încât pe din- 
sul l'a însărcinat Vasile-vodă Lupul a 
scrie la 1640 frumosul Evangeliar, care 
se află la Trei-ierarchi din Iaşi (Mel- 
chisedec, Notiţe istorice p. 177). 

Wickenhauser (Gesch. 9. KI. Solka 
p. 217) căuta pentru Bădeuți o etimo- 
logiă gotică, care însemnză: „der Ort 
an der Wate (Furt)“, sat pe vad, 
deşi în acest cas ar fi fost mai aprâpe 
pînă la latinul vadum. Bădeuți însă 
mai a face nici cu Wat, nici cu 
vadum. 

In Bucovina şi 'n partea învecinată 
din Moldova şi din Basarabja o mul- 
țime de sate pârtă numi cu sufixul 
-uţi, care ne întimpină chiar la ora- 
şele „Cernăuţi “ şi „Rădăuţi“, dar 
este ce-va neaudit în restul Moldo- - 
vei, în Ard6l :şi 'n Muntenia. Acest 
sufix se găsesce dară numai acolo unde 
Românii sînt ameştecaţi cu Rutenii, 
şi nu este alt ce-va decât un interesant 
compromis între sufixul românesc de- 
minutival -uţ, ca în „micuţ“, „albuţi, 
pberbecuţ“, „Petruţ“, „văcuţă, „băr- 
buţă“ etc. şi intre sufixul deminutival 
compus al Slavilor în genere şi al Ru- 
tenilor în specie -ov et z(= ov + etz),   

obicinuit. mai cu samă în nomencla- 
tura topică. Ast-fel, bună-6ră, al no- 
stru Rădăuţ, la plural Rădăuţi, se 
chiamă rutenesce Radovetz, la plu- 
ral Radovtzi, Toporouţi=Topo- 
iovtzi, Climouţi=Klimovtzi, 
Vascouţi= Vaşcovtzi. Tulpina 
numelui celui topic cu un asemenea 
sufix pâte fi slavică saii pâte să fie 
românescă. Nu departe de Bădeufă se 

află vechiul sat Frăteuţi, rutenesce 
Fratovtzi, a căruia origine nominală 
din „frate“ e mai pe sus de ori-ce în- 
doslă ; şi tot așa de sigură este origi- 
nea nominală a satului Bădeuți din 
românul bade. 

v. Bade. — -uţ. 

Bădiân, s. m., t. de Botan.: anis, 
badiane, Anisum. Plantă aromatică din 
familia ombilliferelor, eare se întrebu- 
ințeză la fabricarea, unui fel de rachiii. 
Din causa popularității rachiului, a, de- 
venit 6re-cum poporan şi acest termen, 
împrumutat dela Nemţi saii dela Un- 
guri sai de pe aiuria, căci se afiă mai 
pretutindenea (Lex. Bud.). 

V. Anason. 

Bădic. — v. Bădiră 

Bădică (sans pluriel), s. m.; 10. t. 
famil. diminutif qu'on emploie: a) quand 
on parle ă son frere aîn6 ou de son 
frăre aîn6, frere ou cousin plus âg6; 

b) quand une jeune paysanne parle ă son 

amant ou de son amant, ă son courtisan 

ou de son courtisan, quelquefois aussi ă, 
son mari; c) quand on s'adresse fami- 

lidrement ă un paysan plus âg6 que 
Von veut honorer, ou quand on parle 
de lui; 20. nom de bapt6me. Deminu- 
tiv din bade, păstrând aceleaşi înţe- 
lesuri, dar cu o nuanţă desmierdătore, 
care însă e mai slabă decât în sinoni-
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mii bădiţă şi mai ales bădişor. La 
genitiv : bădicăi. Articulat: bădica. 

1%. Termen comun. 
a) Intre fraţi. - 
I. Crângă, Poveşti 1, 22: 
„— Ei, vedeţi? dise 6răşi cel mare ; 

dacă mă potrivesc et voue! 
»— Nui mămuca, nui mămuca, 
„— D'apoi cinei, dacă nui ea? Că, 

dor şi eii am urechi. M8 duc să 
deschid, 

»— Bădică ! bădică ! dice 6răşi cel 
mic. Ascultaţi-mă şi pe mine!...« 

Vb) Despre amant sai curtesan. 
Doina „lonică“: 

F6iă verde foicică ! 

Nu te duce, măi bădică : 

Oltu'1 mare, luntrea'i mică, 
Să nu te 'nneci, Ionică... 

(G. D. 7., Poes..pop. 323), 

Cântecul „Alba dela munte“ : | 

Inima'mi de dor e arsă, 
Că bădica "i dus d'a-casă 

„Să'mi cos6scă fin cu rouă, 
Frângei-Sar câsa ?n două... 

- (Alex., Poes. pop. 2. 267). 

Cântecul „Fa leliţă : 

Drag îmi e bădica nalt, 

Că sărută desmierdat;: 

El se plâcă de eşti mică 

Şi în braţeii te ridică; 

Dar bădica mititel | 

Mi-e urit şi fug de el. 

(Ibid. 366). 

- Variantă din Ardsl: 

Dragu-mi'i bădiţa nalt, 
Că sărută desmierdat : 
El se plâcă de eşti mică, 
Şi în braţă te ridică; 
Iar bădica mititel 

Mii urit şi fug de el, 
Că cu nasu ?n brâti te *mpunge 
Şi cu gura nu te-ajunge... 

(Familia din Pesta, 1894 p. 516),   

In acâstă variantă e fârte caracte- 
ristie antagonismul între bădică şi bă- 
diţă, 

c) Nevâsta cătră bărbat. 
C. Negruzzi, Cărlanii sc. 8: 
„Terinte : Vochiţo! Vochiţo! 
„Vochiţa: Cum îi, bădică? Lată-mă-s. 
„Terinte: Vrem să "ţi spuiu, nev&- 

stuică, că eii şi cu cumătru ne du. 
cem' pîn' la tîrg...* 

d) Ca termen familiar de 
respect. 

I. Crângă, Poveşti [, 147: 
— Da de unde eşti tu, măi țică ? 

şi - ce cauţi pe-aici, spaima câinilor ? 
— De unde să fii, bâdică? ia sint 

şi ei un băiet sărman, din tâtă lu- 
mea, fără tată şi mamă, şi vrei să 
întru la stăpân...« 

Radulescu-Niger, Rustice, III, 164: 
„Acu doi-spre'ce ani, voi toţi, feţii 
mei, abia eraţi nişte bucățele de 6meni 
şi vă hărjoniaţi în bătătură cu dulâii, 
or făceaţi turte de ţărnă şi păpuşi din 
hlujani de păpuşotu. Pe-atunci alde tă- 
dica Bercea era, fruntaş în satu nostru, 
om cu tot rostu la muncă şi la het, 
om cu patru pluguri...“ 

Se întrebuinţâză une-ori şi forma 
scurtată. bădic cu vocativul bădicule, 

8. F. Marian, Nunta p. 702, ditr'o 
oraţiă din Transilvania: 

„da d-vâstră vă duceți pe târ- 
furi? 

»— Acolo, acolo, bădicule. 
»— Dumnedeii să vă ajute!...« 
Din badică se face un al qoilea de- 

minutiv bădicuţă, cu o nuanţă 
mult maă desnierdătâre. | 

C. Negruzzi, Cărlanii se. 8: 
„Miron: ia, Domnico, osă n ne e ducem 

la, tîrg cu cumătrul... 
„Domnica : Cum? te duci şi mă
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laşi ? Nu scii, bădicuţă, că nu pot 
şid6 un câs fără dumneta ?...« 

20. Nume proprii personal. 
In Muntenia, la 1524 (Arch. ist. 1, 

104), printre boierii Curţii: „Bădica 
comis“, 

Act oltenesc din 1660 (Doc. Rom. I 
No. 93 în Arch. Stat. din Buc): „Și 
Bădica ot Cădâni şi Gligori brat ego 
fetorii lui Cămărzan... - 

Forma feminină: Bădicâsă. 
Act muntenese din 1572 (Doc. Rom. 

I No. 84 în Arch. Stat. din Buc): „Şi 
au fost mărturie Bran i Nan i Stoica 
al Bădicâsei...& 

Se pare că tot din badică sai din 
bădic sau format numile personale 
Bădiciu cu intensivul Bădician şi 
nasalisatul Bădincă, 

Zapis muntenese din 1680 (Con. 
Mss. a mănăstirii Nucetul, în Arch. 
Stat. din Buc., f. 110 b): „am cum- 
părat o vie în dâlul Gorgotei dela Ba. 
diă şi dela fraţit lui Mit6 şi Cărst6,..« 

“Act muntenesc din 1629 (Doc. Rom. 
I No. 205 în Arch. Stat din Buc.): 
„Şi deîn Devesel unchâşul Bădician și 
Vladul...* 

Întm”un crisov. muntenesc din 1501 
(Cond. Mss. a mănăstirii Nucetul, în 
Arch. Stat. din Buc, f. 12 b), între 
mai multe numi de Ţigani: „Nâniul şi 
Badinca, cel bătrân, Radul cu sălaşul 
şi Badg,,. 

v. Bade. —Bădiţă. — Bădisor. — Bică, 

Bădicesă 

Bădiciu | 
„YV. Bădică. 

Bădiciân | 

Bădicuță 

  
  

  

Bădilă, s. m.; n. pr. pers. Badilă 
s'a format din Bade prin acelaşi in- 
teresant sufix -ilă ca în „Băcilăt, 
„Frăţilă“ ete. (v. Băcilă). 

Act moldovenesc din 1680 (Doc Rom. 
I No. 60 în Arch. Stat. din Buc.): „şi 
Bădilă ottam şi Betelie şi Ursul Corne...“ 

Crisov muntenesc din 1737 (Cond. 
Mss..a mănăstirii Vieroşul, în Arch. 
Stat. din Buc. f. 93 p): „un unch6ş 
Necola i Negoe Bădilă i Toader i Ion 
Lupescul...“, iar întrun crisov din 1733 
(ibid. f. 92) acelaşi moşnn se numesce 
„Negoe Bădenul“. 

Equaţiunea, între Bădilă şi între Bă, 
den pare a arăta că acesta din urmă 
ar fi mai corect Bădan, adecă cu su- 
fixul intensiv -an, după cum intensiv 
este sufixul -ilă. 

V. -an, 
Forma fameâscă deminutivală Bă. 

diliţa, numele unui păriă în districtul 
Sucevei (Şedătârea 1892 p. 155). 

Bădilă cată să fi circulat o daţă şi 
ca vorbă comună, ca o simplă formă 
intensivă din bade, de vreme ce se 
deminutiveză în bădilucă, sinonim 
cu badică, bădiţă, bădişor. 

v. Bade.— Bădală. —-ilă. — Bădilucăi. 

Bădiliţă.—v, Bădiă. 

Bădilucă (sans pluriel), s. m.; t. 
famil.: amant, cheri. Un deminutiv 
forte remarcabil, căci el nu se trage 
d'a-dreptul din bade, ci din derivatul 
Bădilă, deşi acesta nu se mai în- 
trebuinţâză, decât numai ca nume per- 
sonal. 

Cântec din Moldova: 

F6iă verde mieg de nucă, 
Măi bădiţă, 'bădilucă! 
Dac'ai avut gând de ducă, 
De ce m'ai prins ibovnică?,, 

LL (Şedătorea 1894 p. 19), 

v. Bădilă, — -ucă.
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Bădincă.—v. Bădică. 

Bădişor (plur. bădişori), s. m.; t. 
famil.  diminutif qwon emploie: 10, 
quand une jeune paysanne parle ă son 
amant ou de son amant; 20, quană 
on veut aduler un individu plus fort; 
30, ironigquement, quand on parle ă 
quelgu'un qui nous importune. Bădişor 
este un deminutiv din bade mai des- 
mierdător decât bădiţă, care la rin- 
dul seii e mai desmierdător decât bă.- 
dică. Tocmai de aceea, fiind culmea, 
expresiunii de desmierdare, bădişor se 
întrebuinţeză aprâpe exclusiv în Tapor- 
turile fetei cătră iubitul ei; iar când 
vorbesc doi bărbaţi, el capătă o nuanţă 
“de exageraţiune ironică. Aşa, de exem- 
plu, una şi aceiaşi locuţiune: „lasă-mă, 
bădişorule !* exprimă, lubire din gura 
unei fete, dar ce-va despreţuitor din 
partea unui bărbat. 

Doină din Arâsl: 

Bădişor, 

Depărtişor, 

Nu'mi trimite-atâta dor 

Pe părâu şi pe isvor... 

(Bibicescu, Poes. pop. 37), 

Cântec din Bucovina: 

Bădişor cu părul creţ 
Şi cu ochişorii vergi! 

Eu tare m'aş mărita, 
Dar nu pot de dumnia-ta.., 

(Marian, Poes, pop. II 150). 

Ca o gradaţiune de desmierdare după 
bade: 

Doină din Aral: 

Ară badea cu plugul 

Alăturea cu drumul; 

Merge mândra cu prândul. 
— Hai, mândră, să odihnim 
Şi mai târgii să prângim. 

| 
| 

  

    

— Bade, bădişorul mei, 
Nam venit să odihnese, 
Cam venit să'ţi povestesc... 

(Tribuna, 1885 p. 189). 

Alta : 

Bade, bădişorul met! 
„ De-am călcat cuvîntul tei, 
„Să mă bată Dumnegei! 
De-otu fi călcat vorba ta, 
Să mă bată Precista, 

(Bibicescu, Poes. pop. 65). 

Alta: 

Ba eii, bade, bădișor, 
Nu mă prind de al teii dor, 
Căi cu totul înfocat. 
Şi mă arde 'niflăcărat,.. 

(Ibid: 28). 

unde însă cele trei. versuri din urmă 
Sînt mai curînd cărturăresci decât po- 
porane, | 

Ca gradaţiune după bădiţă: 
Cântec din Bucovina: 

Măi bădiţă, bădişor, 

Nu trimite-atâta dor 

Pe părâi şi pe isvor.., 

(Marian, Poes. pop. II, 151). 

Ca un termen de linguşire sai îm- 
bunare: | 

Sn6va „Ţiganul sfint“ din Bucovina, 
(Sbiera, Poveşti p. 283): „Intălnind pe 
un om de aceştia, Pai întrebat Ţiganul, 
dicând: Bădigorule! mă rog, ian să'mi 
spui şi mie, ce casă este aceia,..% 

In balada „Savelcuţa“, variantă, ar. 
delensscă pentru „Inelul şi Năframa“ 
din colecţiunea lui Alexanâri: 

Frungă verde de bujor, 
Fost'a fost un bădişor : 
EI de tînăr s'a 'nsurat, 
Mânâră fstă şi-a luat... 

(Familia din Pesta, 1886 p. 320),
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acolo unde la Alexandri: 

Fost'a fost un crăişor... 

Aci Vădişor pare a indica că acea 

variantă se datorâză unei fete, şi chiar 

balada întrâgă, fârte dui6să şi lipsită 

tot-o-dată de ori-ce element eroic, pare 

a fi o operă femesscă. Prin acesta nu 
se exclude posibilitatea ca subiectul 

acestei balade să existe şi'n alte limbi, 

căci este vorba numai de redacţiunea 

cea românâscă, 
v. Bade. — Bădică. — Bădiță. — 

Crăişor... 

Bădiţ. —v. Bădiţă. 

Bădiţă (sans pluriel), s. m.; t. fa- 

mil. diminutif qu'on emploie: a) quand 

on parle ă son frăre ain6 ou de son 

frăre aîn6, frăre ou cousin plus âg6; 

b) quand une jeune paysanne parle ă 

son amant ou de son amant. Demi- 

nutiv din bade, mai desmierdător de- 

cât bădică şi mai puţin decât bă- 

dişor, bădiţă este mijlocii între amin- 

două, de unde resultă că se întrebuin- 

ţ6ză când în locul unuia, când în locul 

celui-lalt. 

Intre fraţi: 

1. Crângă, Poveşti 1, 44: „Şi ajun- 

gând în sat, se duse drept la frate-sei, 

ca să'i ducă bucuriă. 
„— Bine vam găsit, bădiţă ! 

„— Bine ai venit, frate Dănilă! 
Da mult ai zăbovit în tirg!. 

„— Apoi dă, bădiţă; m'am pornit 
cu graba şi m'am întălnit cu zăbava...“ 

Pe când bădişor nu se dice între 
bărbaţi decât numai dâră ca, termen 

ironic, bădiţă se întrebuințeză. în semn 
de familiaritate sai de afecţiune chiar 

când nu există la mijloc nici o înru- 

dire, apropiindu-se prin acâsta de bă.- 
dica,   

Balada „Balaurul“.: - 

Cel balaur din păcate 

Înghiţise giumătate 
Trup cu arme ferecate, 

Trupuşor de voinicel 
Ce striga mereu din el: 

Sai, bădiţă urtomane, 

Că m'ajunge la ciolane! 

Sai, bădiţă, de mă scâle 

Că m'apuc fiori de morte... 

Bădiţă exprimând o nuanţă mai rece 
decât bădişor, o fetă saii o femeiă 
pote s%l întrebuinţeze chiar atunci 
când nu iubesce de loc pe un bărbat. 

Balada „Năluca“: 

— Copiliţă, stăi să bei, 
Recori-te-ar Dumnedeii! 

— Ba, bădiţă, ba nu vrei, 
Că mă tem de dragul mei: 
E! mi-a gis să mb feresc 
De străini ce'i întălnesc... 

Aci bădiţă este într'un fel de anta- 
gonism cu dragul. 

Cântec moldovenesc: 

— Frundulână lozidră! 

Ce-ai în gură, Mări6ră? 

— Trandafir şi tâlidră, 

— Dă'mi şi mie, Măricră, 

Ca să mă scol dela bolă, 

— Ba, bădiţă, nu ţi-oiu da 
Aşa cum credi dumnsta, 

C'astă vară n'a plouat 

Ş'am plătit de le-ai udat 

Cu bani de pe sărutat... 

(Sevastos, Cânt. mold. 66). 

Cântec din Bucovina: 

Pin' ce'l fata mititică, 

Bate-o, mamă, şi'i dă frică, 

Că după ce cresce mare, 
Svirle furca pe cărare 

Şi tot strigă 'n gura mare: 

Vină, bădiţă, mal tare... 

ÎN (Marian, Poes. pop. Il, 211).
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In balada „Păunaşul codrilor“ fâta, 
dice bădiță ca, sinonim cu frate toc- 
mai când îşi arată răcâla faţă cu iu- 
bitul ei: 

— Mânaro, mândrulița mea! 

Vin” de'mi strînge brâul mei, 

Apăra-te-ar Dumnedei, 

C&mi slăbesc puterile, 

Mi se duc averile! 

— Ba nu, nu, bădiţă frate, 

Că vii lupta pe dreptate... 

In următGrele texturi se pote ur- 
mări şovăirea. sensului lui bădiță între 
bădică şi între bădişor. 

Doină din Arde! : 

Arde focu n paie ude, 

Strig la mândra; nu m'aude. 
— Ba te-aud, bădiță, bine, 
Dar nu pot eşi la tine 
Că-s duşmanii lîngă mine. 

Vin, bădiţă, mâne sâră 

Că-s duşmanii duşi în ţară; 

Vino pe la mieg de npte 

Când duşmanii dorm.pe morte, 
Vin, bădiţă, pe din dos 
Că e porta de rogoz: 

Când pui mâna, pică jos. 

Vin, bădită, prin grădină 

Că ţi-am pus o rogojină... 

(Bibicescu, Poes. pop. 67). 

Satira poporană din Bucovina „Ju- 
rămîntul drăguţului“: 

— Hai, hai, hai, bădiță, bine: 

Tu mai ai pe 6re-cine! 

— Ba eu, mândră, m'oiu jura, 

De mai am pe-cine-va 

Să mor, dragă, înnecat 

În vin fiert şi pipărat... 

($. F. Marian, Satire 32). 

Doină din Banat: 

Măi bădiţă, nu 'ntreba : 
Cei mal ret ca frigura ? 

Prigura te mai trezesce, 

Dar dorul te prăpădesce... 

(Hodoș, Poes. pop 3%). 

44,169, III. 

  

  

Doină din Arâsl:. 

Şi gândesc atunci în mine, 

Dâmne! cum ar fi de bine 

Săţi fii fluer, măi bădiţă: 
Să mă pui Va ta guriţă... 

(Bibicescu, Poes. pop. 53). 

Doină din Bucovina: 

Frungă verde peliniţă, 

Merg la apă c'o cofiţă, 

M8 'ntălnesc cu-al mei bădiţă: 
Văd, bădiță, ei pr6 bine 

Cai b6 apă dela mine... 

(Marian, Poes. pop. II, 156), 

Doină din Ardăl: 

Vin”, bădiță, când gândesc, 

N'aştepta să te doresc... 

” (Bibicescu, Poes. pop. 38). 

Cântec din Bucovina: 

Măi bădiţă, păr sucit, 
Şedi la noi dac'ai venit... 

„(Marian, Poes. pop. II, 131). 

Ca termen ironic despre amant, în 

satira poporană din Bucovina „Cumt- 
triţa : 

Şi bădiţa, 
Cu leliţa, 

Se duse la cumetriţa... 

(Marian, Satire 66) 

Badiţă fiind un termen mai mult 
de afecţiune decât de amor, un frate 
pâte să dică badiţă surorii sale, întoc- 

mai după cum un tată sai o mumă 

desmârdă pe copil dicându'i „taicăt, 
„mamă“, — un obiceju .fârte caracte- 

ristic în graiul ţerănesec, 

_ Radulescu-Niger, Rustice, III, 99: 

„— lar ţie, Dokio bădiţă, —grăi fe- 
tei (frațe-sei Corbea)—o săţi aduc o 

vulpe cum nu s'o mai vădut. 

24
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p— Bârcă mătiucă, —rise Dokia. 

„— Ba cu c6âda de-un stinjen...“ 

şi mai jos: 

p— Eaca! Da ce ai, Dokio bădiță, 

că par'că nu mijesce a diuă în ochi- 

şorii tei ?... Ori ai visat apă *n iastă- 

n6pte? | 
„— Apoi cai gicit... Apă şi nuntă, 

că par'că se făcea nunta că trece pe-o 

apă adincă şi mare... grăi Dokia, cu 

grijă... | 

„— Ia lasă, Dokio bădiţă ; asta-i 

semn c'o să facem nuntă mare şi ţie, 
la nuntă o să'ţi dai să bei apă în loe 

de vin...“ 

După cum bădică se scurtză în 

bădic, tot aşa bădiță are o formă 
mai scurtă bădiţ. 

Cântec moldovenesc: 

Badiţă de -pe isvor, 

Nu'mi trimite-atâta dor, 

Că's copilă tineră: 

Dorul tei nu'l pot ţină. 

Mai bine, bădiţul mei, 
Răsădesce'l dorul tei, 
Răsădesce'l prin livedi 

Să se facă mere verdi... 

(Sevastos, Cânt. mold. 119). 

Doină din Banat: 

Vai bade, bădiţul mei, 

Ascultă ce'ţi spun şi eu: 
Decât să te văd sub stg, 

- Mai bine în pat betâg... 

(Hodoș, Poes. pop. 216). ! 

Doină din Ardsl: 

Bădişor ca badiul mei 
Nu'i cât ţine Dumnedei, 

“Făr' mai este-un brad a-munte 

Ca bădițul mei de frunte;   

Dar nici bradul 

Nu” ca badiul, 

Că bradul mi-i clencuros, 

Nu'i ca badiul de frumos... 

(R. Simu, Trans., c. Orlat). 

La vocativ: bădiţule din bădiţ, ca 
bădicule din bădic, iar din bădiță — 
bădiţo. 

Doina muntenâscă cu refrenul „Bă- 

dito, bădiţo !* 

Frundă verde lemn plouat, 

Of, bădiţo, bădițo! 
S'a dus neiea, m'a lăsat, 

Of, bădiţo, bădiţo ! 

(Vulpian, Texte p. 25). 

Din bâdiță se formâză un al doilea 
deminutiv mai desmierdător bădiţel. 

Doină din Ard6l : 

Măi bădiţă, bădiţele, 
Mi-a furat minţile mele, 

Şi cu dorul m'ai lăsat; 
Tot în jale şi bănat... 

(Familia din Pesta 1886 p. 263). 

Cel mai vechiu deminutiv din bade 

nu este nici bădişor, nici bădiță, ci 
bădică, pe care dela noi Vaii moş- 

tenit Huţulii. La Huţuli: bâdika, de- 
minutiv bădicko (BaAika, BaAluko), 

cu strămutarea accentului pe prima 

silabă, însemneză „frăre aîn6, homme 
âg6, maitre de la maison“ (Zelechowski, 
Ruth. Wtb. 1, 9). La cel-lalţi Ruteni 

cuvintul nu se afiă. Noi am spus că 

Huţulii ai moștenit dela Români, 
căci cercetările profesorului KaluZniacki 

(ap. Miklosich, Wander. d. Rumunen 
p. 49) ai dovedit că ei nu sint alt 

ce-va, decât Români rutenisaţi şi, prin 
urmare, tot ce aii remas românese în 

graiul lor şe urcă sus în vâcul de 

mijloc. In epoca despărțirii lor ae restul 

Românilor, pâte să fi existat deminu-
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tivii bddiță şi bădişor, dar înrăqă- 
cinat şi respândit era numai bădică 
cu sensul cel fundamental de „patron“, 

v. Bade. — Bădică. — Bădişor. — Biţă. 

Bădiţel. —v. Bădiţă. 

Bădiulesă s. Bădulesă, n. pr. 
f.: 10. femme du bandit l&gendaire 
Badiul; 20. î. de G6ogr.: nom “un 
ancien village. Bădiulesă este în genere 
forma feminină dela numele personal 
Badiu; în poesia poporană însă aşa 
se chiamă în specie nevâsta vestitului 
hoţ cu acest nume. 

Balada, „Badiul“ din Bucovina : 

Tot umblând 

Şi întrebând 
De curţile Badiului 

Şi de soţi6ra lui, 

De vestita Bădiulesă 
Cu ochil de puic'alâsă... 

(Marian, Poes. pop. 1, 125). 

Acelaşi baladă din Muntenia: 

Bădiultsă mult frumosă, 
Cu port de cârciumărâsă, 
Cu stat; ca de jupânâsă, 
Cu ochi mari de puic'al6să, 
Unde este Badiul tei?.. 

MG. D. T., Poes, pop. 539). 

Acelaşi baladă din Moldova : 

Badiul grei se resucia 
Şi din gură "cet dicea: 
Bădulisa, mea frumosă, 
De ml-al fost tu credinci6să, 
Mergi degrabă ia cămară 
De lea galbeni din comsră,.. 

O altă Bădiulesă, dacă nu chiar a- 
celaşi, a, lăsat nuimele seii unui vechiu 
sat din regiunea, dunărână, 

Zapis muntenesc din 1689 (Doc. Rom: 
H No. 8 p. 22 b, în Arch. Stat. din 

  

  

Buc.): „noi megiiaşii den sat den Bă- 
dulesă den judeţul Teleormanului anume 
Zărnă nepotul Porcii cu verii miei...%; 
şi mai jos: „moşie al6să a Bădulesei 
toată pre sâmnele şi pre hotarele cele 
bătrăne...*; şi: „acestă moşie a Bădu- 
lesei,..& 

v. Badiu. —-esă,. 

“Bădiuşor, n. pr. pers. Deminutiv 
din numele personal Badiu. 

Nu e dus Badiul la vie 

Ca d'acolo 7n pas să vie, 

Ci a-sâră, pe 'nnoptat, 

Bădiuşorul s'a *mbbtat, 

Somnul grei Va avucat,.. 

(G. D. T., Poes. pop. 540). 

v. Badiu, 

Băd6că (plur. bădoce), s. f.; boite, 
cassette, n6cessaire. Cuvint; cunoscut 
nouă numai la Moţii din Ard6l (Frâncu- 
Candrea, Munţii apuseni p. 98): „bă 
docă=o cutii de lemn pentru mă: 
runțişuri“. Nu ne putem rosti asupra, 
originii acestui cuvînt, întru cât nu 
cundscem nici gradul seii de respândire, 
nici variantele sale fonetice : şi logice, 
nici forma, acelei cutii. Să nu fie 6re 
înrudit cu bădan, adecă cu latinul 
vulgar badus? Intr'un text italic din 
evul-mediii acest badus ne întimpină 
cam cu sensul de „cutiă pentru mă- 
runţişuri“, deşi de aur, nu „de lemn“: 
„scutellam argenteam, et scattiones tres, 
garales duos, badum aureum unum“ 
(Du Cange, v. Badus). Acest text însă 
e dubios. Tot ce e sigur în bădocă din 
punctul de vedere etimologic, este nu- 
mai d6ră, sufixul deminutival -oc. 

v. Bădan. —-ac. 

Bădugă, s. f,; t. de Md.: toux phthi- 
sique. Termen bănăţenesc. „Bădugă se 
numesce tusea urită ce scuipă un of-
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ticos ; Crişenii îi dic hâră“ ($. Liuba, 
Banat, c. Maidan). Este slavicul Bkaa 

„periculum, flagellum*“ (Miklosich) cu 
sufixul nostru pejorativ -ugă, întoc 
mai ca în răpciugă,. 

v. Hârd.— Tuse. —-ugă. 

Bădulesci, n. pr. m. plur., t. de 

Gsographie: nom de certains villages. 

Numele mai multor sate în Muntenia 

(Prungescu). Mai corect ar fi Bădialesci, 
de vreme ce derivă din numele per- 

sonal Badiu, prin patrimonicul Bă- 
diulescu=— Bădulescu. 

Zapis muntenese din 1656. (Cond. 

Mss. a mănăstirii Vieroşul, în Arch, 
Stat. din Buc. f. 121): „Adică noi 6 

megiiaşi din Bădulești pre nume Stan 
şi Mihăilă şi Cărste şi Vlad... 

v. Badiu. 

Băgăre (plur. dăgări), s. f.; Pinfin. 

de bag pris comme substantif: action 

de faire entrer, de faire aller, de faire 
avancer, „Băgare=— fapta, lucrarea de 

a băga, dea viri, dea face să între“ 

(Costinescu), Infinitivul băgare exprimă 

ca substantiv tote noţiunile verbului 

bag in antitesă cu sedtere. Intre- 
buinţarea'i însă cea mai caracteristică, 

în care nu se pote înlocui printr'un 

sinonim, este compusul băgare de 

samă. 

Zilot Românul, Cron. p. 108: „(lon- 

vodă Caragia), după băgarea de s6emă 

ce aii făcut în anul de'ntâiu, pricepând 

că firile boerilor cu răzmiriţa s'au pre- 

făcut cu totul şi sînt gata a'i plini 

relele voințe ale sale spre hrăpire, în 
al doilea an se desbracă de ficlâna şi 
linguşitOrea pele a vulpii şi se îmbracă, 

cu fiorelnicul şi fricosul cojoc lupesc...“ 

I. Crângă, Poveşti I, 64: „Boieriul 

se uită cu băgare de s6emă la cucoș, 
vede în clonţu'i o punguţă, şi dice ve- 
zeteului...“   

Ibid. 1, 115: „Dita, moş Nichifor, 
eşti om purtat, scii mai bine decât 
mine; dar totuşi te rog, să mâi cu 

dăgare de semă, ca să numi pră- 
văii nora, 

v. Bag.- — Bâgat. — Băgătură. 

Băgaăt, -ă, adj.; le part. pass6 de 

bag pris comme adjectif: enfoncă, 
fourr6, introduit, mis dedans. Sensul 

cel fundamental al verbului bag fiind 

causativul „faire entrer“, participiul 
băgat se întrebuinţeză, relativ rar ca 

adjectiv, căci el nu pâte să exprime 

noțiunea de causalitate, ci numai re- 

sultatul causalităţii: „entr6“, şi ast-fel 

se află forte adesea în concurenţă cu 

mai mulți sinonimi, pe când verbul 

bag are un singur sinonim vîr, ba 
şi pe acesta exclusiv în accepţiunile 

strict materiale, 
Aşa: 

„cuiul băgat în părete“=înfipt; 
„brăsura băgată în curte“=întrată; 
„musafirul băgat în casă“ =adus; 

„Sabia băgată în tâcă“—viîrită, etc. 

O intrebuinţare însă, în care băgat 

se pote înlocvi cam cu anevoe, este 

compusul băgat în samă. 

Mitropolitul Dosofteiu, Psaltirea 1673, 
ed. Bianu p. 189: 

Şi leiloră le despicâ 
Fălcile cu cari stricâ: 

Pă-l ca apa ce-i vărsată, 

Ce nui în samâ băgată... 

Î. Crengă, Poveşti I, 279: 
fost'aii poftiți încă: 

„Și mai 

Crai, crăese şi 'mpăraţi, 

Omeni în samă băgaţi, 
Ş'un păcat de povestariu 

Fără bani în buzunariu. | 

Veseliă mare între toţi era, 

„ Chiar şi sărăcimea ospâta şi bea...“
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- Mult, mai des se întrebuințeză însă 
negativul nebăgat în samă, după 
cum şi infinitivul substantivat bă- 
gare de samă, circuleză mai puţin 
decât nebăgare de samă. 

Cu t6te acestea, băgat circul6ză 
mult în graju în antitesă cu scos: 
băgat în temniţă, băgat în draci, băgat 
în b6lă, băgat în spaimă, bâgat în 
cap, băgat în datorii, eic.; de asc- 
menea în idiotismul: băgat slugă la 
cine-va, argatul băgat. la cutare, băgat 
la stăpân. 

Rădulescu- Niger, Rustice III, 22: 
„După conacu al doilea, sârele par'că, 
e un cuptor fâră fund, în care 's bă- 
gate tâte pudurile pămîntului, aşa do- 
gor6lă ce bate de sus pe lumea de 
jos. Pină şi vintu are în gura lui su- 
flare de foc!..“ 

v. Bag. 

Băgător,-6re, adj. et subst. ; celui ou 
celle qui enfonce,qui fait entrer. „Bă- 
gător = care bagă sai prin care se 
bagă“ (Costinescu). Cuvîntul e puţin 
întrebuințat, afară, numai de compusul 
„bâgător de samă. 

„ "Ţichind6l, Fabule 1814, p. 282: ,0- 
mul băgătoriu de samă şi înţălept, 
carele toate mai nuinte le 'prejudecă...“ 

v. Bag. 

Băgătură (plur. băgăturd), s. f.; 
19. enfongure, coin; 20. gousset de 
chemise; 3€. t. de M6d.: ophthalmie 
variolique. In primul sens se gice mai 
des înfundătură; în sensul al doi- 
lea clin; in sensul al treilea, cuvintul 
pare a fi numai bănăţenesc, însem- 
nând semnele de vărsat la ochi. 

Dicţionarul Mss. bănăţân circa 167 
(Col. 1. Tr. 18883 p. 426): 

n Băgătură = Impositio. 

»Băgătură = Laesio oculorum prop- 
ter variolas“,   
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Laurian-Massim : »Băgătură, s. f, 
cu cele mai multe din însemnările ver- 
bului bag, şi mai mult încă: 10, în- 
fundătură,; 20, clin de veșmînti, 

Lexicon Budan: »Băgătură întrun 
veşmint, de ex. Ja câm6șă sub-sudră, 
der Zwickel“, 

v. Bag.— Băgat. — -ură, 

Băgâu, s, m.; culot de pipe, chique. 
Maghiarul bag cu acelaşi sens 
(Cihac). Deşi figurâză, şi în dicţionarul 
lui Pontbriant, totuşi pare a fi între- 
buinţat numai peste Carpaţi în loc de 
scrum. 

Strigătură din Ardel, cu un învede- 
rat joc de cuvinte trivial: 

Fetele din Arpătac 
Merei pipă la tăbac, 
Îar cele din Satu-noă 
Se întrec după băgâă... 

(IL. B., Poes pop. 452), 

“unde editorii observă în notă (p. 481): 
pbăgâul este scrumul ce rămâne în 
pipă (lulea)“, 

V. Serum. — Ungur. 

Băhâniă.—-y. Bidiganiă, 

Bâhă, s. f.; dâni, refus d'avancer, 
„Sinonim cu tăgadă, dar cu un înțe- 
les mai puţin general. Este o împro- 
tivire de a înainta, de a, merge îna- 
inte, fie sub raportul material, fie 
sub cel moral. | 

Cantemir, Divanul lumii 1699, f. 83 
a: „aupildă nu ai avut? au învăţătură 
sai învăţătoriu țau lipsit? au nebunii 
ai fost, şi acestia a, cunoaşte înţelep- 
căune n'ui avutii? carile a tăgădui 
şi bâhă (64Xm) a prinde nu vei pu: 
tia, căci ţie înţelepciunea duhului, ca- 
ria iaste viaţă, ţi sau dat... &, 

„Dă bâha — însemneză pe aici: nu 
vrea să mârgă“ (R, Simu, Trans., €. 
Orlat). :
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Există şi ca nume propriii personal, 
neapărat pentru a caracterisa pe un in- 

divid obicinuit a prinde bâhă sai 

a da bâha. 

Act din 1779 (Cond. MSS. a Episc. 

Hușilor, t. V f. 139, 141, în Arh. Stat, 

din Buc): „Toader Bătcă căpitan i Pa- 
văl Băha i Simion Beşliaga...“ 

Cuvintul circulând pină acum în 

graiul românesc de peste Carpaţi şi fi- 

gurând tot-o-dată în limba cea curat 

moldovenâscă a lui Cantemir, e înve- 

derat că este saii că a fost 6re-când 

destul de respândit şi că nu e de loc 

noii. Este totuşi forte anevoe dea con- 
stata adevărata "i origine. La Serbi, 

tocmai în dialectul dela Ragusa și nu- 

mai într'acela, bah (Bax) însemneză 
„d6ni“, „das Lăugnen, infitiae“ (Kara- 
Qzic), şi se scie că regiunea Ragusei 

pînă în secolul XV era plină de Ro- 
mâni (Miklosich, Wander. d. Rum. 3— 

6). Al nostru bâlă să nu fie Gre în- 

rudit cu latinul vulgar bafa sai befa, 

trecut la Italieni în beffa, la Proven- 

ţali în ba fa, la Francesi înbe ffe (Kăr- 
ting, Roman. Wtb. 108), pretutindeni cu 

sensul de „nesocotire, batjoc, luare în 
ris“, care nu e prâ-departe de „dâni“? 

In acest cas, finalul -fă a devenit la 

Români -hă întrun cuvînt dissila- 

bic cu iniţialul b întocmai ca în buhă 
= bufă, portugesul bu fo = spaniolul 
buho, unde transiţiunea lui f în / 

nu este nici germanieă la Spaniolii, 
după cum crede Diez (Etym. Wtb. 112. 

106), nici slavică la Români, după cum 
afirmă Cihac (I, 30), ci presintă pur şi 

simplu fenomenul dissimilaţiunii prin 

guturalisarea uneia din cele două la: 

biale: în latina clasică era bubo, de 

unde rusticul bufo este primul grad 

de dissimilaţiune, iar ulteriorul pro- 

vincial buho constituă un al doilea 
grad, acesta din urmă operat, anume 

la Spanioli şi la Români, adecă în 

BĂHILIT 
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singurele dialecte neo-latine, în cari 

de o potrivă b şi se încumetresc sis- 

tematicesce în unele condițiuni (v. 

B p. 2241). Este de observat, că 
şi în italiana s'a întâmplat o a doua 
dissimilaţiune, de o altă natură, dar 

tot prin guturalisarea uneia din labiale: 

din bufo—gufo. 

v. Tăgadă. 

Bâăhărân. — v. Bâhăraucă. 

Băhărăucă (plur. băhărauce), s. f.; 

femme grasse, corpulente, replâte. 'Se 

dice şi băhăr6să. Cuvint moldove- 

nesc. In districtul Sucevei: „Baha- 

râtică, sai bah ar6sâ = femeiă grâsă, 

încalată“ (Şegătârea 1893 p. 126). Am- 
bele forme feminine presupun termeni 

corespundători pentru bărbaţi : 

băhăran, 

băhăros. 

In ambele forme este un nume, fie 
substantiv, fie adjectiv, născut din sla- 

vicul bahor „pântece“: bohemesce şi 
slovacesce bachor „der Bauch,. der 

Wanst“ (Jungmann), de unde şi polo- 

nesce adjectivul bachurowaty „bau- 

chig“ (Linde). 
v. Balcâz. 

Băhărâs. — Băhăraucă. 

| Băhlesc. — v. Băii, 

Băhlire. — Bâhhit, 

Băhlit,-ă, adj. ; croupi, ranei. Sino- 

nim cu stătut, când se vorbesce 

despre apă, dar cu o nuanţă tot-o-dată 

de muced sait rânced. Frasa din 

I. Crângă: „Apa era băhiită şi ne-am 

fi putut îmbolnăvi“, d. Dam6 o tra: 

duce: „eau 6tait croupie...“ 

Şedătârea 1893 p. 149: „Băhhit =
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stătut, învechit şi puturos, 
apă stătută întrun vas necurat“. 

Cuvîntul se aude numai în Moldova. 
Cihac (II, 14) reproduce locuţiunea.: 

„a Mirosi a băhlit — sentir le relent, 
corner“; pentru a trage apoi: conclu- 
siunea că bâhlit este bohemul tuchly 
„Qui sent le relent“ — rusul ryxasii 
„pourri“ şi că, deci, băhlit vine din tă- 
hlit. 

Dar în ce fel de limbă re sonul 
i se identifică cu 8? 

„ Băhli este învederat o formă par: 
ticipială dintr'un verb bă h le sc. Fina- 
lele verbale -lesc şi -nesc une-ori 
se confundă, ceea, ce scie însuşi Cihac, 
când reproduce alăturea (II, 44) va- 
rianturile fonetice scormonesc Şi 
scormolesc. E bine, verbul băh. 
ne sc există în faptă, după cum 6răși 
o scie însuși Cihac, care 7] citâză (II, 5): 
„băhnesce = devenir marâcageux ; 
bă hnire = croupissement de Peau4; 
jar prin urmare forma participială, băp- 
lit vine da dreptul din băhlesc= 
băhnesc. Băhlesc = băhnesc 
nu pote fi alt ce-va decât o derivaţiune 
din bahnă, ca şi „mocirlesc“ din „mo- 
cirlă“. Şi tocmai analogia cu sinoni- 
mul mocirlesc pare a fi concurs a 
preface pe băhnit în Dăliț. Apă băp- 
lit  însemneză, literalmente apă de 
bahnă „eau de marais, eau boui: 
beuse“, 

v. Bahnă.— Băhniş. 

Băhnar (plur. băhnari), s.m.; ma- 
r6cage, bourbier, marais. Sinonim cu 
băhniş. Se aude mai ales în Mol- 
dova de jos. Este format din bahnă 
prin sufixul neutral -ar ca în „furni- 

r“, „băligar“ etc., care însemnăză 
că băhnarul cuprinde în sine bahnă. 
Două sate în districtul Vasluiu pârtă 
numele de Băhnari (Chiriţă, Dicţ. 
geogr. 16). 
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„v. Bahnă. — Băhniş. — 3-ar. 

Băhnesc | 

+ — Băhlit, 
Băhnire | 

Băhniş (plur. băhmişuri), s. m.; mar6- 
cage, bourbier. Sinonim cu bahnă, din 
care derivă prin sufixul -iş ca în „desişt, 
„petriş“ etc., dar însemnând o întin- 
dere de pămînt mai mare şi tot-o- 
dată o adincime mai mică. Băhniş 
este mai mult un loc băhnos decât 
o bahnă proprii disă, 
„Miron Costin, Letop. 1, 280: „Vasile 
Vodă dacă âu sosit la Praova, ştiind 
den limbi de gătirea lui Matei Vodă 
împrotiva sa, şi cu oşti câte- -va, şi 
străine şi de ţeră, ai făcut sfat acolo 
la Ojogeni, socotind şi trecătorile ape. 
lor, şi locuri: închise :cu "păduri den 
toate părțile, şi băhnişuri. . 

Biblia, Şerban: “vodă 1688, Maccab, I, 
IX, 42, 45: 

„Şi S'au întors „et reverai 
ja băhnişul Lor: sunt ad ripam 
danului... Iordanis... 

.. Şi apa Lorda- . aqua vero 
Iordanis hinc et 

şi de 'ncol€ şi bă/i- inde et palus et 
niş şi dumbravă,.. saltus.., 

„Locul unde se găsesce lut galben 
se gice lutăriă; unde  cresce 6rba — 
şes; unde creşce “rogoz —bahnă sati 
băhniş“ (Gr. Gheorghii, Botoşani, c. 
Călinescii). 

Din băjiniş se formâză deminutivul 
băhniş6ră, după cum se numesce 
şi un sat în districtul Nâmţ (Prun- 
deseu. 

V. Bahnă. — Mocirlă, — -iş, 

nului de *ncoace 

Băhnişoră. — v. Băiniş. 

Băhnit. — v. Băhiit..
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Băhnos, -6să, adj.; marâcageux, 

bourbeux. Ce-va ca bahnă. Sino- 

nim cu mocirlos, nămălos, mlăş- 

tinos. Pămînt băhnos. Luncă bâhnosă. 
v. Bahmă. — Băhniş, 

Bâhnuri, s. n. plur.; champ bouu- 

beux. Un plural neutru din femininul 
bahnă, întrebuințat în unele regiuni 

din Moldova pentru a specifică o va- 

rietate de câmp care se asâmănă cu 

băhniş. 

„Deosebitele câmpuri lucrate şi ne- 

lucrate pe aici se numesc: lanuri, păr- 

l6ge, sărături, şesuri, nireşte, băh- 
n uri, plajişte etc“. (G. Vicol, Boto- 
şani, c. Brihuesci). " 

„V. Bahnă.— Băhniş. — -uri. 

Băhtiseiă (plur. băhtiselă), s. f.; ennui, 

embâtement. Sinonim cu substantivul 

urît. Cuvint orăşenesc din epoca fa- 

nariotică, -de când se introdusese cu 

acelaşi înţeles şi plicsis. 

v. Băhtisesc. 

Băhtisesc (bâhtisit, băhtisire), vb. ; 
ennuyer. Se întrebuinţeză numai ca 
reflexiv: mă băltisesc=mi se-uresce. 
Sinonim cu plictisesc. Vorbă in- 

trodusă în oraşe pe timpul fanarioţilor, 

deşi nu e grecâscă, ci este turcul 

bakhtsyz „malheureux“, bakht- 
syzlyk „disgrâce, infortune“. 

v. 1,Purc.—  Plictisesc. 

Băilesci (rostit trisilabic), s.m. plur.; 

ţ. de G6ogr.: nom propre d'un village 

dans la Petite-Valachie. O mare co- 

mună în districtul Dolj, nu departe de 

Dunăre, vestită print”o bătăliă din 

1828, în care 20,000 de Turcă ai fost 
bătuţi de generalul rus Geismar nu- 
mai prin vitejia Românilor. 

I6n Ghica, Scris6rea II, povestirea 

polcovnicului Ioniţă Ceganu: „Ne-am   

bătut cu Turcii patru-spre-dece luni 

merei, diua şi n6ptea, sub conducerea 

lui Geismar și a lui Roth; vedeam în 

t6te qilele mârtea cu ochii, că ne pu: 
neai Muscalii tot inainte la avant- 

posturi. Geismar, îndată cum a trecut 

Oltul, a trămis pe generalul Roth îna- 

inte să coprindă Calafatul, şi el s'a 

dus de s'a aședat la Cioroiu. Când s'a 

pomenit d'o dată că îl iea Paşa dela 

Dii cu vestitul Ciapanoglu pe la spate 

cu 15,000 de Suvarii cu 30 de tunuri, 

care, după ce bătuse pe Roth lingă 

Maglavit de-l topise, se aruncase asu- 
pra lui Geismar, îi tăiase drumul şi 
spre Cioroiu şi spre Calafat, îi luase 

tote vitele şi tot proviantul din ma- 

gasiile dela Galicea și le trecuse la 

Vidin. Muscalii speriaţi, când îi răs- 

bise Turcii la Băzlesci, fugiaă în tâte 

părţile strigând cât puteai: nazat! 

nazat! Tureţki duh! când farma- 

zonui nostru, bietul căpitan Ciupagea, 

care nu sciea, că pe muscălesce nazat 

va să dică îndărit, înapoi, alârgă prin- 

tre şirâgurile nâstre strigând: audiţi 

băieţi, ghinărarul poruncesce să mer- 

gem la sat“. Alt sat nu mai era de- 

cât Păilescii, de unde Turcii băteaii cu 
tunurile în Muscali de * prăpădiai; 

noi am dat năvală la sat, neam re- 

pedit la d6l şi am pus mâna pe tunu- 
rile turcesci; atunci Ciapanoglu, cre- 

dnd că sîntem putere mare şi că fuga 
Muscalilor era numai o stratagemă, 

Sa speriat şi. a luat'o la fugă spre 

Calafat, lăsând tâte provisiile şi mu- 

niţiile. Le-am luat în diua aia dou&- 

deci-şi-patru de cară cu iarbă şi patru 

sute de cară de zahesea. Roth, vădend 
că fug Turcii dinaintea n6stră, a luat 

curagiu, s'a întors, sa pus şi ei pe 

gOna Turcilor. Astfel s'a căştigat cea 

mai vestită bătăliă din totă campania. 

Lupta a ţinut trei diie şi trei nopţi; 

am alergat după Turci pînă i-am bă-
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gat în Dunăre. Başibuzucii omoraii pe 
agalele cari voiaii să “i reţină să nu 
trecă Dunărea şi să "i întârcă la .bă- 
tăliă spre Calafat. Să scii, Domnule, 
că fără Ciupagea al nostru, mâncat 
Muscalii o păpară de n'o mai uitai 
nici o dată. 

Despre originea numelui Băilesci, 
v. Baico. 

Băilescu. — v. Bakco. 

Băinţi s. Bainţi, s. m. pl.; t. de 
G6ogr.: nom d'un village en Bucovine. 
Numele satului bucovinân Băini, în 
regiunea Siretului, este o formă rute- 
n6scă, din românul Băiţă (v. Băiţă). 
Satul există deja, şi avea şi o “biserică 
sub Ştefan cel Mare la 1490 (Wicken- 
hauser, Gesch. d. Bist. Radautz p. 132). 
După acest sat, o veche familiă boie- 
rescă din Moldova sa numit Băin.- 
ski sai Bainski, adăugându'și din 
modă terminaţiunea polonă -ski (v. 
Barbovschi), deşi era.un n6m curat ro- 
mânesc. Un rol istoric a jucat Vasilie 
Bainski, pe care la 1683 Ştefan- 
vodă Petriceicu Va trimis să pringă pe 
Duca-vodă. 

- Nicolae Costin, Letop. II, p. 34: 
„Baenskie şi cu cei-lalţi boieri ce 
era trimişi cu dânsul, prinzănd de 
veste cum cu Duca-vodă oaste nu”, şi 
cine şi era îl urise, : şi slujitorii toţi 
era, îndoiţi, puţintei Siimeni ce era, și 
așa fără veste ai sirguit de lat lo- 
vit pre Duca-vodă Dechemvrie în 25 
marţi în zioa. de Crăciun, la vremea 
ce aii şezut la masă... * 

Şi mai departe, p. 35: „ară lui Pe- 
triceico-vodă mergând veste de bâtaea 
Căzasilor şi Moldovenilor: din Bugeug, 
după ce aii şezut în scaun în Iaşi nu- 
mai 15 zile, i-ati căutat a eşi din Iaşi 
şi luând calea spre Sucâvă, unde adu- 
cănd și nepotul seii Vasilie-Baenskie 

"BĂIŢĂ 
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pre Duca-vodă, s'au împreunat la mă- 
năstire la Dragomirna amăndoi, şi aşa 
de acolo Va trimes în ţara Leşască la 

|. robie, 

Ion Neculce, Letop. II p. 2483: „Pe: 
triceico-vodă dacă aii sosit în Iaşi, în- 
dată, aii slotozit podghâzună Ctizaci şi 
Leşi cu Demideţki şi cu Constantin 'Pur- 
culeţ polcovnicul şi cu Bainski sar- 
darul, să mergă să lovescă pre Duca. 
vodă la Domneşti. . 
Bainski era „serdart, adecă ge- 

neral peste tâtă călărimea din Orheiu, 
Lăpuşna şi Soroca. Cantemir vorbesce 
şi el despre dinsul, numindu'l rudă de 
aprope cu Petriceicu-vodă şi unchiu 
al hatmanului Lupu Bogdan, carele 
ţinea în căsătoriă pe sora lui însuși 

* Cantemir (Cantemir, Opere, ed. Acad. 
Rom. î. VII p..80; cfr. Heropia Kor- 
cranrnna Kanrenupa, Moscva 1783 p. 82). 
Aci noi vom limpedi numai felul de 
înrudire cu, Petricejcu-vodă: Bainski 
era însurat cu Maria, fiica lui Gheor- 
ghie Hasdeii (Pumnul, Moşiile măna- 
stirescă din Bucovina, p. 57; cfr. Arch. 
ist. I, 1 p. 54), care dinsa era nepotă 
lui Petriceicu-vodă, . şi de aceea Nico- 
lae Costin numesce pe Bain ski „ne- 
pot“ al acestui principe. 

v. 2. Bogdan. 

Băişăg. — v. Bâteşag.— 

Băiţă, s. f.; 10. petite mine, petite 
carritre; 20. t. de Gâogr.: village-en 
Transylvanie. Deminutiv din baiă 
„mine, carriăre“ prin. sufixul -iţă, bă. 
ijă nu este sinonim cu bătdră, demi: 
nutiv prin sufixul. -6ră din bai 
„bain“, deşi ambele forme deminuti- 
vale s'ar put€ întrebuința de o poţrivă 
în fie-care din cele două sensuri. In 
sensul al doilea, desvoltat; din cel den- 
tâlu, Băița este numele unui sat în 
regiunea auriferă a. Transilvaniei, nu 
departe de Zlatna,
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- Balada „Pintea Vitzul“: 

In cetate în Băiţă 
Sintu'mt dol robi în temniță, 
Unui Pintea hoţomanul, 

Unul e Stan Ungurânţl... 

(Tribuna din Sibiu, 1683 p. 110). 

Frâncu-Candrea, Munţii apuseni p. 39: 
„În localităţile unde Românii sint 
amestecați cu Nemi, la Săcărâmb, 
Hondol şi Băița, lucrătorii minieri ati 
o sărbătore numită: Kirvai la ber- 
bece. La Băița serbătorea se ţine 
în diua de Regina, hramul bisericei 
romano-catolice, iar la Săcărâmb în 
diua de 'Teresia. Românii se adună 
întrun birt, iar Nemţii întraltul. Pe- 
trecerile ţin câte două şi trei dile. Se 
alege un berbece dintre cei mai fru- * 
moşi, care, împodobit cu ederă, cu flori 
şi cu panglici, se pune la licitaţiune 
prin jocuri de sorţi, compuse din trei 
bile mici cu feţe şi punctate. Punc- 
tele sint pînă la 8, şi sâra pela 9 
ore, când se termină jocul, cine 'are mai 
multe puncte acela câştigă berbecul. 
A doua di plâcă pe strade cu berbe- 
cul condus de vătaf, cu lăutarii în 
frunte, jucând şi chiuind: Kirvai la 
berbece! După terminarea, proce- 
siunii se întorc la birt şi se începe 
încercarea de a lovi berbecul cu topo- 
rul în cap. Unul îl ţinede cârne și îi 
feresce capul, iar cel care dă, dacă nu 
1 neineresce, plătesce ca pedâpsă o 
anumită taxă. Pe urmă berbecul se 
junghe, şi pelea şi un picior e al ace- 
luia care Ya câştigat, iar carnea se 
frige şi se consumă împreună. Din 
banii adunaţi se plătesc lăutarii şi: 
beutura. După o petrecere de trei dile 
şi trei nopţi, întră iarăşi cu toţii pe 
sub pămînt... 

In exclamaţiunea: „kirvai la ber- 
bece“, „kirvii“ este o ciudată roma- 
nisare din germanul Kirchweihe 
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„fete anniversaire d'une 6glise“ ; o ro- 
mânisare ciudată nu numai sub ra- 
portul formei, dar şi mai mult încă 
sub al înţelesului, căci în strigătul de 
mai sus acest cuvint j6că rolul de 
îndemn, ca şi când ar fi: „hai la ber- 
bece!“ Este un specimen forte intere- 
sant de modul cum se pot întroduce 
în graiu unele elemente străine. Ce-va 
mai mult; acest kirvai dovedesce 
că un obicelu străin, cu numele cu tot, 
pote să trecă dela un popor la altul 
fără, amestec etnic, după cum în Arâsl 
nu se amestecă nici o dată Românii 
cu Nemţii. 

v. î.2.Baiă. — > Alivenci (p. 901). — 
Băinţi, 

Băicân 

Băiceni 

Băicoiu „-—V. Baico. 

Băiculesci 

Băiculescu 

Băielă (plur. bădie), s. f.; “peine, an- 
goisse, dâsagrâment. N i caz, Supăr. 
Cuvintul se găsesce la Budai-Delânu 
(Dicţ. Mss. în Muzeul istor. din Buc.). 
E sinonim cu baiu, din care s'a for- 
mat prin sufixul -6lă pentru a ar&ta 
o stare mai prelungită. 

v. 2: Batu, 

Băiăş. —v. Băieş. 

1Băiât.—v. Băiez, 

>Băiăt.—v. Bâiă. 

Băieruţă (plur. băieruţe), s 
petit cordon, petit tirant; 20,
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amulette. Deminutiv din baieră, având 
ambele înţelesuri ale acesteia. 

V. Baser. 

Băiesc (ăi, băire), vb.; 10. âtre 
employs ăla monnaierie; 20. travailler 
aux mines, exploiter les carridres, Ver- 
bul băzre s'a format din organicul bă - 
iare(= balneare) pentru a diferenţia, 
sensul „miner“ de sensul „baigner“; 
se întrebuinţeză însă numai în unele 
regiuni din Ard6l şi din Banat, ca un. 
fel de cuvint technic băieşesc.. 

Dicţionarul Mss. bănăţen circa 1670 
(Col. . Tr. 1883 p. 426): » Benyesk= 
Nummos cudo“. 

Frâncu-Candrea, Munţii apuseni p. 
41, termeni proprii minerilor: „A băi 
= a exploata“; şi „băsre de la diuă 
= lucrare pe suprafaţă la lumina gilei“. 

V. Băiez, — Băitş. — Băseşag. — -esc. 

Băiesc, -escă, adj.; minier, qui 
a rapport aux mines. Cuviînt trecut în 
Lexiconul Budan şi întrebuințat, pro- 
babil, în regiunea cea: auriferă a Ar- 
delului. . Laurian-Massim: „băiesc = ce 
se atinge de o baiă de metale“. 

v. Baiă. — Băişag. 

Băiesci.—v. Baico, 

*Băiestră, s. f.; paihier ă provisions. 
v. Băiestrar, 

Băiestrăr (plur. băiestrari), s. m.; 
marmiton, aide de cuisine. Vechiu cu- 
vint, pe care la înlocuit rindaş sai 
rîndaş-de-bucătăriă, 

Zapis moldovenesc din 1820 (Doc. 
78 pach. XV în Acad. Rom.) „Adecă 
eii Simion bucătar, rob a dumisale vel 
visternie Costachi Rusăt, daii adevărat 
şi în credinţă zapisul meu la cinstită 

“măna, dumisale cucoanei Catincăi Canta, 
precum să fie ştiut căcu vo6 noastră 
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am făcut tocmală cu dumnei cucoana 
de am luat pe trif ani un băestrar a 
dumisale ca să” învăţ bucătării în trii 
ani...* 

Băiestrar însemneză pe băiatul care 
aduce provisiunile din piaţă într'o coş- 
Diţă, ca şi când s'ar dice coşniţar, 
cu acelaşi sufix -ar ca în „măcelar“, 
„Cărbunar“, „ferar“ ete. Cuvintul cu- 
prinde dară în sine tulpina băiâstră 
„panier ă provisions“, care duce drept 
la un prototip latin rustic. In medio- 
latina „banastum=cista rotunda 
et oblonga, ad modum sportae dossua- 
riae efficta, quae ex palea contorta 
atque in orbem ducta rubis caninis de- 
dolatis et tenuatis consuitur ; hac uti 
solent rustici ad pisa, fabas, 
frumenta aliaque id genus 
portanda vel reservanda“ (Du 
Cange). In vechea francesă (Godefroy, 
I, 566) ne întimpină formele bana.- 
stre, bennastre, benaistre 
„sorte. de panier, corbeille“. Iată un 
text. frances medieval: 

Et de corbeilles et, de vans 

Et de paniers et de banastraes,.. - 

Spaniolesce banastra „giand. pa- 
nier, grande corbeille de forme arron- 
die“, iar banastero, adecă cu şu:- 
fixul -arius ca şi'n românul băiestrar, 
„celui qui fait ou qui vend ou qui 
porte de grands paniers“. Fără sufixul 
-st-, cuvintul benna este indicat deja 
în vechea rusticitate latină ca un. îm- 
prumut dela Celţi: „benna lingua, 
Gallica, genus vehiculi appellatur“ (Paul. 
Diac.); un împrumut însă atât de ve- 
chiu, încât devenise poporan deja în 
epoca lui Catone (De re rust. XXIII). 
In legenda, medievală a lui St. Râmy | 
(ap. Roget de Belloguet, Gloss. gâu: 
lois p. 112) benna însemnsză „un 
grand vase ou panier dans lequel on 
mettait des denrâes. et des bouteilles
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de cervoise“. Din benna; se făcuse în 
graiul latin poporan bennistra şi 
bennastra prin analogiă cu sinonimul 
canistrum, canastrum, canastra 
(Korting, Roman. Wtb. 163), derivat 
din grecul xdvaoreov sai xdvaoroa 
Şi care însemnă de asemenea „panier 
ă, provisions“. Din forma bennastra, 
aii isvorit apoi varianturile neo-latine 
occidentale, tar din forma bennistra 
= beniistra — românul băiestr ă, 
ca din „magistrat“ = mălestră , şi ?n 
sfirşit bdiestrar. 

Este una dintre cele mai interesante 
remășițe, astădi pote perdută, a lati- 
nităţii rustice la Români. 

v. Bădâi. — Bădăran. — Cogniţă. — 
Cuptci — Rindaş... 

Băieşăg s. băișăg (plur. băieşa- 
guri, băişaguri), s. n.; profession de 
mineur, travail aux mines. Formă îm- 
prumutată, din maghiarul bânyosâg, 
în loc de termenul curat românesc 
băieşit, de care nu se deosebesce 
prin sens: meseria, sai munca de 
băiaş. 

Frâncu Candrea, Munţii apuseni p. 
32: „Dela Baia pe Arieş în sus, la 
gura Cărpenişului, începe adevăratul ţi- 
nut al băișagurilor...* 

Aceiaşi, Rotacismul la Moţi p. 84: 
„Bucium-sat, Buciumisbita, Bucium: 
muntari, Bucium:şasa, Bucium-poieni 
şi Bucium-valea-albă, acestea sînt unele 
din cele mai frumâse şi renumite sate 
din apropierea Abrudului şi sînt cu- 
noscute sub numirea colectivă : Buciu- 
mani. Locuitorii acestor sate maj toţi 
se ocupă cu băișagul şi, împreună cu 
cei ai Abrudului, încă din vechime se 
bucurati de anumite drepturi şi liber. 
tăi... 

v. Băig. 1 

Băi€z (bat, băiare), vb. ; baigner, 
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Sinonim cu sp&l când e vorba de per- 
s6nă, și mai ales cu scald în privinţa 
copiilor. Corespunde italianului ba.- 
gnare, franc. baigner, span. baăar 
etc., tote din prototipul latin bal- 
neare. 

Forma cea orgunică a, presintelui in- 
dicativ singular cată să fi fost: ei 
baiu = balneo, tu bai, el bată. 

Colindă muntenescă : 

Mai din jos de vadul lor, 

Vadul lor gal domnilor, 

Scaldă-se sfiîntul Ion: 

Scaldă-se, băiiză-se, 

Cu vin bun botâză-se... 

(G. D. 7., Poes. pop. 30). 

O deosebită importanţă în graiu a 
căpătat în specie participiul acestui 
verb, despre care 

v, Băiet, 

Băi€ş s. băiăş (plur. băieşi), s. m. 
1%. celui qui fait le service du bain, 
baigneur; 20. ouvrier mineur; 30, celui 
qui fait du mortier; 40 ouvrier mon- 
nayeur; 50. Bohâmien orpailleur ; 60, 
Boh6mien qui fabrique des ustensils 
en bois. 

In primul sens, cuvintul e cel mai 
respândit, având trei accepţiuni: „a bă- 
iaş =—cel ce are sai posedă o baiă de: 
scăldat; b) cel ce îngrijesce un stabi- 
liment de baiă,; c) cel ce servesce la 
baiă“ (Laurian-Massim). 

Cu sensul al doilea, cuvintul se în- 
trebuinţâză mai ales în Ardăl. 

Poienar-Aaron-Hill la cuvîntul Mi: 
neur“ : „băiaș, ocnaş, ciocănaş, care 
sapă la o mină spre a scâte materiă 
minerală...“ 

Prâncu-Candrea, Rotacismul la Moţi 
p. 12, 15: „Locuitorii munţilor se îm- 
part după numire în Moţi, cărora le 
mai dic şi ŢȚopi, în Mocani, Băieşi 
și Crişeni... Acei dintre munteni,
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cari se ocupă, după cum se. dice -pe 
acolo, cu băieşagul sai lucrarea 
minelor, se numesc Băieşi...“ 

Cu acelaşi sens cuvîntul circulă altă 
dată în 'Țâra-Românescă, pe când se 
lucraii încă minele din Oltenia. 

Crisov dela Mateiu Basaraba din 1644 
(Cond. Mss. a mănăstirii Hurezu, f. 
171, în Arch. Stat. din Buc): „şi fară 
să fie domniei sale moşie la Baia- 
de-fer, însă din parte Stanciului bă- 
iaşul o fune mare, înti'ac6 fune mare 
stânjeni 774... 

La acest sens se referă ghicitrea 
poporană din Bucovina: „Când şede 
un băiaş mai mult în munte? — Când 
e în mormiînt“ (Sbiera, Poveşti p. 322). 

In Moldova, între numi de familiă 
ţerănesci se aud: Băeșu şi Băişanu 
(Şedătorea, 1893 p. 13), acesta din urmă 
find format prin sufixul intensiv -an. 

V, “an. | 

Bănăţenescul vechiu bânieș în Dic- 
ționarul Mss. circa 1670 (Col. |. Tr. 
1883 p. 426): „ Benyesh = Nummos cu- 

dens, Zingărus vagabundus“, presintă 
două semnificaţiuni : 

a) lucrător la bănăriă, „taraphangiii“ 
cum se dicea la noi sub Fanarioţi, ne- 
greşit prin asociaţiune de idei între 
monetă şi între minele de metal; 

b) Ţigan de lae, confundat cu aşa, 
numiții altă dată Ţigani aurari, cari 

spălai aur din năsipul riurilor şi că- 

rora li sa dis băwși prin asociaţiune 
de idei cu lucrătorii în mine de aur. 

v. * Aurar. 

Printr'o altă asociaţiune de idei, a- 
nume acea între cuptâre săpate în pă- 

mînt şi între grâpele de mine, s'aii 
numit bâieşi tot în Banat şi în Haţeg 
Tiganii sai chiar ne-Tiganii cari lucreză 
la morţar şi la facerea uneltelor de 
lemn. 

„Aice se află cuptâre de var ;- 6menii 

cari se ocupă cu sc6terea petrei de 
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var se numesc băiaşi, iar meseria lor 
băieşitul. Tot băiași se numesc şi 
un fel de Țigani cari se ocupă cu fa- 
cerea, fuselor, lingurilor, trocilor, cor- 
felor, lopeţilor ete. Aceşti Țigani con- 
fundă în graiu pe » cu î, de ex. ei 
dic diva, în loc de giua, iia da în 

loc de va da“ (R. Simu, Trans, ce. 
Orlat). 

- Țiganii băieşi se numiaii la, noi altă 
dată lingurari. 

v. Lingurar. 

„Băniaşii= băiaşii fac fuse, lopeţă şi 
troci“ (P. Oltânu, Trans., Haţeg). 

v. YBaiă. — Băișag. — -ag. — Ciocă- 
naș. — Ocnaş... : 

Băieşesc, -escă, adj.; minier, ap- 

partenant aux mineurs, In munţii Ar- 

delului se aud unele vorbe băiegescă ne- 
cunoscute pe câmpiă. Portul băiegesc 
se deosebesce de al celor-lalţi munteni. 

V. Băiegesce. 

Băieşesce, adv.; ă la facon des mi- 
neurs. Aşa cum fac sai cum dic bă- 
ieşii. L'am văgut îmbrăcat băseşesce, 
» Băieşesce== more metallurgorum“ (Lex. 
Budan). 

v. Băieş. 

Băieşit. —v. Băieş. — Băieşag. 

Bâiet s. băiăt (plur. bâsefi), s. m.; 
petit enfant mâle, gargon; adolescent, 

gars, gamin ; courtaud de boutique, 
commis, apprenti. “Laurian-Massim : 
„Băiat = 10. copil ce are încă, lipsă de 
îngrijirea plină de solicitudine a cuiva: 
născătârea unui băiat e datâre să! nu- 

trescă cu laptele ei; băieţii tei se jocă 

cu ai mei în curte; ai copil? am şi ei 

un băiat şi o băiată; mă băiete cu- 

cuiete... — 20. în înţeles mai larg se 
dice şi la Omeni mari, mai tineri sai 

mai mică ca noi: săriţi, băieţi! daţi, bă-
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iți, de foc; ascultă-mă pe mine, băiete; 
băieții noştri dorm şi nu se scâlă să 
înjuge boii...; mai ales în însemnare 
de subordinat, argat etc. : seceraţi, bă- 
iei, cu inimă; toţi băieţii dela noi mi-ati 
fugit; băiatul mei din casă m'a furat 
şi m'a despoiat... — 30. în oposițiune 
cu fâtă, ca franc. „garcon“ cu „fille“, 
distinge sexul copiilor: băiat a născut 
soru-ta? ba fstă; băieţi ai saii fete? 
Şi băieți şi fete; băieţii, nu fetele, 
se jocă cu mincea...“ 

Pe când copil, prunc, sugar, 
cocă, se aplică la amîndout sexele de 

jo potrivă, băiat se: dice numai despre 
cel bărbătesc; cu tâte astea, Românul 
privind sexul bărbătesc ca pe cel mai 
de frunte şi mai dorit la un copil, une- 
ori întrun mod excepţional băiat se 
iea cu înţelesul de „enfant“ în genere, 
de exemplu: 

Coresi, 1577, ps. CXXX, 2: 
Să nu plecaretii Si non humi- 

mândriia, ce în- liter sentiebam, 
nălţară sufletuli sed exaliavi ani- 
mieu, ca băjatui mam meam: si- 
spre mumâ-sa,.. cut ablactatus 

Super  matrem 

suam... 
unde la mitropolitul Dosofteiu, 1680: 
„ca înţărcatulii supra maică-sat, 
iar la Silvestru, 1651: „ca înţărea.- 
tulii la maică-sa“, 

I. Crengă, Poveşti I, 118: 
p— «ude băieți nu mal trag nădejde, 

pentru că baba mea e o sterpătură: 
n'a fost harnică să'mi facă nici unul... 
„—Nu te supăra, moş Nichifor, Qise 

Malca, că pâte aşa a fost ca să fie de- 
la Dumnedei, pentru că aşa scrie şi 
la noi în cărţi despre unii că tocmai 
la bătrâneţe ai făcut copii...“ 

f—  Băiat este termenul cel mai propriii 
pentru un copil de sex bărbătesc, în- 
cepând din leg&n. 

= 
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p. 348: „In Bucovina copiii dela nas: 
cere şi pînă la un an se numesc fără 
deosebire de sex cocă, deminutiv co- 
cuţă. Cele-lalte numiri ale copiilor 
sînt, şi anume pentru băieți : băiat 
(mai adesea băieț), băieţel, și când 
e mai mare băietan; băieţan, care 
e forte usitat în Bucovina şi ca nume 
de familiă ; apoi băieţandru...« 

- A. Odobescu, Scrieri III p. 21: „E 
ram băiat de trei-spre-dece ani când 
am învăţat să dai cu pușca...“ 

Doină din Arâsl: 

Când d'a-casă am plecat, 

Eram tinere! băiat, 

Tinerel fără mustață, 

Şi acum barbă stufsă: 
Nu mor mal cunsce-a-casă... 

(. B., Poes. pop. 300). 

Alta: 

Merg. mumânile gemând 

Şi tătânii suspinâna 
Şi din graiu aşa grăind: 
Vai de mine, reu mă tem, 
Rei mă tem şi mă blăstem, 
Cam un băiât tinerel 

Ş'otu remâns fără el!... 

(Ibid. 304) 

Cu sensul de „adolescent“ saii de |! 
pârciu, „hirquitallus“ după cum se 
dicea, lătinesce prin aceiaşi asociaţiune | 
de idei: | 

Cântec din Ardsl: 

Am Iubit un biet băiat, 

Nici mustaţa nu l-a dat, 

Cala "] bun de sărutat... 

(Bibicescu, Poes. pop. 3%). 

Altul: 

Pe supt âsl, pe supt pădure, 

Merg fetiţele la mure 

Şi băieţii la nulele, 

Să se 'ntălnâscă cu ele, 

(Ibid,, 22).
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I. Crengă, Poveşti 1, 162: „la în 
Duminica, viit6re, stăpâne, să mergem 

în sat la horă. Eu oiu sta de-o parte 

cu băieţi, iar dumnâta să te prindi în 
joc lîngă o fată...“ 

Ibid. [, 306: „lară 6menii ce pri- 
văaii, şi mai ales băieții, leşinaii de îs...“ 

Ibid. |, 20: „Să n'af nici o grijă, 
mămucă, —apucară cu gura înainte cei 

mai mari. Noi sîntem o-daţă băieţi, 
şi ce: ce-am yorbit o-dată, vorbit, remâne... 

i De aci băiat se iea ca sinonim cu: 

YOlnic sai ştrengar. 

„In unele „oraţii de nuntă ne întim- 

pină, neologismul băiat militar: 
— Bună diminţă, 

Cinstiţi socri mari! 

— Mulţăm dumnâvâstră, 

Băieți militari... 

(&. D. 7., Poes. pop., 173): 

“Şi totuşi pentru ţeranul român „a 

fi băiat“, cu sensul de voinic, nu 
| este de loc a fi soldaţ, ci a trăi în li- 

line frumâsa doină ardelenâscă : 

Foiă verde ş'o alună, 

Italia "i ţâră bună, 

Fără mie *mi pare rea, 

C'am şedut doi ani în ea, 

Departe de mândra mea. 

Cât te uiţi în lung şi lat, 

Nu mai vedi pămînt uscat, 

Ci tot ape tulburele 

Umblând corăbii pe ele, 

Tot corăbii ferecate 

Ce pe mare stau plecate 

Şi's cu tunuri încărcate, 

'Tunuri mari şi tunuri mici, 

La tot tunul cinci voinici: 

Hei, mare! apă sărată! 
Mai lasă-m' afar o dată, 

Să mai văd pămînt uscat, 

Să mai fiu o dat băiat!... 

UI. B., Poes. pop. 321). 

—— 

După popor, nu soldatul e bâiat, ci 

| numai d6ră haiducul, 
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Balada „Vălean“: 

Moş călugăr, de eşti bst, 

Du-te de te culcă ?n sat, 
Ori te du la mănăstire 

De'ţi citesce pe saltire, 

Cam aci nisce băieţi 

leniceti, turlaci şi beţi, 

Şi dacă!i vei deştepta, 

O să dai din rasa ta... 

Ubid. 557), 

Băiet, băieţi este în armată un ter- 
men de familiaritate din partea unui 

superior: „înainte, băieți!“ „la rînd, 
băieţi „băieţi, ascultați porunca. .* 

lon Ghica, Scris6rea II: „audiţi, bă- 

ieță, ghinărarul poruncesce să mergem __, 

la. sat... 

Rare-ori însă se întrebuinţsză la, sin- 

gular, căci atunci din familiaritate trece | ] 

la intimitate. 

C. Negruzzi, „Aprodul Purice“ : 

De va vr6 Dumnedei astădi să putem ca 

să scăpâm 

De primejdia acâsta întru care ne aflâm, 

Să scii, Purice băiete... 

Este curi6să apropiarea între băiat şi 

creştin, adecă „om bun“, în doina 
din Ard]: 

Măi băiete, măi creştine, 
Când te ?nsori, gândesce bine, 

Să nu păţesci ca şi mine!... 
(Tribuna din Sibiii, 1885 p. 9%). 

  

   

  

Cu sensul de voinic, băiat se pote | | 

aplica, şi la un animal domestic, care ne 
este drag. 

A. Odobescu, Scrieri 1 p. 381:,Su- 

rugiul, spre a îndemna caii, învirtia 

une-ori biciul a-lene peste capul lor, 
Ş'apoi le adresa din când în când, cu 

glas domol, strigătul prelungit de: hai, 
băieţi 1...“ | 

Băial cu sensul de flăcâii, om 

ne 'nsurat: 

I. Crengă, Poveşti I, 139: „Era o 

dată un flăcâii stătut, pe care ”l 
chema Stan. Şi flăcâul acela din copi- 

| +
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lăria lui se trezise prin străini, fără 
să cunscă tată şi mamă şi fără, nici 
o rudă, care să "1 ocrotâscă şi să 1 
ajute. Şi, ca baiet străin ce se găsia, 
nemernicind el de colo pînă colo pe la 
ușele Gmenilor, de unde pînă unde s'a 
oploşit dela o vreme întrun sat.,.« 

Ibid. I, 114: „Și cum era moş Ni- 
chifor strădalnic şi iute la trebile lui, 
repede svirle nisce coşolină în căruţă, 
aşterne deasupra o păreche de po. 
clădi, înhamă iepuşorele, își ea, cojocul 
între umere şi biciul în mână, şi tiva 
băiete! N'apucase jupânul Strul a a- 
junge bine a-casă, şi moș Nichifor şi 
trăsese căruţa de 'naintea ușei...“ 
unde băzat se aplică chiar la un mo Ş. 

In sfirşit, baiat însemnâză pe slugă 
de sex bărbătesc, nu insă bătrână, şi 
mai cu samă pe calfă. , 

A. Pann, Povestea vorbei, II, 55: 

Un ţăran viind o dată cu tr6bă la 

[Bucuresci, 

Și trecând pe dinnaintea bolților 

[bogăseresci, 
Biiieţii ce stau la uşă şi unii pe 

[alţi se ?ntrec 
Ca să cheme şi să 'ndemnă pe câţi 

[pe uliţă trec, 

Incepură tot-d'o-dată a "] striga... 

” Nemie nu pâte fi mai limpede şi mai 
uşor ca etimologia, lui băiaţ, și totuşi 
sa găsit şi aci un mijloc de încurcă- 
tură. Lexiconul Budan, p. 44, a dat 
verbului băiesco semnificațiune falsă : 
„băiesc sai băiez vre-un prunc la 
țiță, adecă cresc, hrănesc, verpflegen, 
Versorgen, erziehen ein Kind“. Inte- 
meindu-se pe acâstă semnificaţiune 
falsă, Diez (Etym. Wtb. 1 2.45) bagă 
forma participială băiat în aceiaşi fa- 
miliă cu italianul balio, bailo, ba- 
livo, francesul bailli etc., tâte din 
latinul vulgar ba julus „custos, pae- 
dagogus“; şi acestă etimologiă 0 re-- 

petă apoi Cihac (|, 21), ba încă no 

BĂIAT 

  

resping nici Laurian şi Massim (Gloss. 
45), cărora le păsă puţin de adevăr, 
numai şi numai să fie o etimologiă 
latină. Profitând de aceiași falsă sem- 
nificaţiune, Miklosich (Slav. Flem. im 
Rum. 14) identifică pe românul băiesc 
cu slavicul Banru „allaiter“. Ei bine, 
nicăiri la Români băiesc, 'sai mai 
bine băi ez cu participiul băiat, n'are 
alt sens fundamental decât pe acela cu- 
prins în baiă; şi întrucât baiă în- 
semnză „bain“, băiez e sinonim cu 
scald, spăl, iar băiat cu scăldat, 
spălat. Ca punct de plecare, să luâm 
pe mitropolitu! Varlam, Cazania 1643, 
II f. 108 a: „roagă pre filul tău, ce 
lai bâiatii şi Vai înfâşati şi Vai aple- 
cati, să ne agiute...“ Dacă băiat ar 
însemna, aci „crescut“, ar fi absurd de 
a pune după el: „şi l'ai înfâșatii şi l'ai 
aplecatii“, căci înfăşarea, şi aplecarea 
fac abia o mică parte din crescerea, co- 
pilului. Textul nu pie să însemneze 
alt ce-va decât: „Lai băiat (= scăl- 
dat) şi Vai înfăşat şi Pai aplecat“. 

Tot aşa în texturile poporane chiar 
de peste Carpaţi. Bună-dră: 

De când, maică, m'ai băiat, 

Cu amar m'al blestemat 

Cu mânile cătră sâre 

Să trăesc cu supărare, 

Cu mânile cătră lună 

Să u'am nici o voiă bună... 

(J. B., Poes. pop. 18), 

unde se cuprinde aceiaşi idee ca în: 

Frunqulsnă lemn uscat, 
Când mămuca m'a scăldat 
Of! că re m'a mai scăldat 
Cu apuşoră din vad 

Să umblu din sat în sat, 
Cu apuşsră. din Yaz 

Să fii lumil de năcaz..,. 

(Sevastos, Cânt, 21), 
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sati simplu: „nu "ţă bate joc de ceia ce 
Dacă m'ai scăldat te-a scăldat când erai prune“. Chiar | 
Și dac'am ţipat, în Bucuresci, o femee bătrână când Rei m'al blăstemat, : , aaa Blăstom cu păcat: mustră pe cine-va pe care l îngrijisa 
— “faci că te-am scăldat de mic, îi dice: „eii te-am spălat, 
Cu apă de Prut nu mai spălat tu pe mine“, încât, 
Să fii tot urit, ar trebui să conchidem că şi a „spălat 
Cu apă de luncă vrea, să dică a „cresce“. 

„Să Bi tot de ducă... Se pâte dară afirmă cu o deplină, // 
(6. D. 1, Poss. pop. 438); certitudine că băiat n'are a face întru | 

Apoi: nemic, nică direct, nici indirect, cu la-j 

Mândră maicam mai avut! 

Copil mândru m'a făcut, 

M'a băiat cu flori de munte... 

(. B., Poes. pop. 362), 

unde se vorbesce despre o scaldă 

„cu flori de munte“ într'insa, după 
cum. se obicinuesce a, se pune flori saii 

ierburi într'o baiă pentru copii, iar 

nici decum despre „crescere“ cu flori de 
munte ! Se scie că n scăldătorea, copilu- 
lui se pune busuioc, bujor, viorele, lem- 

nul-Domnului şi „felurite flori, ca să 
fie drăgălaş ca florile“ (S. F. Marian, 

Nascerea p. 84). De aci, ca un fel de co- 
mentar la „m'a băiat cu flori de munte“, 
o altă doină tot din Ard6l ne spune: 

Nu "i âe vină cununa, 

Că “i de vină maică-mea 

De ce m'a făcut aşa: 
Frundă verde lemn de brad, 

Că pe mine m'a scăldat 

Tot în rosmarin şi flori. 

Să fii dragă la feciori, 
In rosmarin de cel verde 

Să fiii dragă cui mă vede... 

(Reteganu, Trandufiri p.' 89). 

Unde aci să fie vre-o altă idee de- 
cât acea de baiă? 

La Laurian-Massim ni se dice: „bă- 
iez=—a da ţiţă unui copil, a! îngriji, 

al cresce, a'l priveghia, de ex.; nu ţi 

bate joc de ceia ce te-a băiat“, Acest 

unic exemplu însemn6ză însă pur și 

44,160, III, 
  

tinul bajulu ss, ci numai cu latinul) 
balneare, însemnând liţeralmente! | 
„spălat“ sai „scăldat“. | | 

Mai însemnâză apoi desmierd at, 
şi stă cum: | | | 

La ţărani, scăldarea este o parte e- 

senţială în crescerea copilului, şi toc- 

mai atunci când îl scaldă, pentru ca 
pruncul să nu plângă şi să nu ţipe de 

frica apei, mama, îl giugiulesce mai 

mult ca, ori-când altă dată. De aceea bă- 
iez a căpătat în unele locuri sensul 

secundar de desmieră, care nici 
acesta nu se l6gă câtuşi de puţin cu 
noţiunea de „bajulus“, ci numai cu acea, 
de „balneare“. 

„Când plâng copiii cei mici, mama 
îi baiă, adecă îi netegesce pre faţă cu 
mâna, dicend: taci, țucel mama!“ ($. 

Liuba, Banat, c. Maidan). 
Să terminâm acum printr'o compa- 

rațiune. 

O datină forte interesantă din primii 
anişori ai copilului este tunderea p&- 

rului. 

La Români, d. $. F. Marian (Nasce- 
rea, p. 409 sqq.) a consacrat acestui 
obiceiii un deosebit capitol, din care 
extragem următârele: „In ajunul dilei 

pentru tuns sai retezat, tatăl sai 

mama, copilului, care are să fie retezat, 
se duce şi poftesce pre naşul saii naşa, 
sa ca să vie pe a doua di şi să-şi re- 

teze finul, căci ei singuri nu se cade 

să "1 reteze, pentru că dacă Var reteza, 

25
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după ce va cresce mare şi se' va că- 
sători i-ar arde casa. Dacă naşul e îm- 
pedicat de a veni, pote să vie şi so- 
ţia lui, şi din contră. In cas însă când 
sînt amindoi împedicaţi, pâte veni şi 
unul străin ca să reteze. Acesta se 

numesce apoi jumătate de naș. 
In casul din urmă însă nânaşul adevă- 
rat mai tot-da-una se supără pe cu- 

metrii sei: de ce sai grăbit aşa de 

tare, şi aii chemat pre un străin ca 

să tundă pre finul? Din causa acesta 

apoi cei mai mulţi părinți: chiamă pre 
un străin la tunderea părului numai 

atunci, când nașul saii naşa copilului 
aii murit în restimpul dela botez şi 
pînă la tunderea acestuia. In diua, 

tunderii, părinţii mai avuţi dai şi pu- 

țină masă, la care poftesc, pe lingă 
nânaşi, încă şi unele dintre nâmurile 
cele mai de aprâpe, precum şi vr'o doi 
trei megieşi...“ 

La Italieni, acest obiceiii al tunderii 
a dat nascere termenului t os o „tuns, 
care însemnsză, la dinşii întocmai ceea 

ce este la noi băiat. Astfel italienesce 
copilul se chiamă „le tondu“, la Ro- 
mâni „le baign6“, două noţiuni diferite, 
dar luate d'o potrivă din traiul con- 
cret, nu dintr'o generalitate abstractă 
ca aceea, de „sleve“. 

v. W Bai, — Băictă. — Oocon. — 

Copil. .. - 

Băietân (plur. băietană), s. m. ;ado- 
lescent, tout jeune homme. După o cla- 
sificaţiuue de virste făcută, de C. Sta- 
mati, Muza I p. 535, băietan e sino- 
nim cu ză blâii şi copilanâru, fiind 
intermediar între copil şi flăcâi: 
„Pruncul pînă lu trei ani. 
„Copilul pină la doispredece ani. 
„Băelan 
„Zablai pînă la douădeci ani. 
„Copilandru   

„Flăcâi 1 pînă la douedeci şi 
„Holteiu' | cinciani. 
„Bărbat pînă la patrudecă ani. 

Bărbătoiii | | » . a v ay „Matur / pînă la cincigeci ani, 

U _- "UI neh 93 ] dela, cincideci ani 
» 0$ neg | înainte. 
„&hiuj 
„Hâreă - femee f6rte bătrână“. 

I. Slavici, Nuvele p. 306: „Unul 
dintre boitari, un bâietan ca, de ş6pte- 
spre-dece ani, întră în cărciumă şi 
căută pe Ghiţă, ..« 

I. Crengă, Poveşti 1, 156: „Ce să 
cer, cucne? ia când ţi-oiu da grâul 
în giredi, să am voiă a lua numai atâta 
grăi cu paiă cu tot, cât oiu pute duce 
în spate eii şi cu un băietan al mei...“ 

„Dintre comparaţiuni poporane: un 
bărbat nalt şi frumos ca un brad; un 
flăcăii ca un bujor; un bâietan nalt şi 
subţire ca o cucută...“ (pr. G. Grosu, 
Iaşi, e. Voinesci). 

O povestire ţerănescă din Moldova: 
pes UN băietan frumos de nu maj era 
altul ca el, îmi dise: ie sama, Petrache! 
ține la dreptul! Nu lua nici dela să- 
rac pentru boier, nică dela boier pen- 
tru sărac, căci înaintea lui D-qeu ei 
sint de-o potrivă! — Vorbele flăcău- 
lui eraii aşa de blânde...“ (Şedăt6rea, 
1894 p. 161). | 

O altă povestire în graiul ţeră- 
nesc din Moldova: „Ci-că întrun sat 
era 0 crâşmă pustii; v'o câti-va feti 
s'o apucat s'o grijască ca, sâ facă în 
€ şădzătâri, adică, să s'adune mai multe 
feti la tors. După ck-o grijit'o şi s'o 
adunat fetili intro sară și flăcăii; şi 
fetili torcă, iar băielanii mai spună 
polojănii. Numai Yaca câ întrâ'n casă 
doi băielani nalţi, sdravini şi fru- 
moşi, și sta aşa mai di-oparte, şi nu 
pr& vorghă. O fată adorniisă pi cup- 
tioriu, jar una dintri celelanti, cari
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torcă, nu ştii cum o scăpat fusu pios 
şi s'o dus di-adura pănă lângă chici6- 
rili băietanilor celor doi. Atunci, & când 
s'o plecat, sâ 'și iei fusu, o vădzut că 
chică6rili celor doi băietană era numa 
ca fusili, şi 'ndatâ s'o şi priceput câ 
acie 's strâgoi, şi pi semni câ crâşma, 
cee era casa lor. Atunci & a spus în- 
cet la celelanti feti şi la băietani, şi s'o 
sfătuit cum să fuga...“ (S. Teodorescu, | 
Iași, c. Miroslava). 

Băietan este augmentativ din băiat 
prin sufixul -an. 

v. Băid. — Băieţandru. 

Băiâtă (plur. băiete), s. f.; fille. Fe- 
minin din băiât. 

S. F. Marian, Nascerea la Români 
p. 348: „... băiată, băieţică, seîn- 
trebuinţeză mai mult în Transilvania ; 
copilă,copiliţă, şi după ce a crescut 
mai mărişâră: copilandră; pruncă, 
pruncuţă,pruncuşbră; fetiţă, 
f&tuţă, fetişră, după cea crescut 
mai mare f&tuică, fetişcană, iar 
când i-a sosit timpul de măritat fâtă, 
f6tă n fîl6re, f6tă-mare şi fă- 
toc sai f8toiu, dacă e naltă şi ro- 
bustă,. ,& 

Doină din Ardel: 

Ghiţule, 

Drăguţule, 

Resări-ţi-ar numele 

Prin tote grădinile, 

Să resară florile, 

Să le stringă fetele, 

Petele, nevestele, 

Mai cu drag băielele... 

(Bibicescu, Poes. pop. 32). 

v. Baie, | 

Băietor, -6re, adj. et subst.: celui 
qui baigne, qui lave les petits enfants. 

Acela sai aceia care băi6ză, adecă 

scaldă sai sp6lă pe prunc; și   

fiind-căacâstă sarcină aparţine în specie 
femeii care îngrijesce pe copil, se în- 
trebuinţeză aprâpe exclusiv femininul 
băietore : „die Kinderwărterinn, die 
Amme“ (Lex. Bud.). Cu tâte astea, 
masculinul băsetor ne întimpină întrun 
frumos pasagiă la mitropolitul Dosof. 
teiu, Liturgiar 1681 f. 104 a: ,... cu- 
rățăaște, fericiaşte-mâ, pre unii pone- 
gritii, o! părinte şi fiule şi duhule 
troiță sfântă! tu "mi dă îngerii lumină. 
purtăreţ, minţâi sporitoriu, băetoriu 
(6merop») şi socotitoriu...“, unde sen- 
sul este: „cel ce spâlă pe cel pone- 
griti, 

v. Băiez. — Băset. 

Băieţan. — v. Băiejag. 

Băieţăndru (plur. băiefandră), s. m.; 
grand gargon, gamin. Sinonim cu bă- 
ietan, ca şi cu copilanâdru, după 
analogia, căruia pare a fi format. 

Ion Ghica, Scris6rea II: „eram abia 
băiejandru ca, de. vre-o opt-spre-dece 
ani, când m'am scris la, căzaci cu bie- 
tul Tudor al nostru...€. 
- V. Băi, — Băietam, — Băieţag. — 
Copilandru.— -endru. 

Băieţăş (plur. băsefaşi), s. m.; 10. 
gargon, garconnet, bambin; 29. châri. 

Sub raportul formei, băiețas nu pâte 

fi un deminutiv Ga-dreptul din băi st, 

căci atunci ar fi băietaş, ci sa mo- 

dificat prin analogiă cu sinonimul bă- 
ieţel, de unde s'a furişat; în el inor- 

ganicul pentru î. Prin aceiaşi influ- 
inţă analogică s'aii format băieţan- 
dru şi băieţoiu în loc de baie- 
tandru şi băietoiu; ba pină şi bă- 

ietan se rostesce une-ori băieţan. 
Sub raportul sensului, nu se deose- 
besce de băieţel, întrebuinţându-se 
de o potrivă despre copii mici şi despre
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adolescenţi sai “chiar flăcâi în tâtă 
firea. . 

Balada oltenâscă „Mocanca şi Vrăn- 
cânca“ : 

Şi cel Vrăncenaş, 

Mânâru băsețaş, 

Vrâncânca 'şi lua, 

A cas'o ducea, 

Nunta îşi făcea... 

(Col. 1. Te. 1888p. 240). 

Cântec poporan dela 1848: 

Frundă verde lemn uscat, 

Unde "i drumul la Banat, 
Cu Ungurul să mă bat? 

P6iă verde arţăraş, 

Spune 'mi, spune "mi băieţaş, 
Unde i drumul la oraş? 

Frungă verde măr sălciiu, 

Unde "i drumul la Sibiiu, 

Unde-a fost bătaea 'ntâiui?.. 
(G. D. T., Poes. pop. 489). 

v. Băidţ. — Băieţel. 

Băieţel (plur. băieţă), s. m.; 10, 
garcon, gargonnet, bambin; 20 cheri; 
30 t. de Chortogr.: sorte de danse 
populaire; 40. t. de Botan.: nom d'une 
fleur. In primele doue sensuri, băzejel 
ește sinonim cu băieţaş, dar mult 
mai întrebuințat. a 

Laurian-Massim : „Băiejel: 10. în în- 
țeles propriii: are un Băseţel frumos ca 
un îngerel; 20. în înţeles metaforic, 
ca, expresiune de desmierdare în loc de 
iubit: de când te-ai dus, băieţele, n'am 
mai pus la gât mărgele...“ 

Balada „Corbea“: 

Foc la cass de i-oi da, 

Altele şi-o ridica, 
Mai frumâse ca astea; 

Pe dâmna ds i-oi fura, 

Altă Dâmnă co afla 
Mai frumâsă ca asta; 

Să "i fur şi eu băieţelul 
Ca să "i argă suflețelul 
Şi să nu se mai gândâscă 

P'altul să mai pedepsâscă.. ; 

  

  

după acâstă, ameninţare, haiducul 

Pe scăriţă se suia, 

La atac că nimeria, 
Şi 'n iatac că mi 'Şi găsia 

Lâgănul copilului 

Şi odrasla Domnului. 

„. Corbea pe copil lua... 

(G. D. T., Poes. pop. 535). 

Balada „Păunaşul codrilor“: 

— Cale bună, Românaş! 

— Mulţumim, măi Păunaş. 

— Măi băiete, băieţele, 

Măi voinice, voinicele, 

Dă-ne noue pe mânâra 

Ca, să scapi cu viâţa ta. 

— Ba eu mândra nu ţi-oiu da 

Pin'ce capul sus mi-a sta... 

„Dragă băiejele“ formeză refren la 
ua cântec quasi-poporan, pe care laii 

respândit lăutarii : 

Du-te, du-te, n'al mai fi, 
Dragă băieţele, 

Să n'am de cine dori, 
Dragă băieţele.... 

(G. D. T., Poes. pop. 287). 

De asemenea întrun cântec adevă- 

rat poporan : 

Frunduliţă trei smicele, 
Dragă băieţele, 

Lâgă calul de zăbrele, 

Dragă bătețele... 

(Ibid. 324). 

„După cântec, și un danţ, ţerănese 

de aci se numesce Băâiețelu“ (Th. 
Cioban, Tutova, c. Fruntişanii; D. Ursu, 
Sucâva, c. Rugin6sa). 

„latre jocurile ţerănesci, unul se 
chiamă, Baăieţelul“ (pr. C. D. Gheucă, 
Iaşi, c. Galata; I. Chirica, Tutova, c. 
Cârje6ni; I. Şuşnea, Covurluiu, c. Mă- 
lusceni). 

„Unul din danţurile de aice se nu-
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mesce Bâiejelul“ (N. Sandovici, Doro- 
hoiu, c. 'Tirnauca). 

Baieţelul este un joc de brâă“ (N. 
Busuioc, Sucâva, c. Stolniceni). 

Allegro molto. 

  

In sfirşit, băiețel se chiamă şi un 
fel de fl6re (|. Neculai, Nâmţ, ce. Ser- 
besci). 

Dar ce fel de flre ? 

v. Băiet.— Băiejag. — Brâiă, 

Băiesc, 

(Cihac). In antitesă cu f etesc, dar 
tot așa de rar întrebuințat. „Băieţesc 
=ce are asem&nare, raport cu manie- 
rele sait mintea băistulu iu (Costi- 
nescu). 

v, Băiet, 

Băieţesce, adj.; en garcon, comme 
les garcons. In antitesă cu fetesce. 
A se juca, băiejesce, A petrece băiefesce. 

v. Băi, 

+Bieţică. — v. Băidă. 

2-Băieţică (sans pluriel), s. m.; t. 
famil.: vieux gargon. Se dice ironic la 
un om în vrîstă, dar scurt la stat sait 
care vrea să “şi dea aerul de a fi 
tînăr. 

I. Ghica, Scris6rea XI p. 283: „Na 
şi ie, băiețică, dicea [polcovnicul] unui 
bătrân bondoc, vărsându “i €rbă în corn 
şi alice în basma. Vedi să nu mă dai 
6ră de ruşine ca mai d&unădi, de-ai 

-escă, adj.; „en garcon“ 
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Iată şi aria jocului ţerănesc Băie- 
țelul, aşa după cum a transeris'o d. 
Vaulpian (Jocuri de brăii No. 29) dela, 
Moş Paraschiv din Bărlaa :    
lăsat bunătate de lup să trecă pre 

lângă tine şi să se ducă sănătos...“ 
v. Băii. — -ică 

Băieţime, s. f.; les garcons en g6- 
n6ral, (Cihac). 

v. Băset. — -ime, 

Băieţoiu, (plur. băzeţ), s. m. ; grand 

bambin. Laurian - Massim: „ Băieţoiu, 
formă augmentativă din băi6t: băiâ 

mare ; se dice mai ales în despre: bă- 
iețoilor să, le toi nasul, că apoi se pre 

întind ; un băzețoiu ca tine nu s'ame- 
stecă cu băieţii; frate-teii e băiât, ba, 
băiețotu... * 

v. Băidi. — Băieţaş. 

Băidră (plur. băire), s. f.; petit 
bain. „Băidră — baiă mică“ (Laurian- 

Massim). Derivat din baiă prin sufixul 
deminutival -6ră. Nu e sinonim cu 

băiţă, care se întrebuinţâză numai 
despre baiă în sens metalurgic. 

v. LBaiă. — Băiţă. — -0ră. 

Băios, -6să, adj.; riche en minerai, 
mstallifere. Cuprindând bâi de metaluri 
lucrate sai nelucrate. Cuvîntul se află 
în Lexiconul Budan. „Băios = plin de 
pai cu metâle“ (Laurian: -Massim). 

+ Baiă, |
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„Băigăâts. buigăt s. bulgăt, -ă,adj.; 
delirant, troubl6, confus. Sinonim cu 
băiguit,. 

Basmul ardelenesc „Doftorul 'Tode- 
raş“ (Reteganu, Poveşti II p. 77): 
„Deci umbla ca buigat de cap prin 
cea pădure săcrâtă, ar fi voit să deie 
ce-va, bidiguniă, de el şi să] mănânce...“ 

D. Reteganu ne mai comunică din 
Ard6l următârele exemple de întrebu- 
inţarea acestui cuvînt: „Bag-s6ma, e 
buăgat ori ce “i cu el: i-o luat Dumne- 
dei mintea. Dar nu fi buigat, că nu 
aşa. De când k-o murit mulerea, îmblă | 
tot buigat, sălecuţu de el. 

De frigure zaci în pat,. 
De dragosti umbli buigat...« 

Despre importanţa acestei forme, 
v. Băiguesc. 

Băiguclă s. Buiguielă s. bulgu. 
ielă (plur. -e), s.f.; delire, confusion, 
trouble, radotement. Costinescu: »Buk- 
gudlă, buiguire, buiguitură=vor- 
bire într'akuriu€. Poienar— Aaron—Hill, 
la cuvîntul „dâlire“: „bulguiald = atu- 
rire, mişcare mare, turburare ce o aţiţă 
în suflet patimele silnice&, 

v: Băiguesc. — Băsguire. 

Băiguesc s. buiguesc s. bulguesc 
(băiguit,. buăguit, bulguit băiguire, bui- 
guire, bulguire), vb.; d6lirer, radoter, 
divaguer, extravaguer. Costinescu : „A 
buigui = a vorbi întw'aiurea, a ajuri, a 
spune lucruri extravagante, fără nici 
un înţeles“, 

Biblia Serban-vodă, 1688, Lament. 
Jeren, III, 20: 

a ŞI Va buiu- 
gui (ESir8u) asu-. 
pra m6 sufletul 
mieu... | 
grecesce: ua xaradoleoyţoei în 
ud 7 ui uov.... 

«... el recolet 

super me anima 

mea... 

  
  

  

  

Mitropoliţul Dosofteiu, Synaxar 1681, 
Oct. 22 f. 76 b: „casele Şi zidiurile 
schimbate, şi oamenii schimbaţ, âi păria 
că doară visadză sai buăguiaşte.... 

Ibid. Noemvr. 24 f. 154a: „Şi lau 
îmvăţat să crâdză întru Hristos, și să 
nu mai dzâcă că "i nărocii şi cialia ce-a 
să paţă omulă, cumit buiguia întâi, ce 
să crâdză în adevăratulă Dumnedzău...« 

Cantemir, Ist. ieroglif (Mss. în Acaq. 
Rom. f. 80): „până întratâta pre mu- 
ritori buigueşti, îmbeţi şi nebu.- 
neşti, cât şi spre tabăra adevăruluj 
desfrânate oştile nebunelor sale soco- 
tâle a 'ş slobozi nu să ruşiniază,.„& 

Ibid. f. 200: „cână capul să ame. 
țiaşte, picioarele dovedesc; şi când mă. 
dularile buăguesc, lipsa crierilor arată, ..& 

Cantemir, Chron. 11 p. 348: „Şi altele 
câte buiguiagte, tuturor sânt ştiute ; 
ce aceste cât de crude minciuni să 
fie, din istoriia trecută, s'au dovedit...“ 

C. Stamati, Muza 1 p. 136: 

G6lă ai încungiurat 
Ca o furiă din iad 
Focuşerul ce ardea, 
Pe Scaraoschi chemând, 
Şi vorbe diavolesci 
Băiguind din dinţi scrişea, 
Din ochi scântei slobogia... 

“ Cântec din Moldova : 

De urit zac pe picldre. 
Și nici capul nu mă dore, 
Bâiguesc ca de lungore... 

(Sedătârea 1892-p. 50). 

Se întrebuinţeză şi sub forma refle- 
xivă. 

Mitropolitul Dosofteiu, Paremiar, 
1683, na văznesenie f.72 b: „cereştile 

a celorii fără trupi şiraguri, de minune 
înspaimându-să, să buiguia miraţii şi 
de tremurii cuprinşii...“ 

Ibid. Mai 21, f. 43 b, Bsai. LX,5:
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aa... Şi te vei „et time- 
tiame şi te vei bis, et stupebis 

buăgui cu inema... corde,.. 

giecesce: zai îx0 1401] ij xaodia.,.. 

Lex. Bud.: „mă buiguescde cap = 
deliro, in phantasiam incurro“: 

Forma bulguesc e forte răspândită 

în viul giaiu: o cunosc atât Laurian- 

Massim (Gloss. 103) cum şi Cihac (II, 

32), care indică câte-trele varianturile 

fonetice: buiguesc, băiguesc, bulguesc. 
La Sava Bărcianu nici nu există altă 

formă decât : bulguesc „betăubt sein, 
irrereden, phantasiren“ ; de asemenea la 
Poienar-Aaron-Hill, la cuvîntul „deli- 
er“, „a bulgui =a se afla în mare 
mişcare saii turburare din lăuntru“; 

iar la Budai-Delânu (Dicţ. Mss. în Muz. 

ist. din Buc.): „Dbuiguesc, bulguesc“. 
Faţă cu cele trei varianturi, este în- 
vederat că cuvintul n'are a face cu 

slavicul Esi „insipidus, temerarius, 

crudelis, petulans “, căci de acolo nu 

se pâte explica nici ă în băiguesc, nici 
I în budguesc; dar nici cu latinul „va- 
80r, quia tunc divagatur mens*“ (Lex. 

Bud.) srăşi mare a face, căcă de acolo 
nu se pote explica î în băiguesc, nici 

] în bulguesc, Sub raportul vocalismu- 

lui, 4 după b fiind o labialisare din ă, 

iar sub raportul consonantismului un 
i corelativ unui / fiind o muiare din 

acesta, prototipul românesc comun pen- 

tru cele trei varianturi trebui să fie: 

bălguesc. In acest prototip sufixul 
verbal cel tot-d'a-una denominativ 

-uesc arată că tulpina cuvîntului 

este o formă nominală bălg, pentru 

care noi nu găsim o origine. mai po- 
trivită, decât latinul valgus. 

Ne sciind ca ce fel de nuanţă de sens 
va fiavutvalgus în latinitatea rustică, 

sîntem siliţi a lua ca punct de plecare 

clasicitatea. Lăţinesce valgus în-   

semnă, „oblique, de biais, de travers“, 

de unde şi adverbul valgiter la Pe- 
tronii în „commovebat valgiter labiă“ 

=—pstrâmbă gură“, „bălguia din buze“. 

Acest, sens general se constată de No- 
nius: „valgum est proprie intor- 
tum * (ap. Corssen, Ueb. Aus- 

sprache, 12: 544). Se pare:că la vechii 

Romani valgus se aplica fârte des 

la buze, căci, afară de textul de mai 

sus din Petronii, iată un altul din 
Plaut (Mil. glor. II, 1, 15): 

Itaque hic meretrices labiis dum ductant 

[euum, 

Majorem partem videas valgis saviis.. 

Acâstă, aplicaţiune â lui valgus 
la gură a supravieţuit aprâpe singură, 
în medio-latina, judecând după urmă. 

t6rele texturi din Du Cange:: 

p... Mille valgia et contorsiones 
labiorum“; 

„Valgia pro retorsione labiorum 

“ quam facimus quando deridemus ali- 
quem...“* ; 

„Valgiare, valgire, labia ha- 
bere extrorsum prominentia...* ; 

în fine, întrun glosar medieval la- 
tino-frances: „valgia, moâ“, adecă 
francesul modern „moue“, care însem- 

n6ză gură strâmbă, „scălâmbătură, 

strâmbare din gură pentru a 'şi bate 

joc sai spre aşi arăta nemulțumirea 
(Poienar-Aaron-Hill). 

Faţă cu aceste texturi este a-nevoe 

de a nu recunâsce identitatea cea fun- 

damentală de sens între latinul val- 

gus şi românul bălg-: dela o extra- 

vagantă strâmbare curat materială din 

buze, graiul românesc ma făcut decât 

a trece în sfera morală la băăguire din 

gură = „parler de traverst, „Valgiter 

loqui“. Dela, băiguesc din gură sa 

operat apoi d'a-dreptul transiţiunea 
logică la „mă bâiguesc de cap“, băi:
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guit de minte“, băiguit de 
fire“ şi alte locuţiuni, cari ne întim- 
pină în vechile texturi. 

Afară, de valgus, păstrat în deno- 
minativul bălguesc, Românii cată să 
mai fi moștenit din latina şi o formă 
vulgară participială valga tus, de unde 
ardel6nul băigat — bălgat, despre 
care se vorbesce la locul sei. 

v. Băigat. — 12 Băiguit. — Băiguire... 

Băiguiciune. — v. Băigusire, 

Băiguire s. buiguire s. bulguire 
(plur. dăiguiri, buăguiri, bulguiri), s.£.; 
Vinfin. de băiguesc pris comme 
substantif: dâlire, extase, trouble, ai- 
vagation. Sinonim cu substantivul bă i- 
guit şi cu băiguiciune. 

Mitropolitul Dosofteiu, Synaxar 1681, 
Sept. 28 f. 34 b: „acelia %'au vădzui 
leremiia în buiguire...« 

Ibid. Noemvr. 23 f. 149 a: „au în 
visă, ce în buiguire să vădzu la 
Scaunii de gudeții şedzând...“ 

Ibid. Oct. 16 f. 68.b: „o femiae de 
cinste, luminatâ.cu Duhul lui Dum- 
nedzău, fu în dbuiguire de istâple- 
nie...“, unde „istâplenie“ este paleo- 
slavicul neranaennie „extase“, 

Ibid. Noemvr. 4 f. 10 a: „buiguire 
m'au loviti astădz, nu i acasta cetatia, 
m'am rătăcitiă.. “; şi mai jos: 
pcercâ şi n'află pre nime cunoscutii, 
şi Yarăş dzâsă: blagoslovit Dumnedzău, 
mare buiguire m'au lovită...“ şi apoi: 
păicia voi să şedz pănă cândi Dum- 
nedzău va rădica de pre mine bui.- 
guiciunia,..* 

Cantemir, Ist. ieroglif. (Mss. în Acad. 
Rom. f. 98): „Comedie ca acesta şi 
buăguire într'acesta chip, din gura pa- 
pagaii în minţile tuturor dihaniilor ră- 
vărsindu-să...“ 

Ibid. f. 202: „Deci vrăjitorii jertfa 

  

  

priimind, descântecul buiguiră le. ci- 
tiră.. | 

Sava Bărcianu: „Bulguire== das Irre- 
reden, Phantasiren“. 

V. Băiguesc. 

"Băiguit s. buiguit s. bulguit, le 
part. pass6 de băiguesc pris comme 
substantif: dâlire, extase. Sinonim cu 
băiguire şi.cu băiguiciune. 

Mitropolitul Dosofteiu, Synaxar 1681, 
Oct. 26 f. 88b: „Aciastia le adeveriia 
acelă svinţiti . Illustrie, că le-au vă- 
dzuti avidomă au în buiguit...* 

Ibid. Ghen. 20 f. 270a: „și trecândă 
2 dzâle, să războli Petrii acesta Pa- 
trichie şi cădzu în buiguit, şi să vădzu 
unde “i iau sama de -păcate...“ 

V. Băiguesc. 

2 Băiguit s. buiguit s. bulguit, -ă, 
Je part. pass6 de băiguesc pris comme 
adjectif: dâlirant, confus, troubl6. Si- 
nonim cu băigat. 

Miron Costin, Letop. 1 p. 354: „[Ste- 
fâniţă-vodă] n'aii ascultat, şi adăogăn- 
du-se boala, şi ales toamna fiind, aşa 
de grei Vai cuprins herbintela, căt 
pănă la Tighinea ai stătut frănitic, 
adecă buiguit de hire...* 

Nic. Costin, Letop. 1 p. 65 (cfr. p. 
9): „toate celelalte basne, căte unii ai 
însămnat de tine den neștiinţă rătă- 
ciță, alţii den zavistie care în lume din 
nSmuri n'aii lipsit nici o dată, alţii den 
buiguile scornituri şi deşerte.. 

Mitropolitul Dosofteiu, Synaxar 1681, 
Oct. 5 f. 45 b: „şaii eşitu'ș din sâm- 
ţâre şi şedia buăguită, cu ochii stlăpiţia 
în susii la podul casii şi mișcăluindii 
cu budzele şoptă ne'nţălâsă şi ne *n- 
cheiata...& 

Acelaşi, Psaltire 1673, ps. CXV: 

Ce et, buiguită de min te, 
Dzâşu de totii omulă că minte.
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Cantemir, I3t. ierogiif. (Mss. în Acad: 
Rom. f. 99): „Iară tu frate, împedecat 
de bătrîneţe şi buiguit de căruntâţe 
fiind, pre prorocul ce nu'i ştii ştiinţa, 
locul şi ţara, vii săi încarci asupră'i 
ocara...“ 

Ibid. f. 100: „In care vrâme pardosul 
vărgat şi risul cu negru picat, cu a- 
lalță ai lor de preună, cel de demult 
în inimile sale ascuns vicleşug ce avea, 
la ivală şi într'a tuturor privală a] 
scoate începură, şi ca cum de urgiia 
pizmei nebuniţi şi buiguiți ar fi fost 
fără nică o ruşine...“ 

I. Slavici, Novele p. 63: „Ciasurile 
treceaii, şi în trecerea lor ea tot mai 
mult se ameţia, încât, sosind diua 
de Sâmbătă, ea umbla 'buiguită, fără 
de a'şi mai put da samă despre vre- 
un gând hotărît...“ 

v. Băiguesc. — Băigat. 

Băiguitor s. buiguitor s. bulgui. 
tor, -6re, subst. et adj. ; extravagant, 
confus, fantasque. Acela saii aceia care 
băiguesce. Poienar-Aaron-Hill la cu- 
vintul „A6lirant“ : „Dulguitor==care vor- 
besce aiurea. | 

Miron Costin, Letop. Ip.341: »Mih- 
nea-vodă, Domnul muntenesc, om fără, 
de nice o frică de Dumnezeii, fără de 
nice un temeiu, dirept fantastic, 
adecă buig pucitoritu în gănduri,. 

Cantemir, Chron. II, 177: „unii buj- 
guitori, caril pentru începătura nemului 
Moldovenesc cu basne ai muruit 
hârtiia... 

Acelaşi, Ist. ieroglif. (Mss. în Acad. 
Rom. f. 99): „numai pre cât a' mia 
proastă şi acmu de bătrână Vuiguitoară 
socotială aste... & 

Doină din Banat: 

Busuioc chitat ca noru, 
M8 mâncaşi, mândâro, cu doru; 
Dar nuj dor ca dorurile,   

Ci e dor bulguitor, 

„Că tresar n6ptea din somn ; 

Dai cu mâna după tine: 

Dai de păreţi, vai de mine! - 

Sărutai şi perina, 

" Gândind că ești dumnsta.., 

(Hodoş, Poos. pop. 162). 

V. Boiguesc. 

Băiguitură s. buiguitură s. bul: 
guitură (plur. -uri), s. f; trouble, ra- 
dotement, balbutiement. Sinonim cu 

băigulă, cu băiguire, cu băigui- 
ciune, dar exprimând în specie o stare 
măruntă frecuentativă. . 

Cantemir, Chron. II p. 356: „Aş6 

basne şi blojerituri şi buiguitură 
sânt, câte cătră aceste Simeon Măzacul 
prepune şi adaoge...“ 

Acelaşi, Ist. ieroglif. (Mss. în Acad. 

Rom. f. 263): „Soimul după ce prin 

multă vreme nu cu puţină dosadă bol- 
băituri şi buiguituri ca acâsta, dela 

Hameleon ascultând, mai mult a! mai 
răbda nu putu...“ 

Ibid. f. 79: „Cucunozul acestia, toate 

în. loe de basnă şi în buiguituri de bă.- 
trân6ţe le lua...“. 
v. Băiguesc. 

Băimăc s. buimăc, -ă, subst, et 

adj.; 10 ahuri, confus, abasourdi, trou- 

bl6; 20. î. mac6d.: bancal, 30. î. de 

Gâogr.: nom propre topique. 

Cu primul sens: | 
“ Laurian-Massim: „Buimac— lassus, 

fessus, turbatus animo; ameţit, o- 
bosit“. 

Costinescu, Vocab. 1, 130, 132: „Bui- 

mac = ameţit, amestecat, încurcat, 

fără, orânduslă“, 
Ca sinonimi, se mai pot adăoga. : 

zăpăcit, uluit, 
Două pasage din 1. Cr6ngă cu tra- 

ducerea de d. Dam;
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„Oamenii săriră, buimaci, care din 

cotro... = les gens accoururent de tous 

cotâs, stourâis...%; 

„Era buimac de cap şi hămisit de 

fome de atâta umblet... =il 6tait a- 

bâti et defaillant de faim...“ 

Cu sensul al doilea și cu vocalismul 

cel organic, cuvintul s'a păstrat la Ma- 

cedo-români. 

Dr. Obedenaru, Dicţ. maced. (Mss. 

în 'Acad. Rom. î. 1 p. 57): „Băimac 

= om saii cal care îşi lovesce genun- 

chii umblând“, adecă se încurcă la 

piciore. 

Cu sensul al treilea, un sat şi un 

A61 în districtul Bacâii se chiamă Băi- 
mac după numele păriului Băimac (Or- 

tensia Racoviţă, Dicţ. 111), conservând 

ast-fel în onomastica topică forma cea, 

veche a cuvîntului, întocmai ca la Ma: 

cedo-români, pe când în graiul comun 

din Moldova nu se mai aude decât 

forma, ulteri6ră buimac. 

Ideea, cea fundamentală, cuprinsă în 

ambele sensuri secundare de mai sus, 

este acea de prostiă, nică decum acea 

de afurare, „dâlirant, radoteur“, după 
cum pretinde Cihac (II, 32), confun: 

dâna acest cuvint cu băiguit (v. 
Băiguesc). Chiar însă dacă sar potrivi 

sensurile, totuşi buimac, adecă, băimac, 

par av a face cu slavicul BSH „in- 

sipidus, temerarius, crudelis, petulans“, 

de vreme. ce w în forma buimac este 
o învederată scădere din primitivul ă, 

datorită acţiunii celei labialisatore a 

lui 5. Prototipul fonetic băimac a fost 

necunoscut atât lui Cihac, precum şi 

lui Laurian şi lui Massim, cari tocmai 

de aceia se plecaii şi ei.spre deriva- 

ţiunea Gin slavicul bui. 

Presinţa lui bdimac la Macedo-ro- 

mâni, mai ales cu o deosebită nuanţă 

de înţeles, este forte importantă, do- 

vedind vechimea, acestui cuvint, faţă   

cu care nise presintă următorele două 

ipotese: , 

10. o tulpină băim cu sufixul -ac; 

20. o composiţiune nominală băi+ 
mac. 

In ambele ipotese ne întimpină unul 

şi acelaşi element coinun băi, care 

ne duce la tulpina latină vulgară babe 

sai babi cu sensul de „prost“: ba- 
beculus la Petronii, babulus la 

Apuleiu, baburrus şi babigerla [- 

sidor, babugus şi babillio la glo- 

satorii medio-latini (Du Cange), tote 

însemnând „stultus“ saii „hebes“, de 

unde cu acelaşi sens de „prost“ spa- 

niolul babieca, provențalul bavec, 

italianul babbeo sait babbione,bab- 

buasso, babbuino etc. Latinul ba- 

be- saii babi- trebuia să devină la, 

Români bai, ca „ai=habes“, „suiu 

=subeo“, „bei = bibis“ etc., şi apoi cu 
perderea, accentului: băi. 

In ipotesa bâim-ac, tulpina băim se 

pâte explica printrun latin vulgar ba- 

binus, cu acelaşi sufix ca în italianul 

babbuino, trecând la noi finalul 2 

în m ca în „bucium=bucinum“, „tă- 

rim= terrenum“, „mulţămesc=—mulţă- 

nesc“ (v. An) ete.: din babinus se 
nasce astfel prin intermediarul bavi- 

nus o formă românâscă băin=băim, 

care se scurtâză în bâim ca în „curm“ 

din „curim“, „usc“ din „usăc“, „fârm“ 
din „fărim“. 

In a ova ipotesă: băi-+mac, elemen- 

tul băi- fiindu-ne deja cunoscut, ne 

apare alăturea elementul -mac, care 

este din punct în punct latinul mac: 

cus, unul din termenii cei mai popo- 

rani în antica Romă, căci figură în aşa 

numitele jocuri Atellane. Maccus în- 

semnă „sot, niais, imbâcile“, şi anume 

cu nuanţa ironică, întru cât ride cine-va 
de prostia altuia. Din dialectele neo- 

latine, cuvîntul s'a păstrat în limba 

sardă: „maccu=pazzo, matto, de-
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mente“, cu augmehtativul maccone 
„gran pazzo“ (Spano), şila Români în 

m6că „idiot, stupid, care nu e bun 

la, nemica, saii care tot ce face—face 

reii şi pe dos, face cu greii şi maicu 

greii iisprăvesce, care e de rîsul lumii: 

un m6că de om, o mâcă de muiere“ 

(Laurian-Massim). Latinesce maccus, 

deşi masculin, totuşi se aplică şi la 

femei, de ex.: „maccus virgo“ (Munk, 

De fab. Atell. 144 sq.); la Români fe- 

mininul m6că are întocmai aceiâşi în- 
trebuințare bi-sexuală; 
„V. Mocan. — Mocărţan, 

Dacă băimac se descompune în băi + 

mac, atunci el represintă un prototip 

latin rustice babimaccus, compus din 

doi sinonimi însoţiţi pentru a da ideei 

o nuanţă intensivă, ca şi când sar 

dice: prost-prost. liste fenomenul de 
reduplicare logică, cunoscut în tâte gra- 

iurile şi din care un frumos exemplu 
e italianul „badaluceare“, compus din 

„badare“ şi din „alloccare“, ambele în- 
semnând de o potrivă a sta la pândă, 

(Caix, Studj di etim. 5). 

Cum 6re să ne rostim acuma, între 
cele două ipotese? 

Noi ne plecâm mai mult cătră cea 

de'nțâiu din ele, şi iată de ce. Tulpina 
băim=babinus existase în limba 

română, înti”un mod independinte de 

once sufix, într'o formă verbală sait 
nominală din care a remas în graiu 

adjectivul buimatec (=băimatec) 

corespundător unui latin babinaticus, 
compus din băim şi sufixul -atec ca 

în „selbatec“, „nebunatec“, „prostăna- 
tec“, „roşiatec“ etc. 

v. -atec. , 

Alexandri, în admirabila'i 

despre Stat-palmă : . 

legendă 

Iată însă mândrul s6re că se 'nţtunecă d'un 

nor! 

Urieșii stai buimaţici, fumegând da lor 

sudore;   

"BĂIMAC 2916 

Rădie ochii, şi pe ceruri văd trecând în sbor, 

drept s6re, . 

Păt-frumos cu 'Trestiana pe-un cal sprinten 

sburător... 

Pe cât. timp existinţatulpinei băi m 

este astfel constatată, capătă o nouă 

tăriă ipotesa cea cu sufixul -ac; dar 

nu înceteză totuşi de a fi numai ipo- 
tesă, căci i se pâte opune posibilitatea 

ca băimac să se fi compus din acelaşi 
tulpină băim şi din cuvintul mac, 

adecă : Dbăim-+-mac, un cas în care com- 
posițiunea ar fi fost .chiar înlesnită, 

prin identitatea între consâna, cea, fi- 

nală şi între consâna cea iniţială ale 
celor dou elemente: băim-mac. 

Ori-care ipotesă sar admite, băimac 
este la noi una din rămăşiţele cele 

mai interesante ale latinităţii rustice; 

o rămăşiţă conservată la Daco-români 

şi la Macedo:români de o potrivă. 
Derivatel6 cele poporane din binar, 

afară, de 

10. buimatec, 

sint: 

20—40 Buimăcesc, cu formele 

verbale buimăcire şi buimăcit. 
Laurian-Massim : „Buimăcesc=—a 

fi buimac, a lucra ca buimac“. 

Costinescu: „A. se butmăci=—a, se 
ameţi, a se năuci...& 

Alexandri, Rusaliile, sc. 3: „Că, dăi, 

sînt de jelit! Mam buimăcit de istov 

de-o bucată de vreme. Nu” di: lăsată 

de Dumnedeii în care să nu cadă câte 
0 poroncă, când cu coroier, când cu 

telâga dracului... 

Acelaşi, Florin i Plorica, sc, 11: 
„Florin (buimăcindu-se): Aşa, 

vroiam să spun, stăpâna ta, nua me, 

adică stăpâna me, nu a ta. 

„Florica (rîgând în parte): So bui- 
măcit...% 

Basmul ardelenesc „Fiica: a nouă 

mame“ (Tribuna din Sibii, 1885 No.
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13): „Feciorul buimăcit, ca omul 

când își perde ce are mai drag şi mai 

scump pe lume, nu audi vorbele smeu- 

lui, ba era p'aci să nu bage de s6mă 

că Fiica-a-nou&-mame îi face semn cu 
capul să o aştepte la isvor...“; iar mai 
jos: „Feciorul, buimăcit şi amărit 

pînă în suflet, cum e omul în năcaz...“ 
Alt basm ardelenesc „Marţolea* (Tri- 

buna din Sibiii 1885 No. 198): „Apoi 
se puse 6răşi pe căutate, şi dând de 
uşa casei, întrâ în lăuntru, dar 6răşi 

tot de clătite dădea, preste tot locul 
pe unde pipăia; ajungând la pat, află 

o grămadă de băieţi... tot lucruri ce 

mai *nainte nu le văduse.— Am greşit 

casa a bună samă, grăi ea âin noi, 

buimăcită,..“ | 
Radulescu-Niger, Rustice III p. 380: 

Bogatu 'n scurtă vreme 

Lipsit de 'nţelepciune ajunge-un rătăcit : 

Îi place linguşirea şi de păcate geme; 

Remas bun, cumpătare! E trândav, bui- 

măcit!... 

50. „Buimăciă= calitate sait faptă 

de buimac“ (Laurian-Massim).. 

60. Buimăcslă. 

Costinescu: „buimăcslă, buimă- 

cire, == starea persnei buimăcite, uluite, 

ameţite ; ameţâlă, încurcătură în trebi ; 

fapta de a se buimăci“. 
I. Crengă, Poveşti 1 p. 46: „Aşa 

dicând, pornesce, şi mergând prin pă- 
dure, s'a rătăcit; după multă trudă şi 

buimăcslă, în loc să 6să la drum, 
dă de un heleşteii...“ 

Acelaşi termen maj are şi o accep- 
țiune poporană medicală: | 

„Intre bâle de om, trohnăria se dice 
buimăcâlă“ (V. llornescu, laşi, c. 
Băiceni). | 

v. Năuc, — Uluit. — Zăpăcil. 

Băimătec s. buimătec, ă-, adj.; 
troubl6, confus, abasourdi.   

v. Băimac. 

Băimăcelă s. buimăgelă (plur. 

băimăceli, buimăceli), s. f.; 10. trouble, 
confusion, etourdissement; 2%. t. de 

Mâd. popul.: catarrhe, rhume de cer- 

veau. 

v. Bdimac. 

Băimăcesc s. buimăcesc (băimă- 
cit s. bubnăcit; băimăcire s. buimăcire), 

vb.; troubler, 6tourdir, ahurir. 

v, Băimac. 

Băimăciă s. buimăciă, s.f.; trou- 

ble, confusion, torpeur. 

v. Băimac. 

Băimăcire ș. buimăcire (plur. 

băimăciri, buimăciră), 3. f.; Linfin. de 

băimăcesc pris comme substantif: 

trouble, confusion, torpeur. 

v. Băimac. 

Băimăcit s. buimăcit, -ă, adj.; le 

part. pass de băi măcesc pris comme 
adjectif : trouble, confus, abasourdi. 

v. Băimac, 

Bâja! interj.; t. enfantin: avis de 

prendre garde ă quelque chose qui 

brâle. „Bâja, se dice la copii când se 
apropie de ce-va ferbinte“ (pr. T. Pe- 
tricu, Vasluiu, c. Miclesci). Pare a îi 

o simplă onomatopeiă a băzăirii fo- 

cului: bâj cu amplificativul -a. 
v. Bâca, — Băzdesc. 

Băjâgnă, s. f.; besace, saccoche. In 

regiunea Năsăudului: „Bâjagnă = de- 
sagă“ (Gaz. Transilv. 1888 No. 54). 
Este în fond acelaşi cuvint cu sinoni- 

mul desagă, dar pe când acesta ne-a 
venit prin intermediul bizantinului d- 

ocixtov, bejagnă indică o proveninţă oc- 

cidentală, negreşit indirectă, din lati 

nul bisaccium, de unde francesul
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besace, italianul bissaccia etc. De 

unde însă finalul -nă?. 

v. Desagă. 

Băjenăr ) 
„—v, Bej... 

Băjeniă | 

Băjescu.—v. Băjesi. 

Băjesci, s. m. plur.; t. de G6ogr.: 

nom de certains villages en Valachie. 

Băjesci este un nume topic născut din 

pluralul patronimicului Băjescu, care 

la rîndul seii presupune o formă n0- 

minala Baje sat Bâje, aparţinând o- 

nomasticei slavice: la Bohemi Bazata 
sai Bazek este un nume personal 

fârte obicinuit ; la Ruşi în documente 
vechi: Bamens şi Baxenko. (Moroskin, 

CnaBanckrii nuenocnoes p. 6). 

Crisov dela Mihnea-vodă din 1578 
(Bibl. Acad. Rom. No. 113), între o 

mulțime de moşii confirmate fostului 

mare logofăt Staico: „Băjeștii (Bexeinra) 
cu morile“, 

Băjbâc s. bojbâc (plur. băjbaci, 

bojbâci), s. m.; celui qui s'exprime dif- 

ficilement, qui n'a pas les mots ă sa 

disposition. Acela care vorbesce di- 

buind cuvintele sai pe pipăite. Deşi 

cun6scem numai forma masculină, to- 

tuşi credem că se pote dice şi la fe- 

minin : băjbâcă sau bojbâcă, Derivă 

din tulpina verbului băjbăesc, dar 

„ nu pria sufixul -ac, ci prin imitaţiunea 

finalului din onomatopoeticul „băldă- 
bâe“ pentru a da astfel termenului o 
nuanţă mai comică. Băjbâcul nu e a- 

cela care bălbăesce sai care găn- 

găvesce, ci acela care nici o dată 

nu nimeresce cuvintele cele proprii 

pentru a exprime o idee, şi de aceea 

vorbesce încurcat şi lungesce vorba, 

ca, d6ră-d6ră să le brodâscă. Exemplu:   

prietenul meii e aşa de bâjbâc, încât 
trece un câs pînă ce'mi spune ceea ce 
i se “'nvirtesce pe limbă. 

v. Băjbăesc. — Băldăbăc. 

Băjbăelă s. bojbă€lă (plur. bâjbăel, 

bojbăeli), s. f.; marche ă tâtons, mou- 

vement dans Pobscurit6 en cherchant 

quelque chose. „Bojbădlă, bojbăire, 

căutare a ce-va prin întunerec, pe pi- 

păite, fără a ved6“ (Costinescu). T6tă, 
n6ptea audiam un fel de bășbăeld în 

odaea de alături. E sinonim cu băj- 

băit, băjbăire, băjbăitură, dar 

arătând o stare mai prelungită. 

v. Băjbăesc. 

Băjbăesc s. bojbăesc (bâjbăit, boj- 
băit ; băjbâire, bojbăire), vb.; 10. tâton- 

ner, chercher ă tâtons, aller ă tâţons, 

se mouvoir dans /P'obscurit6 en cher- 

chant quelque chose; 20. avoir la dif: 

ficulte de s'exprimer, chercher et. ne 
pas trouver facilement les mots. en 

parlant, 

In primul sens: 

Costinescu: „A bojbăi==a căuta ce-va 
prin întunerec, a dibui cu ochii închişi 

în cale“. 

Balada „Corbea“: 

: Aicea când am întrat, 

Ce-am v&dut când m'am uitat? 

Băjbătaii şerpâicele 

Şi erai ca acele, 

Broscele ca nucile, 

Năpârci ca unârelele... 

(&. D. T., Poes. pop. 518). 

Basmul din Bucovina „Cei trei tăl- 

hari“ (Sbiera, Poveşti p. 272): „își 
legă, ochii bine cu un tulpan şi începu 

a bojbăi ca prostul prin casă ca şă 

pună mâna pe unul dintr'înşii...“ 
I. Crângă, Poveşti I p. 267: „Păsă- 

rilă atunci se lăţesce cât ce pâte, în- 

cepe a bojbăi prin tâte buruienele,..“
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Th. Speranţia, „Ţiganul la fugă“ : 

Un Tigan întrase n6ptea 

întwo curte unde-va, 

Ca să cumpere, se vede, 

O găin', un puiu, ce-va; 

Şi umblând el pe'ntunerec, 

Băjbăind încetinel, 

Hop că omul cel cu casa 

Dă d'ogată peste el... 

A. Viăhuţă, Nuvele p. 33: „închise 

cărţile şi se duse în dormitor. Era în- 

tuneric şi cam frig acolo. Băjbăind, 

merse la patul lui...“ 

Ibid. p. 55: „Unii spun cai vădut 

un om umblând încet pe d6lură, uitân- 

du-se pe jos, băjbăind prin purueni şi res- 

pundând trist cui îl întreba ce caută...“ 

Ibid.-p. 183: „Pârvu stete puţin în 

întuneric şi ascultă, stăpânindu'şi re- 

suflarea. Apoi ieși iar în tindă, călcând 

rar pe virful degetelor, băjbăi în un- 

gher sub râşniţă,. găsi toporul...“ 

Nu numai omul băjbăesce, ci se pote 

dice tot așa de bine că: Dăjbăesc ş6: 

recii, băjbăesc furnicile etc. 

Având două forme: băjbăesc (= bij- 

băesc) şi bojbăesc, e evident că cea mai 

veche este băjbăesc, scădută apoi la 

bojbăesc, adecă din ă sai îla o saiiu, 

printi”o acomodaţiune de labialisare cu 

învecinatul b, întocmai ca în „buigu- 

ese“ din „băiguesc“, „buimac“ din „băi- 

mac“, „buesit“ din „băesit“, „buduiu“ 

din „băduiu“, „bobârnac“ din „băbâr- 

nac“, „bobâii“ sai „boboii“ din „bă- 

bâii“ etc. 

După Cihac (II, 15) bâjbăesc este a- 

celaşi cuvînt ca băzăesc şi însem- 

n€ză: „bourdonner, chuchoter, murmu- 

rer, grommeler, agacer, irriter, piquer 

au figure, fouiller, fureter“, adecă are 

_vr'o nouă sensuri, dintre cari nică u- 

nul .nu se potrivesce pe deplin. E pă: 

“cat că d. Dam6 (Dict. roumain p. 113 

şi 147), luându-se după Cihac, traduce   

şi el pe băjbăesc prin „bourdonner, four- 

miller, grouiller“, deşi —printr'o ciudată 

neconsecinţă — sub forma, bojbăesc el dă 

numai sensul cel adevărat: „chercher ă 

tâtons, tâtonner“. Cihac cit6ză numai 

două texturi: unul din 1. Crângă: „boj- 

băind prin tâte buruienele“, pe care noi 

îl'dăm mai sus pe de 'ntregul, şi altul 

din Alexandri: „când augi dracii şoptind 

şi prin 6lă bojbăind“, în cari amindouă 

este numai şi numai sensul de „tâton- 

ner, chercher ă tâtons“. Şi tote astea, 

Cihac le face pentru a ajunge cu ori- 

ce preţ, la polonul bzikac, la ma- 

ghiarul bizgat, la germanul bie- 

sen, cari nici ele mai a face unul 

cu altul. Băjbăesc n'are românesce de- 

cât sensul general de a căuta fără a 

nemeri, de unde apoi două accepţiuni 

derivate : 
10. a căuta fără a nemeri umblând, 

la G: Baronzi (Limba română p. 100): 

„A bisbăi=—a umbla, rasnă, râder, errer“; 

20. a căuta fără a nemeri vorbind, 

de unde sa născut interesantul sub- 

stantiv „bojb âc=— om ce vorbesce re, 

bojbăesce; se dice mai cu samă despre 

dascăl“ (Şedătorea, 1893 p. 150). 

Cu a doua accepţiune, bâjbăesc se 

apropiă de italianul bisbigliare „mur- 

murer, chuchoter, rendre. un bruit 

sourd et confus“. Să nu uitâm că sub 

„raportul morfologic sufixul verbal româ- 

nesc -ăire are întocmai aceiaşi func- 

ţiune deminutivo-frequentativă ca ita- 

lienesce sufixul veibal -igliare (v. 

-desc), ast-fel că remân faţă m faţă 

tulpinele băjb (bişb)=bisb. 

Italianul bisbigliare este general- 

mente privit ca o onomatopeiă (Littr€, 

v. Bisbille). Fie! Onomatopeii în acest 

cas este .şi românul băjbăesc. Impor- 

tant e că acâstă onomatopeiă bisb, 

întru cât ea nu se găsesce la Slavi, la 

Germani şi la alte n6muri, este un 

element comun româno-italic.
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Dar să fie Gre în adevăr o onoma- 

topeiă ? sati nu cum-va va fi având 

numai o aparenţă onomatopoetică prin 

reduplicarea lui bi? | 

Mai întâiu, cată să despărţim pe 

italianul bisbigliare de sinonimul 

„pispissare“ sai „pispigliare“, care a- 

cela pâte să fie o adevărată onomato- . 

peiă, fără, ca să fie neapărat onomato- 

poetic şi bisbigliare. 

In dialectul venețian a şovăi, a um- 

pla întrun mod nesigur, a fi nehotărit, 

a zăbăvi în mers sai în vorbă, se dice 

pibiar: „bibiar in tun logo = fer- 

marsi oziosamente în un luogo, senza 

saperne uscire“ (Boerio, -Diz. Venez. 

p. 79), adecă ce-va forte aprope de 

băjbdesc. In acest bibiar s'a recuno- 

scut latinul bivium „chemin crois6“, 

fiind-că un om se opresce pe gân- 

duri nehotărit când dă peste o res- 

cruce: „bibiar=— gleichsam zweifelnd 

am  Scheidewege stehen“ (Korting, 

Roman. Wtb. p. 121). Latinul bivium 

însă, conservat în limba clasică, se scie 

că este o forma, asimilativă din bis: 

vium (=bis+ via), care putea să se 

fi păstrat pe a locuri în latinitatea cea 

rustică şi care, în ori-ce cas, e mai si- 

gur decât bis-viduta, de unde se 

trage francesul „bâvue“ (Korting, Wtb. 

121). 

Dacă veneţianul bibiar vine din la- 

tinul bivium, atunci italianul bis- 

bigliare, de 'mpreună cu românul 

băjbăesc, pote să se urce la prototi- 

pul latin bisvium. Numai prin tre- 

cerea mijlociului 2 în d cuvîntul va fi 

căpătat apoi un aer de onomatopeiă. 

Cat se atinge de consonantismul for- 

mei române, apoi în organicul bis- 

băesc a trebuit fisiologicesce ca s 

naintea lui b să trâcă în 2: bîzbăesc 

(Miklosich, Lautl. d. rumun. Dialect,., 

Conson. IL p. 86), tar ulteridra trecere   
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a lui 2 în j (2) este aci mai legitimă 
decât în „mijloc = mizloc“. 

Aşa dară, fie ca onomatopeiă, fie ca 

derivaţiune din bisvium, băjbăesc 
este la Români un rest din latinitatea 

cea, rustică. 
v. Băiguesc. — Băjbăc. 

Băjbăire s. bojbăire, Linfin. de 

băjbăesc pris comme substantit: 

action de marcher ă tâtons, difficulte 

de trouver les mots en parlant. 

v. Băjbăesc. — Băjbădlă. 

1:Băjbăit s. bojbăit, -ă, le part. 

pass6 de băjbăesc pris comme ad- 

jectif: tâtonn, cherch6 ă tâtons. 

v. Băjbăesc. 

2 Băjbăit s. bojbăit, le part. passe 

de băjbăesc pris comme substantif: 

tâtonnement. | 

v. Băjbdesc. — Băjbădlă. 

Băjbăitor s. bojbăitor, -ore, subst. 

et adj.; celui ou celle qui tâtonne, qui 

marche dans Pobscurite en cherchant 

quelque chose. Care băjbăesce. Nu 

e sinonim cu băjbâc, care se aplică 

numai la vorbirea cea încureată prin 

căutarea cuvintelor. 

v. Băjbăese. — Băjbăc. 

Băjbăitură s. bojbăitură, s. f.; 

tâtonnement. Intre sinonimii băjbă- 

6lă, băjbăire şi băjbăit, băjbăi- 

tură exprimă, cea mai scurtă durată şi 

cea mai puţină intensitate, cu o nu- 

anţă tot-o-dată de despreţ. 

v. Băjbăesc. — Băjbăelă,. 

Băl, -ă, adj.; blond, pâle, blanc ti- 

rant sur le jaune; Băl nu e sinonim 

cu alb, ci însemnâză o culdre mijlo- 

ciă între alb şi între galben, sai 

mai bine o armonisare între aceste
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doue culori, o asociaţiune între ele; fiind 

însă o culdre forte deschisă, adecă în 

oposiţiune cu închis, cu întunecos, de 

aceea mai tot-d'a-una se confundă cu 

noţiunea de alb. Adevăratul alb e în 

antitesă cu negru, pe când antitesa 

lui Bâz este latu. Identificarea lui bă? 

cu alb, care adesea ne întimpină în 

texturi, trebui dară privită ca o simplă 

apropiare. . 

Dicţionarul Mss. bănăţân circa 1670 
(Col. 1 Tr. 1883 p. 427): „Bâl=— Albus“. 

Doină din Banat: 

Din cole de Făgeţel 

Eiste-un voinic nalt şi băl 

Parcă "i tras printrun inel, 

-Dă-m8, maică, după el... 

(Reteganul, Cărţile sătânului 1886 p. 18) 

Alta tot de acolo: 

Bâla care 'mi place mie, 

Gura ei strugur de vie... 

(Hodoş, Poes. pop. 55; cfr. 33). 

Alta : 

Frungă verde de dudâi, 

Ce-am audit, bălo, iău, 
Că maică-ta "i pare ret 
Că te iubesc, bălo, iăi? 

Spune, mândro maică-ta 

Că atunci io. te-oiu lăsa 
Când matca ţ'o număra 

Finu de pe două care 

Şi i6rba din trei hotare... 

(Ibid. 137. 

Din munţii Sucevei: Bălă, băluca 

=bălae, blondă; 6iă bălâ, cu obrajii 

albi, curaţi. de tot (Şedătorea 1893 

p. 126). 

Un boii alb de tot se dice băloniu; 

vaca albă —bălă; tot bălă şi bălae 

este o 6iă albă...“ (8. Liuba, Banat, c. 

Maidan). 
„Oia cu botul alb se dice bâlă“ (Ș. 

Cincu, Brăila).   
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S. F. Marian: „Bălă=gălbie; 6iă 
bălă = care aruncă în galben...“ 

Doină din Ard! :, 

Păcurar cu ol băluţă, 
Căpătatu-ţi-ai drăguță? 

De nu'ţi ve! fi căpătat, 

Hail că neica m'a lăsat... 

(Hodoş, Poes. pop. 121). 

„La 6ia albă se dice băluţă, la 

cea nâgră — lae“ (D. Recânu, Banat, 

e. Bucova). 

„Oia 'cu botul alb se dice băluţă“ 
(C. Ciurânu, Vasluiu, c. Zăpodeni). 

„La un câne alb, ciobanii îi dicbă- 

loiu“ (pr. M. Iubaş, Banat, Lugoș). 

Băluţă, nume de familiă ţerănesc 

în districtul Sucâva (Şedătârea 1893 

p. 19). 
Despre Băluţă ca nume de danţ 

poporan, se va vorbi la locul sei. 
La Macedo-români, d. Weigand (Die 

Aromunen p. 297) indică forma bel, 

mai corect băl cala noi, cu două sen- 

suri : 10. berbec saii câine negru cu o 

pâtă albă pe frunte; 2%. o petricică 

albă la jocuri copilăresci. Mai intere: 
santă însă şi mai sigură sub raportul 

vocalic este forma baliu „animal cu 

peri albi în frunte“ (Laurian-Massim, 

Gloss. 48), mai cu samă cal. Numai 

acestă formă baliu noi am putut'o con- 

trola. Ne temem ca cea adusă de d. 

Weigand să nu fie o greşslă. 
Primitivul bă! a despărut la noi din 

limba literară, unde se înlocuesce prin 

derivatele bă lan (Băl+an), bălaiu 

(=—băl + aliu), bălăior (= dă + 

aliu+or). 

Din bd? prin sufixul -aş se formeză 

masculinul bălaş, din care vine apoi 

bălăşel şi bălașcu, și femininul 
bălaşă cu deminutivul bălăşică. 

Despre originea acestui termen, care 

p'are a face cu slavicul ekam,
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v. Bălan, 

2-Băl.— v. Imbăâl. — Bălăcesc. 

Bălăciu, s. m.; nom propre per- 

sonnel et topique. In ambele sale ac- 

cepţiuni, numele propriii Bălacku ne în- 

timpină mai ales în Muntenia. 

Vo patru sate se numesc Bălaciu: 

unul în Teleorman, doue în Ialomiţa 
şi unul în Vâlcea, afară de cari un 
mare șat în Mehedinţi se chiamă Bă- 

lăcita (Frungescu), ceea-ce indică, ori- 
ginea, adjectivală a cuvîntului bâlaciu, 
presupunându'i o formă feminină bă.- 

lace, de unde deminutivul bălăciţă.. 

Ca, nume personal, întrun act olte- 

nese din 1665 (Cond. Mss. a mănăstirii 

Hurezul, în Arch. Stat. din Buc. p. 

64): „şi Şandru şi Bălaciu fratele lui 
Costandin...“ a 

In crisovul lui Constantin Brânco- 

vânul din 1693 (Cond. Mss. Brâncov. 
în Arch. Stat. din Buc. p. 10), pintre 

mai mulţi boierinaşi olteni: „i Rădu- 
țul sin Bălaciu ot Comăneşti...“ 

Să fie Gre un derivat din băl „blond“ 
prin sufixul -aciu, ca „stângaciu“ din 

„stâng“? Ceea-ce pare a întări acestă, 

derivaţiune, este că numele personal 

Balaciu există şi la Macedo-români 
(|. Caragiani). 

Din topicul Bălaciu se trage numele 

de familiă Bălăc6nu; din personalul 

Bălaciu —- numele de familiă Bălă. 

cescu, din care se formâză apoi to- 
picul Bălăcesci. 

v. Băl. — Bălăcenu. — Bălăcescu. 

Bălâieş şș. Balâieş. — v. Bălaiu. 

Bălâiu s. balâiu, -âiă (-ae), adj.; 
blond, pâle, blanc tirant sur le jaune. 

Bălaiu derivă din băl prin sufixul in- 
tensiv -aiu, care circuleză în. graiu 

mai des sub forma, feminină -aiă de- 

44.169. 311, 
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cât sub cea masculină. De aceea, bălaiu 

se aude mult mai rar decât bălae, care 

corespunde celor-lalte feminine anal6ge, 
mai ales ciobănesci: „lunae“, „mur- 
gae“, „surae“, „brezae“, „potae“ ete, 
V-au, - 

Intensivul bălaiu nu se deosebesce 
de loc prin nuanţa de sens de inten- 

sivul bălan, ambele servind numaia 
amplifica pe monosilabicul bl sub 
raportul formei, fără a “i modifica în- 
țelesul. 

I. Văcărescu p. 358: 

Bălaiu "i perişor lucia Va ei albeţe; 

Tăriile “i din sîn ca legi îm! dai povete: 

Legi simple ce ai drept firesce a supune, 

Nu legi de duh tiran ce n jug viclân ne 

" [pune... 

Balada „Brumărelul“ : 

Poicică ismă crâţă, 

Intr'o Joi de diminsţă 

Tuturor li ?i cu dulcâţă, 

Numai unul are grâţă: 

Voinicei bălaiu la faţă... 

(G. D. 7., Poes. pop. 450) 

Delavrancea, Paraziţii p. 225: „P&- 

rul ei bălaiu, ca nisce sculuri de bo- 

rangic, îi lumina obrajii, gâtul şi umerii...“ 
A. Odobescu, Scrieri I p. 113: „Cu 

încetul tînăra copilă îşi veni ?n sim- 
țiri; ochii ei albaștri clipiră sub lun: 
gile ”i gene bălate...“, unde pluralul nu 

e corect, căci din bălae se face bălâi, 

ca, din „văpae — văpâi“, „potae — po- 
tai“ ete. | 

Cântec moldovenesc: 

Dragă mi i oița lae 
Şi leliţa, cea bălae, 

Dragă mi "i oiţa creţă 
Şi leliţa cea istâţă... 

(Şedătorea, 1892 p. 213). 

26
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unde este de observat antitesa între 

bălaiu și laiu, asupra căriia noi re- 

venim pe larg mai la vale. 

Delavrancea, Trubadurul p. 32: 

„Eram de dece ani. Şi deschisesem 

ochii pe o copilă cam de virsta mea, 
cu care adesea-ori colindam viile, spu. 

n6ndu-i câte vădute şi nevădute. Pâlaea 

i diceam ei, căci era albă...“ 

P. Ispirescu, Un basm mitologic (Col. 
]. Tr. 1882 p. 307): „Cum se întorseră 
a-casă, deteră vacei numele de Bălaea. 

Din qiua aceia pare-că norocirea, des- 
jugase la casa lor. Nu era lucru pe 

care să puie ei mâna şi să nu le 6să 

în-de bine. Vaca Bălaea fătâ, şi făta, 

cu spor...“ 

Balada, ardelenâscă „Horân“: 

— Ce căutaţi pe-aicea? 
— Căutâm pe soruta. 

— Pe soru-mea nu voiu da, 

Dar voiu da mieori bălâi 

_Să cânte vera pe vâi.. 

(Familia din Pesta, 1886 p. 30%), 

Locuţiunea proverhială; înţarcă 

bălaea = sen est fait“. 

D. Stancescu, Basme p. 199: „VE 
d6nd zmeul că nu e chip să se scape 

de el, înv&ţă pe mama lui Busuioc să 

se facă bolnavă şi să "l roge să "i 

lase ei căţeii să “i mai ţie de urit; 

Yar când o fi el fără căţei, atât i-a 

fost, că înţarcă bălaea, nu mai vede 

lumina, cu ochii...“ 
Laurian-Massim : „a înţărcat bă- 

laa= nu mai sint mijlâce de traiu, 

nu mai e de unde să se dea îndestu- 
lare pentru ce-va“. 

Proverb: „nici lupul pre bălaea, nici 

bălaea pre lup“ (C. Negruzzi, Scrisorea, 
XII) cu acelaşi sens ca: „paza bună 
trece primejdia, rea“. 

Bălae se dice şi la o varietate de 

strugure (Jipescu, Opincaru p. 53); la 

BĂLAJU 

  

d. Damâ: „bălae = vari6t6 de raisin 

vermeil comme le chasselas"“. 

Ca nume personal femeiesc, Bălae 

în actul municipal bărlădân din 1633 

(Doc. rom. II No. 74, în Arch. Stat. 
din Buc.): „au venitu înnaint6 noastră 

Măriica şi cu sora ei Grozava nepoa- 

tele lui Ion stolnicul, fetele Bălaei den 

Vălâni...“ 
Porma cea obicinuită ca nume per- 

sonal femeiesc nu este Bălae, ci Bă- 

laşă. - 
v. Bălag. 

Antitesa între bălaiu şi laiu: 

Jarnik,  Sprachliches aus rumân. 

Volksmărehen p. 15: „Să nu spuneti 

nici lae nici bălae=—saget weder schwarz, 

noch blond, d. h. weder das Eine, noch 

das Andere“. 

A. Pann, Prov. Î, 85: „El nu scie 
ce e lae, nici ce e bâ/ae“. i 

|. Crângă, Poveşti I p. 13: 

:y— Dapoi când or veni ai noştri? 

„— Atunci voi să vă faceţi morte 

în păpuşoiu, să nu spuneţi nici 'laie, 
nică bdlaie,..“ 

Ibid. p. 247: „Ochilă vedea tâte cele, 

ca dracul, și numai îngheţai ce da 

dintr'insul: 

Că e lae, 

Că "1 bălae, 

Că e ciută, 

Că "1 cornută... 

Ibid. p. 285: „Ş'apoi când venia moş- 
n6gul de pe unde era dus, gura babei 

umbla cum umblă meliţa: că fata lui 

nu ascultă, că “i uşernică, că “i leneșă, 
că "i soiu re, că "! laie, că "i bâlre, 

şi că s'o alunge dela casă...“ 

-Ghicit6rea despre „Cântar“:
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Lae 

Bălae 

Unghiă de gae, 
Crestă de ridichiu. 

(G. D. 7., Poes. pop. 219). 

Aci este locul de a, limpedi originea 
enigmaticului laiu, în privinţa căruia 
Gustav Meyer (Etym. Wtb. d. alb. Spr. 
235) se rostesce forte corect că este 
„un cuvînt pastoral, pe care Pat pro- 
pagat ciobanii români“ (ein durch die 
rumănischen Hirten verbreitetes Hir- 
tenwort“), adecă Românii Pat dat pe 
de o parte Albanesilor: „lui, laie 
= Giă cu lână albă şi nâgră“, pe de 
altă parte Bohemilor, adecă Moravilor: 
plăika =—6iă negră“, şi Rutenilor: „la- 
istyi= negru“. In locuţiunile româ- 
nesci „ae de Ţigani“ şi „Tigan lăe ş“ 
sensul este de „nâgrâţă“, ca şi când 
sar dice: „câtă n6gră“ sai „din câtă 
n6gră“. Gustav Meyer ne scutesce de 
sarcina de a mai vorbi despre Râsler, 
care trăgea pe laiu din turcul „lai = 
boue noire“, şi despre Cihac, care gră- 
mădise cu ocasiunea acestui cuvînt o 
gr6ză, de vorbe slavice şi germane, ba 

“n'a uitat nici pe latinul- latrare! 
Laiu este curat românesc; dar de unde? 
Sensul fundamental al cuvîntului nu e 
„negru“, ci „nenorocit“, Acest sens 
apare la fie-care pas în literatura po- 
porană macedo-română, şi s'a resfrânt 
acolo şi în verbul lăire „maudire“ 
(Obedenaru, Texte p. 111). Printro 
asociaţiune de idei forte răspândită în 
familia indo-europeă în genere, noţiu- 
nea de „nenorocit“ se desvâltă din 
acea de „stâng“, şi acâsta, mai cu samă 
la vechii Romani, la cari ambii sino- 
nimi pentru „stâng“: sinister şi 
laevus luaseră înţelesul de „nenoro- 
cit“. Din forma latină archaică Lai vus 
(= gr. Aaroc, AauF0g) vine d'a-dreptul 
românul laiu, după cum din „lavot 
vine „laii“; şi horaţianul: 

  

  
  

____ 208a 

"O ego laevus... : 

se traduce literalmente în macedo-ro- 
mâna prin: „0, io laiult 

v. Laiu, 

Din bălaiu se formeză deminutivul 
bălăior, despre care a se ved6 pe 
larg la locul seă, şi termenul deminu- 
tival căobănesc bălăieă, care presu- 
pune pe masculinul băiăel. 

„O 6iă albă se dice bălăicăe (G. 
Basoc, Tecuciu, c. Homocea), - 

S. F. Marian: „bălăică, nume de 
vițică care aruncă în galben“, 

Este remarcabil apoi augmentativul 
Balaieş sai Bălaieş, format întoc- 
mai ca „Rareş“ din „rar“, „Verdeş“ din 
„Verde“, ;Frunteş* din „frunte“ etc. 
şi întrebuințat de asemenea numai ca 
nume proprii personal, mai ales în 
Moldova. 

C. Sion, Arhondologhia p. 28: „Ba. 
laeş, Moldovan dela Bogzesci, ţinutul 
Nemţului,..* 

Despre etimologiă,. 
v. Bălan. 

"Bălân s. balan, -ă, adj.; 1. blond, 
pâle, blanc tirant sur le jaune; 20 t. 
de Myth. popul.: nom dune divinite, 
probablement Soleil. In primul sens, 
bălan este sinonim cu bălaiu, am- 
bele formaţiuni intensive,-saă mai bine 
amplificative din băl, câte-trele avend 
acelaşi înţeles, fără nici o nuanţă âi- 
stinctivă: tot ce s'ar pute dice este nu- 
mai doră că bălan suni, mai energic, 6r 
bălaiu mai desmierdător, —doue par- 
ticularităţă fonetice, pe cari nu pr6 
sciu să le utiliseze poeţii, dar cari se 
poi surprinde în graiul poporan. 

A. Pann, Erotocrit, 11, 82: 

Că parcă sînt zugrăvite bălanele lui frum- 
sei, 

0. Negruzzi, O alergare de cai, 1:
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„Dinainte era un om balan ce putea 

să aibă 35 ani. Chipul sei era frumos 

şi interesant, dar o întristare desnă- 

dejduită se vedea pe faţa sa pa- 

lidă...€ 

Delavrancea, Paraziţii p. 220: „Pri- 
vii la acea ferestră, dar tocmai atunci 

cerceveleie se deschiseră şi o femaiă, 

tînără, cu părul bdlan risipit în jurul 

obrajilor, privi drept şi lung la mine...“ 

Bălan despre boi: 

Doină din Ardsl: 

Vai, mâncatu's de străini 

Ca 6rba de boi bătrâni, 

Şi mâncatws de duşmani 
Ca &rba de boi bălani... 

(J. B. Poes. pop. 191). 

„Colinda, plugului“ : 

Boi bourei, 

In c6dă cudălbei, 
In frunte ţintaţi, 

In c6rne 'nferaţi, 

Pe pântece bălani, 

Pe spate plăvani... 

(a. D, T., Poes. pop. 144), 

Ghicitârea despre „Bricău“ : 

Am un bot balan, 

- Pasce pe munte de ciolan. 

(Şedătârea, 1892 p. 32). 

Cantecul „Cărăuşul“ din. Bucovina: 

Frundă verde de trifoi, 

Trece badea pe la noi, 

Cu căruţul cu doi boi: 

Bădiţa cu p&ul creţ 

Şi cu ochişorii verdi. 
Stâi, bădiţă, stăi pe loc 

Că-ţi e murgul slăbânog, 

Şi bălanul n'are vlagă 
Carul singur să ţi-l tragă, 

Că-ţi e carul încăreat, 

Şiţi e jugul despicat, 

Despicat în patru părți: 

La proţap şi la lopăţi; 

Câci ţi-s boii nemâncați, 

Osteniţi şi *nsetoşaţi, 

  

Şi dacă-i vei adăpa 
Pină ce nu vor mânca, 

Cel bălan va sângera, 

iar cel murg te va 'nşela... 

(Marian, Poes. pop. II, 192). 

Deminutiy din bălan este bălănel, 

la feminin bălănică. 

$. F. Marian: „Bălănel, nume de 
boi, mai ales însă de vițel“. 

Bălan despre cal: 

Cântec din districtul Bacâu : 

Frunqă verde de-un lipan! 

Drag mi-a fost calul bălan, 

Calul alb şi ş6ua n6gră, 

Sua n6gră, frâul verde, 

Tine”, Dâmne, nu mi'l perde!... 

(Şegătorea 1892 p. 73). 

Cântec din Moldova: 

Frungă verde gun lipan, 

Ah, aman, aman, amân! 
Să putu ş6ua pe balan: 

Cine m'a vede călare, 

Toţi să'mi dică căpitane... 

(Sevastos, Cânt. 287). 

Ghicitârea bucovin6nă despre „Plâva 

şi grăunţele“ : „Bălan sare peste gară, 
dar Galbăn remâne“ (Sbiera, Poveşti 
p. 320), unde bălan şi galben ex- 

primă doue nuanţe ale aceleiaşi culori. 

Ca termen chromatie despre cai, 

însă numai despre cai, românul bălan, 

sub forma scădută bulan, a trecut 
la Poloni şi la Ruşi: butany, 6yua- 

aEIii „cal bălan“, negreşit în epoca cea 
de înflorire a rasei cavaline în Ro- 

mânia, despre care noi vom av6 a 
vorbi pe larg la locul sei.. 

v. Cal. 

Bălan despre 6iâ: 

Balada. „Oia năsdrăvană“: 

Oiţă, oită, 
Oiță plăviţă,
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Oiţă bălană 

Cu lâna bărsană, 

De trei dila 'ncâce 

Guriţa nui tace... 

(G. D. T, Poes. pop. 435). 

Bălan despre câne: 

1. Crângă, Poveşti 1 p. 147: »Libă! 
Hormuz; na! Balan; nea, Zurzan! 

daţi-vă ?n laturi, cotarle!...* 

Bălan a fost o dată forte obicinuit 
la Români ca nume propriii personal, 

de unde şi mulţimea satelor numite 

Bălănesci, adecă „posteritatea lui 
Bălan“, precum şi patronimicul Bălă- 

nescu. Tot între numi topice figu- 

reză femininul din Bălan: Bălănesă 
şi Bălăndiă (Frundescu). 

Dela Români numele personal Bălan 

a trecut şi la Bulgari (Kapanenoar, Ila- 

uarauku 6sira, Bonrapr), unde s'a ampli- 

ficat apoi în Balanov, Balanovici, 
Balanolu, în cari nu se mai recu- 

n6sce proveninţa cea românâscă. 

Crisov dela Stefan-vodă din 1434 
(Docum. Hurmuzaki vol. I part. 2 p. 
868 şi 876): | 

„.. pe Tutova 

doue sate, unde 

este  Micl6 din 
Bahna şi unde 

este Balan din 

Strâmba... 

iar în crisovul din 1443 (ibid. p. .. 882) 

satul lui Balan porii deja numele 
hmamnHeiau. 

Crisov dela Ştefâniţă-vodă din 1661 
„(Cond. MSS. a Episc. Huşilor, t, IV 

p. 57, 58, în Arh. Stat. din Buc): 
„Bălan din Iviniţăşti, ficiorul ii Dră- 
gan de acolo, şi cu nepoţii săi Zota 
sin Burnar şi alţi nepoți...“ 

Din familia boierâscă Şincai din Fă- 
găraş, Stanilă Balan de Sinka căpt- 
tase nobleţa ungurâscă la 1689 sub 

..Ha Tyrogk | 

ARE CEA, PAL fe | 

Mina wm Baxuy | 
H FAE ec haaann | 

wr Grphimea... | 
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principele Apafi (Puşcariu, Date isto- 

rice p. 168). 

Intre Românii din Epir, menţionaţi 
pe la 1348 în crisovul ţarului serbese 
Stefan Duşan, unul se chiăma, Balanii: 
„Banânn 3 EpaTHwam Hi cnoRn“, adecă,: 
„Balamiă cu fraţii şi cu fiii“ (Arch. ist. 
III p. 181); iar în crisovul ţarului La. 
zar din 1381 se menţionâză satul nu- 
mit „vadul Balaii“: „crao Baaannh 
Egon“ (Miklosich, Monum. Serbica p. 
198). 

In interesantul „izvod de vecinii din: 
Costeşti carii au fost. la Ghiangh6 şi 
la Prăjescul şi la Iani sulgiariul“ din 
sec. XVII (Doc. Rom. I No. 76 în Arch. 

Stat. din Buc.), pe lîngă „Bălan Leurdă“ 
ne intimpină şi „Bălăun (Baaasn) 
sin Cur6“, o forte remarcabilă for- 

maţiune prin sufixul -un ca în „căp- 

căun“, „gărgăun“, „văgăună“ ete. 

La prima vedere este legitim a 

trage pe românul băl, cu deriva. 

tele sale, din slavicul sk am, după cum 
o făcuse dentâiu Miklosich (Slav. Elem. 

im Rumun. p. 16), cunoscând numai 

forma, bălan, pe care Cihac (II, 6) o crede 
născută dintr'un tip intermediar be- 

alan, un tip fără urmă în graju şi "n 

texturi, ba încă fisiologicesce imposibil, 
de vreme ce e trece la noi în ea ex- 

clusiv într'o silabă tonică, nu alt-fel. 

Etimologia din skam, în ori-ce cas, 
e mai bună decât acea din latinul 

belius, pe care o susţin Laurian- 
Massim (Gloss. 49), dar de unde, după 
o lege fonetică rigurâsă, nu: se putea 

nasce la Români decât bel sai biel, 

ca în „miel“, „vițel“, „inel“, „mişei“ 
ete., nici o dată băl, şi cu atât şi mai 
puţin bal. 
- Din slavicul „Ekan“ a remas la Ro- 
mâni verbul belesc; din latinul „bel- 
lus“ — femininul biea la Olteni; dar 
bălan nu este nici latin, nici slavic. 

v. Belesc. — Biea.



Noi am vedut mai sus. că deja pe 
la 1848 se rostia românesce balan, Yar 

la 1381 balae, nu belan, nică 
belae. Pînă astădi în graful poporan 
formele cu a clar: balan, balaiu, 
sînt forte respândite, ceea ce totuşi s'ar 

pute atribui assimilaţiunii cu accenta- 
tul a din silaba următâre. Nici o asi- 

milaţiune însă nu există în forma ma- 

cedo-română baliu „cbeval marqu6 
au front d'une €toile blanche“ (Dr. 

Obedenaru, Texte macedo-române p. 

74), compus din bal şi din acelaşi su- 

fix -iu (= lat -eus) ca în macedo.ro- 
mânul „maliu =— lat. malleus“. Este 
dară sigur că tulpina cea organică a 

cuvîntului e bal, nu bel, nici biel, 

adecă nu e nici slavică, nici latină, mă- 

car-că, este forte veche la noi, de 6ră 

ce ne intimpină la toţi. Românii fără 

deosebire. . 
Să fie 6re dacică ? 

Vom începe prin a limpedi un punct 
morfologic. 

Sufixul an- este la noi de originea 
slavică (v. 2-.an), adecă posterior se- 

colului VII. In bălan însă el nu este 
primitiv, ci substituit unui alt sufix 
mai vechiu, care— după cum ne vom 

încredința în dată — nu putea să fi fost 
altul decât sufixul -al], atât de des în - 

onomastica tracică: Dizala, Disztral, 

Attalus, Cothâlas, Sadalas, Zantiala, 

Mucatralăs ete. (Dumont, Monum. fi- 

gurâs de la Thrace, 78—81). Din pro- 
totipul balal s'a făcut balan printr'o 
dissimitaţiune curat fonetică între cei 

doi 1, operându-se în acelaşi timp tre- 

cerea logică 'la un sufix forte potrivit 
prin aceea că dă expresiunii mai multă, 
energiă, ca în „şoiman“, „corban“, „go- 
lan“, „vultan“, „lungan“ etc. Ceea ce 
confirmă realitatea prototipului balal, 

este: raportul sei cătră sinonimul bă- 

laiu, în care ne întimpină acelaşi su- 
fix primar -al aroplificat prin sufixul 

„ BĂLAN 
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secundar -iu, adecă bălaliu=bal 
+al+iu. Cu alte cuvinte, -aiu în 
bălaiu este muiat din -aliu, nică 
decum din -aniu. Dacă sufixul ar fi 
-aniu, atunci n sar audi fârte lim- 
pede în dialectul bănăţân, care "1 pă: 
streză, sistematic, de exemplu „întâ. 
niu = întâiu“, „căleâniu = călcâtu“,, 
„curiu = culu“ etc., pe cânâ la Bănă- 
țeni se rostesce tot-d'a-una bălatu, 
întocmai ca la noi, ceea ce constituă 
o probă irrecusabilă că bălaiu nu 
vine din bal+aniu, ci din bal+ 
+aliu, iar prin urmare şi bălan, cu 
sufixul -an cel furişat prin substitu- 
țiune după secolul VII, represintă un 
prototip anterior balal=bal+al. 

Inlăturându-se astfel din bălan ele- 
mentul morfologic cel relativ mai nait 
-an, vom repeta întrebarea: familia 
lexică băl, pe care noi am verificat'o 
ca, forte veche la toţi Românii, să nu 
fie 6re o remăşiţă dacică ? 

Macedo-românul baliu este impor- 
tant nu numai în privinţa fonetică, 
dar şi prin legătura sa cu noţiu- 
nea de „frunte“: „cheval marqu€ au 
front“ (Dr. Obedenaru), „animal cu 
peri albi în frunte“ (Laurian-Mas- 
sim). Acâstă legătură se învedereză 
pretutindenea şi la Daco-români, căci 

întocmai acelaşi înţeles are şi al nos- 

tru „băl=cu botul alb“ (v. Bâ), 
adecă „băl la cap“, „băl la frunte“. 

Din dată ce acestă particularitate se 
constată, sîntem strămutați d'a-drep- 

tul la familia lexică albanesă;: 

10. bală „frunte, cap, virf“; 

20%. balie „tulpan alb, cu care fe- 
meile îşi învălesc fruntea“ ; 

30. balioş sai baliaș „cal sai 
boii cu fruntea albă“; 

4%. în fine, în dialectul gheghic ba- 
lioş „alb aruncând în galben“, „blond, 
rothaarig“ (Hahn, Alb. Stud. Wtb. 11),
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„TOux, des cheveux, bai, des chevaux“ 
(Dozon, Manuel, Voecab. 8). 

Este ciudat că Gustav Meyer (Etym. 
Wtb. d.alb. Spr. 24, 25) desparte eti- 
mologicesce sensurile 1% şi 20 de sen- 
surile 8% şi 49, afirmând că pe balioş 
Albanesii Pai imprumutat dela Serbi 
şi uitând că serbul corespundător 
bielaş „equus albus“ (Karadzic) nu 
numai este un provincialism isolat, în- 

trebuinţat anume în regiunea înveci- 
nată cu Albania, dar încă un provin- 

cialism care, împrumutat dela Albanesi, 

a păstrat la Serbi abia înţelesul de 
„alb“ şi a perdut pe acela de „frunte“. 
A despărţi unul de altul cele patru 
înțelesuri, este a scăpa din vedere că, ele 
form6ză învederat, prin fond şi prin 
formă, o singură familiă de cuvinte, 
în care sensul fundamental este acela 
de frunte; un sens cu totul depăr- 
tat atât de latinul „bellus“ precum şi 
de slavicul „s'kam“, dar pe care însuşi 
Gustav Meyer pentru sensurile 10 şi 
20 îl regăsesce în sanscritul bhâla 

îndo-europeul bhala 
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| „frunte“. Este de adaus că acest san- 
| scrit bhâăla însemnâză tot-o-dată 
| „frante“ şi „lumină“, adecă noţiunea de 
| -alb-galben pe lingă acea de frunte, 
| şi că derivatul bhâlanka vrea să 
| dică : „acela, care are pe frunte semne 
| de noroc“. Astfel pentru sensurile 10 
| şi 2% Gustav Meyer a descoperit ade- 
| vărata origine a preţiosului termen, 
| catea, se întinde însă întrun mo im. 

perios şi asupra sensurilor 30 şi 40 
adecă asupra familiei întregi. Ceva, 
mai mult decât atâta; tot Gustav 
Meyer a nemerit. originea, cea curat tra. 
cică a acestui cuvint la Albanesi, iar 
prin urmare, cea dacică la Români, 
comparându'l cu glosa frigiană la 
Hesychius: „faio, Baoileuş“, adecă, 
„bal&n = rege, cap, fruntaş“. Ar mai 
fi putut adăuga că acest faiv, ca 
termen tracic din Asia, ne întimpină 
deja la Eschyl (Pers. 663). 

Aşa dară se capătă, următOrea ge- 
nealogiă indo-tracică : 

  

sanser. bhâla „frunte, lumină“ tracic bala „frunte, lumină“ 
  

bhălanka „cu semne 
de noroc pe frunte“ 

Nu vom cerceta aci filiaţiunea între 
indo-europeul bhala şi între numele 
deului luminei la vechii Celţi: Belis, 
Belenus, Belinus, Apollo Beie- 
nus saii Belenus Apollo în inscrip- 
ţiuni, „le dieu blond, auz cheveuz or“, 
al căruia nume este înt'o evidentă le- 
gătură cu modernul celtic belen „jaune 
d'or“ (Roget de Belloguet, Gloss. gau- 
lois p. 374). Ne vom mărgini numai a 

frigian ba&n 
„rege, cap, fruntaş“ 

epir. bala dacie bala 
„frunte, alb-galben“ „frunte, alb-galben“ 

Lp AN 
alban. bală, balie, român băl, bălaiv, 

balioş etc. bălan' etc. 

constata că şi la Români în bâlan sa 
petrificat o urmă de sens “mitologic. 

| G. Baronzi, Limba Română p. 33, 82, 
aduce locuţiunea : „n6ptea e murgă, 
s6rele bâlan“; dar ce-va mult mai ca- 
racteristic este idiotismul: „Bălan să'ţi 
aleg“, „nici Bălan nu'ţă alege“, care 

| însemneză în graiul poporan „numai 
| Dumnedei ar pute să 'mţelâgă“, 
| „nici Dumnedei nu pote să pricâpă€,
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I. Crângă, Scrieri [ p. 151: ! “Să no uitâm însă că Românul dice 
„— Ba nu, bade Ipate, n'aibi grijă; ; în acelaşi sens: „nici dracul nu pâte 

nu ţi-oiii mai cere vre-un lucru mare să 'nţel6gă“. Balan ară însemnză nu 
pină pe-acolo. Ş'apoi ce ţi-oiit lua ei neapărat pe Dumnredei, ci în ge- 
din casă, nu-ţi face trebuinţă d-tale. nere o putere supra-omensscă, fie bună, 

„— Apoi na, qise Ipate. Măsură-i ! fie rea, adecă ceea ce vechii Greci ex- 
vorba cu îmblăciul. Balan să'ţi al€gă : primaă prin cuvîntul daiuov. Noţiu- 
din gură ce spui, dacă nu vorbesci nea fundamentală în ambele casuri 
desluşit. | este acea de „lumiăre, 6clat“. 

„— Apoi dă, bade Ipate...“ In cele de mai sus noi am lăsat cu 
Acest „Balan s'al6gă“ din Moldova totul la o parte pe bălaur, mem- 

este învederat identic cu „Dumnedeii prul cel mai important al familiei băl, 
sală, din Muntenia — în următorul mai ales din punctul de vedere mito- 
pasagiu din Jipescu, Opincaru p. 151: logic. Credem de cuviinţă ai consacra 
„Puicana a audit cu urechili iei dăla la locul seit un deosebit studii. Aci 
un boier bătrân, că parte din ghisuri însă menţiunea lui e necesară pentru 
sînt adăvărate, parte nu, ca şi vor- a completa, urmit6rea, genealogiă spe- 
bili: unili seci, altili pline. Dumne- cială dacică a familiei lexice bala: 
dei s'al6gă 1...“ 

dacic bala „frunte, alb-galben, luminos“ 
  

  

bălaur bal 
(bal, bală) 

baliu băl bălal 
bal+iu) (băl, bălă) , bal+al) 

  mr N 

băluc băltuc), bălaiu bălan 
băluţ (băl+uţ, (bălal+iu) 
băloiu (băl+oiu), | 
bălaş băl+aş), | 

| 
ete, bălăior (bălal+on),  bălănel bălantel). 

bălaieş (bălai+eş) bălănică (bălăn-țică) 
ete. etc. 

v. Bă). — Bălaur. — Bălăior. Balăşcu, n. pers. m.; Bălâşa s. Ba- 
lăşa, n. p. f.: Blondin, Blondine. După 

2 Bălân s. Balan, n. pr. pers. et cum din alb derivă Albaş, care ne 
top. —v. *Bălan. întimpină numai ca nume personal, 

tot aşa prin acelaşi sufix -aş numele 
Bălancă personal Bălaş se trage din băl „blond“, 

„—v. Balancă. şi mare a face nici-cu forma ungu- 
Bălângă | r6scă Bal&s din numele personal „Bla- 

sius“, nici cu pstra scumpă balaş 
1. Bălâş s. Balăş şi Bălăşcu s, -„rubis balais“.
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Act oltenesc din 1729 (Cond. Mss.a 

mănăstirii Hurez în Arch. Stat. din 
Buc., f. 336): „avănă Ion logofăt Pod- 
bănic6nul heleşteii la Bodbaniţă, şi mai 
din susul lui au făcut şi Balaș căpitan 
alt heleşteii...* 

Act moldovenesc din 1748 (Cond, . 
Mss. a Doljescilor, t. 2 p. 203 în Arch. 
Stat. din Buc.): „dar acest Bălaşcu să 
apucă pi capul lui că n'au Gărămat pe 
lângă poeni să strici locul cel de fânaţi 
cu dărămătura, nici la baltă,..* 

V. -aş. — Albaş. — Negraş. 

Masculinul Bălaş este mult mai rar 
decât forma feminină, Bălaşă. 

Act dela Constantin-vodă, Brâncove- 
nul din 1694 (Cond. Mss. Brâncov. în 
Arch. Stat. din Buc. p. 57): „fostu-i- 
au rămas în urmă 2 fâte copile mici 
anume : Maria și Bălaşa...“ 

Cronica muntenâscă (Magaz. ist. IV, 
336) : „[soţia lui Constantin-vodă Basa- 
rabă] Balaşa ai făcut o mănăstire 
ce se chiamă Jitiianul den sus de Cra- 
iova lângă Jâiju. Făcut'ati Dâmna Ba- 
laşa şi un sicrin mare de argint poleit 
forte iscusit, în carele aii pus trupul 
svântului Grigorie Decapolitul dela mă. 
năstriţa, şi alte multe bunătăţă şi o- 
dâră scumpe aii făcut şi le-ai împăr- 
țit pre la Svântul-munte şi print'alte 
părţi...“ 

Crisov dela Gheorghe-vodă Stefan din 
1654 (Cond. Mss. a episcopiei Huşii t. 
V p. 1286, în Arch. Stat. din Bucj): 
pac6 parte de ocină din Brădiceştă ia- 
sti dilaptă ocină şi cumpărătură îmmei 
lui Aleuş, Agafiei, dela Pălaşa, dela 
Tudora... 

Act muntenesc din 1689 (Cond. Mss. 
a mănăstirii Hurez în Arch. Stat. din 
Buc., f. 6:0): „Adecă eu Necula sin 
Colţii clucer înpreună, cu jupănesa mâ 
anume Bălaşa,..“ 

Balașa circul6ză ca nume femeiese 

| ţerănesc în districtul Sucâva (Şedeto. 

  

rea 1893 p. 12). 

In Moldova se dice Bălaşă şi la o 
căţ6 bălae: „Numile ciobănesci Ia 
haite, adecă la. căţele, sint: Dolea, 
Zalda Balaşa...* (pr. C. Alessandrescu, 
Nemţ, e. Bistrici6ra). 

Deminutivul masculin bălăşel în 
doina din districtul Sucâva : 

Constantine Bălăşele, 

Vin la mama 'de mă cere; 

De m'a da, de nu m'a da, 

Scrie ?n carte că 's a ta... 

(Şedătârea, 1208 p. 187). 

De asemenea deminutivul feminin 
bălăşică din bălaşă alături cu bă- 
lăică din bălae: 

„O 6iă albă se dice bălăică, o ca- 
pră albă— bălăşică“ (G. Basoc, Te- 
cuciu, c. Homocea). 

Aceste forme deminutivale sînt im- 
portante pentru a înlătura ori-ce îndo- 
€lă despre originea numilor personale 
Bălaş şi Bălaşă âin băl. 

Să mai adăugâm că aceste numi 
personale: Balaş şi Balaşă, se aud şi 
la Macedo-români ([. Caragiani). 

V. Băl. — Bălaiu. — Bălan. 

* Bălăş. — v. Balaş. 

Bălâur s. balâur (plur. bălauri, 
balauri), s. m.; 10. t. de Zool.: vari- 
6t6 de Boa, Python Neurorum (Eich- 
wald), grand serpent en gân6ral, serpent 
jaune ou dor6: 20. t. de Mythol. popul.: 
dragon, serpent ail6, hydre, gânie de 
la grâle, personnification de la tempâte, 
Laurian-Massim : „Balaur = 10. şârpe 
de mărime prodigi6să; 20. şârpe şi mai 
mic de culGre auriă; 30, în Scriptură 
balena, leviathan; 40. dracul, diavolul; 
5%. om crud ce se nutresce din suâ6- 
rea altora“, Costinescu: „Balaur = 
19. smei, un monstru fabulos; 20. un
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şerpe mare cu aripi; 30 termen de as- 

tronomiă : o constelaţiune dela msâi- 

n6pte; 40 figurat: persână mare, pu: 
ternică, şi îngrozitâre“. 

Sensul No. 30 din Laurian-Massim 

este o simplă greşeli. Sensul No. 30 
din Costinescu este un neologism. Sen- 

sul 50 din Laurian-Massim şi sensul 40 

din Costinescu vor av6 locui lor de: 

osebit, nn aci în cercetarea strict zo- 

ologico-mitologică a lui bălaur. 

Cuvîntul merită a fi studiat întrun 
mod metodic. din tâte puncturile de 

vedere, şi de aceea noi vom împărţi 

monografia de faţă în următârele şâse 

paragrafuri : I. formele; II. Qiferenţi- 

area, logică între bâlaur, drac şi 

zmeti, cari aveaii dintru "'ntâiu unul 
şi acelaşi înţeles; III. caracteristica ge- 

nerală a bălaurului în credinţele popo- 
rane române; IV. realitatea zoologică 

şi geografia bălaurului în România, de 

uude se va ved6 că acest cuvint nu 
însemn6ză alt ce-va decât băl, bălan 

saii bălaiu, „blond, dor6“, despre a 
cărui origine dacică se vorbesce pe larg 

la locul seii; V. rolul cel mitologic al 

bălaurului, a cărui asemănare nomi- 

nală cu bale dete nascere unui mit 
propriă Românilor ; VI. legătura vor- 

bei bălaur cu vechiul termen laur 
„Aragon“, remas dela Daci şi prin ana- 

logiă cu care s'a modelat finalul în 

băl-aur. 

I. Formele: 
Fie în texturi, fie în viul graiu, va- 

riantele bâlaur şi balaur sînt de-o po- 

trivă respăndite. 
Mitropolitul Dosofteiu, Synaxar 1683, 

Sept. 30 f. 38 b: „în groapă adâncă 

lau băgati, ce era plină de gângănii 

veninate şi de bilauri...“ 

Nio. Costin, Letop. I p. 87: „nu ca 

un om faci, ci caun balaur cumplit 
omori oameni...“ 

Cantemir, Chron. II p. 179: „eu ni- 

  

  
| 
i 

| 

| 

| 
| 

şte groznici şerpi şi bălauri pregiur 

grumazi şi pregiur mijloc încinsă şi 

înfăşurată...& 
Acelaşi, Divanul lumii, 1699 f. 16 b: 

- „un omii carele întrun munte pustiiu 
lăcuiaşte, şi într'o gaură de bălauri 

sau într'o peşteră de leu sau de urs 
sau de pardos vieţuiaşte, oare ce fia- 

Jiu de petrecere va să facă ?...“, unde 
e în contextul grecesc: „sis niav zgu- 

rav dodxovrost. 
Corbea, Psaltire circa, 1700 (Mss. în 

Acad. Rom.), ps. XLIX: 

Sau doar votu mânca eu carne de taur, 

Sau volu b6 sânge de țţap ca un crud bă- 
laur... 

P. Ispirescu, Judecata vulpii (Col. 1. 

Tr. 1882 p. 604): „Omul caută în 

drepta, caută, în stânga, şi dă deo vă- 

găună, d'asupra cării era un petroiu 

mare. Ce să vedi d-ta? Acolo era cul: 

cuşul unui balaur...“ 
Delavrancea, Paraziţii p. 152: „Uite, 

îmi dicea ctitorul mâniat, ce poftesci? 
Nu”ţă place sfintul Gheorghe? Ce vi: 

tejesce stă pe cal? Şi cum omora ba- 

laurul spurcat, parcă ar ucide un verme, 

nici nu se sinchisesce..,“ 
Balada „Blăstemul“ : 

hni dormia, ori nu dormia, 

Că iată sa pomenia 

Cun balaur veninos 

Cel muşea pînă la os... 

(G. D. T., Poes. pop., 4:%8). 

Ghicitorea despre „Sabiă“ : 

Reteveiu 

De teiu, 

Limbă de balaur. 

(bid. 243). 

La feminin bălăuroică sau bala- 

urdică, prin analogiă cu sufixul din 

„zmedică“. 
A. Odobescu, Scrieri 1. p. 82: „Ca
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o balaurdică mi se sumeţia împo- 
trivă,..* | 

Forma însă feminină cea veche este 

bălaură saii balaură. 
Act romănăţen din 1693 (Cond. Mss. 

brăncovenâscă în Arch. Stat. din Buc. 

p. 8): „poteca Lupoaei pănă în Băla- 

ura, şi val6 în jos pănă în Cuibul: 

Vulturului, d6 acol€ până în Fântăna- 

Bălaurii şi pănă în Gura-Băiaurit...“, 
unde e forte interesant. grupul cel zo- 

ologic de numi topice: Lupoia, Vul- 
turul şi Bălaura. - 

Deminutivul este bălăurel sai 

balaurel. 
Colindă muntensscă : 

Câluşelul lui 

Puiul leului, 

Şeuliţa, lui 

Falca smeului, 

Chinguliţa lui 

Doi balaurei 

Cu capul de smei, 

De c6de 'nodaţi, 
La gură "'neleştați... 

(G, D. T. Poes. pop. 92). 

Ii. Diferenţiarea logică în- 

vre bâlaur, drac şi zmei. 

In vechile nâstre texturi biblice prin 
bălaur se traduce grecul deodzvwv și 

latinul draco, cari exprimă aceiaşi 

noţiune de şârpe înaripat, cu unul sai 
mai multe capete şi cu cârne. 

Biblia, Şerban-vodă 1688, Exod. VII, 

9, 10, 12: 
Şi aruncară fi. | Et projecerunt 

işte-carele toia. 

gul lui, şi să fă. 

cură bălauri, şi 

înghiţi toiagullui 
Aaron  toiagile 

loră... 

unusquisque vir- 

gam suam, et 

factae sunt dra- 

cones: et ab- 

sorbuit virga A- 

aron virgas illo- 
TUum... 

grecesce : îyâvovro 0odxovrec.., 

Ibid. Esther, 1: 
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-. Şi iată 2 Dă- 

lauri mari gata 
veniră înainte a: 

mândoi să să serunt utrique ad 

lupte... colluctandum... 
gr.: duo Goduovres... 

Ibid. Apocal. XII. 3: 

„Şi dată băd- . 

laur marede foci, 

având capete şap- 

te şi coarne 10, 

şi preste capetele 

lui. steme şapte. 
Şi coada lui tră- 

gia a treia parte 

den stâiele ceriu- 

lui... 

„„ et ecce duo 

dracones mag: 

ni parati proces- 

„et cece dra- 

co măgnus rufus 

habens capita 

septem, et cor- 

nua decem ; et in 
capitibus ejus di- 

ademata, septem. 

Et cauda ejus tra- 
hebat  tertiam 
partem stellarum 

| coli... 

Mitropolitul Dosofteiu, Parimiar 1683, 

f. 87 a, Bsai. XĂVII, 1: 
„„îndzuaacia- |! : In die illa in- 

ia va supra-aduce -ducet Deus gla- 

Dumnădzău sabi- dium sanctum, et 

ia sa c6 svântă magnum, et for- 
şi c6 mare şitare | tem super dra- 

asupra bălauru- | conem colu- 

| 

  

hi şiarpele brum fugien: 

celu îndărăp- tem... 

nică... 
Acelaşi, Psaltirea 1673 (ed. Bianu 

p. 507): „acel începătoriu de răb şi 

adinci bălauri...“ 
De aci în Patrologia creştină figureză 

forte des lupta. sfinţilor cu bălauri, 
dintre cari cel mai vestit, fără îndo- 

€lă, este bălaurul cel omorît de sfîntul 

George. 

Mitropolitul Dosofteiu, Synaxar 1683, 

Noem. 10 f. 116 a, legenda St-lui Mil: 
„pripi pre un bălaură întrândi în pe- 

şteră groznicii ca de dz6ce stân- 
jeni, şi”i dzâsâ: sosât'au, o bălaurule! 

asupra ta sabiia lui Dumnedzău, şi fă- 
când svânta cruce asupră'i suflă svân- 

tulă, îndată crepă bălauruli.,.“ 

Ibid. Sept. 18, f. 21 b, legenda St-lui
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Eumenie: „Acesta pre un groznicii 

balaur cu făclii Vai părjoliti şi Vaii 
umorâtii,.. * 

Fie prin traducerea grâcă, fie prin 

acea, latină, bălaurul cel biblic a trecut 

la Români nu sub numele seii evreesc, 

ci sub acel greco-latin: draco, ded- 
xwv, care însă la noi s'a specialisat 
apoi exclusiv în sensul de drac „dia- 

ble“, negreşit mai tărdii, adecă în epoca 

post-latină, de vreme ce o asemenea 

specialisare nu ne întimpină la, cej-lalţi 

Neo-latini, unde pretutindenea cuvîntul 
a păstrat accepțiunea de balaur. Pînă, | 
la acestă specialisare, Românii cată să 
fi amestecat noţiunea, cea posteri6ră 
biblică cu noţiunea, cea anteridră; ita- 
lică despre draco. „Bălaurul peste 
comâră“ era la Romani o veche lo- 

cuţiune proverbială: „quasi thesaurum 
draco“ la, Cicerone (Philipp. XIII, 5, 
12), saii la Marţial (XII, 53, 3): „Ut 
magnus draco, quem canunt poe- 

tae custodem Scythici fuisse lucri“ 
(cfr. Apul. Metam. 4, 9; Ovid. Met. 
IV, 647; Phaeâr. IV, 19, 3 etc.). Nu 
din Biblia dară, ci anume dela Romani 

a trecut în mitologia n6stră poporană 

rolul bălaurului de a păzi comâre. 
v. Drac. 
Făcând cunoscinţă cu Slavii în se-. 

colul VII, Românii ai căpătat pentru 
bălaur un noii nume: Zmei. 

Biblia Şerban-vodă, 1688, Psalm. 
LX XIII, 13—14: 

„bu zărobiş ca. | 
petele bălaurilor | 
în apă. Tu zdro- 

biş capul zmeu- 
lui... 

„bu contrivisti 

capita draco- 

num in aqua, 

Tu contrivisti ca- 
pita draconis... 

Grecesce: ruv doaxdvrwv, 105 dpdi- 
10vT0$,,, 

Mitropolitul Dosofteiu, Psaltirea 1673 
(ed. Bianu p. 492): 

Lăudaţi pre Domnul ioţi bălaură 

De pre pămint şi zmel! de prin gauri... 

BĂLAUR 
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Jocul copilăresc „da Smeul“ (cerf- 
volant) în Transilvania se numesce pe 

alocuri „cu balaurul“ (R. Simu, c. 
Orlat). 

Şi cu slavicul zmeii, ca şi cu greco- 

latinul draco, s'a întămplat la noi o 

diferențiare logică, prin care ela în- 

cetat aprâpe cu desăvirşire, dacă nu 
în poesia poporană, cel puţin în basme, 

de a însemna pe bălaur saii vre-un alt 
fel de „şerpe“. 

D. L. Şăin6nu, Basmele române p.810: 
„În mitologia daco-română, Zmeii aii 
o figură cu totul determinată şi fun- 

damental deosebită de a balaurilor, cu 

cari se confundă în basmele popârelor 

balcanice. Zmeii sînt fiinţe în chip de 

om, dar cu proporțiuni mai mari: u- 

riaşi cu o c6dă soldosă, cari umblă că- 

lare pe cai năsdrăvani cu mai multe 

inimă, In tâte apucăturile lor ei se a. 

propie de om şi de traiul seii: Zmeii 

vorbesc ca Gmenii, locuesc în palaturi, 

ai femei, copii. Intr'un basm muntân, 

doi Zmei se luptă de 9 ani fără a se 

put6 dovedi. Făt-frumos, chemat într'a- 

jutor, mântuiesce pe unul din Zmei, 

tăind pe cel-lalt cu paloşul sei. Zmeul 

scăpat îmbrăţişâză pe mântuitorul sei 

şi-l duce acasă să-i dea un cal năsdrăvan 

drept mulţumire. Mai adesea, însă Făt- 
frumos e în perpetuă duşmăniă cu 

Zmeij, cari răpesc fetele de împărați 

(în chip de vînt sai nor) şi le ţin as- 

cunse în palaturile lor. Une-ori fură 

chiar corpurile ceresci (s6rele, luna, ste- 
lele). De aci lupte continue, cari for- 
mză elementul cel mai familiar în 

basme, în cari F&t-frumos ese tot-d'a- 

una învingător şi se cunună cu cea 

maj tînără din domniţele scăpate. Când 

lupta devine înverşunată, Zmeul şi Fă&t- 

fvumos se prefac într'o rotă saii pară 

de foc de diferite culori: unul pară vi- 
n&tă şi altul pară galbenă, sait unul 

flacără galbenă şi altul flacără, roşie,
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r6tă de foc roşie şi râtă de foc verdue, 
oră r6tă de lemn şi râtă de fer...“ 

- Despre balaur în basme, pe de altă 

parte, d. L. Şain6nu, p. 818, gice: „In- 
tm”o baladă dobrogână „Zmeul şi Zme- 

Gica“, Zmeul îmbie pe 3 «voinici să-i 
scâţă punga din puț, în fundul căruia 

sta ZmeGica, care-i înghiţi. Dar cel mai 
mic o despică cu paloşul, iar dintr'însa 

es cei-lalţi doi voinici „jumătate mis- 
tuiță şi jumătate otrăviţi“. EL îi vin- 
decă însă cu „apă din cea fântână, 

pentru l6curi tare bună“. Aci vedem 

Zmeul asemănat cu balaurul, a cărui 

locuinţă principală e în fundul puţuri- 

lor. Varianta muntenă e întradevăr 
întitulată „Şerpele“, iar cea din Mol: 

dova „Balaurul“. Fratele mai mare 

întră în puț şi „Zmedica îl îmbucă“, 
iar „când burta îi despica, dece inşi 
din ea scotea“. Imaginaţiunea poporului 

confundă une-ori aceste două fiinţe mi- 

tice, deşi în genere ele aparţin la două 

categorii fundamental diferite : una fă- 
când parte din ființele umane, iar cea- 

laltă fiind o «simplă varietate de şerpi 

cu forme fantastice. Ne vom opri un 

moment asupră-i. Balaurii sint şerpi 

uriași şi puternici, cu soidi galbeni sai 

verdi şi într'aripaţi, v&rsând foc din 

gură. Fă ai câte 12 limbi ascuţite şi 

capete numerâse : tăindu-se unul, cresce 

altul la loc. Ei sînt aşa de puternici, 

încât înghit dintro dată voinici înar- 

maţă saii cerbi cu corne, iar gura lor 

e aşa de mare, că ajunge cu o falcă 

în cer şi cu una în pămint. De aci 

greutatea supra-umană de a r&pune un 

asemenea monstru, a cărui nimicire 

constitue isbânda cea mai glori6să a 

lui F&t-frumos...“ 
„Despre Zmei se gice că de-mult 

erai neşte 6meni fârte mari, înaripaţă 

şi cu o putere nemărginită; iar Ba- 

lauri erai neşte şerpi cu câte 12 ca- 

pete, 12 aripi şi 24 de limbi, cari mân-   

caii omeni şi tot ce le eşia înainte“ 
(A. Popovici, Vasluiu, c. Doagile). 

v. Zmeiă. 

III. Caracteristica generală a 
bălauruluă. 

Ca punct de plecare pentru a înţe- 
lege ce este şi de unde vine bălaurul, 
ni se pare a fi de o extremă impor- 

tanţă balada, sai mai bine variantul 
baladei celei menţionate mai sus de d. 

Şăinenu, aşa cum s'a povestit el d-lui 

G. D. Teodorescu (Poes. pop. 444—50) 
în Bucuresci de cătră Brăil6nul Şolcan, 

care baladă este învederat născută pe 
malurile Prutului în Moldova de jos 

sau chiar în Basarabia. 

Se începe prin plecarea „voinicului“ 

la vinătâre: 

Ca să'mi tot vineze 

Cu arme viteze 

Dslul Piscului, 

Codrii Nistrului, 

Câmpii Leşiei 

- Şai Şovedriei... 

Pe drum i se pare că zăresce în 
depărtare : 

Focul cum ardea, 

Para cum lucia...; 

plecă, într'acolo, şi atunci vede că: 

« Nuii zare de foc, 

Ci mare balaur 

Cu soldii de aur, 

La s6re sclipind, 

Ca focul lucind. 

Voinic, del vedea, 

La el năvălia, 

Şoimi că trimetea, 

Ogari asmuţia, 

Iar ş6rpele sta 

Gura de'şi căsca 
Şi vorbe îi vorbia : 

— Voinic tinerel,
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Nalt şi subţirel, 

Ce te socotesci 

Şi mă tot privesci, 

Tiind frigăruică 
De fript păsăruică ? 

Nws zare de foc 

Aprinsă pe loc, 

Ci's mare balaur 

Cu solgii de aur, 

La s6re sclipinăd, 

Ca focul lucind! 

Voinic, de] vedea, 

Pe loc se opria, 

Fiori îl lua, 

Jar proclet de şârpe, 

Pustiia Var bate, 

Dia gmă'i dicea | 

Şi vorbe "i vorbia: 
— Voinic tinerel, 

Nalt şi subțirel, 
Străin şi bogat, 

De arme 'nţesat, 

Ce-asmuţi şoimeii 

Şi ogăreii ? 

Lasă'ţi armele 

Şi săgețile, 
Şi vin” lângă mine, 

Că ţi-o fi mai bine! 

Voinic n'asculta, 

Călare şedea, 

Arme nu'şi lâsa. 

Balaurul sta 

Şi i6r îi gicea: 

— Voinic tinerel, 
Nalt şi subţirel, 

De nu vrei să vii, 

Spune'mi dâca scii 

Ce sa întâmplat 

Mă-ta când te-a fapt! 

Ea când te-a făcut, 

Ea, când te-a născut, 

Mi-te-a înfăşat, 

Mi-te-a leg&nat, 

Şi mirte-a culcat, 
'Tiţă nu ţi-a dat. 

Tu n'al adormit 

Ş'ai orăcăit, 

lar ea s'a sculat 

Şi te-a blestemat. 

Lapte când ţi-a dat, 

I6r te-a blestemat: 

„Sugi, mâicuţă, sugi, 

„Sugi să nu mai plângi, 

„Suge-te-ar câiriii, 

„Câinii şi gerpii, 
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„Şi balauri; 
„Câinii Nistrului 

„Ş'ai pustiiului, 

„Şerpii Leşiei 

„Ş'ai Şovedriei! 

Când te-a blestemat, 

Ei nVam întâmplat 

Subt talpă de pat, 

Şi eu te-am luat, 

Că mie te-a at. 
Vremea c'a trecut, 

Mare cai crescut, 

Voinic te-ai făcut. 

“Tu că mi-ai plecat . 

Şi ai mânecat 

“tot la vinătâre 

Pentru “nsurătre, 

Vinat să'ţi găsesci, 

Mâsa să'ţi gătesci. 

Nimic n'a găsit, 

Făr Wai întâlnit 

" Sus pe rămurea 
Mică turturea, : 

Dalbă viaţa ta. 

Ea ţi-a tot cântat 

Şi mi-te-a rugat 
Să n'o săgetezi 

Şi să n'o vinezi, 

Că te-o ajuta, 
Via ţi-o scăpa. 

Tu n'ai ascultat, 

Cu săgeți ai dat 

Ş'ai venit aici 

In zare s?o frigi. 

Mica turturea 

E chiar vi6ţa ta 

Pirlită la zare 

De balaur mare: 

Vremea c'a sosit 

Şi te-a potienit; 

La mine-ai venit 

Că *mt-eşti ăruit 

Chiar de maica-ta, 

Când te adăpa 

Şi te blestema, 
Dar, de mila ta, 

* Eu nu te-oii mânca, 
Că greu te-o durea, 

Ci m'oiă îndura 

De te-oiti îmbuca! 

Voinic, d'audia, 

Voinic tremura, 

Apoi mărmuria ; 

Jar şârpe, cum sta,
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Şi se arunca 

Cal de 'mpiedeca 

Şi jos îl trântia: 

Cal se scutura, 

Şi 'ndat scăpa, 

Iar voinic cădea, 

Șsrpe ?l colăcia, 

Gura 'şi deschidea 

Şi mi'l îmbuca, 

Şsrpele ţivia 

Şi mil îmbuca 
Pip” la jumătate, 

Că mai mult nu psâte 

De arme 'ncărcate, 

La brâu înţesate. 

Voinicul ţipa 

Şi se văieta... 

Din gura bălaurului îl scâte apoi pe 

voinic, venind dela Prut spre Nistru, 
adecă tot din regiunea Basarabiei, 

Un tînăr Huşân, 

Puiu de Moldovsân... 

In timpul luptei, bălaurul promite 
tinărului Huşân : 

Petre nestimate 

Şi comori bogate 

Sub mine 'ngropate... 

După ce'l scâte pe voinic din bălauwr, 
tînărul Huşen : | 

In braţe ?l lua 

Şi ?n fugă pleca, 

La Nistru ?l ducea 

La vadul de apă 

Ce vitele-adapă, 

La vad d'ajungea, 

In apă 7] băga, 

De bale ?] scălda, 

Şi, unde ?] spăla, 

Nistrul se nchiega 

De bale de şârpe 

Pustiia Par bate... 

În acâstă, baladă, care trebui să fie 

una din cele mai vechi aşa cum este 

în versiunea de mai sus, bâlaurul ne 
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apare, cu trăgurile sale cele mai carac- 
terisiice, ca: 

A) fiinţă zoologică: 

1%. un mare şârpe din regiunea Ba- 
sarabiei : 

"Codrii Nistrului, 
Câmpii Leşiei 

Yai Şovedriei; 

2%, un mare şsrpe galben strălucitor: 

Cu soldii de aur, 

La s6re sclipind, 

Ca focul lucinâ... 

B) fiinţă mitologică: 

1% ş6rpe prin formă şi om prin graju: 

Iar şârpele sta 

Gura de'şi căsca 

Şi vorbe"! vorbia ; 

20. un şârpe care, înainte de a de- 
veni bălaur, trăise sub pămînt: 

Când te-a blăstemat, 

Ei m'am întămplat 

Sub talpă de pat... 

30. şârpe păzitor de: 

Petre nestimate 

Şi comori bogate. 

IV. Bălaur ca fiinţă zoologică. 

Din timpii cei mai vechi abia. 

a fost ţsra bălaurilor, adecă a şerpilor 
        

mari şi primejdioşi. Prima urmă a a- 
  

cestui interesant fapt din geogrăfia zoo- 

logică noi am constatat'o de de-mult 

în „Istoria critică a Românilor” (ed, 
II p. 201), când am vorbit despre mi: 
graţiunile Neurilor după Erodot, cu şâse 

secoli înainte de Crist, cari fuseseră 

siliţi a fugi din Basa'abia sudică de 

mulţimea, şerpilor: dgras yoie og. ro4- 
10vs uv îi xoion dvtgorwvet. 
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Colonelul rusesc Meier, care fusese 
în Basarabia pe la, finea secolului tre- 
cut (Onacanie Ouaroncria senau, Petersb. 
1794 p. 19), crede că Ofiusa, ,/Ogr- 
oiooa“, adecă, „oraş de şerpi“, men- 
ţionat la Strabone (VII, 4, $ 16) tre: 

tuia, să fi fost cam pe locul Benderului 
actual, căci — dice el— „între Bender şi 

satul Osmănescii, unde la 1790 a stat 

cu tabăra regimentul de infanteriă, A- 

lexopolski, se află o mulţime ne- 

numărată de şerpi (Gezuncnennoe 
MHOKECTBO)“. 

Balada „Grue Grozovanul“ (Alexan- 
dri, Poes. pop. 2: 77) se începe cu: 

Sus, pe câmpul Nistrului, 

"Sub pslele ceriului, 
La c6da Ialpâului, 

Unde fat Zmedicele... 

Intro notiţă manuscrisă a tatălui meii, 
pe care. mi-o trimisese cănd scrieam 

„Istoria critică“, eii găsesc următârele: 

„La noi în Basarabia tot-da-una s'a 

credut în popor că balauri există în 

realitate în laturile cele pădurâse ale 

Nistrului şi că ei sînt nesce şerpi mari, 
cu cununi de foc pe cap şi cu limbi 

de văpae în gură, de a cărora atingere 

se aprinde şi arde rba. Naturalistul 

Eichwald (kypa. Mun. Hapomn. Ilpoee, 

î. XXI, secţ. VII p. 31 sqq.) deserie 

pelea de balaur, găsită în codrii de 

lingă Bălţi şi pe care o adusese la Pe- 

tersburg baronul de Mure. Lungimea 

acelui balaur era de peste 8 picidre, 

iar grosimea ca la un mare Boa. C6- 

stele şi pântecele erai de culdrea gal- 

benă-albuiă (naxenro-6baaro uBbra)“. 
Dela acest „galben-albuiu“, 

băl saii bălan, s'a luat apoică Ro- 

mânii ai dat numele de bălaur la șerpii 
cei galbeni în genere. 

„Poporul dice că Dalaurul este un 
şerpe frte mare şi de culdre galbenă“ 

a
 

t
a
 

adecă 
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(D. Damianu, Rimnic-Sărat, c. Bălă- 
c6nu): 

„Bălaur se dice la un şârpe forte 
mare cu capul galben“ (1. Chirică, 
Tutova, c. Cârje6nii). 

»Balaur este un fel de şârpe gal- 
ben; năpârca un fel de şârpe negru“ 
(A. Bărsănescu, Dolj, c. Vela). 

Dela bălan s'a făcut apoto firâscă 
transiţiune logică la aurii. 

Balada ardelână: „Drăguţa Pintei“: 

Şi un şerpe mare balaur, 

Maică, cu capul deaur, 

S'o băgat, când dormiam et... 

(Reteganul, Cărţile sătânvlui 1886 p. 106). * 

Balada „Mizil-craiu“: 

Mare ş6rpe se făcea, 

Ş6rpe balaur 

Cu câda de aur, 

Ochi ?n cap ca de taur... 

(Tara-nouă, 183% p. 253). 

Balada „Mitul“: 

Am simţit în sînul mei 

- Trupul rece, trupul greii 

Al unui spurcat balaur: 

Ş6rpe cu cbrnedeaur... 

Din cele de mai sus înţelege deja 
ori- cine „că cuvîntul bălaur, remas pînă, 
acum 0 enigmă etimologică, este 0 for- 
maţiune curat românâscă din băl, 
bălân, bălaiu, însemnând | literal. 
mnte>- „galbeii-albuiu“ _sat_ „aurii, 
0 etimologiă asupra “căriia noi YOM re- 
veni mai Tă vale ;_dar în_același timp__ 
prin cele de e_ mai sus _ni se mai lim pe- 
desce împregiurarea că “dialectul - Tha. 
cedo'român, depărtându-se cu totul de 
regiunea marilor şerpi de acâstă culdre, 
a perdut pe bălaur, sait —ceea ce este 
şi mai remareabil— l'a -conservat abia 
numai ca nume proprii personal, pe 
când în Dacia lui Traian bălaurul a 
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r&mas pretutindenea în graiu, fiind la 
noi un element mitologic şi o seculară 
realitate zoologică tot-o-dată. 

v. Bălan, 

V. Bălaur ca. fiinţiă, mitologică, 

S. F. Marian (Albina, Carpaţilor 1873 
p. 9—10): „Bălaură sînt fiinţe fiorâse 
şi reutăciâse cu trup de ş6rpe şi graiii 
omenesc, cari dela nascere şi pînă ce 
împlinesc şâpte ani petrec ne'ntrerupt 
la întunerec sub faţa pămîntului. Nici 
o radă de sâre nu “i atinge, nici un 
om pămintân nu "i vede. Trupul lor, 
de o grosime şi lungime imaginară, e 
învălit cu soldi verdi sai galbeni 
ca aurul. Unii aii numai câte un 
cap, jar alţii şi pînă la, do&-spre-deci. 
Capetele lor sînt înzestrate cu ochi 
mari şi înfocaţi, cu nări din cari când 
se înfuriă împrâşcă văpae, cu urechi 
Şi limbi ascuţite, cu dinţi şi măsele 
venin6se, şi câte cu două cârne. Unii 
aii aripi şi pici6re, iar alţii nu. După 
al şeptelea an, şerpii, cari n'a fost 
atinşi da nici o radă de s6re şi nai 
fost văduţi de nici un om pămînten, 
es de sub faţa pămîntului, se fac bă- 
lauri şi petrec prin pustietăţă necăl- 
cate de picior omenesc, prin codri şi 
păduri stâncâse din lumea, albă şi cea 
n6gră sau de pe tărimul de jos. Ei 
retăcesc prin pescerele munţilor, prin 
locuri umede; se ascund în lacuri fără, 
de fund, în ochiuri şi iezere, în puțuri 
sai fântâne. Umblă pe lîngă margi- 
nile prăpăstiilor, la respântiile drumu- 
rilor ; se pitulesc sub podurile pe cari 
trec voinicii Feţi-frumoşi, Năsdrăvanit 
şi alţi viteji şi feciori de împăraţă...“ 

Apoi în legătură cu fărmecătorii nu- 
miţi „Solomonari“, d. Marian (Aurora, 
1878 p. 55) dice: „Cand voesce Solo- 
monarii să se suie în nori, ieaii frîul 
cel de aur şi se duc la un lac fărăde 
fund sai la o altă apă mare, unde 

44,169, Iul, 

  

  

scii ei că locuese bălaurii, ce sînt 
meniţi ca săi porte călare. Sosind la 
lac, se plimbă puţin încolo şi "ncâce 
pe mal, rostesc dintro carte nesce cu- 
vinte misteri6se, şi scuturând friul 
văd îndată bălaurii eşind din fundul 
lacului şi venind la dinșii. Atunci So- 
lomonarii le aruncă friul cel de aur 
în cap, se suiă călare pe dinșii, se 
urcă de grabă în nori şi aici încep. a 
ferbe ghiaţi pînă ce prefac norii în 
sloi...“ 

v. Șolomonar. 

I. Crengă, Poveşti 1 p. 121: „Laca 
şi Dâlul- Bălaurului, jupăneşică, Ia 
aici a căgut o dată un bălaur grozav 
de mare, care vărsa jăratec pe gură, 
şi când şuieră, clocotia codrul, ge- 
meaii văile, firele tremuraii şi se bă. 
teaii cap în cap de spaimă ; şi ţipeniă 
de om nu cuteda să mai trecă pe 
aici. 

p— Valei! şi unde i bălaurul, Moş 
Nichifor ? 

n— D'apoi mai sei eii, jupâneşică? 
Pădurea *i mare, el scie unde s'o fi în- 
fundat. Unii spun, că după ce-a mân: 
cat forte mulţi Gmeni și a ros tâtă 
c6ja copacilor din codru, ar fi crepaţ 
chiar aici în locul acesta. Dela unii 
am audit spuind că i-ar fi dat lapte 
de vacă nâgră şi cu acâsta Var fi fă- 
cut să se rădice iar în cer, de unde 
a căqut,.,.“ 

»Bălourii se fac din şerpi pe cari 
nu “i vede nime în 9 ani; acela se 
duc la iazăr la Retedat şi se fac Vă- 
lauri“ (P. Oltânu, Trans., Haţeg). 

„Când vine s6ra vre-un nor întune- 
cos picând ghiaţă din el, se dice că, 
acela e balaurul“ (pr. M. Iubaşi, Banat, 
Lugoş). | 

»Balauriă, cari aici se mai numesc 
şi ale, sînt creduţi de popor a fi nisce 
duhuri rele ce se fac pe cer în timpul 

27
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ploii, şi că unde se întâlnesc dot ale, 
încep a se bate şi dărimă tot ce în- 
timpină în calea, lor; ast-fel desrădă- 

cin6ză arbori, dă jos pătule şi cogeri, 
Jeaii carăle ce se află la lucru şi le 
duc departe...“ (M. Ciocălteii, Dolj, e 
Pleniţa). 

v. 8% Ală. 

Despre prefacerea şârpelui celui obici- 

nuit în bălaur, se află şi la mitropo- 

litul Yaram, Omiliar 1643, II f. 58b, 

legenda sf-tului Teodor Tiron:“.. aproape 
de acelii locă era o pâdure mare, şi 

într'acâia pâdure era ascunsi un ş6r- 

pe mare, şi de multă vr6me lâ.- 
cuiaacolo pânâ să fâcuse bâlauriă 
(BaaSpu) straşnică, şi nime nu cuteda 

să triacă pe acialia câi, că şi copacii 

aceiia, pâduri era roşi şi beliţi pre unde 

să trâg6 acel şârpe, căti şi mulţi 

oameni de frica lui ş'lâsase ţarinele...“ 

Ceea, ce a scăpat cu totul din ve- 
derea d-lui Ș. F. Marian în privința 

rolului mitologic al bălaurului, este 
„fiertul mărgelei“, care constituă 0 
trăsură, forte caracteristică prin aceea, 

că este propriă numai mitologiei po- 

porane române. 

M. Lupescu (Şedătorea 1893 p. 

244): „Balaurii se fac din şerpi. Intr'o 

anumită di primăvara se string la un 

loc o sumedeniă de şerpi, şi mai mari 

şi mai mici, şi mai tineri şi mai bă- 

trâni, şi tâte aceste jivine își ameste- 

că balele la un loc şi alcătuesc o 
pâtră, scumpă ce o înghite unul dintre 

ei, cel mai puternice, Operația acesta 

se numesce fiertul mărgelei. Sâr- 
pele ce a înghiţit pâtra scumpă, după 

ce a dovedit pe toţi cei-lalţi şerpi, 

fuge prin păduri şi prin codri, şi dacă, 

7 ani de dile nu vede faţă de om, a- 
tuncă din şârpe se face balaur. Bala- 

urii sălăşluesc în nori, şi mai ales 

în cei ce aduc pâtra...* 

„Balaură se dic a îi şerpi forte   

mari. In fie-care an toți serpii se adu- 

nă într'o qi hotărită şi, luptându-se 
între ei, le curg din gură un fel de 

bale, şi acela dintre şerpi care le în- 

ghite se preface în balaur. Acea luptă 

când se face, 6menii dic că: ferbe pe- 
tra cea scumpă. Bălaurii sînt îmbră- 

caţi cu soldi“ (V. Mircea, laşi, c. Co- 
poi). 

L. Şăinânu (Basmele române p. 814): 

„într'o_anumiţă qi-de—primăvâră__se 
adună _o_sumedeniă. de şerpi, cari își 
amestecă balele, alcătuind acea spu- 
mă 0 petră scumpă Sat, diamant. ea 

are_insuşirea de. a. potoli fomea_şi se- 
tea la la „cei ce o ling. Şerpele carea 

înghiţit acestă, nestemată, se face ba- 

laur, adecăi în cep5 a SG. CS 
gI 6sc aripi şi dobândesce mai 

multe Tapete?” 

i d. Sainânu îşi pune aci întreba. 

rea: „Să derive Gre numele de balaur, 

fără analogiă aiurea, dela acestă o- 

peraţiune genetică?“ adecă dela cu- 
vîntul bale? 

Noi am vădut deja, mai sus că bă- 

laur însemnâză „șsrpe galben-albutu“ 

şi se trage d'a-dreptul din tulpina băl, 

bălan, bălaiu. În fond dară acest 

termen n'are a face cu bale. Poporul 

român moștenise însă din mitologia 

greco-lațină că bălaurul păzesce co- 
m6re cu petre scumpe, iar pe de altă 

parte sciea că ori-ce şârpe e bălos, 

şi ast-fel printr'o asociaţiune de idei 

forte ingeni6să s'a născut numai la 

Români mitul despre creaţiunea ne- 
stimatelor din balele şerpilor şi de- 

spre prefacerea în bâlaur a şârpelui 

care înghite acele bale, un mit im- 

posibil într'o altă limbă, întru cât în- 

t”o altă limbă nu se află ambele ele- 

mente ale acestei etimologie popo- 
rane. 

v. Bală.
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VI. Laur-bălaur. 

Cihac, care nici o dată n'a admis 
că pâte să existe vre-un singur cuvînt 

românesc trecut dela noi la alt cine-va 

dintre vecini, ci tot-d'a-una numai Ro- 

mânii ai luaţ tâte dela străini, Cihac, 
(Dict. II, 7) susţine că al nostru bă: 
laur ne-a venit dela Serbi. 

Cumcă la Serbi blavor (blavur, 
blor, glavor)este un etement neslavic, 
împrumutat, „Fremdwort“,o constată 
Şi Jagic (Arch. f. slav. Philol. 1, 431), 
şi Matzenauer (Cizi slova p. 113), şi 
Miklosich (Etym. Wtb. d. slav. Spr. 13), 

toţi recunoscând că Serbii ai luat cu- 
vîntul anume dela Români; iar Kari 

Appel (Puaoaornucekiă gkeruut, î. III 
p. 88) observă forte bine că variantul 
serbesc glavor în loc de blavor 

„serpentis genus“ resultă prin etimo- 

logiă poporană din curat slavicul gla- 
va „caput“. 

Gustav Meyer (Etym. Wtb. q. alb. 
Spr. 11) a reeditat părerea lui Cihac, 

dar amplificând'o într'un mod fârte cu 

rios. El susţine că Românii în adevăr 

aii luat pe bălaur dela Serbi, dar Ser- 

bii Vai împrumutat dela Albanesi, 
cari la rîndul lor laii căpătat dela 

vechii Romani. Și cum aşa? Din lati- 
nul belua, qice Meyer, s'a născut al- 
banesul b olă, „grosse Schlange“, care 

de 'ntâiu trebuia să fi fost bolvă şi 

care, printr'o altă formă ipotetică bol- 

vură, corespundătâre unui deminutiv 
latin 6răşi ipotetic belvula, trecu 
apoi la Serbi în blavor. 

Chiar dacă cuvintele bolvă şi bolvu- 
ră cu sensul de „şârpe“ ar exista la Alba- 
nesi, ceea-ce nu este, totuşi Gustav Meyer 
ar trebui să ne explice o împregiurare 
esenţială. El recunâsce că la Serbi bla. 
vor se aude numai în dialectul mun- 
tenegrin şi la Ragusa, pe acolo adecă 
unde se scie că ai fost pe la finea 
vecului de mijloc numerâse colonii ro-   

mâne, după cum arată Miklosich (Wan- 

der. d. Rum.), dar de unde e pr6 de- 
parte pînă la Olt şi mai ales pînă la Nis- 
tru. Serbii dară cei dela Ragusa, şi dela, 
Muntenegru nu puteaii să ne dea nouă 
pe bălaur decât numai: 

a) saii respândindu-l mai întâiu prin- 
tre cei-lalţi Serbi pînă la Dunăre, ceea 
ce nu sa întâmplat; 

b) sai transmiţându'l Macedo-româ- 
nilor, cari — dupa teoria lui Râsler — 
să aducă apoi în Dacia lui Traian, 

ceea ce de asemenea nu s'a întâmplat, 
de vreme ce dălaur nu există în dia- 
lectul macedo-român. 

Prin urmare, încă o dată, chiar 

dacă ar fi la Albanesibolvă şi bol- 
vură, cari în realitate nu există la 

dinşii decât numai în ipotesa lui Gus- 

tav Meyer, totuşi călătoria lui bălaur 
de acolo prin Serbia pînă la noi ar fi 
o imposibilitate. 

Nu mai vorbim despre transiţiunea 
fonetică a netonicului bo- în ba-, pe 

care Gustav Meyer nu crede de cu- 

viinţă s'o explice. 
După Hahn (Alb. Stud.) numirile şer- - 

pelui la Albanesi sînt: ghiarpăn saii 
ghiarpăr, astrit, eştărhă, vittore, iulber, 
prevă şi buuroin. Dintre acestea numai 
cel din urmă se începe cu b, şi Gustav 
Meyer, pentru a'şi întregi teoria, de mai 
sus, îl trâge din ipoteticul latin bel: 
vulonia printr'o formă 6răşi ipote- 
tică intermediară buluronie. | 

Remâne dară constatat că Albanesii 
nai de loc pe bălaur, iar Serbilor de- 
la Adriatică l'a împrumutat acei ciobani 
români din Pannonia, despre ale cărora 
migraţiuni într'acolo noi am vorbit pe 
larg în „Strat şi substrat“, 

La Laurian-Massim (Gloss. 50) cuvîn- 
tul bălaur a dat nascere la o ciudată 
grămădire de întrebări, din cari unele se 
apropiă de adevăr, dar nici una nu'l 
nemeresce. Iată-le pe rând:
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a) nu cum-va să fie latinul bellua 
„feră“ cu sufixul - ur, ca în „bour“ din 
„boii“ ? 

0) nu cum va din latinul bellua și 
din aurum, „aşa încât bălaur ar în- 
semna animal de mărime prodigi6să 
şi de culdre auriă?* 

c) nu cum-va „în relaţiune de cum- 
nățiă cu balena, cel mai mare a- 
nimal 2% 

d) nu cum-va din grecul ring, nt 
Acogov, rrsleotov „monstru, prodigiii, ce- 
va nespus de mare ?* 

e) nu cum-va „vorba balăriă să 
fie cumnată prin origine cu Vălaur 2% 

Ar mai fi putuţ adăoga: 
f) nu cum-va este grecul fsiisgo 

»Drache, schlangenfârmiges Ungethiim“ 
(Benfey, Griech. Wurzellex. II, 304), 
conservat în numele mitic Bs14sgo- 
povruc? | 

Apoi mai jos: „Scim că bălaurul fi- 
gură, pe flamurele Dacilor, ca cel mai 
mare protector al ginţii“. 

De aci Laurian-Massim termină di- 
când: „Cuvintul merită de sigur cele 
mai seri6se investigaţiuni.“ 

Şi aşa și este. 
Singurul lucru, pe care 'niminea nu 

la băgat în samă, este asociaţiunea 
între bălaur şi între laur. 

Forte adesea se dice în literatura 
poporană „ş6rpe bâlaur“, ca şi când 
bălaur ar fi un simplu adjectiv, după 
cum şi este în fond, de vreme ce în- 
semnsză bălan : şârpe bălaur = şârpe 
galben-albuiu. Exemple am vedut deja 
mai sus în $-ul 1V. Să observam aci 
în trâcăt că la d. Gaster (Lit. popul. 
p. 422) începutul descântecului: „Tu 
şerpe bălaură...“ este o învederată gre- 
Ş6lă în 'loc de „şârpe bălaur“, pe care 
d. G&. D. Teodorescu (Poes. pop. 376) 
a reprodus'o întocmai. O asemenea con- 
strucţiune ne întimpină şi în vechile 

    

texturi, bună 6ră la mitropolitul Do- 
softeiii, Synaxar 1683, Noem. 15 f. 128 
b: „Sau tras un şiarpe mare bă: 
laură pre-afurişulă ş'au întratii în vis- 
tiarăul celit împărătesei...“ 

Ei bine, în loc de acest „sârpebdă- 
laur“ în descântecele poporane ne în- 
timpină stereotipul laur bâlaur, — 
o composiţiune pe deplin analogă cu 
„Fătrlogofăt “ saii cu „Leii-paralei“, 
cari prin formă întră în ceea ce lin- 
guiștii germani numesc „reduplicare 
frântă“, „gebrochene Reduplication“, 
ca şi când ar fi unul și acelaşi cuvînt 
repetat, câte de doă ori cuo modificare 
fonetică, iniţială în prima parte, dar 
cari în fond sînt câte doue vorbe 
deosebite, associate din causa assonan- 
ţei, saii, vice-versa, assonate din căusa 
associaţiunii, 

Descântecul bucovin6n de „Invălirea 
focului“ se începe aşa: 

Ei, focule,. te *nvălese, 

Te "'nvălesc, te potolese, 

Dar tu mi te desvâlesce 

Şi mi te despotolesce, 

Şi te fă laur balaur, 

Cu aripl şi soldi de aur, 

Cu 99 de capuri, 
Cu 99 de ochi, 

Cu 99 de limbi, 

Cu 99 de picibre, 

Şi te du *n lume, peste lume, 
La ursitul mei a-nume, 

Şi te du peste hotară 

Pină peste-a noua ţară, 

Şi "mi adu ursitul mei 

Cel lăsat de Dumnegei.... 

(S. F. Marian, Vrăji p. 12) 

| De asemenea în descântecul de „In- 
| cingerea, brâului“ : 

| __ Fărte laur balaur | 

_ Cu solgii de aur. 

(ibid. p. 17) 

Descântec ardelenesc „de deochi“:
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Du-te, Petre, p'un dsl ascuţit 

Căt o sâncea de cuţit, 
Şi pînă în Marea-roşiă, . 
Acolo este un şârpe, 

Laur bălaur, 

Cu solgi de aur. 

(Reteganul, Cărţile sătenului 18% p. 91) 

Vraja moldovenescă „de. Ursită“ : 

Brâne, brânişorul mei, 

Fă-te şârpe laur 

Ş6rpe balaur, 

Cu solgii de aur... 

(G. D. T., Poes. pop. 37) 

După cum alăturea cu lăuruşcă 
există o variantă rouruşcă (Cihac, 1, 
239), tot aşa, din laur sa desfăşurat 
o variantă raur, care ne întimpină 
într'un descântec muntenesc „de şârpe“ 
din 1809 (ap. Gaster, Lit. popul. 419): 
„Plecărăură pe carărăură şi se întâlni cu 
şerpu-răură, şerpu-răura muşcă 
pă răură, mult să vaicărăură...“, unde 
acest raur sai ş6rpe-raur face 
să se modeleze după, dinsul, pentru a 
da descântecului un aer mai misterios, 
aprope tote cele-lalte cuvinteşi se mode- 
16ză la rîndul seii. şi el după dinsele, 
producându-se o galimatiă intenţionată 
din partea descântătorului. 

Este învederat că, acest laur n'are 
a face cu termenul botanic;laur. Dar 
atunci ce însemnză el 6re? şi de unde 
vine ? 

v.: t.Laur, — 2.Laur. 

La, Daci bălaurul juca acelaşi rol ca 

aquila la vechii Romani: era emblema 
naţională. Alăturâm mai jos stâgul da. 
cic, aşa cum ni'l represintă Columna lui 
Traian. 

Nu ne interes6âză aci, dacă embleme 
anal6ge aii existat la vechii Perşi, la 
Sciţi şi chiar la Chinesi. Despre bâla- 
uri în credinţele diferitelor epoce şi 
ale diferitelor popsre, cei doritori pot, 

utilisa bogata indicaţiune bibliografică   

la Liebrecht (Zur Volkskunde p. 70). 
Nouă ne ajunge a sci întrun mod ca- 
tegoric că emblema bălaurului o avu: 
seseră Dacii, cu cari ne lâgă o filiaţi- 
une genealogică sigură: 

  

La Daci acest fel de stg, adecă acest, 
bâlaur, purta un nume din care sa 
format latinul labarum. 

In adevăr, cuvintul labarum nu 
este nici latin, nici grecesc, şi nu eru, 
cunoscut Romanilor înainte de epoca 

împăratului Adrian, tocmai de atunci 
de când s'a introdus la dinşii şi „dra- 

cones“, stâgurile cele cu bălaur, câte 
un stg la fie-care cohortă: „dracones 
etiam per singulas cohortes feruntur 
ad praelium“ (Veget,). Apariţiunea, cea 
simultană a lui labarum şi a figurei 
de şerpe înaripat immediat după Traian, 
este forte caracteristică, Cuvintul 1a.- 

barum cusensulde „grand serpent“ era 

nu numai dacic, dar şi tracic în genere, 
de 6ră-ce se păstreză la Albanesi sub 

forma iuliber, trecând la înţelesul de 

curcubeii : „vibe = eine Art Schlange“ 
(Hahn, Alb. Stud., Wtb. 138). Acest 
albanes iuliber presupune o formă 

tracică cu vocalismul scădut: lubar. 
_Y. Curcubeă, 

Forma cea curat dacică a cuvin- 

tului ni s'a transmis prin intermediu) 

latinului la baru m, adică lăbarum, 
italienesce lăbaro, cu tonul pe prima 

silabă. Din lăbarum Românii trebuiai 

neapărat să facă lăur, după cum din
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făbrum sa făcut făur, din tabă- 

num — tăân, dinlabrâăsca—lău- 

râşcă,dinhellâborum—alturete. 

Aşa dară termenul nostru poporan 

cel compus laur-tălaur nu însemn6ză 

alt ce-va, decât „dragon dor6“ sai „dra- 
gon jaune.& 

Finalul în bălaur nu este un sufix, 

ci o composiţiune: băl-laur „flavus 

serpens“, care după ce s'a aglutinat 
pe deplin în bălaur, anticul laur „ser- 

pens*“ s'a mai repetat apoi la început 
in formula cea sacramentală a descân- 
tecelor poporane. 

Să se observecă pe laur „Gragon“ 

Românii Pai transmis Bulgarilor, la 

cari în Gialectul dela, Prilp el se a- 
ude în locuţiunea proverbială „K'ca 
Aă'yp iaAnr = ca un laur mănâncă, 
„il avale comme un ogre“ (Stoilov în IIe- 
pioAnuseko enneanne î. IX, 1894 p. 819). 

Este şi mai interesantă trecerea ro- 
mânului laur „dragon“ la Ruteni, 
cari ai format din el deminutivul ra- 

ulik=laurik cu sensul de „limagon“, 
literal „petit dragon, dragonneau.“ Spi- 

rala melcului asem&nându'] cu un şârpe 

încolăcit, nemţesce el se chiamă „Schne- 

cke“, acelaşi cuvînt cu englesul snake 
„Ş6rpe“ şi cu scandinavul snâkr „şârpe“, 
ca şi când am dice „şerpuleţ“ sai 

„şerpuşor“. La acâstă asociaţiune de 
idei mai adăugendu-se cârnele melcului, 

cârne din causa cărora Românii îl nu- 

mesc „bourel“, adecă „taurillon“, se 

  

nasce o nouă metaforă de „serpent âă 

cornes“, tocmai noţiunea de „dragon“. 
Ast-fel rutânul raulik =laurik, ca 

deminutiv din vechiul român laur 

„dragon“, se justifică pe deplin. Forma 

laurik, „xaspur“, există pînă astădi la 

Ruteni în graiu alăturea cu metateticul 

raulik, „paBxnk“ (Zelechowski, Ruth. 
Wtb. 1, 395), iar nu este nici de cum 

o formă ipotetică. Cuvintul, dintre toţi 
Slavii, se găsesce numai la Ruteni, şi 

nu i sa aflat pînă acum nici o eti- 

mologiă seri6să, căci acea din slavicul 

„Ty creuser“ (Miklosich, Etym. Wtb. 285) 

nu se împacă nici cu sensul vorbei, nici 
cu fonetica, 

D composiţiune morfologicesce ana: 

l6gă cu ai nostru laur-bălaur este ru- 

tânul raulik -paulik, epitet stereotip 
quasi-reduplicat al melcului şi care re- 

sultă dintro etimologiă poporană. „La- 

uro = Laurentius“ este un nume de 

botez forte obicinuit la Ruteni. R a- 

ulik=—laurik fiind considerat ca un 
deminutiv din acest nume de botez, 

poporul l'a asociat cu paulik, deminu- 

tiv din numele de botez Paul. Nasce- 
rea composiţiunii este neapărat dintr'o 
epocă posteridră, când împrumutatul 

dela Români laur „dragon“ perduse 

deja la Ruteni sensul seii cel ori- 

ginal, căci pînă atunci o asemenea e- 
timologiă poporană nu se putea nasce. 

In acest mod, filiaţiunile lui bălaur 

se reduc la următorea genealogiă : 

tracic labar, lubar „dragon“ 

dacie labar alb.iuliber 

latin lăbarum 

român lăur 

bulgar laur 
„0gre“ 

+ băl „dor6“ 

bălaur „serpent dorâ* 

rutenlaurik serb blavor „grand serpent“ 
„petit dragon“
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2. Bălaur.— 3.Bălaur. — Coclaură. — 

Idră. 

2, Bălâur s. balăur, s. m. ș1o hom- 
me cruel et redout6, barbe-bleue; 20 
Boh6mien. Ambele sensuri se trag de o 

potrivă din bălaur „dragon“; dar cel 
de 'ntâiui are în vedere natura inte- 
riâră a bălaurului: crudimea, iar 

cel al doilea se referă la natura ex- 
teridră: soldii, căci poporul dice în bă- 
tae de joc că pelea Țiganului lucesce 

ca şi când ar av6 soldi. 

10 Bălaur „homme cruel“ : 

Balada „Vulcan“ : - 

A "'nviat ghiaurul, 

El este balaurul... 

(G. D. T., Poes. pop. 557) 

Dionisie Eclesiarhul, Hronograf (Pa- 

pit, Monum. II. p. 210): „...slăbind 
(Pasvandu) au crepat ca un câine spur- 

cat, scăpând ţâra şi Domnii de acest 
bălaur mare. Aşa, ştie Dumnezeii birui 
pre cei puternici, că pe acest bălaur 

nu lau putut birui oștile turceşti îm-. 

-părăteşti, iar o bubă Pau biruit...“ 

20. Bălaur „Boh6mien“: 

Basmul „'Ţiganul cu trei suflete“ (D. 
Stâncescu, Basme p. 303): 

„Tiganului îi zimbi musteţa. 

„ — lacă prilejul! dise el. 
„Intră colo ţanţoş în curte şi dise 

rudelor care plângeaii şi se văietaii după 
mort: 

„»— Cemi daţi, măi, să înviez pe 
mortul ? 

„ — Fugi aci, bălaure, îi respunse 
omul, că daii W'â-asvirlita cu tine....* 

Alexandri, Iaşii în carnaval, act. II 

se. 5: 

„Lunătescu (către lăutar): Cântă cu 

suflet, bălaure! 
„Alecu (mănios): Cine dracu aii adus 

cidrele aeste?...“   

Ibid., act. III sc. 8: „Măi, bălaure, 

cântă ţiitura, dar pe gâtul seripeei...“ 

Basmul „Voinicul cel cu cartea în 
mână“ (Ispirescu, Legende p. 109): „Toc- 

mai pe când părerea de reii îl ajunsese 

şi mai şi, decât pînă aci, eraii trecând 
printr”o pădure mare şi dâsă. D'o dată 
audi nisce bâlauri de lăutari trăgând 
din viori de gândiai că mănâncă, foc..“, 

unde epitetul de bălaur, printro aso- 

ciaţiune de idei secundară, trece la no- 

ţiunea cea mitologică despre limbile de 
foc ale bălaurilor. | 

v. 1.Bălaur. — Țigan,. 

3 Bălâur s..Balâur, s. m.; Dia- 

con: 10. n. pr. pers.; 20. n. pr. top. 

Ca nume personal bărbătesc, Bălaur 

figureză în vechiul pomelnic al mitro- 

poliei din Bucuresci (Venelin, Gramaty 
p. 342). La 1527 în Ţ6ra-Românâscă, 

era mare-logofăt Balaur (Arch. Stat. 
M-rea Câldăruşani, pach. 5l No. 4). 
La -1665, între ţeranii mănăstirii Hu- 

"rezul: „Bălaur cu filu-său Măteiu“ (Cod. 
MSS. în Arch. Stat. din Buc, f. 64 a). 
La 1729 între moşneni din Oltenia: 
„Bălaur cu nepotu-său Costandin şi 

cu cetaşii lor“ (ibid. f. 569 b.). Pe la 

1380, fratele ţarului bulgăresc Mihail 

purta numele Belaur; şi d.C. Jiretek 

(Gesch. d. Bulg. 381) se 'ntrâbă: nu 

cum-va să fie cuvintul românesc bă - 

laur? 

Ca nume propriii topic, unele loca- 

lităţă, şi mai ales înălţimi, pârtă nu- 
mele Bălaur, bună-6ră dslul Bălaur 
în Tutova (Condrea, Dict. Geogr. 17), 
muntele Bălaur şi d6lul Bălăurel în 

Buzeii (lorgulescu, Dic. 18, 29) etc. 

A. Odobescu, Scrieri II, 186: „Când 
feciorul de împărat trecea pe dâlul 

Balaurului Wa-stânga Slănicului, le- 

ghi6na cea înfricoşată, cu o falcă în 

cer şi cu alta în pămînt,
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Şerpâtca cu soidil verdi, 
Să n'o vedi, 

Să n'o visedi, 

de grabă se .svărcolia, se pitula şi se 
afunda. pînă la gurile iadului, ca să n'o 
vedă vitâzul. vînător...“ 

v. 2, Bălaur.: 

Bălăură s. Balăură,s. f.;t. de Myih. 
pop.: dragonne, femelle du dragon. — v. 
1, Bălaur, 

Bâlă. — v. Băi, 

Bălăbân s, balabân (plur. bâlă.- 
bani, bălabană), s. m. ; t. de Zool.: Falco 
subbuteo, Falco albus, hobereau. Un 
fel de şoim mic, dar forte ret şi în- 
drăsneţ, 

Cantemir, Ist. ieroglif. (MSS. în Acaq. 
Rom. p: 16), enumără păserile rapaci: 
„precum iaste brehnac6, şoimul, uleul, 
cucunozul, coruiul, hirăţul, bălăbanul,.« 

Cuvîntul bălăban ca nume de pâsere 
sa păstrat într'un' joc copilărese din 
Ialomiţa: „cu fie-care vorbă arătând la 
unul din cei adunaţi: una-lana, şo ară. 
gana, șo păchița, măgăriţa, lanțura, 
parţura, corcodel, lişiţa, balaban,..& 
Th. Theodorescu, c. Lupşanu). 
Se pâte dice cu siguranţă ca bâlă- 
ban ne-a rămas moştenire delu Cumani. 
In limba cumanică (Kuun, Codex Cu- 
manicus p. 300): balaban „falco“, 
Cuvîntul însă trebuia să fi fost comun 
diferitelor dialecte turanice, de Gră-ce 
îl au şi Turcii: „balab an, nomâ'un 6- 
pervier ou faucon blanc ă tâte 6paisse“ 
(Barbier de Meynard). Apoi dela Tătari 
Vai căpătat Ruşii : Banat, cu același 
sens saii. cu cel apropiat de „falco la- 
nărius“, pe când la Poloni el a rămas 
numai cu sensul derivat de hărțăgos 
sai bătăuş: „balaban — ein Bisen- 

  

fresser, Bramarbas; batlabanski — 
eisenfresserisch“ (Linde). 

v. 2. Balaban.— Bălăbănesc, — Băld. 
bănos. — Blende: — Coruiu, — Șoim.... 

2, Bălăbân s. Balabân (plur. Bă. 
lăbănesci), s. m.; nom propre de fa- 
mille qui correspond au francais Hobe- 
reau. Fie ca poreclă personală, fie ca 
nume de n6m, Bălăban e destul de r&s- 
pândit în România, însemnând literal. 
mente „Şoiman“ sait „Şoimul6n“, fie 
ca voinic, fie cu o nuanță ironică de 
voinicos. 

Balada bucovinână „Ioviţă «:; 

Balaban şi cu Loviţă 
Ce'i este nepot de viţă 

Şi fecior de Novăciţă! 
Şi nepotul sei Ioviţă 

Bea paharul neurat, 

Sta la masă ne'nbiat ; 
Tară moşul Balaban, 

Carei bun de lartagan, 
Spre Ioviţă se ?ntorcea 
Și din guraşa îi gicea,... 

şi maj jos: 

Venia Turcii ca plâia, 
Tătari ca nisipul 

De-acoperiaii pămîntul ; 
Iar voinicul Balaban, 
Care'i bun de iartapan, 
De nime nu se temea: 
Vie! vie! tot qicea,., 

(Marian, Poes, pop. 1, 72, 84) 

Balada „Novac şi Balaban“, versi- 
unea muntână: 

Balaban se năcăjia, 

Mâna 'n buzunar băga, 

Buzduganul că scotea, 

In voinic că'l îndrepta: 

Mergea pe cer văjăind, 

Ca sfete Petre trăsnind... 

(Tara nouă 1887 p. 1%)



2975 BĂLĂBĂNELĂ 2976 

Cântec satiric din Moldova: 

Şi spre sat ati apucat, 
Şi la crîşm'aii alergat: 
— Măi I6ne Balabane, 
Scs! de-aprinde-o lumînare, 
Dă'mi rachiu de cinci parale... 

(Sevastos, Cânt. mold. 318) 

A se ved6 varianta bucovinână la 
S. F. Marian (Col. 1. Tr. 1882 p. 153). 

Despre un Balaban din timpul lui 
Duca-vodă, aşegat de'ntâiti în Moldova şi 
apoi dus cu negoţ la Lemberg în Galiţia, 
unde. a ajuns milionar, vorbesc Nicolae 
Costin (Letop. II p. 37) şi Ion Neculc6 
ibid. p. 246): „Alexie Balaban, negu- 
țitorul cel mare, carele ai avut şi 
câte-va bude în ţara Moldovei mai 
nainte...€ 

Dar familia cea mare boierâscă Bă- 
ldban, trecută tot din Moldova în Po- 

lonia, era în secolul XVI: „Balaban, 

Geschlechtsname einer beriihmten ade- 

lichen Familie im Lembergischen“ (Lin- 
de). Zubrzycki (Kronika Lwowa p. 172) 
arată că un Bâlaban trăia în Galiţia, 
pe la, 1482, iar un altul pe la 1461. 
Cuvîntul fiind de origine tătărescă, nu 
urmeză că acei Bălăbani să fi fost 
Moldoveni, ba nici măcar nâm unul cu 
altul, şi 'n ori-ce 'cas ei nu aveai a 
face cu familia curat moldovenescă 
Bălăban, din care era episcopul din 

Lemberg Arsenie Balaban şi fiiul sei, 

episcop ortodox tot la Lemberg, Ge- 

deon Bălaban, după care cât p'aci era 

să-i urmeze pe scaunul episcopal ne- 
potul sei Isaia Balaban (Zubrzycki, 
op. cit. 238), astfel că Bălăbănescii eraii 
să devină un fel de dinastiă bisericâscă, 
toţi Gmeni ambiţioşi, violență, iubitori 
de femei şi de vînătâre, mai mult sol- 
daţi decât călugări (cfr. Zegota, Pauli, 

StaroZytnosci galicyjskie, p. 41 — 3). 
„In genere — dice Wiszniewski (His- 
torya literatury polski6j t. 8 p. 267)— 

  

  

învecinata biserică moldovensşcă, care 
era. la mijloc între Polonia şi între 'Purco- 
grecia, exercită nu o mică înriurire asu- 
prabisericei rusesci din Polonia : atât Mo- 
vilă precum şi Balaban ai fost Moldo- 
veni.“ Bălăbdinesciă se aşedară în Galiţia 
de pe la 1520—80, grămădină o mare a- 
vuţiă, devenind nobili poloni şi câşti- 
gând atâta putere politică, încât la 
1549 Arsenie Balaban a apucat aşa, 
dicând cu da-sila scaunul episcopăl din 
Lemberg, şi tot cu d'a-sila, contra tu- 
turor adversarilor, şi-a apropriat apoi 
Gedeon Balaban. Despre unul din a- 
ceşti Bălăbănesci contimpuranul Pa- 
procki (ap. Linde, ad voc.) dice: „Ion 
Balaban nu aude, nu vorbesce, dar e 
un mare vitâz“. Se vede că îndiăs- 
n6la, ereditară în acestă familiă, pro- 
curase strămoşului lor porecla de Bă- 
lăban, adecă „şoimE. 

După numele personal Bâldban, un 
sat în Tutova se chiamă Bălăbă- 
nesci. 

Intro descriere a „moşiilor din Mol- 
dova“ de pe la 1850 (Codrescu, Buciu- 
mul 1875 p. 89): „Bălăbănescii,. 
la ţinutul Tutovei, ocolul Tirgului, mo- 

şie cu părți şi rădeşâscă, în care moşie 

are parte şi d-lui Slugerul Vasile Chiru,. 
care face schimb cu câţi-va rădeşi de 

acolo, anume capitanul Constantin, pol- 

covnicul Nicolai Balaban, capitanul Di- 
mitrie Taşcă şi preotul Scarlat Ba- 
laban... 

Sint și localităţi numite da dreptul 
Bălăban, între cai un munte în di: 

strictul Buzeii (Iorgulescu, Dicţ. geogr. 
18), o movilă în Ialomiţa; (Frundescu) 
etc. 

v. !'Băldban. — Bălăbănesc. 

Bălăbănelă (pl. bălăbâncli), s. f.; stat 
de celui: qui se dâmâne en luttant;: Si- 

nonim cu bălăbănire, care însă ex: 
primă acţiune, iar nu stăre, și cu
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substantivul bălăbănit. Degiabă a- 

tâta bălăbântlă sau bălăbănit, tot 

nu vei isbuti a scăpa. Priviam bâld- 

băntla sai bălăbănitul ş6recelui de 

a rumpe gratiile cursei. 

v, Bălăbănesc. 

Bălăbănesc (pâlâbănit, bălăbânire), 

vb.; ne pas rester tranquille, se d€- 

mener, faire des efforts en luttant, 

lutter contre quelqu'un qui est plus 

fort, s'acharner ă râsister. Se aude nu- 

mai sub forma reflexivă: a se bălă- 

băni. 
Laurian-Massim : „a se bâlăbăni=a 

se lupta cu ce-va mare şi grei, a se 

lupta cu ce-va mai pe sus de puterile 
sale: copilul se bălăbănia cu un petroiu 

de cinci ocăf. 
Constantin Golescu, Călătoria 1826 

p. 99: „nu ne face cinste să înşiruim 

pricinile, pentru care unele sate şi unii 

din scutelnici şi poslujnici oareş-ce să 

bălăbânesc în lume...“ 

A. Pann, ], 140: 

Aşa, cinstite părinte, stau şi mă mir ce 

Ă să fac! 

Căn loc să'mi mârgă "nainte, îm! sporesce 

ca la rac: 

Nu pociu de loc să leg dou, cuna mă dă- 
lăbănesc, 

Mal mă rup, şi mă sparg încă, în loc să mă 

mai cârpesc... 

Jipescu, Opincaru p. 16: „să se mai 
bălăbântscă ţăranu *n umbletili drep- 

tăţi, ali adevărului şi ali munci sterpe...& 

Basmul „Coman Vînătorul“ (Col. 1. 
Tr. 1882 p. 478): „Se sbătea strigica 

şi se frămînta ca să scape din laţ, cât 
un lucru mare. Duduia pămîntul şi se 

cutremura prejmetele de trântiturile ei, 

silindu-se să scape de mârte. Dară Co- 
man, încordându'şi tâte puterile, ţinu, 

şi ţinu bine, ochiul ce făcuse cu biciul 

în care era virît capul strigdicei, Se   

bălăbâniră ei, se smucia dinsa, Coman 

n'o slăbi nici în ruptul capului...“ 
Basmul „Voinicul cel fără de tată“ 

(Ispirescu, Legende p. 121): „Câte-va 

dile se bălăbăni ea aşa cu valurile a- 

pelor...* 

Cuvintul vine dela bălăban „fau- 
con“ şi însemneză literalmente: a nu 
se lăsa în luptă, a înfrunta chiar o 

putere mai mare, a se purta ca un 

şoim, | 
Cihac (II, 5) confundă pe bă/ăbânesc 

cu bălălăesc şi cu bănănăesc, 

traducând pe câte trele prin „balancer, 

brandiller, brimbaler“ şi trăg6ndu-le de 
o potrivă din rutânul valandati 

„brandiller, aller nonchalamment“. O 
asemenea etimologiă n'are trebuinţă 
de a mai fi combătută. 

v. !Bălăban. — Bălăbănos. — Bălă- 

ldiesc, — Bălăbun. 

Bălăbănesci.—v. 2-Bălăban. 

Bălăbănire | _,, Bătăbânesc. — 
Bălăbănălă. 

1-2Bălăbănit ). | 

Bălăbânos, -6să, adj.; ayant une 

expression ofiensive, ensanglantă, cruel, 

en parlant des yeuz. Ochii bălăbânoş, 
privirea bălăbânosă = ca la un bălă- 

ban, ca la un şoim gata de a sfăşia 
victima, 

Jipescu, Opincaru p. 94: „păru aspru, 
nedărăcit, şi 'ntr'una stă vălvoiu; ochi 
bălăbănoşi, gogonaţi, şi roşiţi d5 neo- 

dină or d răutate...“ 
v, 1 Bălăban. 

Bălăbun, adj. m.; „bavard, babil- 

lard, diseur de riens“ (Pontbriant). Cu- 
vîntul se găsesce numai la Pontbriant, 

de'mpreună cu derivatele : 

a) bălăbun6lă „bavardage, caque- 

tage, verbiage, commârage“ ;
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b) bălăbunesc „10. bavarder, ba- 

biller, dire des fadaises; 20. se tourner 
et se retourner dans sonlit sans pcu- 
voir dormir“ ; 

c) bălăbunire „action de bavarder, 
de babiller, de caqueter“ ; 

d) bălăbunitor „bavard, babillară, 
diseur de riens“. 

Pontbriant trage pe băldbun din 6a- 

ma6oanre, un cuvint care există în a- 

devă&r cu acelaşi sens în limba rusâscă ; 

dar întrebarea este: există re în a: 

devăr bâldbun la Români? Laurian şi 

Massim (Gloss. 46) afirmă că dînşii: 
„nici Pai aflat, nică Paii audit unde-va“. 
Eu însumi am putut constata că în 

Bucuresci o familiă pârtă numele Bă- 
labun, însă numai atâta. Cât se atinge 
de sensul „se tourner et se retourner 
dans son lit sans. pouvoir dormir“,  a- 

cesta aparţine învederat cuvîntului bă- 

lăbănesc: „asebălăbăni cu som- 

nul“, pe care Pontbriant nu'l cunâsce. 
v. 1: Rus. 

Bălăbunelă 

Bălăbunesc 

„—v. Bălăbun. 

Bălâbunire 

Bâlăbunitâr 

Bălăcăresc (bălăcărit, bălăcărire), 

vb.; gargouiller, dire ou faire des sale- 

tes, „baver = souiller par d'indignes pa- 

roles“ (Littr6). Lexicon Budan : „Mă bă- 
lăcăiresc = vorbesc spurcăciuni ; spurce, 

obscoene loquor. Bălăcăritură sai 

bălăcăriă=— obscoenum dictum, spur- 
ciloquium“. Laurian-Massim: „Precât 
scim noi din câte am audit din gura, 
poporului, acest verb îns6mnă : a um- 
bla cu mâna sai cu ciocul prin apă, 

şi mai ales prin apă necurată şi tinâsă, 
prin tină, prin noroiu: vedi cum ra- 

  

  

ţele bălăcăresc prin lac; nu lăsa copilul 

să bdlăcărescă în e6fa cu apă€. 
„A se bălăcări=—a se certa cu vorbe 

prâste; de ex.: ei se bălăcăresc ca ȚI- 
ganii“ (R. Simu, Trans, c. Orlat). 

Este invederat, că acest cuvint nare 

a face cu rusul Gaxarypars „jaser“ (Ci- 
hac), nici cu italianul baloccare 
„tromper- pâr des promesses“ (Lex. 

Pud.), ci este o formaţiune curat ro- 

mân6scă din bală „bave“, după cum 
ail observat/o deja Laurian-Massim, cari 

însă n'a explicat elementul sufixal. 

Bălăcăresc nu vine d'a-dreptul din 

bală, ci din derivatul bălăcesc, de 

unde sa născut de'ntâiu: substantivul 
bălăcăriă prin sufixul cel pejorativ 
-riă (=ar+iă), proprii tuturor dia- 

lectelor romanice, şi apoi de acolo ver- 

bul bălăcăresc. 

v. Băbăriă. — Jucăriă, 

Laurian-Massim .se 'nş6lă când înru- 
desc “pe bălăcesc şi pe bălăcăresc 

cu balegă, despre a cărui origine cu- 

rat turanică noi am vorbit la locul sei, 

v. Baligăi, — Băldicesc. 

Bălăcăriă (plur. bălăcără), s. f.; 

devergondage, langage obscene, injure 

sale. Lex. Bud.: „Bălăcăritură sai 
bălăcăriă = obscoenum âictum, spurci- 
loquium, 

v. Bălăcăresc. 

Bălăcărire 

—V. Bălăcăresc. 

-Bălăcărit 

Sie N aa 

seur d'obsesnit6s, d'injures sales“ (Pont- 
briant). 

v, Bălăcăresc. 

N ae 

Bălăcăritură, —y. Băldcăriă,
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Bălăcenu (plur. Băâldceni), n. pr. 

pers. m.; ancienne famille noble va- 

laque. Bălăcen însemneză: „om dela 

Bălaciu“. Bălăceni îşi trag originea, 
anume din satul Bălaciu în Teleor- 

man şi nai a face de loc cu Transil- 

vania, de unde ar fi: dispuşi a'i aduce 

şi pe dinşii partisanii fantasmagoriei 

despre descălecarea Românilor din Fă- 
găraş. 

Amicul mei d. St, Grecânu mi-a 

pus la disposițiune o genealogiă a Bă- 

ldicenilor, scrisă cam pe timpul Zaverei 
de cătră episcopul Iosif Argeşiul, ca- 

rele dice acolo: „Acâstă funiă a. n6- 

mului boerilor: Bălăceni mi-au spus'o 

răposatul şătrar Ioan Bălăcenul sin ră- 
posatului pitar Hriz6 Băâlăcenu“. Ge- 
nealogia în cestiune sau „funiă'a n: 

mului“ este atât de interesantă, nu 
numai prin cuprins, dar chiar şi prin 

formă, încât noi nu ne sfiim a o re- 
produce mai jos în fac-simile. 

După acestă genealogiă, întemeiată 

pe documente de familiă, punctul de 

plecare al Băiăcenilor este un Constan- 

tin: „pă acest Costantin îl arată ]sto- 

piseţu că au fost căpetenie înpreună 
cu alte 2 căpetenii ai oștilor Mircii- 

vodă 'Cozilanul, care ati domnit la anul 
1887“. Ce fel de l6topiseţ?—nu 

scim. Fijul lui Constantin se numia 

Dragomir; fiiul acestuia purta de tot 
neobicinuitul nume de Giaicu, asupra, 
căruia cată să ne oprim o clipă. 

Giaicu Bălăcânu fiind numai a 
doua, generaţiune după fundatorul Con- 

stautin, cată să fi trăit puţin după 
anul 1400. In dialectul bulgăresc din 

Diulgher, în care ne întimpină unele 

elemente lexice curat: românesci fârte 

interesante, bună-6ră kal „cheval“ în 
loc de bulgarul koni, sai mînţ 

„raison“ pentru bulgarul um, înve- 

derat din pluralul român minţi (de 

exemph în: bagăţă minţile în 

  

  

cap, l-ai furat minţile etc.) — în 
acel dialect giaicu (yaiky), cu fi: 

nalui -u cel flexionar românesc, vrea 

să dică „prâtre“, „egetmennk“ (Gepuuk 
t, XI p. 185). Noi ne credem a fi în 

drept de a conchide de aci, cumcă în 

graiul românese din Muntenia de pe 

la 1400 cuvintul giaicu_ însemna 

popă. Albanesce se aude de asemenea 

în dialectul din Scutari giacue „cleric“ 
(G&. Meyer, Etym. Wtb. d. alb. Spr. 

80). Forma românscă giaicu şi acea 

albanesă giacue sai desvoltat am- 

bele printr'acelaşi fonetism gi = di, 

dar fie-care pe o cale independinte, din 
termenul grec eclesiastic: d.dxovog, 
duduos „diacre“, de unde—printr'un 
alt fonetism şi cu o altă nuanţă de 

sens— s'au născut polonul şi bohemul 

Zak „6colier, studiant“ (Linde). Genea. . 
logia .Bălăcenilor ne restituă ast-fel o 

vorbă, perdută din graiu, dar tot-o-dată 
prin ac6stă vorbă se confirmă pănă la 

un punct porţiunea cea veche din a- 

câstă genealogiă, de vreme ce un nume 

ca Giaicu nu putea să fi fost inven- 

tat sau imaginat. Giacu Bălăcenu se 

traduce prin: „Popă Bălăcenu“. Fosta, 

el popă în realitate saii numai prin 

poreclă? acesta este o cestiune secun- 
dară. 

Filul lui Giaicu se chiăma Ne: 

delcu, formă slavică pentru numele 

„Dominic“, şi avea boieria de vornic. 
După cercetările d-lui St. Grecânu, a- 

cest vornio Nedelcu cu soţia sa Ana 

ai fundat în Bucuresci. biserica Sf. 
Gheorghe-vechiu la anul 1492, iar por: 
tretele aminduror soţilor s'ar fi aflând 

la mănăstirea Tismâna. Fiiul lui Ne- 

delcu şi nepotul seii, Moşul şi Spata, 
ai fost de o potrivă spătari. Spata a 

avut doi fii: pe Dragomir şi pe. Badea. 

Posteritatea, celui de 'ntâiu e lăsată la 

o parte, ca ce-va, necunoscut, şi genea- 
logia urmeză înainte numai cu linia
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lui Badea, al căruia nepot de fiiu, nu- 

mit de asemenea Badea, este un per- 
sonagiu istoric forte simpatic din epoca, 
lui Mateiu Basaraba. 

Bălăcenii aii fost, pare-ni-se, cel den- 
tâiu n6m boieresc din România, care 
a căpătat dela Austria, adecă dela aşa 
numitul pe atunci „Sacrul Imperii“ 
titlul de „Graf“ (Sulzer, Gesch. d. trans- 
alp. Daciens, III, 164; Engel, Gesch. 
d. Wal. II, 84) şi Va românisat forte 
ciudat, întroducând în graiu un noi 
cuvînt: Conteş, format din amalga- 
marea latinului „comes“ cu italianul 
„conte“. Deja la 1654 se citesce în 

cronica mpntenâscă un „conteş Bă- 

lăcenul“ (Şincai, Chron. III, 68). Acest 

„conteş“ nu este alt cine-va decât al 
doilea Badea, ajuns mai tărdii mare- 
vornic (Arch. ist. IL. 60). 

Pe când era încă numai „căpitan“, 

Badea Băldcenu își căştigă porecla de 
Ugurelul, fiind-că în interval ce-va ca 

de 24 re, „o di şi o n6pte“, el ajun- 
sese călare dela Bucuresci la Iaşi cu 
o scris6re dela Domnul muntenesc Con: 

stantin Basaraba cătră Domnul mol- 

dovenesc Stefan Gheorghie, o scrisre 

prin care a scăpat de o mârte sigură, 
pe fraţii Toma şi Iordache Cantacuzi- 
nesci. Şi— dice Ion Neculce (Letop. II 
p. 207)—,-aii pus Muntenii nume de 
atunce Uşurelul, care după aceea multă 
milă aii avut dela Cantacuzinesci“. 

Călătoria căpitanului Badea este o 
adevărată minunăţiă pentru acele tim- 
puri: el trebuia să fi schimbat pe drum 
o mulţime de cai, „cai de olac“ după 
cum se qicea pe atunce, și nu putea 
să se fi odihnit o singură clipă. 

v. Olac, 

La 1678, în bătălia dela Hotin între 
Turci şi între Poloni, când Domnul 
moldovenesc Stefan Petriceicu a trecut 
în partea regelui Ion Sobieski, printre   

mulţă boieri moldoveni era şi Muntânul 
conteş Bălăcenul, adecă „Uşurelul“, 
care s'a distins şi de astă dată, pur- 
tându-se în luptă forte vitejesce (Şin- 
cai, III, 113). 

Cronica, moldovenâscă a lui Amiras 
(Letop. III p. 146) dice: „Multă vărsare 
de sânge s'aii făcut, şi care [Ture] scăpa 
din şanţuri, din Nistru nu scăpa, far 
care scăpa şi din Nistru, din oastea 
ce era în ceea parte nu scăpa, că era 
mulţi şi de-ai noştri amestecați cu 
Leşii, si Bad6 Bâlăcenu Contoş, de” 
omoria de mai nici unul n'aii scăpat...“ 

Acelaşi cronică dă lui Badea Bălă- 
cenu epitetul de: „tălhar rău“, un e- 
pitet care pare a fi în legătură cu 
epizodul povestit de cronica muntenâscă 
(Magaz. ist. V, 1083): „Badea Vornicul 
Bălăcen în zilele lui Antonie Vodă ai 
ucis nişte neguţitori Moscoviţi, îm- 
preună cu carii era şi călugări merși 
pentru milă la Mosc, pre toţi omorîn- 
du'i cu o soţie a lui ce'l chiema Buta, 
averea, le o ai luat...“ 

Despre fiiul vornicului Badea, vel-aga 
Constantin Bălăcenu, ginerele lui Şer- 
ban-vodă Cantacuzin şi cel mai învier- 
şunat dușman al lui Brâncovan, vor- 
besce pe larg Engel (Gesch. d. Wall. 
I, 336—42). Nu numai cronicele mun. 
tenesci se ocupă de el, dar şi letopi- 
seţ;ele moldovenesci ; însă nimenea nu] 
caracteris6ză, mai nemerit ca Ungurul 
Cserei (ap. Şincai ad ann. 1690), care”! 
cunoscuse personal. Constantin Bâlă- 
cânu vroia cu ori-ce preţ să ajungă 
Domn în Târa-Românâscă, şi credea, că 
va put6 să reuşâscă cu ajutorul Au- 
striei, pe care cu acest scop o îndemna 
să ocupe România. Adevărat boier, el 

“era forte ambițios, dar şi forte vitez 
tot-o-dată. In lupta contra 'Turcilor, în 
care l'a vădut însuşi Cserei, neminea 
nu s'a bătut mai bine decât Bălăcenu, 
care a şi cădut acolo cu sabia în mână,
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şi numai mort a încăput apoi în mâ- 
nile Brâncovanului. 

Ion Neculce, Letop. Ilp. 262: „Aga 
Bălăcenu at perit în războiu; Gar ai 

perit şi Sarascherul Turcesc, că Pai 

lovit un glonţ, tocmai în gură. Zic că 
la acel războiu să fie fost mai mult 

izbănda despre partea Căzacilor Brăn- 
covanului, cărora le era cap un Mol- 

dovan anume Costin Căpitanul de Foc- 
şani feciorul Nenului. După ce ai aflat 
Brăncovanul Vodă pe Aga Bălăcenul 
mort în războiu, trimesui-aii capul la 
Bucureşti de Vai pus într'un prepelâe 
în mijlocul ogrăzii lui, de i-ai şezut 
vrun an capul în prepelâc, şi ai în- 
vățat de i-ai răsipit şi curţile şi ograda 
de aii rămas numai jărişte...« 

Ca, mai tâte vechile n&muri boieresci, 
Bălăcenă aveaii şi ei o Cronică a ţe- 
rei, compilată într'adins pentru dînşit 
şi conservată în familiă. Acâstă Cro- 
nică, cunoscută sub numele de Bălă- 
cen6scă, se începea cu anul 1629 şi 
se termină cu 1724, vorbind despre Mol- 
dova şi despre 'Ţâra-Românsscă tot-o- 
dată. O Bălăcâncă, care trăia la Viena, 
a împărtăşit'o la 1770 vestitului Sa- 
muil Clain, dela care a căpătat'o apoi 
Şincai, iar dela acesta Engel (Gesch. d. 
Wall. II p. 84). 

In tot cursul epocei fanariotice, Bă- 
lăcentă represintaii în România, politica 
austriacă, din causa căriia a perit în 
tortură sub Mavrocordaţi Ion Bălăcenu, 
fiiul lui vel-agă, Constantin (cfr. Engel, 
II, 12), iar în secolul nostru a suferit 
sub Caragea-vodă un alt Constantin 
Bălăcenu,. 

Ion Ghica, Scris6rea, III: „(Caragea) 
era neîmpăcat cu boierii cari, nevoind 
a fi instrumentele hrăpirii lui, îi făcea 
vre-o împotrivire, saii chiar vre-o sim- 
plă observaţiă. Ast-fel, pe Banul Con- 
stantin Filipescu La, ţinut dot ani la 
moșie, la Bucov, cu pază de Arnăuţi;   

pe Banul Grigore Ghica la ţinut doi 
ani închis în casă, oprit de a vede faţă 
de om; pe Vornicul Constantin Bălă- 
cânu, de care se temea fiind-că acesta 

avea relaţiuni de familiă la Viena, a 
trimis surghiun la Castoria...& 

Este de observat în genealogia de 

mai sus a Bălăcenilor, că cele trei fiice 

ale lui I6n Bălăcenu, nepote ale vesti- 

tului Constantin vel-agă: Maria, Ilinca 

şi Smaragda, sînt numite Nemţ6i- 

cele, fiind-că erai crescute la Viena, 

Marca Bălăcenilor presintă un scut 
împărţit în două câmpuri printi'o fă- 

şiă de aur, pe care figureză trei săgeți 

roşii aşedate ca, o stea exagonă: pe 
câmpul de sus, argintiii, este vulturul 

muntenesc pînă la picidre, cu crucea 
în cioc, tâte negre, având d'asupra din 
drepta sârele şi din stânga luna, am- 
bele roşii; pe câmpul de jos, albastru, 

în mijloc un leii întreg în picidre, cu 

cumpăna într'o labă şi cu sabia gâlă, 
în cea-laltă, iar în arâpta, la marginea 

inferidră a scutului, o apă de argint; 

capul leului, ca şi al vulturului, e în- 
tors spre drâpta, 

  

D'asupra acestui scut este uquila 
imperială austriacă, cu o corână con- 
tală. 

Intru cât titlul de conte al Bălăce,
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nilor nu e fantaştic, nu este fantastică 
nici acestă marcă nobilitară, care cată 
să le fi fost confirmată de cătră Curtea 
din Viena. Noi credem însă că emblema 
cea, veche, curat românâscă, a Bălăce- 
nilor ai fost numai cele- trei săgeți 
dela mijloc, cătră cari ei îşi vor fi a- 
daos apoi pe leul cel justiţiar, adecă, 
cu spata și cu cumpăna, stând în faţa, 
apei, ceea ce parea simbolisă, puterea 
lor lîngă Dunăre în districtul 'Teleor- 
man, şi *n sfirşit, mai tărdiii, ca semn 
de alianţă cu familia domnitâre, s'a 
suprapus o parte din marca, Ţerei-Ro- 
mânesci. 

Agă Constantin Bălăcînu este un 
personagiu epic în poesia poporană. 
D. P. Gilortânu (Lumina pentru toţi, 
III, p. 70—-72) a publicat o baladă în- 
titulată: „Aga Bălăcenu“, despre care 
dice că a cules'o dela lăutarul 16n 
Ştirbu Purcel din Budesci, bătrân de 
70 de ani, iar acesta o învăţas6 în co- 
pilăriă dela tatăl seii lăutarul Gheorghe 
Ştirbu de peste Olt. Balada se începe 
aşa : 

Pe luncile Ciamriului, 

La poiana mărului, 

Intre Clejani 

Şi ?ntre Bucşani, 

S'a 'ntâlnit sa 'ntâmpinat 

Doi Domni cu două oști: 

Da pe nume cum îi chiamă? 

— Este Aga Bălăcânu 

Cu Costandin Brâncovânu. 

Frângea Aga, Bălăcenu 
Pe Costandin Brâncovânu, 

Când fu s6rele colea, 
Strigă Serafim Paşa: 

„Boeri! cine so afla 

Şi s'o adevăra, 
Să taie pe-Aga Bălăcânu? 

Cu Bânia să măresc, 
Cu bani mulţi să'! dăruese“, 
Nimenea nu se afla, 
Nici un boer s'adevăra ; 
Se afla căpitan Costin, 

" Agăl Bălăcinu fin. 
La Domniă se ducea 

  

  

Şi din gură cuvinta: 

„Ai, Dâmne măria ta, 
Să-mi dăruesci Bănia 

Că o să-mi! stric năşia“. 

Domnul dacă audia 

Bănia că-i jurula. 

Atunci căpitan Costin, 

Agăi Bălăctnu fin, 

A lui cal că 'ncăleca 

Şi în 6ste se ducea... 

Să se noteze concordanța acestei ba- 
lade cu relaţiunea de mai sus a cro- 
nicarului Neculcea, după care princi- 
pala causă a înfrângerii lui agă Bălă- 
cenu a fost tocmai un căpitan Co- 
stin: „Costin Căpitanul de Pocşani 
feciorul Nenului“. 

Balada, descrie apoi vitejia. lui Bără- 
cenu: 

Nu mi'şi taie cum se taie: 
Stai Tătar şi Turci tăiaţi 

Ca şi snopii seceraţi... 

In sfirşit căpitanul Costin îl înşslă 
şi] ombră prin trădare, de aci îi taiă 
capul şi: 

La Domniă se ducea, 

Sus pe scară se urca 

Şi din gură cuvinta : 

„Ai, Dâmne, măria ta, 
Să'mi dăruesci Bănia, 

Că mi-am stricat năşia“, 

Domnia dac'audia 

Paime la obraz punea, 
La trei câsuri cuvinta: 

„Bată-to malca Precista, 

Sa-ţi dăruesc 'ei Bănia, 

Că ţi-ai stricat năşia ? 

Tu ai tălat pe naşu-to, 
Mâne “i să tal şi capul mei!“ 
Chip la gâlat că făcea, 

-Capul lui Costin tăia, 

Este fârte curios că întrun cântec 
poporan tocmai din' Bucovina un „Con- 
stantin Bălăcenu“ ne 'apare ca un fel 
de Don-Juan, care scâte fetele din minţi:
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„ Costanţine Bălăcere! 
Cu dulci ochi şi dragi sprâncene 

"Şi cu -gura ca de miere, 
Vin la mama de.mă csre. 

„De m'a da, de nu m'a da, 
Serie îm carte că-s a ta... 

Pe ferâstă m'oii fură, 

Şoiu veni la dumia-ta... . 

Pe ferâsta cea din jos, 
Costantine cel frumos ; 

Pe ferâsta cea din faţă,. 
„ Costantine chică crâţă: 
Chică crâţă cât un smoe, * 

“ Gura ta de busuioc; 
Chică crâţă mărunţele, 

Gura ta de viorele... 

(Marian, Poes. pop, II, 156). 

Să se 2 observe însă. că în văriantul 
sucevân al acestui cântec ne întimpină 
Bălăşel în loc de Bălăcân: 

Constantine Bălăşele, 
Vin” la mama de mă cere... - 

(Şedăt6rea 1893, p. 137). 

Vom termina printr'o caracteristică 
generală a Bălâcenilor, pe care o dă 
un cronicar muntenesc duşman al lor: 
„Bălăcenu Costandin, acolo la Braşov 
şezând, îi umbla mintea lui ceia ce cu 
vrednicie socoti că este, însă se în- 
şela ca un Bălăcen, că Bălăcenăăi tot; 
d6-una își întindea mintea după 
nişte păreri nebune, adecă după 
vitejii“ (Magaz. istor. YV p. 103). In 
epoca Brâncovanului, care deschide pe 
acea, fanariotică, „vitejia“ începuse deja 
ă fi privită ca o „părere nebună! 

V. Boier.— Bălaciu. — Bălaş. — Teleor. 
man... 

"Bălăceni.—v. Bălăcenu. 

*Bălăceni, n. pr. plur. top.: an- 
cien nom d'un village en Moldavie. In 

"Dicţionarul geografic al districtului Ba- 
câ de d-na Racoviţă (p. 111, 458), ni 
se spune că a treia parte din actualul 
sat Ripile, în plasa Tazlăul-de-i “Jos, „era 
numită în vechime Bălăcenii; aci se 
află o cetate pe drepta Trotușului, ale 

41,169. III. 

  

  

  

cării urme se văd încă şi adi. Poporul 
dic> că aceste întăriri ai fost făcute 
în timpul resboiului dintre Nemii şi 
Turci, pe când cătanele nemţesci pur- 
taii părul făcut c6dă, întocmai ca: fe- 
meile : Nemţii cu - câdă“. Apoi d-na 
Racoviţă ne mai spune că Bălăcânul 
se numesce un „d6l în plasa Bistriţa- 
de-sus, de pe marginea comunei „Buda 
spre comuna Buhuş“. In lista „moşii- 
lor din Moldova“ cam'de pe la 1850 
(T. Codrescu, Buciumul, . 1 p:. 89) 
satul Bălăceniă e pus în districtul “Tu- 
tovei, nu în al Bacăului. D. Radiun 
(Judetul Bacâii p. 612).nu vorbesce de 
loc despre Bălăceni. Se vede a fi o în- 
curcătură, pe care noi lăsâin so des- 
curce alţii. Numele Bălăceni. în Mol- 
dova, ba încă „în vechime“, ar fi ce-va 
interesant, care s'ar explica: 

saii prin migraţiunea, vre-unei ra. 
mure a familiei hoieresci Bălăcnu 
din Muntenia ; 
"sai prin faptul că numele personal 
Bălaciu a existat şi la Moldoveni, 
bună-6ră în vechiul pomelnic al mănă- 
stirii Bistriţa din Moldova (Mss. în A- 
cad. Rom. f. 62): „Aasapa. Baaaua, 
Ilxpacka. Ierpa...& 

v. Bălaciu.— Bălăcenu. 

Bălăcesc (băăcit, bălăcire), vb. ; 
gargouiller, patauger, patrouiller. Poie- 
nar-Aaron-Hill: „Gargouiller =a gâl- 
găi,a borborosi, a bălăci, a bul. 
buca, se dice de copii mici cari se 
jOcă în apă. — Patauger=a bâlăci în 
noroiu, a se tăvăli în noroiu. — Pa- 
trouiller=—a  bălăci cu mânile sai în 
alt chip în apă murdară“. 

Laurian-Massim : „Rațele bălăcesc în 
lac; copilul bălăcesce în apă; nu beţi 
apa din păhar, ci numai vă jucaţi şi 
bălăciţi în ea; să fi vEdut cum băiatul 
se juca şi bălăcia în albiă, când lam 
scăldat“, 

28
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Costinescu: „A băldci=a spălăci, 

a lincări cu mâinile în apă necu- | 

rătă; a se muia, a se tăvăli în no- 

roiu, în glod; a se scălda, a se îmbăia 

făcând nebunii“. 

A. Odobescu, Scrieri III p. 157: 

„Pare că văd colo pe un biet vînător, 

bondoc şi pântecos, bălăcind ca vai ae 

dinsul, pe plâie şi pe slâtă într'o luncă 
noroi6să,,. 

Delavrancea, Trubadurul p. 204 : „co- 
piil, desculți şi numai în cămăși gr6se 
şi ridicate pînă la burta, lor, doldoră 
de prune şi de mere, bălăciaii prin şu: 
viţele de apă...“ 

Pasmul „Brâsca ţest6să“ (Ispirescu, 
Legende p. 34): „Ajungând la, marginea 

eleşteului, se aşedă şi el acolo jos, și 
privind cu nedomerire, ia aşa numai 

ca, să, dică şi el că face ce-va, bălăcia 

cu nu6ua prin apă, şi făcea haz cum 
săriaii stropii de apă, când o lovia...“ 

Ghicitârea despre „Luntrea“ (G. D. 
T., Poes. pop. 233): 

Am o rață: 
Cu ciocul bălăcesce, 
Cu c6da primitesce... 

„Când rațele bălăcesc în apă, poporul 
crede că este a plâiă“ (V. Popas, Co- 
vurluiu, c. Siobodia-Conachi). 

Fiind-că Bulgarii au şi ei verbul ba.- 
lakam „gargouiller“,. Cihac (Il, 6) a: 
firmă că dela dînşii Vaii luat Românii, 
în loc de a constata pe vice-versa, de 
vreme ce bulgăresce acâstă vorbă nu 
are absolut nici o etimologiă slavică. 
Laurian-Massim ai observat deja legă- 
tura între bălăcesc şi între bale; dar 
n'aii explicat elementul sufixal -c-. Bă- 
lăcesc nu vine d'a-dreptul din bale, 
ci din forma verbală băl, întrebuin- 
ţată mai mult în compusul îmbăl 
„salir, remplir de bave“. Din băl se 
formeză, bălăcesc întocmai ca, din spăl   

—spălăcesc, pâte chiar prin ana 
logiă formală cu acesta din urmă, de 
care se apropiă şi prin sens. 

v. Bald.— Bălăcăresc. — Imbăl. — Spă- 
ldicesc. 

Bălăcesci. —v. Bălăcescu. 

„Bălăcescu (plur. Bălăcesci), n. pr. 
pers. m.: nom d'une famille noble va- 
laque. Este patronimicul din numele 
personal Bălaciu. 

La 1787 egumen al Hurezului era 
Dionisie Bălăcescul (Cond. Mss. Arch. 

Stat. din Buc,, f. 270), care era fiu al 
„Fotei căpitanul Bălăcescul“ şi frate 
cu „Mariia jupânâsa dumnâlui Iane 
Dâmbovicânul vel clucer“ (ibid. f. 560, 
cfr. f. 710 b). 

Nu scim, dacă din aceiași familiă era 
poetul Constantin Bălăcescu din dilele 
n6stre, cel cu: 

Iea'ţi căciula, fâtul mei... 

Din patronimicul Bălăcescu se for- 
meză, prin plural numele topic Bălă- 
cesci, după cum se chiamă un sat 
în Gorj (Frundescu). 

v. Bătaciu. 

Bălăcire (pl. bâlăciri), s. f.; Vinfin. 
de bălăcesc pris comme substantif: 
action de gargouiller, pataugement, pa- 
trouillage. Sinonim cu bălăcâlă, de 
care se deosebesce numai prin aceea că 
exprimă o acţiune, iar nu o stare. 

Costinescu: „Bălăcâlă sai bălă- 
cire= fapta d'a bălăci; spălatura, 
scăldătura migălsă a unui vas în upă. 
murdară ; scăldătură nebunatecă în 
apă. 

Pasagiul din A. Vlahuţă: „Ce sar- 
bădă bâlăcire într'o mlaștină de con- 
venţii şi de etichete ridicole“, la Fr. 
Dam: „quel triste pataugement
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dans un marâcage de conventions et 
de ridicules: 6tiquettes“. 

v, Bălăcesc. 

”Bălăcit, -ă ; le part. pass de bă. 

lacesc pris comme adjectif: patrouill;, 
gargouili6. Apă bălăcită de rațe. Copii 
bălăciţi în noroiu. 

v. Bălăcesc. 

2-Bălăcit, le part. pass6 de bălă.- 
cesc pris comme substantif: patau- 
gement. Sinonim cu bălăcire, bălă- 

c6lă, bălăcitură: atâta bălăcit prin 

apă li sa urit şi copiilor; prâ-mult. 
bălăcit. 

v. Bălăcesc. 

Bălăcitură (pl. Bălăcituri), s. f.; pa: 

taugement. O nuanţă mai deminutivă 
decât în sinonimii bălăcire, bălă- 
c6lă, bălăcit. Spune copiilor să se 
lase de bălăcitură şi să 6să din apă. 

v. Bălăcesc. 

Bălăciţa.—v. Bălaciu. 

Bălăciuşcă, s. f.; t. famil.: boisson 
trouble. Se dice cu despreț la vin, ra- 

chiă saii altă băutură tulbure, literal. 
mente: bălăcită. 

Jipescu, Opincaru p. 161: „Când să 
firşesc aci, îmi făcu argatu semn să 
ghii să 'mbuc ce-va. Şi hincă mă aflu 
co bălăciuşcă, ţoiu 45 rachiă în mână, 
să bâi din plin. E! Noroc bun, hine!...% 

v. Bălăcesc. —-uşcă. 

Bălăiei | 

| „—v. Băldnel, 

Bălăică | 

Bălăi€lă. — v. Bălăiesc.   

Bălăiăsc (bilă, bălăire), vb.; sali- 
ver, 6cumer de colăre, Pontbriant tra- 
duce pe bălăiesc prin „gronder, bou- 
gonner“, Laurian-Massim se 'nş6lă qi- 
când că, acest cuvint nu se află, decât 
numai la Pontbriant. A bâlăi însem- 
n6ză literalmente a scâte multe bale 
din gură, a spumega de mâniă sai de 
furiă. 

Cronica muntenâscă din timpul lui 
Brâncovân (Magaz. ist. V p. 106): „[Ra- 
dul postelnicul Golescul] mergând Pau 
găsit pre Haisler turburat de dă- 
lăiă şi mănios ca pre un urs îm- 
puşcat, şi nică cum nu se apropiă de 
vorba, luă,..* 

Din bălăiesc se formză substantivii 
bălăi€lă, bălăire, bălăitură, bă- 
lăit, tâte cu diferitele nuanţe ale sen- 
sului „spumegare de miniă sai de 
furiă“, şi adjectivul bălăit, de exem- 
plu: „vorbe bălăite=cu spume la 
gură, 

La Dr. Polyzu în los de bălăiesc este 
„bălesc=geifern, speicheln“, pe care 
noi nu lam găsit în graiu saii în tex- 
turi. 

Sufixul -ăesc în băldiesc dă acestui 
verb un caracter onomatopoetic, 

v. Bală. — Băluiesc, — -desc. 

Bălăior s. bălăor, -6ră, adj.; blonă. 
Sinonim cu bălan şi cu bălaiu, dar 
mai desmierdător, fiind format prin su- 
fizul deminutiv -or. Variantul mai obici- 
nuit bălăior vine din bălaiu, iar va- 
riantul mai rar băldor din bălan, ca 
„bătrăor“ din „bătrân“, „gălbăor“ din 
„galbăn“, „rumeor“ din „rumen“ ete. 
Se întrebuinţâză numai despre 6meni, 
şi mai ales femininul bălăioră despre 
femei, nici o dată despre animale. Prin 
expresiunile „puica bălăioră“ sai „că- 
pridra bălăidră“ se înţelege tot-d'a-una 
o fstă,



2997 BĂLĂJOR. | 2998 

I. Văcărescu p. 550: - 

Eşti tainic'a vieţii fldre, 

Cu cosiţe bălăidre; 

Spune-mi, draga mea, n'ascunde 
Pe ce ţărmuri, pe ce unde 

S'află unul care are 

Cu temeiu încredințare... 

Mal adesea faţa bălăidră se însoţesce 
cu păr galben. 

Balada „Păunaşul codrilor“: 

Pe cel d6l, pe cel colnic, 

'Trece o puică gun voinic, 

Puiculiţa bălăidră 

Cu cosiţa gălbidră.., 

Doină muntenâscă: 

F6iă verde ş'o crăiță, 
Am. avut d'o puiculiţă, 

Puiculiţă bălătră 
Cu cosița gălbidră, - 

Dar duşmanii mt-o luară... 

(G. D. T., Pves. pop. 82) 

Colindă muntenâscă: 

O domniţă smedidră, 

Copiliţă, bălăidră 
Ce nici ride, nici nu jocă, 

Ci plânge morte să'şi facă, . 

„P&r galben dărăpănână, 

Paţă albă sgăriind... 

(bid. 319). 

Bălăior însoţit cu rumen: 
Doina, ardelână „Gelosia“ : 

D'al lua o bălăidră, 
Bălăidră, rumeidră, 

Dar'ar Dumnegei săţi mâră!... 

(Bibicescu, Poes. pop. 84). 

Doină din Banat: 

Frungă verde sălcidră, 
Am avut o bălăiiră 

Cu numele Măridră, 

Cu ochi! de porumbidră 
Şi cu gura rumeidră.,, 

(Hodoş, Poes. pop. 101).   

O fâtă bălăidră este pentru Român 
idealul frumusrţei femeiesci. 

Doina ,„Haiducul“ : 

Nu mă mai mină la sapă, 
Că prâ e cu buza lată, 
Bat'o pustiia s'o bată, 

Şi ml-e frică 

Că mă strică; 
Mină-mă la vinătâre 

După fete bălăidre.., 

(6. D. T., Poes. pop. 290 

Balada „Fagul Miiului“: 

Nuntă mare se *ntocmesce, 

Vestea 'n lume se lăţesce 

C'a fost Vodă ?n vînătâre 
Ş'a vînat o căpridră, 

Căpridră bălăidră 
Ce-a luat. de soţidră... 

(Ibid. 509), 

Colindă muntenâscă : 

Sfînta cruce că'şi făcea 
Şin vînat că mi'şi pleca: 

Vînătâre 

*nsurătâre 
După fete bălăsăre... - 

(Ibid. 72.) 

Doina „Barbu“: 

— Ce caţi, Barbule, la noi? 

Nu sînt fete pe la vot? 
— Ba sint, da's cam mititele, 
Nu mă pot Iubi cu ele; 

La voi sint mai năltişore 

Şi de chip mal bălăidre: 

Mi le-ai făcut Dumnedeti 

Tocmai de pe placul meiă!... 

(Alex , Poes. pop. 2- 335). 

Doina „Puica bălăioră“ : 

Frungă verde sălcidră, 

Puiculiţă bălăidră, 

Tu nai tată, et n'am mamă, 

Amiîndol sintem. de-o samă... 

(bid. 242).
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Cântec din Bucovina: 

Copiliţă bălăidră, 

Ce-ai cercat pe la isvâră? 

AI dus apă la viței 
Şi guriţă la flăcâi.. , 

(Marian, Poss. pop. II, 934). 

Doină Gin Ard: 

Foiă verde sălcicră! . 
Aoleo, malcă, mă d6re, 
-M8 dore la inimidră 

Cam augit astă-s6ră 
Că drăguțul mei se 'ns6ră 
Şi “Si lea una băldidră, 
Darar Dumnegei să mâră!... 

(Bibicescu, Poes. pop. 79). 

Variantul Bălăor: 

Balada „Blăstemul“ din districtul 
Sucâva: 

Voinicel tras prin inel 

Şi cu trupul supţirel, 

Copiliţă bălădră 
Cu cosiţa gălbidră... . 

(Şegăt6rea 1893 p. 5). 

Cântec din Moldova: 

La Cristesci între hotară 

Cânt'un cuc de se omâră 

Pentr'o puică bălădră; 

La fântâna din răzoră 

Bei voinicii de s'omră 

Pentr'o putcă bălădră... 

(Sevastos, Cânt. 49). 

Insoţirea cea aprâpe stereotipă a 

noţiunii bălan cu noţiunea fru- 

mos în estetica n6stră poporană, ne 

pare a nu fi fără legătură cu originea, 
naţionalităţii române din cele doue ele- 

mente constitutive fundamentale : ele- 

ment italic şi element tracic. Texturile 

antice sînt unanime a constata, că ve- 
chii Traci, ca şi Germanii, erati blondi, 

ba încă se deosebiaii de Germani prin 

culdrea roşietecă, adecă auriă a păru-   

lui. Aceste texturi sînt adunate de 
Diefenbach (Vâlkerkunde Osteuropas p. 
110), unde noi vedem pe Traci „rrod- 
Govs“, „ăovYoouc“, „flavos“. „Omnes în 
Thracia ru b ri procreantur“, dice Ju- 
lius Firmicus -în secolul IV. Romanii 
şi Grecii observaii acâstă particulari- 
tate tocmai pentru că la dînşii, în Ita- 
lia şi 'n Elada, 6menii bălani for- 
maii o excepţiune, marea majoritate 
a ginţii greco-italice consistând âin 
6cheşi. In prima epocă a plămă- 
dirii naţionalităţii române, întru cât 
legionarii veniaii din Occident fără ne- 
veste, sub-stratul etnic se compunea 
mai cu samă din femei dacice, adecă 
din fermei blonde. De aci idealul cel 
blond al frumuseţei femeiesci : bâldioră, 
pe când la bărbat idealul de frumu- 
seţă preşintă un amestec de păr ne- 
gru cu mustâţa galbenă, ca în admi- 

rabila baladă „Miedra“ : 

Musteci6ra lui 

Spicul grâului, 

Perişorul lui 

Pâna corbului... 

Vom mai indica aci, ca obiect de 
cercetare pentru viitorul etnolog ro- 

mân, următorele doue fenomene, asu- 

pra naturei cărora noi din parte-ne ne 
abţinem de a ne rosti: 

a) ochii verqi la Români, ca şi 
los 0jos verdes la Spaniol, sînt pri- 

viță ca o trăsură de frumuseţă femeâscă, 

ceea ce ni se pare a fi străin Germa- 

nilor şi Slavilor, la cari nici nu există, 
vre-un termen pentru acest fel de 

ochi ; 

d) în regiunile teritoriale apărate de 

ingrediente medievale turanice, nai cu 

deosebire în: Oltenia și la munte, aprâpe 
toţi copiii, pină la o virstă destul de 

înaintată, sînt forte blondi, cu păr 
galben şi chiar albuiu, care mai tărgiii 
se închide, se întunecă, devine „cha-
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tain fonc6“, iar nu se conservă des- 
chis ca la Slavi şi la Germani. 

v. Băl.— Bălaiu. — Bălan... 

Bălăire 

„— Băldiesc, 
Bălăit 

Bălăitor, -6re, s. et adj.; „gron:- 
deur, bougon“ (Pontbriant). — v. Bă- 
liiesc, 

Bălăitură. —v. Bălăiesc. 

Bălălă€lă s. bănănăelă (plur. dă- 
lălăieli, binânăieli), s. £.; action de 
brimbaler, de vaciller, de chanceler, 
fig. action de flâner. „Băldlăclă sai 
bănânăclă = bălălăire, bănănăire, 
mișcarea într'o parte sai alta a limbii 
clopotului sait a altul ce-va asemenea“ 
(Costinescu). 

v. Bălălăesc. 

Bălălăesc (bălălăit, bâlălăire) s. bă- 
nănăesc (binănăit, bănănăire), vb.; 
brimbaler, balancer, vaciller, fig. flaner, 
perdre son temps. Se întrebuinţeză de 
o potrivă ambele forme, cea cu ], şi 
cea cu n, | 

Poenar-Aaron-Hill, la cuvintul „brim- 
baler“: „a, bălăldi, a bănănăi= se dice 
despre clopote când le trage prâmult“, 

Laurian-Massim: „Bălălăire=a mişca 
într'o parte și într'alta, a clătina, a 
agita, a leg&na, se dice mai ales de 
clopote şi de corp: ce băndnăesci aşa 
din cap şi din mâni? ţine'ţi capul şi 
nu'l tot bănănăi; vegi cum bânănăesc 
clopotele...“ 

Alexanări, Chiriţa în Iaşi, act II 
sc. 4: 

„Chiriţa: Iaca ţuţutanu. Şi-a pus 
livr6oa. Ian să videm, bine-o lucrat'o 
jidanu ? 

„Feciorul: M& cam stringe la câte - 
şi 'n spate, 

  
  

  

„Chiriţa: Da ce vrei? Să bă/ălăesci 
ca într'un sucman ?... Aşa "i moda ?n 
Eşi...& 

A. Vlahuţă, Nuvele p. 122: „tăn- 
tâna părăsită, o grâpă astupată cun 

maldăr de spini, asupra căriia a-jale 
scârțiia, băldlăind în bătaea vîntului, 
cumpăna ce tot se.mai ţinea, pe cră- 
cana unei furci butucâse...* 

Ibid. 198: „Se clătina pe picidre, 
capul îi bândnăia pe umeri, braţele "i 
curgeau moi şi grele d'a-lungul tru- 
pului...* 

Delavrancea, Paraziţii p. 200: „gros, 
roşu-verduiu ca un ficat, şi fără gât, 
cu ochii umflaţi şi. repedi, mânile îi 
bânânde în tâte părţile...“, unde forma 
bânănăe presupune un verb de prima 

conjugaţiune (v. Bâlbdesc). 
Acelaşi, Trubadurul p. 90: „Stoma- 

cul a rişnit o di întrâgă, gura a cle- 
vetit, picidrele ai purtat greutatea 
trupului, mâhnile ai -bănănăit...* 

Ibid. p. 169: „se pleca de mijloc, 
bănănăia cu mâinile moi în jurul tru- 
pului...* 

Frasa adusă de d. Dam6: „bânănă- 
iati d'a'ncâtelea, celuiţi de rachiii=—ils 
titubaieut ă, qui mieux mieux, ivres 
d'eau-de vie“. 

Sensul figurat, de „flâner“ apare mai 
ales în substantivul bălălaii, despre 
care a se vede la. locul sei. 

Cihac (Dict. II, 5) confundă pe băld- 
lăesc sai bănănăesc cu verbul bălă- 
bănesc, care se deosebesce cu totul 
prin sens şi prin origine; apoi îl pune 
între „6l6ments slaves“, trăgânâu'! din 
rutânul valandati „brandiller, aller 
nonchalamment, rusul valan ditisja 
„lambiner, chipoter“, -mai. grămădind 
alăturea pe balbesi „flâneur“, bo. 
lobanii „farceur“ etc., cari nai a 
face nici unul cu altul, nici tâte la un 
loc cu vorba cea românâscă. 
„O etimologiă seri6să este indicată de



3003 BĂLĂNCĂNESC 3004 

Laurian-Massim (Gloss. 47): italianul 
ballicare, vechiu frances balloyer 
=—a se mişea încâce şi 'ncolo, spanio- 

lul balear = vînturare, care pâte 

veni din ballare = săltare“, cătră 
cari să mai adăogâm âdialectalul co- 
masc şi piemontes bală, bală „va- 

ciller, branler“ şi portugesul baltar 
„agiter, brandir“. Prin urmare, ca şi 
românul balancă sai balangă cu 

verbii bălăncăesc şi bălăngănesc, 
bălălăesc se trage d'a-areptul din tul- 
pina rustică curat romanică ball, care 

însemnă .„s'agiter, hermuschwingen“ 

(Kârting, Roman. Wtb. 96). In dâlă- 
lăesc reduplicarea —1%1ă — se datoreză 

sensului celui onomatopoetie al .cu- 

vîntului, ca. şi sufixul -ăesc sai 
-ănesc, despre care a se vea la lo- 

cul sei; iar forma cea neorganică, 
bănănăesc vine prin propagina- 

țiune nasală din prototipul bălălă- 

nesc, care este un simplu variant 
al lui bălăldesc, întocmai ca în „bom- 

bănesc=—bombăesc, „cloncănesc=elon- 

căesc“, „grohăneşe = grohăesc“ etc. 
v. -ăesc. — Balancă. 

Bălălăire s. bânănăire (plur. bă- 
lă/diri, bănănăiri) ; Pinfin. de bălălă- 
ese ou bănănăesc pris comme sub- 

stantif: action de flâner. Sinonim cu bă: 
Iălă6lă şi cu substantivul bălălăit, 
tâte exprimând de o potrivă acţiune, 
nu stare, de vreme ce însăși noțiunea 
acestui verb însemnâză numai mişcare, 
Băldlăirea clopotelor. Bâlăldirea mâ- 
nilor, 

v. Bălălăesc. — Bălălăelă. 

1- Bălălăit s. bănănăit; le part. 
pass6 de bălălăesc ou bănănăesc 
pris comme substantif: action de brim- 

baler etc. Bălălăitul clopotelor. Bănă- 
năibl mânilor. 

„V, Băldlăire,   

2-Bălălăit ş. bănănăit, -ă; le part. 
pass6 de bălălăesc ou bănănăese 

pris comme adjectiv: brimbalant, va: 
cillant, chancelant. In loc de adjectivul 
bălălăil, teoreticesce corect, se între- 
buinţeză mai mult în graiu forma ge- 
rundivală bălălăind: clopotul bălă- 
lăind, brațele bălălăind. 

v. Bălălăese, 

Bălălâu (pl. bălălâ)), s. et adj. m,; 

1% balangant, vacillant, chancelant;; 
2% flâneur. 

Primul sens este cel fundamental, 
cuvîntul fiind o formaţiune substanti- 
vală din verbul bălălăesc prin su- 

fixul augmentativ pejorativ -âii, ca 

în „molâi“, „țingâi“, „lingă, „lă- 
lati“, „fătălaiu“ ete. 

I. Crengă, Poveşti 1 p. 322: „Ivan 
atunci se 'ntârce iar cu faţa 'n jos, 
cu capul bălălâi într'o parte, şi iar cu 

picidrele afară...* 

Laurian-Massim : „ Băldlâi = care 
bălălăesce, şi de aci==care'şi perde 
timpul cu nemicuri, un perde-vâră, 
un bate-poduri“, 

- Alăturea cu bălălâi ar trebui să e- 
xiste o formă bânănâi, pe care însă 
noi n'0 găsim indicată nicăiri, 

„v. Băldldesc. —-dă, 

Bălămă.—v. Balama. 

Bălăncănesc s. bălăngânesc .s. 

bălăngăesc (bălăncănii, bălâncănire ; 

bălăngânat, bălăngănire ; bâlăngăit, bă- 

lăngăire), vb.; sonnailler, tinter. Deri- 

vat din balancă sai balangă prin 

sufizul cel onomatopoetic -Hesc= 
-ănesc, 

Jipescu, Opincaru p. 154: „Mai trecu 
ce trecu, ş'apăi augi bălâncănindă un 

clopot dă aci6ie...“, unde este de ob- 
servat gerundiul cu -nă, întrebuin-
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tat pe alocuri de ţeranii noştri, întoc- 
mai ca la Macedo-români. 

v. Balancă, — Bălăngăit. — Bălâlăesc. 

Bălăne!, bălănică, adj.; blondelet. 
Deminutiv desmierdător din bălan, 
întrebuințat despre Gmeni şi despre 
unele animâle domestice, mai ales însă 
forma cea feminină. 

Jipescu, Opincaru p. 100: „Dinsa e 
femee naltă, bălănică, grăsulie...* 

S. F. Marian: „Bâlânică, bălăidră, 
bălăică, nume de viţică, care aruncă 
în galben“. 

v., Bălan. 

Bălănesci, n. pr. top. Numele pro- 
pri al unor sate, plural din Bălă- 
nescu, care este o formă patroni: 
mică din Bălan. 

Bălănescii sat pe Tutova sub Ste- 
fan-vodă la 1443 (Ulianitzki, Marepia- 
AS AIA ncropin, p. 61). 

Despre Bălănescă din districtul N 6mţ, 
C. Negruzi, Scrisrea I: „Să nu trecem 
cu nebăgare 'n sâmă pe lângă Bâlânesci. 
In iazul acesta, precum odinidră în făn- 
tăna Ipocreni, ades se scaldă Musele...« 
Şi n notă: „Pe atunci locuia acolo pri: 

" etenul nostru fabulistul A. Donici“, 
v. Bălan, 

Bălănescu. — v. Bălănesci, 

Bălăngăăsc ) 
„—Yv. Bălăncânesc. 

Bălăngăire 

Bălăngăit, le part. pass6 de bă. 
lăngăesc pris comme substantif: 
tintement. Sinonim cu substantivul 
bălăngăire, dar mai energic. 

Delavrancea, "Trubadurul p.:155;: par 
fi dat şi cai şi căruţă numai să nu se 
desparţă de Irina, care”! privi pînă îl 
perdu din ochi într'un nor. de praf şi 
întrun dălăngăit depărtat de clopote... “ 

Ibid. p. 259: „Cine n'ar fi ascultat 

  

    

cu plăcere: întârcerea vitelor dela pă- 
şiune cu dălăngăitul lor depărtat, cu 
strigătele flăcâilor perdute de orăcăitul 
brâscelor gălăgi6se ?...% 

v. Bălâncănesc. — Balancă, 

Bălăngănesc 

:, — Bălăncănese. 
Bălăngănit | 

Bălănică. — v. Bălănel. - 

Bălăriă (plur. bălără), s. f.; gazcn, 
mauvaise herbe, sorte de bruşăre corn- 
mune, endroit couvert de ' mauvaises 
herbes. Nu e sinonim cu burueân ă, 
care are tot-o-dată sensul special de 
„ierbă de 16c“ şi care nu exprimă ca băld- 
riă noţiunea de o colectivitate de ierburi 
netrebuinci6se, un spaţii acoperit cu 
mai inulte asemenea, ierburi. 

Doina „Frate răsneţ“: 

lar acum, de când nu vii, 

Au crescut tot bălării, 
Că de când ne-al părăsit, 
Bucuria mi-a lipsit... 

(6. D. T., Poes: pop., 288; cf, Alex. 280), 

A. Pann, Moş-Albu, ÎI p. 12: 

Să *] ascundem, dice altul, utte acol 
vedeţi, — . 

Şi ducându'], a băgară în bălării prin 
scăeţi. 

Acelaşi, Povestea vorbei, III, 44: 

C'alta e mirosul fl6rei 

Ş'alta este al putorel, 

Alt miros dă florăria 

Şalt miros dă bălăria..., 

unde locuţiunea este dată ca prover- 
bială. 
-_P. Ispirescu, Sn6ve p. 49: „Am au- 
dit adi 'pe stăpânul viei gicând: M&, da 
ce mare a crescut bâlăriele astea. Săp- 
tâmâna, viitâre am să pui s'o sape...“
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“Jipescu, Opincaru p. 72: „nimini nu 
porneşte g6nă 'să starpâscă mălura, 
măzărichea, neghina, dări, pălămida, 
ghimpi şi mătrăguna...€ 

A. Odobescu, Scrieri 1 p. 148: „În 
întrul curţii buriana crescuse naltă, 
şi abia se mai zăria în fund o gr6pă 
adâncă şi mare, astupată p'a-locuria cu 
surpături de zid, printre cari resărise 
boziile şi bâlărije; atâta mai r&mă- 
sese din falnicele case ale vornicului 
Socol...“ 

Delavrancea, Paraziţii p. 299: „în 
faţa şedlei o veche şi murdară, piv- 
niţă, plină cu gunoiu ; în jurul caselor 
o curte mare cu bâlăpi,..& 

A. Vlahuţă, Nuvele, p. 192: „Casa 
de istov năruită ; nu se mai arăta pe 
locu'i decât un morman înecat în bâ- 
lără,...« 

Derivaţiuuea din slavicul EHIAR, 
Bitanie „planta, herba“ (Cihac, Dict. II, 
7) ni se pare a fi singură admisibilă, 
Cuvîntul slavic a fost cunoscut în ve- 
chiul graiu romănesc şi fără sufixaţiu- 
nea cea, curat romanică pejorativă -riă. 
Aşa la mitropolitul Dosofteiu,  Syna- 
xar 1683, ghen. 13 f. 260 b: „la nal- 
tele vărvuri a munţâloră au sosât Şi 
a pustiei nevoit bărbătiaşte răbdând, 
vara pălitii, iarna de răcâla şi de ger 
căznitii, iară hrana âi era samorasle 
bâlii, băutura cu măsură... “, unde 
baliă „Srhă“ este preces de adjecti- 
vul de asemenea slavic samoraslă 
pcrescătore de sine, sălbatecăi. Sar 
pute, negreşit, ca la mitropolitul Do- 
softeiu acest băliă să fie un slavism 
numai literar,. adecă nestrăbătut în 
popor. Chiar atunci însă originea vor- 
bei bălăriă ar remân6 tot slavică, cu 
simpla deosebire că Românii vor î 
amplificat din capul Jocului” pe împru- 
mutatul byli cu sufixul -riă, prin 
care -se exprimă + Că adunătură de ce- 
va reij, i   

v. : Burudnă. — -riă, — Samorastă. 

Bălătuş. — y, Bălătuşa. 

Bălătuşe!, s. m.;? Nu putem pre- 
cisa nici sensul, nici originea acestui 
cuvînt, care ne întimpină în ghicitârea 
din Ardâl despre „Părul, fruntea, ochii, 
nasul, gura şi barba“: ! 

Am o pădurice, 
Din jos de pădurice 
Am 9 poeniţă, 
Din jos de poeniţă i 
Am doi luceferei, ( 
Din jos de doi luceferei | 
Am o ţarcă spurcată, 
Din jos de țarcă spureată 
Am 0 m6ră ferecată, 
Din jos de moră forecată 
Am un bălătuşel, 

(Tribuna din Sibiă, 1885 p. 98, 

unde bălătuşel corespunde cu barba. 
Bălătuşel este învederat un al doilea 

deminuțiv din bălătuş, care elîn- 
suşi deminutiveză, pe bălat. Dar ce 
să fie acest bălat, care nu însem- 
D6ză; „barbă“, ci numai o caracteri- 
s6ză printr”o comparaţiune? După cum 
părul e „pădurice“, fruntea — „poeniţă“, - 
ochii — „luceferei“, nas — „tarcă“ şi 
gura— „moră ferecată“, tot aşa barba, 
sai mai bine bărbia, este „un bă- 
lătușel“. 

Incă o dată:? 

Bălățăsc.—v, Măr. 

“Bălăură.—v. Bătură. 

Bălbăiăre) 
Baâlbăiat | „— vw. Bălbăese, 
Bâlbăiu | 

Bălbăesc (Pălbăit, bălbăire). s. bal. 
băiu (bălbăiat, bâlbătare), vb. ;  bâlbu- 
tier, bâgayer, bredouiller. A'găn găni. 

PE 

„8 fe 
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A vorbi peltic. A vorbi cepelâg. A 

se încurca în vorbire. „A pronunţa 

re ca copiii ce abia învâţă- a vorbi“ 

(Laurian-Maşsim). 

Jipescu, Opincaru p. 153: „îşi lea 

căciula or pălăriiea din cap, fac trei 

cruci, bâlbâiesc câte-va cuvinte dă ru- 

găciune şi apăi iear o aşază pă cap...“ 

Ibid. p. 110: „Ferâscă sfântu! bâ/bâi 

Rumânu...* 

Ion Ghica, Scris6rea XIV: „Bălbăia 

zapciul somnoros şi speriat, nu sciea 

unde să se ascundă de frică.“ 

Pe cât timp în limba latină există 

absolut cu acelaşi sens balbus şi 

balbutire, este mai mult decât cu- 

ri6să încăpăţinarea lui Cihac (II, 7) de 
a slavisă cu ori-ce preţ pe românul 

bălbăesc, trăgându'l din paleo-slavicul 

EhBA4lă „blaesum esse“ şi din diferite 
forme neo-slavice, cari tâte sînt fone- 

ticesce mai depărtate decât cea latină, 

de unde bălbdesc vine d'a-dreptul prin 
sufixul nostru cel onomatopoetic -ăesc. 

Cihac nu uită sinonimul bălbuţesc, 

aprOpe identic cu latinul balbutio, 

dar contestă pur şi simplu întrebuin- 

ţarea lui în: popor, deşi acâstă între- 

buinţare este forte -reală la Românii 

din Ard6l. Apoi pe cel-lalt sinonim de 

aceiaşi origine: bolborosesc, asupra 

căruia noi vom vorbi pe larg la locul 

sei, Cihac ([I, 21) îl trage 6răşi dela 
Slavi, dar de astă dată. nu din smeax, 

pe care'l înlocuesce prin bulgarul bri- 

bori. Este învederat că bâlbăesc, băl- 

buţesc şi bolborosesc, cătră cari 

se mai adaogă bălbut, bălbutez, 
bălbos, t6te necunoscute lui Cihac, 

formeză la Români o singură familii, 
lexică, al cărila membri nu se pot des- 

bina, unii de alţii şi nu pot fi despăr- 

ţiţă de latinul balbus. Intru cât, acest 

balbus represintă el-insuși o tulpină 
onomatopoetică indo-europeă, din care 
derivă de asemenea sanseritul bar. 

BĂLBĂILĂ: 
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baras şi grecul faefagos (Curtius, 
Griech. Etym. * 290; Corssen, Krit. 

Beitrăge, 385), tot pină acolo se urcă 
şi unele din formațiunile slavice cele 
citate de Cihac, nu tâte însă, căci din- 

sul după obiceiu grămădesce şi aci sub 

o singură rubrică o mulţime de lu- 

cruri disparate; dar pentru Români în 
specie, în ori-ce cas, este importantă 

numai filiațiunea cea directă, care ne 

duce la latinul balbus, iar nică decum 

lu filiaţiunile cele laterale ante-latine. A 

procede ca, Cihac, este ca și când ar 

susţine cine-va că românul „ochiu“ 

nu vine din latinul „oculus“, ci din 
slavicul „oko“. Negreşit, nemine nu se 

îndoesce că cuvîntul slavic şi cuvîntul 

latin sînt fraţi din punctul de vedere 
cel indo:europsii ; însă cuvîntul româ- 

nese în parte n'are nevoe de a ui- 

mări acea frăţiă, mulţumindu-se cu 
sorgintea cea immediată latină. 

Cei mai mulţi verbi cu -ăesc pot 
fi scurtaţi în -Aiu pentru a a tul. 

pinei o nuanţă mai energică, trecând 

astfel din a patra în prima conjuga. 
țiune : 

băzăesc — bâzăiu, 

ghiorăesc —ghiorăiu, 
scărțăesce — șcârţătu, 

fâlfăesc — fâlfăiu, 

găfiesc — gâfâiu, 

pipăesc— pipăiu, 

sbărnăesc — sbârnăiu etc. 

Tot aşa în loc de bălbăesc o formă 
mai energică este bâlbăiu. 

La Cantemir însă, Ist. Ieroglif. (Mss. 
în Acad. Rom. f. 124): „la virstă bru- 

die, la limbă bâlbăe, jigăniuţa acesta 

tuturor în ştire a fi să cade...“, bal: 

bălu este un adjectiv cu sensul de 
bălbăit. 

v. -desc.— Bălbăilă, — 12:35 Bălbăit... 

Bălbăilă, s. m.; type de băgue, type 

de bredouilleur. La Cihac: „bâibăiă,
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băgue, bredouilleurt, ceea-ce se exprimă, 
prin simplul bălbăit, pe când dăl- 
băilă se formeză, din bălbăese cu a. 
cel sufix-ilă, care dă tot-d'a-una no- 
ţiunii cuprinse în tulpina cuvîntului o 
nuanță de ce-va tipic sai legendar. Toc- 
mai de aceea, formațiunile cu -ilă n'a 
plural. 

Un bălbăilă este nu numai un bă]. 
băit, ci anume un bălbăit cunoscut 
tuturora, devenit așa dicând prover- 
bial, după cum un „surdilă“, chiar. la 
Cihac (L, 271), este nu numai „Ssourâd“, 
ci „sourdaud“. Bă/văilă se deosebesce 
dară atât de bălbăit, precum şi de 
bălbăitor, bălbos, bălbut. 

LA Bălbăesc. —ilă, 

Bălbăire (plur. bâlbăiri), s. f; Pin. 
fin. de bălbăesc pris comme substan. 
tif: action de bâgayer, b6gaiement. Fap- 
ta de a bălbăi. Sinonim cu bălbă- 
6lă, bălbăitură şi cu substantivul 
bălbăit, 

v. Bălbăesc. 

1 Bălbăit,-ă, adj.; qui băgaie, 
qui bredouille. se întrebuinţeză mai 
mult substantival. Versul din Emi- 
nescu: 

Bălbăiţă cu gura strâmbă... 

e tradus de d. Dame: „des bredou:- 
illeurs ă la bouche torse.“ 

v. Bâlbăuld. — Bălbăitor. 

“Bălbăit, s. n. ; Dâgaiement, bre- 
douillement. Bătbăitul unui copil. Băr- 
băitul unui străin, care n'a învățat 
încă limba ţerei, 

v.  Bălbătire, 

> Bălbăit, adv.; en bredouillant, 
en bâgayant. Cepel6g. Peltic. Bal. 
buţesce. 

P. Ispirescu, Sn6ve p. 19: „bietul 

  

  

preot nu că nu sciea să citescă; vor. 
bia cam bălbăzt, şi se temea să nu 
ridă lumea de el... u 

v. Bălbăesc. — Cepeleg. 

Bălbăitor,-6re, subst et adj.; qui 
b&gaie, qui bredonille. Sinonim cu aq- 
jectivul bă lbăit, 

Cantemir, Ist. Ieroglif. (MSS. în 
Acad, Rom. p. 316): „Acmu în vârsta, 
caria mă aflu, nu numai a grăi, ci nici 
a asculta cuvinte bălbăstoare nu prii- 
mese... 

v. 1 Bălbâit. 

Bălbăitură (plur. bălbăituri), s. f;; 
bredouillement, bâgaiement. Sinonim 
cu Dălbădlă, dar cu o nuanţă de- 
minutivală, | 

Cantemir, Ist, Ieroglif. (MSS. în 
Acad. Rom. p. 263): „Prin multă 
vrâme nu cu puţină dosadă bălbăeturi 
şi buiguituri ca acâsta dela Ha- 
meleon ascultând, mai mult al mai 
răbda nu putu...“ 

v. Bă!băesc.— Bălbădlă,. — -ură, 

Bâlbos, -6să, adj. ; bâgayant, br6- 
douillant. Cu labialisarea lui dă în 
bo, acest adjectiv s'a conservat la Ol: 
teni în numele satului Bolboşi în 
Gorj (Frungescu, Dicţ. top. 53), dar şi 
mai bine, fără labialisare vocalică, în 
numele personal Bălbos€. | 

Act oltenesc din 1642 (Cond. MSS. 
a mănăstirii Vieroş, f. 85, în Arch. 
Stat. din Buc), pintre mai mulţi bo- 
ierinaşi: „i ot Berivoeşti Bălbos6...% 

Bălbos, amplificat din balb (us) prin 
sufixul -o s, nu însemnâză tocmai „bă- 
gue“ saii „brâdouilleur“, ci mai mult 
penclin ă brâdouiller, ă bâgayert. 

y.: Bălbăesc. - Bălbut. 

Bălbut,-ă, adj.; qui bâgaie, qui 
bredouille, Formă ardelensscă, trecută
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în Dicţionarul lui Bobb din 1822: „bal- 
but = balbus“. Bălbut este format din 

balb(us) prin analogiă cu „limbut“ 

(ital. linguuto, provenţ. lengut) din 
„limbă“, 

v. Bălbuţesc. 

Bălbutare 

Bălbutez „—v. Bălbujesc. 

Bălboaţ 

Bălbuţesc (balbuţit, bălbuţire), vb. ; 
bâgayer, brâdouiller. Nu se deosebesce 

prin sens de bălbăesc. Cihac credea 

că acest cuvint se află numai în Dic- 

ţionarul Budan, pe când el se găsesce 
mai de'nainte în al lui Bobb: „bălbu- 

biesc=balbutio“ şi în cel manuscris al 
lui Budai-Delânu (MSS. în Muz. istor. 

din Buc.); „bălbuţescu=stammeln, stot- 

tern, lallen “, In Dicţionarul Budan 

se aduce şi o formă scurtată: bălbuţ;, 

corespundătâre lui bâlbăiu din băl- 

băesc. Apoi la Bobb se mai daii ca de- 

rivate: substantivul bălbuţitor „bal: 
bus“ şi adverbul bălbuţesce „bal: 
bute“. In fine, Budai-Del6nu mai are 

forma bălbutezu cu infinitivul băl- 

butare. Este învederat că tâte aces: 

tea se urcă de o potrivă, direct .saii 

indirect, la latinul balbutire, italie- 

nesce balbutire, balbettare şi 

balbuzzare, în vechea francesă bau- 
beter. 

v. Bălbăesc, — Bălbut. 

Bălbuţesce | 

Bălbuţire „—v. Bălbufesc 

Bălbuţităr | 

1Bâlc (plur. bâlcuri), s. n.; bâlcă, 
bâucă (plur. bâlce, bătice), s. f.; vallse 
€troite et marâcageuse dans les mon: 

tagnes. Se apropiă prin sens de va-   
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găună, dar într'o regiune muntâsă 

sai pădurosă și într'un loc mocirlos. 

Cihac ([[,714) traduce pe bâlc prin „fla- 

que, mare“, fără altă lămurire, numai 

pentru a'1 pute înrudi ast-fel cu alba- 

nesul pelk „flaque, 6tang“, cu turcul 

bal&yk şi cu maghiarul balkâny „ma- 

rais“, cari nici ele nu se înrudesc unul 

cu altul şi dintre cari, după cum vom 

ved6 mai jos, numai termenul cel un: 
guresc are a face cu românul bârc; 

apoi tot de acolo Cihac truge numile 

proprie personale şi topice Bălcescu 

şi Bălcesci, cari derivă învederat 
prin sufizul patronimic -escu din nu 

mele propriii Balc (v. % Bale, p. 2381), 

cu totul de o altă origine. 

Hotărnicia moldovenâscă din 1644 

(A. LR. 1. p. 87): „...culme dâlului 
Bânilă pănă întrun ştejar unde am 

aflat boorul vechiu şi de acolo tot 

culm în jos păn'trun plop întru ca- 

rele am aflat boorul vechiu şi pân în 

băicul lui Balhic, şi apucă chicorul âin 
mijloc şi pogoară în gura părăului ră- 
chiţii,..“ 

Intr'o urare de colăcăriă din dis 
trictul Suceva: 

A trimis carăle în jos la Hărlâi 

Şi au fost drumul răi: 

Au fost drumul grunduros 

Şi au picat buţile din car jos, - 

Şi au umplut fundurile 

Unghiurile, 
Şi a6gele 

Prel6gele, 
Şi cercurile 

Bâlcurile ; 

Au rămas o buticică ol6gă 

Dintrun fund şi o d6gă.. 
(Şedătârea 189% p. 38). 

Intr'o povestire ţerănâscă tot de 

acolo (ibid. 1895 p. 112): „lon Ungu- 

renu, tatăl lui Gheorghe Ungurânu, 

săpând nu de mult în dâmbul dela 

Gheorghe Suliţă, ca să astupe un băârc, 

a dat peste o grâpă arsă,..“, unde e-
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ditorul explică în parentesi pe bâle 
prin lac. 

Forma, feminină bâ/că ne întimpină 
în terminologia, topică a unor locali: 
tăţă (|. Ionescu, Agricultura din Putna 
p. 471); iar forma bâică se aude în 
grau la Munteni tocrnai cu sensul de 
mai sus al lui bâle, 

„Cuvîntul bâzăcă, pronunţat şi b-aică, 
însemn6ză în regiunea Muscelului o 

adâncătură strimtă între dsluri aco- 

perite cu păduri, tot-&'a-una cu sensul 

de loc reii; de ex.: a dat în bâzică, a 
întrat în bâdică, se dice vorbindu-se 
de un om care a condus căruţa într”o 
ast-fel de văgăună“ (prof. M. Vlă- 
descu). ” 

Cu același sens noi am audit băică 
în districtul Olt. 

Românul bâ/c, bâlcă, bâtică este înve- 
derat acelaşi cuvint cu rutânul balka, 
Baaka, „vallon“, „Niedrrung, Thal in der 
Steppe“ (Zelechowski, Ruth. W'b. 1,11), 

Cuvîntul există şi 'n unele dialecte ru- 

sesci cu sensul de „văgăună într'o pă- 
dure“: „Gazka=—oBpart 85 mEcy“ (Onze 
oGnacraaro cnoBapa, 1852 p. 6),iar mas- 
culinul balkan, Gazkans, însemn6ză 

acolo o vălcică aședată la mijloc între 

un 061 şi o pădure (ibid). Să obser: 

vâm că şi la Români amplificatul 
bălcan este un nume de munte în 
Gorj, al unui alt munte în Vâlcea, al 

unui sat în Nemţ. După Szinnyei (ap. 

Gr. Moldovan, Ungaria 1893 p. 286) 
dela Români ai luat Ungurii cuvin- 

tul balkany saii balkân „mocirlă, 

loe apătos care în vreme ploi6să e ca 
un lac“, provincialism întrebuințat 
numai în părţile Ungariei cele înveci- 
nate cu elementul românesc. 

Se nasce acum întrebarea: Gre Ro- 

mânii ai luat pe bâlc (bâică, bâtică) 

dela Buteni ? sau nu cum-va vice. 

versa ? 

Matzenauer (Cizi slova p. 103) con:   
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stată că rutânul balka „vallis an- 
gusta“ nu e de loc slavic, ci cu cer- 
titudine străin: „bez pochyby cizit. 
Nică românesc însă, adecă romanic sati 
tracic, el nu este, ci cată să fie şi la 
noi un termen imprumutat. Conside- 

rând teritoriul pe care se aude acâstă 

vorbă, teritorii ocupat întreg într'o 

epocă din vâcul de mijloc de cătră 
nemuri turanice, mai ales de Pece- 

negi şi apoi de Cumani, ni se- pare a 

fi mai mult decât probabil că Româ- 
nii, ca şi Rutenii, Va căpătat d'o 
potrivă dW'a-dreptul dela vre-o seminţiă 
turcă; şi atunci ni se explică în ace- 

laşi timp termenul orografic Balcan 
din Bulgaria, care nici antic nu este, 

nici slavie, fiind curat turcesc: „Der 
Name Balkan ist tirkiseh und be- 
zeichnet einfach ein Gebirge“. Acest, 

pasagiu din Jiretek (Gesch. d. Bulg. 

6) trebui rectificat întru cât-va. Tur- 

cesce balqan însemnâză nu un munte 

în genere, ci în specie: „chaine de 
montagnes escarpâes“, iar balqgan- 
lyk „pays couvert de montagnes es- 

carpâes et bois6es“ (Barbier de Mey- 

nard). Sensul fundamental al tulpinet 
balc este „rîpă“, de unde apoi în- 
tun mod firesc s'aii desfăşurat atât 

sensul de „vale între munţi“ saii „vale 
între păduri“, precum şi acela de „loc 
acoperit cu munţi şi păduri ripâse“, 

In forma bâzică=—bâlcă este intere- 
santă trecerea lui 1 în 4 (4), un cas 

forte rar în fonetica română, dar nu 

fără exemple, bună-6ră „piiă = lat, 
pila,“ | 

Deminutivul dela bâlcă este bălcu- 

ţă, după cum se numesce o localitate 
în Putna ; iar din masculinul bâlc se 

form6ză augmentativul bălcoiu, nu- 
mele unei insule dunărene în dreptul 
Calafatului (Frundescu). 

v. Coman,
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2- Bâlc, n. pr. pers. m. O formă, 
scădută din vechiul nume românesc 
Balc, deminutiv din Bale. Ea ne în- 
timpină în Pomelnicul mănăstirii Bis- 
triţa din Moldova, în partea cea din 
secolit XV —XVI (MSS. în Acad. Rom., 
f. 60 bis): „Ilominn Foenoan Acura 

path CROHk haka, Oroawpa, Gogia, 

doynua, Pomana...“ 
v. 2 Bale. 

Bălcân | 

,.—v. Băle. 

Bâlcă 

Bălcesci. — v. Bale. 

Bălcescu (plur. Bâlcesc)), n. pr. 

pers.; nom d'une famille noble valaque. 
La feminin Bălcâscă. Literalmente, 

Bălcescu însemnâză : din n6mul lui 

Balc. Bălcescii sînt o mică familiă 

boier6scă de peste Olt, pe care a ilus- 

trat'o unul Qin membrii sei: vestitul 

istoric Nicolae Bălcescu, fiiul pitarului 
Barbu Bălcescu. Despre Nicolae Băl- 
cescu a se veds stuăiul d-lui Gr. 'To- 

cilescu în „Columna lui Traian“ 1875 

p. 49—82, şi notiţa d-lui A. Odobescu 

în Scrieri, III p. 489— 509. 

v. 2: Bale.— Bâlc. 

Bâlciu s. bulciu, rostit monosila- 
bic (plur. bâlciuri, bulciuri), s. n.; foi- 

re, march6, fâte de village ou patro- 

nale. Laurian-Massim : „Bâlciu = tirg ce 

se face la epoce fixe, mai ales pre la 
serbători.“ Cu acest sens, care este 

cel mai respândit, in Moldova se aude 

mai mult iarmaroc, întrodus prin 

Poloni sai prin Ruteni, dar care nu 
este decât germanul „Jahrmarkt“. 
„Biblia Şerban- Vodă, 1688, Ezech. 
XLVI, 11: 

Şi întru sărbători 

şi intru bulciură,.. 
Et in solemnita- 

tibus et in nun- 

dinis...   

Tot aşa în Biblia din Blaj, 1795. 
Mitropolitul Dosoftetu, Liturgiar 1681 

f. 108 b: „te găseşti unde 's a îngeri- 
lor dză& de mii, a întăi născuţălor 
bulcăulă, scaunele apostolilor, pre- 
sidenţiile prorocilor, st 6gurile pa: 
triarşilorii...“, adecă bulciu este luat cu 
sensul general de „mulţime“, „assem- 
bl6e“, 

Acelaşi, Synaxar 1688, Dec. 12 ff. 
213 b): „şi să face bultună lui, adecă 
prazniculi lui, în besiarica svântu- 
lui şi vârhovnică apostoli Petri...“ 

Ibid. Dec. 13 (f. 217 b): „Judecară, 
direptii lucru să-i facă pomianele, dzuâ, 
de buliă şi sărbătoare de bucu: 
rie, a 

Ibid. Apr. 283 (f. 96 a): „la Miti- 
linii iaste o svântă besiarica vestita a 

svântului mare mucsnicii Gheorghie, 
şi să strâng la, dzua svinţiii sale multi 
nărodi de facă bulti şi praznicii 
mare. .& 

Ibid, Dec. 19 f. 229: „şi să face 
bultuli lor la mâceniciia lui svetyi 
Filimon“. 

Cu sensul de serbare religi6să pă&- 
gână, ibid. f. 164: „şi şaii obărşitu'şi . 
pângăritul bulciu...“ 

Dionisie Eclesiarhul, Chron. (Papiii, 
Monum. ll p. 222): „bea horelcă dela 
marchitani, măcar să fie fost ocaoa, 

un galbin, dar era cu îndestulare la 
marchitani de tâte, că făcea mare ne- 

gustorie ca la un bâ/ciu mare, şi câş- 
-tiga bani în grei...“ 

Zilot, Cron. 51: „neguţătorii îşi în- 
tinseră mrejile neguţătoriilor, împrăş- 

tiindu-se pe la bâiciuri şi făcendu'şi 

tot feiul de pornire fiusce-care întru 

a sa neguţătorie,..“ 

A. Pann, Moş-Albu, 1 p. 22: 

Buni-6ră ca o-dată, un sătân la bâlciu ple- 

când, 

Veni copilul la dînsul şi îl întrebâ gicând:
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Unde vei să mergi, tătică? el: la bâlciu, 00- 

[pilul mei. 
Fiiul: cumpără&'mi un dluer, de nu vei să 

[merg şi eă. 
Tatăl sei, făgăduindu'l şi la bâlciu dacă s'a 

[dus, 
Ca săi cumpere un fluer a-minte şi-a şi 

[adus.., 

Ion Ghica, Scrisori p. XVII: „la 
malurile vadurilor staii carăle Şi că- 
ruţele, adunate ca la dâlciu, câte o 
septămână, aşteptând să scadă apa să 
pâtă, trece...“, unde „ca la bâlciu = 
grămadă, mulţime“ este o locuţiune 
proverbială. 

1. Slavici, Novele p. 99: „Dar băl- 
căul e mai ales o serbătâre de întâl- 
nire şi de veselă petrecere. Lumea cea 
multă, 6menii ce vin ca să v6dă şi 
să, se arăte, fetele şi nevestele tinere 
gătite ca de nuntă, flăcâii sprinteni şi 
gata de a se prinde la horă, căluşerii 
mlădioși şi iuți la pas, întrega lume 
veselă nu se adună decât Duminică... 

Jipescu, Opincaru p. 107: „un sbor, 
un bâlcău, un tîrg, unde streini d'a- 
fară d8 hotare şi dinăuntru îşi vind 
mărfurili lor... 

Poporul numesce de asemenea bâl. 
ciu unele serbători mitologice; bună- 
Oră: „Lelele, dice poporul, sînt nesce 
chipuri femeiesci cari umblă pe vin- 
turi şi sînt forte sburdalnice; se ser- 
bâză şi o. di a lor, numită Bwcăul-Ru- 
saliilor...“ (Severin, Tecuciu, e. Co- 
dinesci). 

Frâncu Candrea, Munţii apuseni p.: 
54: „Crişenii sub numirea buleiu înţeleg 
tirgurile cari se ţin în qi de serbâtâre; 
astfel se dice: bulciul Sân. Toderului, 
bulcul Sân-Barbarei, bulciul Sântă-Mă- 
riei etc. Bulciul Sân-Toderului dela 
Hălmagiu, de care ne ocupâm, se maj 
numesce şi bulciul sărutatului...“ 

In ce consistă 6re acesta din urmă? 
„Daca în giua de Sân-T6der e timp 

  

  

frumos, bulciul dela Hălmagiii geme 
de neveste tinere, care fiind fecidre sai 
măritat în timpul fruptului. La acest 
tîrg merg nevestele n6ue din comunele 
Ţermure, Ocii, Ocişor, Poenari, 'Ţu- 
hesci, Bănesci, Hălmăgele ete. şi la 
care se asociază şi nevestele n6uc din 
Hălmagiă. Trebue să însemnâm că nu- 
mai nevestele cari ati fost fete mari 
merg la tîrg, iar nu şi văduvele căsă. 
torite din noii. Nevestele cari ai s6.- 
cre merg împreună, iar cari n'a se 
însoțesc câte două şi câte trei, forte 
frumos gătite şi cu cununile de mi. 
rese pe cap. De multe ori le duc so- 
crii sai chiar bărbaţii lor cu carul 
şi cu căruțele până la Hălmagiii, unde 
nu se preumblă de loc singure prin 
tîrg. Fie-care are în mână câte un ul- 
cioruţ frumos împestriţat şi umplut 
cu vinars. Ajungând nevestele la H4l. 
magiă, tirgul are o înfăţişare intere- 
santă. Voea bună, risul şi gluma e ca- 
racteristica acestui tîrg. Des-de-dimi- 
n6ţă nevestele încep a umbla prin tirg 
însoţite de sâcre saii câte două şi câte 
trei, cari întâlnind consângeni Şi cu- 
noscuţi, saii vădându-i din depărtare, 
al6rgă la ei șii- sărută; tar aceștia le 
cinstesc cu bani, începând dela, crei- 
țari şi pină la fiorini. Cu străinii sînt 
în mare reservă, căci a rămân nesă- 
rutată e cea mai mare ocară. Numai 
când nevastă e positiv informată că 
nu va fi refusată, sărută și pe străin. 
Sărutatul se întâmplă pe strade, prin 
birturi şi prin case pe la cunoscuţi; 
După sărutat nevasta primind ci astea, 
ea mulţumesce închinând din ulcior. 
A nu b6 îns6mnă a batjocori nevasta, 
şi pe al sei. A fi sărutat de o nevastă 
în Haălmagiii la Sân-T6der, însemnâză 
a fi un om de frunte şi de omeniă. 
Omeni prăpădiţi, ticălogiţi saii ră îm- 
brăcaţi sint ocoliţi...* 

După Cihac UI, 486) românul bâlciu
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sait buiciu se trage d'u-dreptul din ma- 
ghiarul bucsu sati biicsii, care în- 
semn6ză „cong6, fâte de la dedicace 
d'une 6glise“. De unde însă în cuvintul 
nostru consâna 1? Analogia cu „bel- 
şus“=—ung. „băs6g“ nu pâte fi citată, 
căci pe de o parte există o variantă 
român6scă „biuşag“ fără 1, pe care o 
aduce însuşi Cihac (II, 481), pe când 
o variantă românsscă „bâciu“ saii „bu- 
cău“ nu sa, află ; iar pe de altă parte, 
(oima. „belşug“ Sai mai bine „bilşug“ 
a resultat din fusiunea maghiarului 
„bâs6g“ cu sinonimul slavic shan „a- 
bundantia“, astfel că numai sufixul a 
remas unguresc. Noi nu respingem Îîn- 
rudirea termenului românesc cu cel 
maghiar, dar contestâm că cel de'ntâiu 
a putut să se desfăşâre din cel al doi- 
lea, ci preferim u crede că ambele d'o 
potrivă s'aă născut dintr'un cuvînt cu- 
manic, a cărui urmă noi o găsim în 
dialectul ture djagataic: bulăar „lieu 
pour le ralliement d'une arme“, bol- 
cas „rendez-vous, conge, terme“ (Vâm- 
bâry, Cagat. Sprachstud. 249). În acest 
mod dintr'un cumanic bul. aii eşit 
atât maghiarul bucsn cu perderea lui 
I, precum şi românul bulciu, mai bine 
conservat nu numai sub raportul fo- 

netic, dar şi sub acela al sensului. 
v. Bulciug.— Coman. 

„ Bălcăiu | 
„—v, „Băle. 

Bălcaţă | 

Băldăbâc, interj.; crac! paf! pouf! 
vlan ! ă la culbute, la tâte la premisre. 
Băldăbâc însemneză tot-d'a-una o că- 
dere repede şi neașteptată întrun gol, 
fie adânc, fie acoperit saii ascuns, fie 
cu apă, 

A. Pann, Povestea vorbei, I, 87: 

Nu! venia prin minte că o să mâl paţă; 
Asvirli securea să dea într'o rață; 
Nu înnemeresce ; rațele sbor, scapă, 
Şi securea cade bâldâbăc în apă... 

  

  

Basmul „Lucâfărul de qiuă“ (Ispi: 
rescu, Legende p. 385): „Alerg calul 
ce alergă, şi bă/dâbâc! dete în făntâna 
în care căduse şi Siminoc...% 

Basmul „Busuioc și Musujoc“ (D. 
Stâncescu, Basme p. 208): „ȘI nu se 
mai gândi mult, ci bâldâbâc! s'aruncă 
şi el în apă. Acolo, dacă cădu, nu se 
înnecă, ci se întălni cu frate-seii...* 

P.. Ispirescu, -Snove p. 41 :. „Păunica 
luâ, un bolovan de pâtră, şi, bâldâbăc! 
îl aruncâ în puţ,...& 

Marion, Viaţa la mahala p. 19: „se 
împiedecâ, de fuste şi bâ/dăbâc ! în mij- 
locul odăii peste spatele măcelarului 
care snopise pe Grec...“ 

Deşi interjecţiunea băldăbâc este Ja 
noi tot; ce pâte fi mai poporan, totuşi 
la Cihac ea nu seaflă. E peste putinţă 
a presupune că el n'a cunoscut'o, de 
vreme ce ea se găsesce în autorii cei 
consultaţi de dinsul, bună-6ră la Anton 
Pann. Dacă dară el n'o menţioneză, 
causa este numai şi numai că nu putea 
săi potrivâscă nici o etimologiă, fie 
măcar atât de fantastică ca, „hoţ“ din 
Slavicul „zlodâi. 

Băldăbâc este sinonim cu băltâc, | 
astfel că Dr. Polyzu, în Vocabularul 
seii cel revădut.de G. Baritz, la cu- 
vîntul EZAAXEAR dice: „Vedl, EXATAR“, 
6r pe acesta din urmă îl. traduce prin 
„Platsch, plumps“. Este învederaţ că 
băltâc derivă din baltă, însemnând 
literalmente „a căd6 în baltă“. La prima 
vedere s'ar put6 crede că băldăbâc ar 
fi o amplificaţiune din băltâc; pri- 
vind însă mai de aprâpe, lucrul este 
foneticesce absurd ca un £ să se am.- 
plifice în silaba dâd, pe cână nici chiar 
simpla trecere a lui ţ în d nu există 
în graiul românesc. Intre băldăbâc şi 
între băltâc se pote admite numai o 
filiaţiune sufixală analogică, și anume 
băltâc sa format din baltă prin 
acăţarea finalului -âc ca în băldădăc,
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adecă băldăbâc a dat nascere lui băl- 
tâc, iar'nu vice-versa, In adevăr, băl- 
tac, deşi fârte poporan, totuşi este 
cu mult mai rar decât băldăbâc, şi se 
scie că analogia pe terenul linguistic 
lucreză tot-d'a-una prin modelarea, unui 
element mai rar după un alt element 
mai des. 

v. Băltăc. 
Grupul fonetic bâc, de ex.: „a da 

bca“, „a face bâca, este o onoma- 
topeiă specifică românâscă pentru no- 
țiunea de „culbute“, „la tâte la pre- 
midre“, 

v. Băâca. | | 
Grupul fonetic băl, pe de altă parte, 

este tulpina. verbală, romanică ball, 
înrudită cu grecul fdiiw, păstrată 
în mai tote dialecrele neo-latine occi. 
dentale cu sensul fandamental de „S'a- 
giter, herumschwingen“ (Korting, Rom. 
Wtb. p. 96) şi pe care noi am întăl- 

„nit'o deja în unele vorbe române. 
v. Balancă. — Bălălăesc. | 
In acest chip băldăbâc pare a nu fi 

alt ce-va decât o composiţiune: b4l” 
de-bâc, scurtat din băbde-bâca, 
în care preposiţiunea „de“ jocă acelaşi 
rol sintactic ca în: „dai de ripăt, „îti 
faci de cap“ etc. Băl'de-bâc va fi 
însemnând atunci literalmente: „tom- 
ber en faisant la culbute“. Cele două 
noțiuni sinonime „tomber“ şi „culbute“ 
S'aii asociat pentru a exprime astfel 
noţiunea cea comună întrun mod mai 
energic. Acest soiu de reduplicare sema- 
siologică, acelaşi sens fiind repetat prin 
aglutinarea a doue elemente lexice di- 
ferite, este un fenomen de composi- 
țiune cunoscut în tâte grajurile. Sin. 
tacticesce, băl'de-bâc se apropiă 
de aşa numita „figura etymologica“ în 
gramatica greco-latină. 

Băldăbâc, afară de băltâc, mai e 
sinonim cu tumba şi cu berbelec, 
de cari se deosebesce : 

44,169. III. 

  

  

10. sub raportul morfologic, băldăbâc 
fiind tot d'a-una interjecţional, berbe.: 
166 tot-d'a-una adverbial: „de-a-berbe- 
l6cul“, iar tumba putând să funcţio- 
neze ca interjecţiune şi ca, adverb ; 

2%, sub raportul semasiologic, ber- 
belâc şi tumba, exprimând o acţiune 
în glumă sait după voinţă, pe când 
băldăbâc este o cădere forte serisă, 
neprevădută sai pe neaşteptate. 

Ori-cum să fie, este interesant a con- 
tata că cei trei termeni sînt de 0 po- 
trivă romanică, căci berbel6c e. în 
Jegătură cu berbec, însemnând -li- 
teralmente „marcher en bâlier“, jar 
tumba e de aceiaşi origine latină ca 
şi francesul „tomber“, spaniolul „tum- 
bar“ ete. (cfr. Cihac, 1, 24, 290). 

V. Berbelee. — Tumbă, -— Băldiibesc, 

Băldăbelă. —y. Băldădesc. 

Băldăbesc (băldâbit, băldăbire), vb.; 
s'extânuer de chaleur, languir ă cause 
dune chaleur excessive. Acest verb 
circul6ză pe a-locuri în partea cea, du: 
năr6nă a Ţerei-Românesci. Noi îl cu- 
noscem din regiunea Bărăganului. EL 
exprimă noţiunea cea, fundamentală de 
„cădere“ ca şi'n băldăbac, dar anume 
„cădere de căldură: 

» Băldăghesc, ca substantiv bălâă - 
ghâlă, băldăgheli=— slăbiciunea 
sai ne'ndămâna pe care o simte omul 
vâra după o căldură pr6 maret (D. 
Pavelescu, Ialomiţa, c. Chira). 

Noi am constatat deja de de-mult 
că în graiul ţerănesc din Ialomiţa ghi 
înlocuesce pe di întocmai ca în Mol- 
dova (p. 2233), astfel că băldăghesc, 
băldăghâlă, băldăgheli repre- 
sintă acolo pe: băldăbesc, băldăbâlă, 
băldăbeli, cari foneticesce, ca, şi prin 

„sensul de „cădere“, nu pot; fi despăr- 
„tite de băldăbâc, măcar-că pu e toc: 
mai ușor de a precisa modul de for- 

29
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maţiune. Este probabil că etimologia 
poporană a considerat în băldăbâc 
pe finalul -âc ca sufix, şi atunci din 
tulpina băldâb- a format verbul de- 
nominativ bâldăbesc. 

v. Pălddbâc. 

Băldăghesc. — v. Băldăbesc, 

Bâlde, s. m.; n. pr.: Baudouin. O 
formă scurtată din Baldovin. 

Act prahovân din 1596 (Cuv. d. bătr. 
1, 67): „Eu Bălde brat Puia ot Glo-, 
d6ni martur...“ 

Din Bălde femininul trebui să fie 
Băldoe, de unde se trage numele 
unei varietăţi de struguri la Jipescu, 
Opincaru p. 54: „băldoaie“, în pa- 
reniesi: „băldovaie“, cu silaba -ov. 
păstrată din întregul „Baldovin“. 

Tot la Jipescu în aceiaşi listă de va. 
rietăță de struguri se găsesce „voicu: 
l6să“, feminin dela, numele bărbătesc 
„Voicu“, ceea ce presintă o perfectă 
analogiă etimologică. Se pare că băl- 
dea, ca şi „voiculsa“, sînt nesce 
struguri ce se cultivat 6recând sai 
se vindeaii mai cu deosebire de văduva 
unui Bălde şi văduva unui Voicu. 

v. Baldovin. — Strugure. 

Băldimân.—v. Beldiman. 

Băldir. s. băldir (plur. băldărari, 
băldire), s. n.; ventricule, estomac, cail- 
lette des animaux ruminants; fig.: 
homme obâse, ventru, gros pansu. 
Randă. Burtă. Burduf. 

„Băldir se dice în Ilfov la stomacul 
vitelor. Figurat, cu ironiă, la un om 
gras: câtă băldiru are!“ (Nic. Țincu). 

In Bucuresci se aude şi la feminin 
baldiră saii băldiră cu sensul figu- 
rat ironic de: femeiă mare şi grasă. 

Cuvîntul este învederat turcul bal- 
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dyr „gras de la jambe, mollet chez 
les animaux“ (Barbier de Meynarq). 

v, + Turc.—!-Coman. 

Băldiră s. baldiră, s. f.; t. iron.: 
femme grasse et grosse. — v. Băldir. 

Băld6iă | 
—v, Bălde. 

Băldovâiă 

Bălegăr s. 'băligăr (plur. băle- 

gare, băligare), s. n.; fumier, tas de 

fumier. Din balegă prin sufixul neu- 
tru -ar = lat. -arium. Lexiconul Bu- 

dan, Dr. Polyzu, Iser şi alţii fac la 

plural bălegaruri, ceea ce se aude fârte 
rar în graiu. 

Costinescu: „Bălegariu == grămadă 

de baligi, de gunoiu, de pămînt gu- 
noios, putred“. 

Laurian-Massim : „Băligariu = b a- 
legă multă mestecată cu paie, pusă 

la un loc şi care, după ce putredesce, 
se pote aplica sai la ingrăşarea agri- 
lor, sati la facere de foc sub numire 
de tezect, 

Ion Ionescu, Mehedinţi p. 426: „Bă- 
legarul, cărat; la ogor trebue îndată, să 

se împrăștie bine și de o potrivă în 

tote părţile, căci de va sta în grămedi 
şi 7] va apuca plâea, se scurge mursu 
din el numai în locul în care a stat, 

şi astfel acesta se îngrașă cu paguba 

celui-lalt loc ce remâne lipsit de mursa 
bălegarului“. 

V. Mursă, 

Proverb: „Cine se iea după muscă, 
ajunge la bălegar“ (A. Pann, ], 117); 
cu variantele citate de d. I. Zanne, 
Proverb. I p. 526, unde aduce tot-o- 
dală explicaţiunea lui Iordachi Golescu : 
„adecă cine ascultă pe nebuni, în blăs- 
temăţii îl bagă“. E şi mai energic pro. 
verbul corespundător italian: „E 'se
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ră andato in eacature di mosche“ (Rol- 
land, Faune popul. III, 309). 

v. Muscă, 

Basmul „Inşirte mărgăritari“ (Ispi- 
rescu, Legende p. 69): „Ciordica, cum 
vedă minunea asta, se duse de îngropă 
copilaşii în băligarul dela grajd...“ 

Hora „Răvaş“: 

Şi cămăşa t-am spălato, 

Pe mărăcini i-am uscat?o, 

Cu băligar i-am frecat'o... 

(&. D. T., Poes. pop. 342), 

O uraţiă de nuntă: 

Pe la curţile Dv., boieri mari, 
Cele cu var văruite, 

Cu şindrilă acoperite: 
Că noi avem neşte bordeie tupilate, 
Cu băligar de cal sînt lucrate... 

(P. Căderea, Nâmţ, c. Bistricira). 

Zilot, Cron. 18, despre mârtea Fa- 
nariotului Hangerii : „la târit de pi- 
cidre ca pe un câne din case de sus, 
jos în mijlocul curţii domnesci, arun- 
cându'l pe zăpadă, amestecată cu no- 
roiu şi băligar de cat...“ 

v. Baleg. — Balegă. — 'Tezec. 

*”Bălegăr s. băligâr (plur. bălegari, 
băligari), s. m.; t.de Zool.: Scarabacus 
fimetarius, scarab6 bedeau. „Gândac ne- 
gru care trăesce în bălegar“ (Tutova, 
c. Epureni). Aşa se gice şi n Bucovina 
($. P. Marian). Cuvîntul se trage din ba- 
legă prin sufixul masculin -ar = lat. 
-arius, fiind ast-fel o formaţiune dife- 
rită de neutrul bălegar. 

v. *:Bălegar. 

Bălegăre. —v. Baleg. . 

Bălegăt s. băligăt, -ă; le part. 
pass€ de baleg pris conime adjectif: 
fient6, plein de fiente. Pisone : „Bale 
gat, îm bălegat = mânjit, souill€ ou   

infeste avec des excrâments“, In pri- 
vinţa animalelor, bălegat are sensul 
proprii de acoperit sai plin de ba- 
legă; în privinţa Gmenilor, sensul fi- 
gurat de murdar, soios, scârbos. 

Descântec bucovinân „De eşit din 
ură : 

Că ei m'am aflat, 
Când am sinecat : 

Şi am mânecat, 

Din dos întinată, 

In față băligată, 

De ură *'ncărcată,.. 

(Col, 1. "Tr, 1882 p. 333.) 

v. Baleg. 

Bălegăresc s. băligăresc (bâlegă- 
vi, bălegărire; băligărit, Văligărire), 
Vb.; 10. amasser du fumier; 20. en- 
graisser la terre avec du fumier; 30. 
remplir de fumier ou de fiente. Derivă, 
da-dreptul din bălegar, nu din ba: 
legă, nici din baleg. Laurian-Mas- 
sim : „Bălegăresc = 10. a pune la un 
loc multă balegă şi a forma un bă- 
legar; 20. a aşterne un agru cu bă- 
legar; 30. a umple tare de balegă, 
a amesteca cu multă balegă, de unde 
metaforic: a înjura cu vorbe prâste şi 
spurcate ; 40 a scâte multă balegă, a 
se bălega peste măsură, luat în acest 
inţeles mai mult; ca reflexiv şi vorbind 
în specie de boi saii cai, dar aplicân- 
du-se şi la 6meni, sai în înţeles ma- 
terial: a eşi mult afară, saii în înţe- 
les ideal: a se desonora cu fapte şi 
mai ales vorbe spurcate şi ruşin6se“. 

v. t'Bălegar. 

Bălegărire | 
„—v. Bdlegăresc. 

Bălegărit | 

Bălegociu s. băligeciu, s, m.; 
sobriquet pour un homrne malpropre, 
saligaut. Murdar, soios, însă numai
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ca poreclă. Din balegă prin sufixul pe- 
jorativ deminutival -ociu, scădut din 
-aciu, 

Zapis muntenesc din 1674 (Cona. 
Mss. a episc. Buz. .1 p. 303, în Arch. 
Stat. din Buc.): „au cumpărat Dumi- 
tru Chivărariul ocină dela Mihăilă fe- 
corul lui Stan Băligociu ot Stănceşti...* 

V. Balegă. — -aciu. — -ocău. — Mur- 
gociu. 

Bălegos s. băligos, -ă, „lo. plein 
de fumier, 20. mou comme la bouse“ 
(Dam6). Laurian-Massim : „ Bălegos = 
plin de balegă, amestecat-cu balegă 
în maj mare saii mai mică cantitate“, 

Este interesant un sat întreg pur. . 
tând epitetul puţin măgulitor de Bă. 
legoşi. 

Aci muntenesc din 1706 (Cond. Mss. 
a episc. Buzei, t. IL f.311a, în Arch. 
Stat. din Buc.): „şi dintwac6 piatră să 
apuce pe muche în sus păn' în del în 
hotarul Grabicinii şi a Bălegogilor...! 

Alt act din 1719 (ibid. f. 319 a): 
ptr6ce peste apa Slănicului şi să im.- 
preună cu moşiile Bă/egogilor,..“ 

Apoi întrun act din 1665 (ib. f. 
379 b): „din Băligoşi Ion sin Stan și 
din Şchâi Tudor...“ 

v. Balegă.—-os. 

Băleguţă s. băligâță (plur. băle- 
guţe, băliguțe), s. f.; diminutif de ba. 
legă fiente (Laurian-Massim). 

V. Balegă. —-uf. 

" Băleni, s. m. pl.;t. de G&ogr.: nom de 
certains villages en Roumanie. Frunde- 
scu (Dicţ. 22) indică în Moldova un sin- 
gur sat Băleni în Covurluiu, iar în Mun- 
tenia un sat Băleni in Mehedinţi, unul 
în Gorj, unul în Ilfov şi doue mari 
sate învecinate în Dimboviţa : Balenii- 
păminteni şi Bălenii-serbi. Numai aceste 
doue din urmă presintă un interes is- 

  

    

toric, fiind într”o strînsă legătură cu 
ilustra, fumiliă boierâscă a Bălenilor, 
care ne apare ca stăpâni acolo deja în 
secolul XVI şi pâte chiar mai de 'na- 
inte. In topografia din secolul trecut a 
generalului Baur (Memoires sur la Va- 
lachie, Francf. 1778 p. 161) aceste sate 
se numesc Băleni-de-sus Şi Băleni-de- 
jos, cu interesantul adaos: „deux vil- 
lages avec des 6glises et des maisons 
de Boyards“, — biserici şi maj ales 
case boieresci vechi, cari nu scim 
dacă mui există încă şi astădi, cana 
ambele sate sînt. proprietatea d-lui G. 
Gr. Cantacuzino. Ar fi important de a 
se cerceta, ceea, ce noue ni-a, fost peste 
putinţă. Ne întârcem la numele. Băleny 
este un plural din Băl6 n, care la rîn- 
dul sei derivă din Bală, adecă Bă. 
16 n însemnâză un om venit din loca- 
litatea numită Bală. Pe cât scim, în 
România se afli numai doue sate cu 
acest nume, ambele în Mehedinţi în 
apropiare unul de altul: Bala-de-sus 
în plaiul Cloşani şi Bala-de-jos în plasa 
Motru-de-sus. Bălenii de acolo sînt 

„toți moşneni, dar strimtoraţi în locu- 
rile lor, săraci şi siliţi a emigra din 
când în când pentru a'şi căuta mijlâce 
de hrană pe ajuri. Este de credut că 
Bălenii-de-sus şi Băleniă de-jos din Dim- 
boviţă sînt o veche coloniă din cele 
doue Bale oltenesci, deci — direct sai 
indirect — şi Băleni de pe aturi. In 
ori-ce cas, acea. coloniă devenise în cu. 
rând o moșiă de baştină a familiei 
Bălânu, care şi ea se trăgea din Ol- 
tenia, fiind o ramură din casta Basa 
rabilor. Este de observat că în secolul 
XVI, şi chiar în prima jumătate a se- 
colului XVII, membrii acestei familie 
se numiaii tot d'a-una „de Băleni“, deşi 
fie-care poseda, în Bălent numai câte o 
părticică şi fie-care avea mai multe 
moşii iară întregi în afară. Acâsta 
pare a însemna că toţi boierii Băleni
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piivăaii Bălenii ca adevăratul cuib stră- 
moşesc al nâmului lor. Mai este de 
observat că 'n vechime între ţeranii 
din Băleni şi între aceşti stăpâni ai 
lor exista un fel de intimitate patri- 
arcală, ce-va ca în clanurile scotlandese. 
Aşa întrun act; de hotărniciă din 1736 
(Cond. Mss. a mănăstirii Nucetul p. 158 
şi 162, în Arch. Stat. din Buc.) o samă 
de locuitori din Băleni mărturisind des- 
pre hotare în defavârea lui Mateiu 
Băl6nu, boierul respunde: „aceştiia sînt 
slugile cele bătrîne dela, moşiia mea, 
şi pe unde vor mârturisi aceşti bătrâni, 
pe acolo să se pue pietrile, că sînt 
odihnit“, urmând apoi iscăliturile: 
„Gherghe părcilab ot Băleni crescut 
în casa, boerâscă, — unchâş Dumitru ot 
Băleni om de casa boerâscă“ ete. 

V. Bălenu. — Boier. 

Bălenu (plur. Băleni), s. m; n. pr. 
d'une illustre famille noble valaque. 
Bălenii, ca şi Creţulescii şi alte câte-va 
n6muri boieresci mai remase pînă astăgi, 
faceaii parte din casta Basarabilor, 
căci cu mult înainte de anul 1600 noi 
vedem dintrinşii „bani ai Craiovei“, 
demnitate la, care pe atunci nu se pu- 
tea urcă, decât numai un Basarabă (v. 
Basarabă). In secolul XVi şi mai în- 
c6ce, cuibul lor eraii cele doue sate 
învecinate Bălenii din districtul 
Dimboviţa, pe lîngă cari însă ei stă- 
pâniaii o mulţime de alte moşii în di- 
ferite regiuni ale ţerei, fiind una din 
familiele boieresci cele mai avute. Ami- 
cul meii d. St. Grecânu mi-a atras aten.- 
ţiunea asupra unui manuscript autograf 
al cronicarului Radu Grecânu, aflător 
în Biblioteca Centrală din Bucuresci şi 
în care, vorbindu-se despre un crisov 
din 6976 (1468) dela „Radul voevoda 
Basaraba, sin Vlad voevoda“, dat „cin. 
stit boierului jupan Mihail pentru mo- 
şia Ruşii i procă“, se adaogă: „dinti”- 

  

  

acesta, se trag boierii Băleni“. Prin 
urmare, în epoca lui Constantin Brân- 
covenu Pălenii mai aveai încă o ge- 
nealogiă a nâmului lor, unde figură, în 
cap „jupan Mihail“ sub anul 1468. 
Acea genealogiă mai există ea re? 
Observâm că în vechile cris6ve munte- 
nesci calificaţiunea de „jupan“ se dă 
numai boierilor din divanul domnesc. 

Este probabil că frate cu „jupanul 
Mihail“, în ori-ce cas o rudă forte de 
aprope, a fost, Gherghina, părcălabul 
faimâsei cetăţi Poienarii în aceiaşi 
epocă, om f6rte bogat, care, neavând 
copii decât pe marele păharnie Dră- 
ghici, mort fără posteritate, a fundat 
din temeliă şi a înzestrat cu tâtă ave- 
rea, sa mănăstirea Nucetul din Dâm- 
boviţa. In adevăr, Bălenă, după cum 
vom constata mai jos, aii fost tot-d'a- 
una, ctitori ai acestei mănăstiri sub cu- 
vînt că ea fusese întemeiată de nsmul 
lor. Despre acest părcălab Gherghina 
vorbesce pe larg un crisov al lui Radu 
vodă din 1502 (Cond. MSS. a mă- 
năstirii Nucetul, p. 2 sq. în Arch. 
Stat. din Buc.): „ac6 jumătate de 'To- 
poloveni fost'au de moşie a Milii fe- 
ciorul lui Voico al 'Tatului, iar jupâ- 
nul Mil6 el au fost fugit preste munte 
în zilele răposatului părintelui dom- 
niei mâle Vlad-voevod Călugărul de au 
rădicat alt Domn peste capul părinte- 
lui domniei mâle, şi au dat Domnul 
Dumnezeu de au căzut Mil6 feciorul 
lui Voico al Tatului în mâinile părin- 
telui domniei mele, deci l'au trimis de 
să'l arunce în cetat6 Poenarilor, iar 

Voico al Tatului, tatăl Milii, au mersu 
înnainţ uregătoriului domniei msle 
Gherghinii pârcălabul de au dat Şi au 
închinat ce e mai sus zisă jumătate 
de sat den Topolovâni ca să "i scoaţă 
capul fii-său Milii dela, eumplita moarte, 
Şi i-au scos capul lui... 

Pe la finea, secolului YI, sub Mih-
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nea-vodă, Turcitul, ne întimpină doi 
Băleni. In crisovul lui Mihnea din 
1982 (Arch. Stat., M-rea Câmpulung 
pach. No. 1): js 8 Roakpu ETApH NO HM 
IlnrpS Ban wr Bmakuu, n ApBEaH Eau, 
H Apwruu n Eunraa wr Ropumukuu n 
Grpor apa wr Almnein....« (6 boieri 
bătrâni anume Petru ban de Bă. 
leni, şi Drăgan ban, şi Drăghici, şi 
Vintilă de Cornăţeni, şi Stroe armaş 
de Mănesci...) Apoi în crisovul din 
1585 (Arch. Stat. M-rea Radu-vodă, 
pach. 39 doc. 2): „boierul Radu clu- 
cer ot Băleni“. Din aceşti doi, banul 
Petru Bălfnu era deja „bătrân“ la, 
1982, şi este anevoe a determina tim- 
pul băniei sale, ca şi felul de înru- 
dire între dinsul şi între clucerul Radu 
Bălenu. Este de credut că cel puţin de 
pe atunci, dacă nu dintro epocă Şi 
mai veche, Băleniă eraii deja, despău- 
țiţi în doue ramure, din cari una s'a 
ilustrat prin banul Udrea Bălu 
sub Mihaiu Vit6zul, iar cea-laltă în 
cursul secolului XVII prin banul 
Gherghe Bălenu, unul din boierii cul 
maă neastimpăraţi în întrega, istoriă a 
Ţerii- Românesci, amîndoi meritând a 
îi studiaţi mai de aprope. Cele doue 
ramure sint indicate ca, deosebite în 

„următorul zapis din 1641 (Cond. MS3. 
a episc. Buzei, t. 1, p. 485, în Arch. 
Stat. din Buc.): „Adecă eu Bads po- 
stelnic de Bălâni ot sudstvo Dămbo- 
viţă, fratele Udrii Banul, scrisam şi 
mărturisescu cu acest zapis al mieu, 
că să fie de mare credinţă la măna, 
văru-mieu Barbului iuzbaşa de Bădâni, 
ca să se ştie: când au fost în zilele lu 
Şerban voevod, tămplatu-s'au văru- 
mieu iuzbaşa robie, iar eu Bads po: 
stelnic fost'am văndut lu Dumitru Bă- 
lăroiul toată part mâ de ocină deîn 
Maxin în judeţul Buzău, şi am văn- 
dut şi part6 văru-mieu Barbului cătă 
au avut și el ocină în Mazxin; ar după 
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acia încoace, cănd au fost acum în 
zilele domnu-nostru Io Mateiu Basa- 
raba voevod, iar eii Bads postelnic 
m'am tocmit cu văru-mieu Barbul pen. 
tru parte lui deîn Maxin de i-am dat 
Barbului iuzbașa deîn part m6 de 
ocină, deîn Negrâsca, deîn par!6 Udrâscă 
jumătate, şi de moşie și de cumpără- 
toare de preste tot hotarul căt se va 
alege ; şi ne-am tocmit de a noastră 
bună voe, ca să fie moşie pentru mo- 
şie, şi la tocmsla noastră fost'au boiari 
mărturie anume: Gherghe spatar sin 
Ivaşco biv vel dvornic ot Bălâni, şi 
egumenul Chiriţă dela mănăstir6 dela 
Mâxin6ni, i ot Sărata Dragomir dvor- 
nic, i ot Bădeni Crăciun armaş, i ot 
Vărăşti: Vladul armaşul, i ot Chiojdu 
Bal6 logofăt, i Jipa logofăt ot, Răteşti ; 
acesta mărturisescu' ca să se ştie şi 

„Să se crâză; şi pentru credinţa pus'am 
şi pecât6; i ispisah az -Lepădat logo- 
făt u Trăgovişte mesţa, Ghen. 11 dni 
vi 16 7149. 

In acest zapis. not. vedem pe de o 
parte pe banul Udrea cu fratele sei 
postelnicul Badea Bâlenu, iar pe de 
alta pe spatarul Gherghe fiiul marelui 
vornic Ivaşco Bălenu. Inrudirea, între 
unii şi între cei-lalţi cată să f fost 
fOrte depărtată, adecă ei nu erai între 
dinşii nică măcar veri, după cum cel 
de "'ntâiu doi eraii veri cu iuzbaşa 
Barbu Bădânu, mai tărgiii mare-logo- 
făt, care însă putea să fi fost văr cu 
Udrea și cu Badea Bâleni numai din 
partea, femeâscă, căci Bădenii era un 
alt n6m, un mare n6m boieresc, dar 
fără vre-o însemnătate istorică, 

Inainte de a, trece mai departe, pro- 
fit de acâstă ocasiune pentru a îndrepta 
O greşâlă, care sa strecurat în „Cu- 
vente den bătrâni“ (î. 1 p. 140 sq.), unde 
ei am admis identitatea între Banul 
Udrea şi între „Andreiu călugărul 
carile amu fostu banii“ din aceiaşi epocă
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a lui Mihaiu Vitezul. Numele „Udrea“ 
fiind o formă poporană din „Andreiu“, 
coincidinţa, de timp şi de rang justifică 
acea greşelă. Acuma însă, faţă cu noul 
material de care pot dispune, eii nu 

mă sfiesc a, recundsce că „Banul Udrea“ 
Şi „Banul Andreiu călugărul“ aii fost 
două pers6ne cu totul diferite. „Banul 
Andreiu călugărul“ a trăit încă după 
anul 1601, când „Banul Udrea“ era 
deja mort; apoi el avusese o soră Sam- 
fira, măritată după un „Hrizea por- 
tarul“, pe a cărora fiică numită „Ma: 
lama“ a ţinut-o în căsătoriă un „Para 
postelnicul“, — amănunte genealogice 
absolut străine lui Banul Udrea, 
după cum ne vom încredința; în qată. 

E probabil că „Banul Andreit călugă- 

rul“ este acelaşi „Andreiu“, pe care 
în cris6vele “lui Mihaiu Vitâzul not îl 
găsim pe la 1594 citat între boierii 

Divanului ca mare-logofăt: „nau 
InApero Beanku acroger“ (Dr. Miletic şi 

Agura, Aako-Pomanurk p. 158; Cond. 
MSS. a mănăstirii Vieroş în Arch, 

Stat. din Buc,, f. 109) şi care înainte 
de a se călugări, va fi ocupat cât-va 
timp demnitatea de „Ban. 

Banul Udrea Bălenu este unul din 
cei mai buni hatmani ai lui Mihaiu 

Vitezul, „hatman“ prin excelinţă, sin- 
gurul pe care cronicele îl numesc une- 

Oră XaWmaH, deşi acest, rang nu exista 

în P6ra-Românâscă. El nu era un sim- 
plu cap de guerillas ca Fărcaş-agă, 

ci uu general în t6tă puterea cuvintu- 

lui, pe care Mihaiu-vodă îl întrebuința 
în expediţiunile cele mai grele, şi mai 

tot-d'a-una cu isbândă. Aşa a fost, 
bună ră, victoria lui Udrea asupra 

lui Hafiz-paşă la 1598, despre care 

contimpuranul Stavrino dice (Papiii, 
Tesaur 1, 300): „Sultanul trimite pe 
„Afis-paşă, om forte vit6z. Acesta îşi 

„a$6dă tabăra, la Nicopole, având 16,000 

„ostaşi buni şi 32 tunuri.... Mihaiu 

  
  

„mişcă înainte pe Udrea, cu contin: 
„gentul de Moldoveni, 1000 Căzaci şi 
„1000 Dorobanţi. Udrea trece îndată 
„peste Dunăre cu stea şi sfăramă, 
„tabăra lui Afis-paşă“: 

Tire yogya Entgaoe» 6 Oidpas 10 govodrov, 
To rănnagov 7 "Apis Ilaoră, pioverro dv 

[raro. 
K'oi Tobgro: 8» 2ord9poav, dc vă. molepţaovv, 
Mov ădonav sis 70 peuytov, nai To&yav vă 

Îpvgivovv. 

Kagujiaus, Biov, ăguara, Tăguuav rrouriav pivot, 

Kai geiyav, oăv dv 1jSelav;* pvuvoi wâwrgo- 

[zrcaoutvo:... 

După cucerirea Moldovei, Mihaiu- 

vodă pusese acolo pe Banul Udrea, în 

capul administraţiunii (Magaz. ist. 1V, 
297). Nu mai 'menţionâm serviciele 

mai mărunte, fie în lupte de, peste 

Carpaţi, fie în acelea contra Polonilor 
(Heidenstein, 358 etc.). Contra Poloni- 

lor, bună-dră, într'o bătăliă de lîngă 

Argeş, comandând avant-garda română, 
el a susținut de trei ori atacul unei 

armate mult mai numerâse şi n'a dat 
dos decât după ce : perduse 1500 de 

Gmeni, înlesnind ast-fel lui Mihaiu tim- 
pul de a se retrage şi a se pune la 

adăpost. 

Un oficer polon, Oifinowski (Powo- 

dzenia w Multaniech! opisanie, Krakow, 

1601), care fusese eliînsuşi în acea 
luptă, a deseris'o în versuri, unde măr- 

turisesce despre vitejia lui Udrea: 

..» trzykroâ meznie z nai sig potkali ... 

Tot aşa ne spune Miron Costin 
(Letop. I, 225): „pănă în de trei ori 

ai dat războiu Leşilor, iar a patra 
oară aii purces în răsipă oastea, Udrii.“ 

Banul Udrea a avut noroc să/l cânte 

poeţii, nu numai grecesce şi polonesce, 

dar şi mai cu drept, negreşit, ro- 

mănesce. Bolinfin6nu i-a consacrat o 
poemă întrâgă, întitulată: „Andreiu
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Saii luarea Nicopolului de Români“. In 
acâstă, operă puţin nemerită a poetu- 
lui — el singur o numia „slabă“ — 
Udrea este un tînăr Moldovân, care 
iubesce pe mindra şi avuta, Mariă, dar 
neputend s'o iea, plâcă la resboiu sub 
stegul lui Mihaiu Vitezul : 

„Andreiu se pornesce de astădi în lume 
„Să'şi facă prin arme avere şi nume, 
„Căci pote Mariei să fie el drag, 
„Dar lumea" ciudată... Andrelu e sărac. 
„Andrelu se pornesce; şi cine nu scie 
„Câţi plâcă la arme să nu mai revie 24 

In r&sboiu cu Turcii, frumâsa Bal- 
buli, fâta paşei de Nicopole, vede pe 
Udrea şi *1 îndrăgesce, deşi el n'o cu- 
n6sce ; travestită apoi în sclav negritân, 
ea îl însoţesce la întârcere în t6ră, 
unde, acum vestit şi bogat, else gră- 
besce la Maria, care'i promisese că ”] 
va aştepta, dar o găsesce măritată şi 

__—eroul mâre de apoplexiă, iar pe mor- 
miîntu'i se jertfesce, neapărat, şi cre- 
dinci6sa Bulbuli, 

Precum vedeţi, Bolintinânu n'a bro- 
dit'o bine: poeticul Udrea nu era nici 
Moldovân, nici sărac, nici apoplectic. 

La, 1598, în momentul de a pleca 
asupra lui Hafiz-paşa, Udrea Bălenu, 
pe atunci mavre-armaş, a scris roma 
nesce următorul testament, cu sub- 
scrierea, şi cu pecetea sa, pe care noi 
îl reproducem după originalul păstrat 
în Archiva Statului din Bucuresci prin: 
tre documentele mănăstirii Nucetu] : 

„Să se ştie ce las eu Udr frăţi- 
ne-mieu Badii: Maxinul tot şi Negr6sca, 
şi Muceștii şi viile toate dela, Pripor 
şi Băltenii; şi am lăsat suroru-m6 Grăj- 
danii Leurdenii cu mori cu tot şi cu 
viile, şi Bobeştii dă sus cu tot, şi Stăl- 
peuii arte me toată; iar mănăstiri 
Panaghii i-am lăsat Lulpglanul tot şi 
Lunga toată şi (Gihigoiasca toată şi Cul- 

    

  
        

cații toţ şi Mărceştii toţ şi Bărţicu- 
leştii toţ şi Fălfolaştii toţ şi Racoviţa 
cu Rumăni cu tot; aceste toate le am 
lăsat sfintii mănăstiri cu mare blestem; 
şi cine va călca, aceste să fie blestemat 
de Domnul Hrisţos. Avgust 21 dni 
vil6t 7106. Uar6 veliki armaş. (L. $.)“ 

Acest zapis este preţios nu numai 
prin limba românâscă, atât de rară în 
actele cele înainte de 1600, dar mai cu 
samă sub raportul sigilografic, fiind-că 
pecetea, banului Udrea Bălenu, deşi 
forte grosolană, totuşi represintă aci 
întrun mod necontestabil cele dog 
capete despărțite printr'un 
arbore, pe cari noi le-am demonstrat 
deja a fi fost marca cea nobilitară a 
Basarabilor: vegi mai sus la cuvintul 
Basarabă, mai ales pe pag. 2572— 2573 
peceţile din epoca lui Mircea, cel Mare 
şi Vlad Ţepeş. Necunoscând acest stră- 
moşesc blazon al n6mului lor, Bălenă 
de astăgi şi-au croit un altul de tot 
fantastic, care se pote veas pe fron- 
tispiciul capelei lor în cimitirul Şerban- 
vodă. 

Pe pecetea banului Udrea G'asupra 
scutului celui cu ramuri se citesce cu 
cirilica : 

SAPE 

MU &ATO 

Rindul de jos e anevoe de a fi în- 
țeles. Primele doue litere ANII ar pute 
să fie o scurtare grafică din APOAII, 
şi atunci restul s'ar citi: EkTOP, sla- 
Vonesce „secundus“, adecă peste tot 

" „armaş al doilea“, ceea, ce ar însemna 
că, pecete fusese făcută de pe când 
Udrea nu era incă „BEAHKI apatau = 
mare urmaş“, după cum îl vedem în 
subscriere. 

Iată acum documentul întreg în fac- 
simile. Să observam că sub velstul o 
mână modernă a scris greşit »716* în 
loc de „7106,
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Cu aceiaşi dată „21 august 1598“ ca 
în actul preceâinte, se află în Arch. Stat. 

(M-rea, Nucetul pach. 10 doc. 5) un alt 
act, nu însă original, ci o veche copiă 
întitulată : „Izvodul zapisului Udrii ce 
au fost, marele urmaș, scos după sărbesc 
pre rumănie“, şi fără iscălitura lui 
Udrea, în locul căriia se citesce: „au 
scris Lupul logofăt“, tar pe dos: „s'au 
scris pă rumănie de Radul logofăt“. 
Acest act este transcris, forte greşit, 
Şi în Condica Mss. a mănăstirii Nuce- 
tul, compilată de „Radul logofeţelul“ 
la 1745 (Arch. Stat. p. 140). Iată: - 
„Scrisam eu jupan Udr6 vel armaş 

acâsta, a m6 carte sfintei şi dumneze- 
eştii mănăstiri den dslul 'Tărgoviştii ci 
să chiamă, sfânta Panaghia unde iaste 

hramul Uspeniia prâ-sfintei Bogorodiţă, 
ca, săi fie satul Cămpânii, pentru că 
însum eu am dat sfintei şi dumneze- 
eştii mănăstiri acest sat ci scrie mai 
sus, fiind den ostenâla m6 când am 
fost armaş mare, pentru sufletul mieu 
şi pentru suiletul părinţilor miei şi a 
rudeniilor mâle, ca să ne fie vâcinica 
pomenire, iar sfintei mănăstiri de în- 
tărire şi călugărilor de hrană; şi iar 
am mai dat sfintei mănăstiri satul 
Ghizdaveţii toţi cu tot hotarul, şi în 
Luciiani parte lui Bogdan toată den 
uscat şi den apă şi den pădure şi de 
ptetutinden€; şi iar am mai dat sfintei 
mănăstiri satul Belciugovul part mâ 
toată, de peste tot, şi iar am mai dat 
sfintei mănăstiri satul Boldorogeştii toţă 
cu tot hotarul, şi Cărmic6 iar cu tot 
hotarul, pentru că am dat ucâste sate 
ci scrii mai sus sfintei mănăstiri să” 
fie de hrană şi de ajutor cu rumănii ; 
iar alte sate, anume Mărculeștii toţi 
cu tot hotarul, şi Lupşanul cu tot ho- 
tarul, şi Culcaţii part m6 toată, şi Ma- 
xinul part me toată, şi Negresca parte 
m6 toată, şi Bălenii parte m6 toată, 
şi Racoviţa toată cu tot hotarul, şi   

Mătileştii toţă, şi Fundânii toți, şi Că- 
nSnii toţi, şi Breţeuleştii toţi, şi Făl. 
foeştii toţi, şi Micşanii toţi, şi Săcu- 
ianii toţi, şi Leurdânii part6 ms toată, 
şi Stălp6nil part m6 toată, și Bercânii 
toţi, şi Gărbobeştii de sus toți, şi Bo- 
beştii de jos toată parte m$6, şi toţi 
Ţiganii miei căţi am avut eu; şi acâstâ 
ci sănt mai sus zise sate eu le-am dat 
în măna jupăn6sei msle anume Muşa, 
ca să le ţie după moart6 mâ şi ca să 
mă pomenâscă după moarte; iară de 
se va mărita ia sau va muri, nimic 
dentr'ale mâle moşii să maibă tr6bă, 
ci numai să aibă a, lua frate-mieu Ma- 
xinul şi Bălenii parte m$ toată, şi 
soru-m6 Grăjdana să ia, Leurdânii și 
Bercânii part m$ toată, iar alalte sate 
şi Ţigani să, fie toate la sfânta mănă- 
stire ci scrie mai sus; iar de votu peri 
eu la războiu, şi carii den călugări nu 
vor căuta de trupul mieu s%'] îngroape. 
în sfânta mănăstire, să fie procleţă Şi 
să fie despărțiți de sfănta mănăstire ; 
şi Jar cine va vr6 să spargă acestă, 
tocmelă a, m6, iar să fie procleţi şi a- 
furisiță şi blestemaţă de 318 sfinţi pă: 
rinţă ize vi Nikiea (cei dela Nikefa)“. 

Acest act ne arată: 
19. colosala avuţiă a banului Udrea, 

după care puţem judeca despre ceea, 
ce aveai pe atunci cel-lalţi Băleni ; 

2%. nevesta banului Udrea, se chiăma, 
Muşa şi era încă tînără, dar nu avea 
copii; 

3%. afară de fratele seă postelnicul 
Badea, banul Udrea mai avea o soră 
Grăjdana, traducere slavică a numelui 
„Urbana“, despre care noi scim, după 
alte documente din condica cea manu- 
scrisă a mănăstirii Nucetul, că dinsa 
s'a măritat apoi după Leca-aga sai 
Leca-spatar, un alt vestit general 
de aj lui Mihaiu-Vitâzul (v. Leca). 

La, 1600, plecând peste Carpaţi, Mi- 
haiu Vitezul a lăsat Muntenia pe mâna
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banului Udrea Bălenu, pe când Oltenia 
remase în grija Buzescilor:(v. Buzescu). 
Din acâstă epocă s'a, conservat intere- 

santă epistolă, scrisă în Kaschau la 1 
Maiu 1601, în care Vodă comunică lui 

Udrea şi celor-lalţi boieri planul sei 
de a uni Moldova, Ţera-Românâscă şi 
Ard6lul sub protecţiunea Sultanului, 
căcă împăratul austriac cu toţi af lui 
sint nesce „insipientes et stulţi homi: 

“ (Hurmuzachi, Docum., vol. LV, 
part. I p. 249). Pe când le seriea însă 

acestea Mihaiu Vitezul, Simeon Movilă, 
cu armata polonă a reuşit a surprinde 
pe banul Udrea şi s'a grăbit a'i tăia 
capul: „per causa di questi trattamenti 
di Michael in Valachia sono stati de- 
capitati alcuni Boiari suoi seguaci, tra 
i quali gli primi furono Ban Udra 
et Kluchar Negre“, scrie Sigismund 
Batori într'o epistolă din 15 iunie 1601 : 
(Hurmuz., IV, 1 p. 255).— Despre acestă 
catastrofă, vorbesce, între altele, urmă- 
torul act din 9 iulie 1601 (Arch. Stat. 
din Buc., -M-rea Nucetul. pach. 10 doc. 
6): „—Pişet jupan Radul clucăar i ju- 
pan Stoica postelnic i jupan RuGul po- 
stelnic siiu naş knig svetâi bojestveniu 
monastir zovomag Panaghiia. idej est 
hram uspenie prâcistii bogorodiţe (scrie 
jupân Radul clucer şi jupân Stoica po- 
stelnic şi jupân Radul postelnic acâstă, 
carte a nostră sfintei dumnegeescii mă- 
năstiri numite Panaghia, unde este 
templul Adormirii Prâ-curatei Născă- 
tore), ca săi fie aceste sate ale Udrei 
banul, anume Lupșanul tot şi Luînga 
toată şi Culcaţii toţ şi deîn Mărceşti 
căt va fi part lui toată şi Mărculeştit 
toț şi Fălfoeştii toţ şi Racoviţa, toată 
cu rumănii şi cu tot venitul ce va fi 
într'acâste sate ; pântru ca acâste sate 
iale săntu ale Udrei ban, iar într'acia 
lui se-au priîns pereciune de Simion 
vodă, deci atunce când au vrut să piară, 
el au. chemat .călugării deîn sfânta mă- 

  

  

năstire viş pis (sus- -scrisă) de i-au în- 
văţat cumu'l va îngrupa în mănăstire, 
Şau dat acâste sate viş piş (sus-scrise) 
să fie mănăstirei şi lui pomană în ve- 
cie, deci Pau luat călugării de Pau dus 
cu mare cinste la svănta mănăstire şi 
Vau slujit şi Pau îngrupat în mănăstire 
cum a zisla moartâ lui, şam văzut şi 
noi cart6 lui Simion vodă cum au fost 
lăsat Udr6 ban acâste ce's mai sus 
zise sate cu a lui limbă la moartă lui 
cu blăstem sfentei mănăstiri, însă cu 
mare blăstem, aş'au fost dat şi. Simeon 
vodă aceste sate mănăstirei, aşijdere 
am dat şi noi sfentei mănăstirei viş 
pis ca să'i fie acâste sate în vecie o- 
cinu şi ohab cum au fost lăsat Uar6 
ban la, moarte lui, aşa săi fie dat şi 
de noi, amintr6 să nu fie preste zisa 
noastră. Pis u stol grad Trăgovişte az 
Gheorghe ms. Iulie 9 dni vl& 7109, 

(V S8.—L 8.—L. 8) 
De aci resultă că este cu totul gre- 

şită aserţiunea lui Miron Costin (Letop. 
I p. 226): „Udrea, după aceea, curănd 
a venit şi el şi s'a închinat la Simeon- 
vodă“. Din contra, tocmai din causa 
nestrămutatei sale credinţe cătră Mi. 
haiu Vitâzul, banul Udrea Bălnu u 
fost decapitat de cătră Simeon Movilă, 
lăsându-i-se abia numai dreptul şi tim- 
pul de a face un testament, despre care 
vorbesce cu multă energiă un crisov 
dela Alexandru-vodă Iliag din 1617 
(Cond. Mss. a Nucetului f. 120 b): 
păceste moşii şi sate şi Tigani au fost 
ale Udrii banul încă de de-mult de 
cumpărătoare din zilele răpăosatului 
Mihail voevod, far Udr6 banul el atuncâ 
toate aceste” moşii şi Ţigani ce sânt 
mai sus zişi fostu-le-au dat Şi miluit 
la sfânta mânăstire încă mai de 'nainte 
vr6me fiind el viu şi cu suflet, pentru 
că el feciori de trup nau avut; iar 
Udrs banul au perit de sabie în zilele 
lui: Simeon voevod, iar Uar6 banul el
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aşa au strigat atunc6 cu mare 
glas și au zis toate moșiile şi sa- 
tele ce scrie mai sus să fie sfintei ma- 
năstiri, că au fost toate alese de preste 
tot n6mul lui, şi trupul lui sau îngro- 
pat la sfânta mânăstire...“ 

Ambele ramure ale Bălenilor fiind 
considerate tot-d'a-una de cătră mem- 
brii lor ca un singur n6m, descendinte 
din boierul Mihail cel din 1468, a ur- 
mat de aci că mârtea banului Udrea 
a transmis fundaţiunea sa, mănăstirea 
Panaghia, da-dreptul sub patronagiul 
celor-lalţi Băleni, ctitori deja ai vechii 
mănăstiri Nucetul, şi apoi la 1692 a- 
miîndoue mănăstirile ai fost întrunite 
prin următorul act forte interesant 

pentru -genealogia, Dălenilor (Coud. Mss. 

a Nucet. p. 68): „Adecă eu Gligorie 
postelnic sin Ivaşco biv vel logofăt 
nepotul răpăosatului Gherghe banul Bă- 
lenul înpreună cu unchiu-mieu Ivaşco 
vornicul sin Pătru câuş Bălenul, pren- 

tracâstă a noastră mârturisim şi adă- 
vărăm sfinţii sale părintelui igumenului 
Kir Ignatie şi la tot soborul sfintei 
mânăstiri ce să chiamă Nucetul, la care 
laste hramul marelui mucenic Gheor- 
ghie, unde şi noi ctitori ne numim de 
la răpăosaţii moşii-strămoşii noştri, cum 
că mai avănd noi o mânăstire ce să 
chiamă Panaghiia hramul Uspenie Bo- 
gorodiţă, care iaste făcută şi înălțată 
din temelie de strămoşul nostru 
Udr€ banul şi au fost tot suptu a 
noastră chivernisire până acum...“ 

Din ramura cea-laltă a Bălenilor, jâcă 
un rol istorie în cursul secolului XVII 
succesivele patru generaţiuni : 

Ivaşco mare-vornic; 
Gherghe ban; 
alt Ivaşco mare-logofăt; 
Grigorie de asemenea. 
Despre cel dentâiu se scie că la 

1633, în bătălia dela, Dudesci intre Ma- 
teiu Basaraba şi între rivalul seii Radu. 

BĂLENU 
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Alexandru, în frunteu roşilor era 
„Ivaşco Vornicul Bălenul“ (Cron. mun- 
ten. în Magaz. ist. IV p. 317). 

Despre fiiul seit Gherghe Bălenu, u 
căruia, biografiă ar fi forte interesantă, 
ne vom mulţumi a reproduce urmă- 
torele câte-va texturi din cronice: 

La 1659, când Constantin Basaraba, 
Cârnul năvălise în Moldova, contra lui 
Ghica-vodă Bătrânul, el avea cu sine 
şi pe Gherghe Bălânu, care a şi cădut 
atunci în robia, tătărâscă, 

Miron Costin, Letop. 1 p. 347: „Con- 
stantin Vodă ai luat drumul cel mare 
spre Scăntee, călărimea care incotro 
ai putut, unii pre Bahlutu, alţii pren 
Cărligătură; şi s'a topit mulţi Unguri, 
şi den călărime, şi mulţi ai dat şi de 
pre iaz în heleşteii, mulţă şi-au pus 
capetele şi pren codri; 6ră carăle lui 
Constantin Vodă toate ati rămas la 
mănăstirea Galata den dial. Şi aşa mult 
Tătarii nai gonit, ferindu-se de pă. 
duri. Atunci ai căzut la robie Banul 
de Craiova Bălenul...“ 

Cronica muntenâscă (Magaz. ist. IV, 
353): „şi avură răsbolu mare din josul 
tirgului laşilor, şi cât clipâla fura bi- 
ruiță Ungurii şi Muntenii de Tătari, şi 
intrară în ei ca lupii în oi dei respân- 
diră şii noroiră în Bahluiu; tăiară pe- 
destrimea t6tă, ca 2000, şi călărimea 
aşijderea, şii robiră din destul; iară 
câţi scăpară prin codri, îi omora Mol: 
dovenii, de abia au scăpat Costandin 
Vodă cu puţine Gmenf, iar pre Gheor- 
ghie Vornicul Bălenul îl cuprinseră a- 
colo viii, şi'l duseră rob la Crim...« 

Nic. Costin, Letop. II p. 19, sub anul 
1678 despre domnia lui Duca-vodă în 
Muntenia : „Duca-vodă trăsesă din boeri 
pe unii cătră sine dei făcusă aj sei, 
anume pre Bălenul cel bătrăn, pre 
Staico Păharnicul, avea şi câţi-va din 
Greci...“ 

Cronica muntenâscă (Magaz. ist. V
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p. 5): „Antonie-vodă domnia fârte bine 
şi cu pace despre tote părţile şi avea 
libov cătră toţi boiarii, iar vrăjmaşul 
diavolul nu putiă răbda, ci'şt afla, lăcaş 
în inimile unor boiari, anume Gherghe 
Vornicul Bălenul şi cu ginere sei Hrizea 
Vistiarul...& 

Ibid. p. 27: „Fâcut'au Şerban-voâi 
căsătorie unei cocne a lui anume 
Dâmna Alexandra după feciorul lui 
Ivaşco Bălenul ce au fost mare logofăt, 
anume Gligoraşco postelnicul. O mare 
minune au făcut acel Şerban-vodă, cu 
ginere-seii Gligoraşeo! Că tatal lui, I- 
Vâşco, şi moşu seii Gherghe din Bă- 
leni, fost'au mari vrăjmaşi asupra 
lui Şerban-vodă şi a tâtă casa, părin- 
ților lui, iar Dumnezeu ne le-au data 
izbăndi după ponta lor, ci îndată au 
scurtat viâţa moşu-seiă Gherghe Băle. 
nul, şi Găruind Dumnezeu pre Şerban- 
vodă cu domnia, Ţerei Românesci, iar 
tatăl lui, Ivaşco biv vel-logofât, sciin- 
du-se vinovat de cătră Şerban-vodă, 
n'au putut sta de faţă, ci încă din Ţa- 
rigrad au fugit la Moldova, înpreună 
cu Staico păharnicul din Bucşani, şi 
acolo s'au pristăvit şi Ivaşco logofătul. 
Jupânâsa lui, coconii, încă au fugit la 
Moldova de aici din țeră. După petre- 
cania lui Ivaşco logofătul, iar jupăn6sa, 
lui, coconii, şi cu Staico păharnicul 
s'au rădicat de au pribegit la Ardgl,..« 

Constantin Filipescu, Cron. (Magaz. 
ist. II p. 84): „Şărban-V odă (Cantacu- 
zin) ai făcut nuntă mare şi cinstită, 
măritând pre fie-sa Smaragda după 
Gligorie Postelnie Bălenul, aducănă sol 
den Ardâl pre Betlen Elec despre parte 
Craiului, şi den Moldova dela Cante- 
mir Vodă Velicico Hatmanul, fratele 
lui Miron Logofăt, cu carii mare ve- 
selie ai: avut; pentru că acestă fiică 
a lui Şărban-Vodă, fiină şi frumoasă şi 
înţelsptă, foarte o iubia tată-său, şi 
s'au nevoit prin multe vremi ca să] 

  

  

găsescă soţ asemen6 cu ea, de bun nem, 
frumos, înţelept, şi negăsind aice în 
țară, fiind acest cocon de boiar den 
țară pribiag în Ard6l iar pentru frica 
lui Şărban-Vodă,. şi fiind în casa lui 
Apafi Mihai Craiu Postelnic, auzindu-i-se 
politiile şi frumuseţe şi înţelepciung, 
au pus în gănd s%'! facă ginere, şi tri. 
miţănd pre Costandin Căpitan Filipescul 
(fiind văr cu muma lui Gligorie Bă. 
nul) acolo unde era lăngă Craiu, Pau 
pornit şi lau adus în ţară şi i-au dat 
pre fie-sa nevastă...“ 

Sub Nicolae Mavrocordat, acest GQli- 
gorie Bălenu era unul din capii parti- 
tului austriac (Magaz. ist. IV, 54 etc). 

Nu mai urmărim istoria, Bâlenilor 
sub Fanarioţi şi în secolul nostru, 

Mai avem insă ce-va de adaos, 
Am spus la început că Bâleniă erai 

din casta cea Basarabâscă, deşi familia 
lor n'a domnit nici o dată, după cum 
nai domnit nici Creţuleseii şi nici 
Buzescii. Intre dinşii însă şi între o 
ramură domnitre a Basarabilor se 
vede a fi fost o veche înrudire, căci 
cronicarul polon contimpuran Heiden- 
stein (Rer. Polonicar. libri p. 362), vor- 
bind anume despre banul Udrea Bă- 
lenu, Qice că era rudă cu Petru-vodă 
Cercel, iar prin urmare şi cu Mihaiu 
Vitezul: „complures propinquitate ei 
(Petro Circello) conjuncti venerant, in- 
terque eos Udra exercitus Michaelis 
praefectus“. Pasagiul întreg este cam 
obscur. | 

v. Boier, 

Bălercă, —v. Barilcă, 

Bălercuţă (pl. bălercuţe), s. f.; petit 
baril, tonnelet. Buriaş. Butoiaş. 

Ghicitorea bucovinâuă despre „Oul“ 
(Sbiera, Poveşti p. 321): „AM O băler- 
cuţă cu doue feluri de băuturi în ea 
şi nu se amestecat, 

V. Barilcă,
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Bâălesci, s. m. pl.; t. de Gâogr.: 
nom propre de certains villages rou- 
mains. Bălesci, ca nume de sat, se gă. 
sesce în Moldova şi'n Ţâra-Românâscă. 
Este pluralul topic dela numele propriii 
personal Bălescu, formaţiune patro- 
nimică din Bale. 

Bălescii din Oltenia se menţionâză 
deja în crisovul din 1429 dat mănă- 
stirii Tismâna de împăratul Sigismund 
(Venelin, Vlacho-Bolgarskiia gramaty 
p. 56), şi în crisovullui Vlad-vodă din 
1498 (Miletic et Agura, Aano-poammnurrk 
p. 183). Intr'un act oltenesc din 1650 
(Doc. Rom. I No. 188 în Arch. Stat. 
din Buc.): boierul „Opr6 postelnic ot 
Bălesci“ are următorea pecete: 

  

Act vrâncân din 1676 (Doc. Rom. 
1 No. 79 în Arch. Stat. din Buc): „au . 
cumpărat Apostol sînii Dănilă ot Vran- 
cia dela Neculaiu Mertic: de Băleşti o 
vie...“ ; şi mai jos: „Neculaiu Dărjan 
ot Băleşti şi Toader Pepine ot tam...& 

Despre Bălescii din Vasluiu, d. Chi- 
riţă (Dicţ. geogr. 15) dice: „Se spune 
că pămîntul răgăşesc din bătrâni se 
împărţia în doă rădăşii: una a unui 
rădăş Dima şi alta a unuia Picior6gă ; 
partea de pămînt a lui Dima se numia. 
Domnesci, tar a lui Piciorâgă — Bălesci“. 

v. Bălescu, 

Bălescu (plur. Bălescă), s. m., n. pr. 
de famille. Formaţiune patronimică din 
numele masculin personal Bale. 

La 1593, un Român în Rîmnic: Bă- 
lescul (Doc. Rom. I No. 63 în Arch. 
Stat. din Buc.). 

v. Bale. — Bălesci. 

| 
| 

| 

  

Băleţ.—v. Beleţ. 

Bălfeu. —v. -Bulfeii. 

Bălgăr (plur. Bălgari), s. m.; t. de 
G6ogr.: Bulgare. La mitropolitul Do- 
softeiu, Synaxar 1688, dec. 24 f. 236 
b: „şi dzâsă: vedzi oștile a unila si 
a alţâia părţ? şi eli fiace: vădzi, 
Doamne, iacâ Grecii tae pre Bălgari...“ 
Deşi pe acelaşi. foiă citim: „Nichiforiă 
asupra Bulgarilori miarsâ...“, to- 
tuşi variantul cel cu -d- nu este o e- 
rore de tipar, de vreme ce el repre- 
sintă, forma, cea indigenă bulgârâscă a, 
cuvîntului: Bmarap. De altmintrelea,. 
Românii pină ?n timpii moderni nu o- 
bicinuiaii a numi pe Bulgari nici Bă: 
gari, nici Bulgari, ci le diceaii tot- 
da-una Şchiai (= Sclavi). 

v. Braşov. — Bulgar. — Șchăani. 

Bălgărăd 
„— v. Belgrad. 

Bălgrăd 

Bălhâc sai bulhăc (plur. bălha: 
curi, bulhacuri), s. n., şi bălhâcă (plur. 
bălhoce), s.f ; marais, flaque, bourbier. 
Mocirlă. Smâre. Rovină. Smol- 
niţă. Nămol... 

10. Sub forma neutră, cea mai obică- 
nuită : 

Ion Ionescu, Calendar 1845 p. 153: 
„Apele cele mai buna de topit sînt. 
tocmai acele în care obicinuesc şi Mol- 
dovenii a topi; aşa sînt tote bălțile, 
tote bahnele, bulhacurile şi apele 
stătătore...& 

I. Crengă, Scrieri Ip. 75: „Pornesce 
el şi se duce tot înainte pe nişte po- 
n6re, pină ce dă peste un. bulhac. ŞI 
numai ce 6tă că vede în bulhac o scrofă 
cu doi-spre-dece purcei, cari şedeaii to: 
logiţi în glod...*
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Doina, cu blăstem din Moldova: 

Şi 'ncă te-oiu mai blăstema, 
Foc din gură mi-a pica, 
Să al casa racului 

În fundul bulhacului 
Şi hrana gândacului 
În virful copacului... 

(Sevastos, Cânt, mola. 73, 175). 

Doină din Covurluiu : 

— Cuculeţ cu pene verdi, 
Ce nu vii să ne mai vedi ? 
Vera vii, vâra te duci, 
M8 mir 6rna ce mănânci! 
— Mănânc putregaiu de fag 
Şi bi apă din bulhae 
Şi cânt codrului cu drag... 

(P. Bourânu, c. Tirgu-Bujor). 

Crisov dela, Stefan-vodă Tomşa din 
1623 (Cond. Mss. Asaki, t. 1 f. 25, în 
Arch. Stat. din Buc.), numile mai mul: 
tor bălți: „Rătundul i Cărligatul i Căr. 
ligăţelul i Vlaicul i Bălhacul,..& 

B. Iorgulescu, Dicţ. geogr. al jud, 
Buze p. 40: „Bâlhacu (Lacul Călu. 
gărilor), lac în cătunul Cotu- Ciorii, for- 
mat din mai multe basine legate între 
ele prin vir6ge...“ | 
„20. Sub forma feminină : 
Â, Vlahuţă, Nuvele p. 109: „copilul 

înainte şi suri6ra după el, ş'amîndoi 
îşi tăresc picidrele în nişte ciobote mari 
şi grele, pline vecinic pe din afară şi . 
pe din lăuntru de noroiul bă/hocelor de 
prin mahalale... 

Bălhac şi bălhocă sînt formaţiuni de- 
minutivale prin sufixul -ac. Alăturea, 
cu ele mai există o formaţiune băl- 
huiu, cu sufixul - -uiu, care are o func- 
țiune mai mult augmentativă. 

„Balhuiu, sinonim cu mocirlă şi 
cu nămol, numesce poporul pămiîn- 
tul înmuiat peste măsură cu: apa ce 
vine de pe scursura, unei văi mari sati 
mici; când Gmenii trec prin astfel de 

  
  

locuri cu carul sait numai cu vitele 
slobode, se înnomolesc sai se scufundă, 
încât abia cu mare greutate es afară. 

„ Când balhuiul nu e adînc, ci numai de 
1—2 decimetri, atunci se chiamă şI6f 
sau turbucală“ (D.. Basilescu, Pra- 
hova, c. Drajna-de-sus). 
„V. “ac. — -uku, 
Cuvîntul dară, sub diferitele sale 

forme, circulâză în România întregă, 
aşa, că — despărţind sufixurile— tulpina, 
balh trebui să fie la noi veche. 

Cihac (Dicţ. II, 8) cunâsce numai 
forma neutră bâlhac sai bulhac, pe 
care, fără nici o reservă, el o identifică, 
cu băltac din baltă, ca şi cândtre- 
cerea, lui în Ph ar fi ce-va forte obici- 
nuit în fonetica română, pe când o a- 
semenea trecere este o absolută im- 
posibilitate. 

In aparenţă bălhac, dâlhocă, bălhuiu, 
ar put să aibă a face cu baltă în- 
tr'un mod indirect, anume prin feno- 
menul contaminaţiunii între sinonimii 
baltă şi bahnă, ceea ce e cu totul 
independinte de legile fonetice ale gra- 
jului. Acestă ipotesă sar puts sprijini 
pe următorul fapt positiv: 

In districtul Mehedinţi se află o plasă 
numită Blahniţă după numele păriu- 
lui Blahniţă. In secolul XV, întrun 
crisov din 1429 (Venelin, Baaro-noa- 
rapekii rpamarii p. 56), acelaşi plasă 
se numia Blatniţă: Baarnnua, Haar- 
tHuko cyacTgo. Este învederat că aci 
Slavicul sar =baltă a trecut cu tim- 
pul în Baak- nu prin =], ci prin con: 
fusiune cu bahnă. Să fie Gre tot aşa 
pentru bălhac, bălhocă, bălhuiu? Noi 
credem că nu. 

In adevtr, între „Blahniţă=—Blatniţă“ 
pe de o parte şi între bâlhac=baltă 
+bahnă pe de alta, analogia e forte 
depărtată, dacă vom admite că există 
o analogii. „Blatniţă“, din paleo-slavi- 
cul Base, 'era la noi un termen admini:
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strativ cărturăresc, în care poporul nu 
mai recunoscea pe romănisatul baltă, 
şi astfel îi căută o înrudire cu popo- 
ranul bahnă, la deminutiv bahniţă. 
Confusiunea, era, înlesnită aci prin per- 
fecta asonanţă între „blatniţăe şi între 
„bahniţă“. O asemenea asonanță lip- 
sesce cu desăvirşire între bălhac și în- 
tre bahnă, chiar dacă între ambele 
vom pune la mijloc sinonimul băltae. 
In scurt, h din bahnă nu ne explică 
de loc pe & din bâlhae. 

In acest mod, originea cuvîntului 
remâne d'o cam dată necunoscută. Pen- 
tru acei ce o vor cerceta în viitor, noi 
ne vom mărgini a indica doue poteci: 

1%. Grupul consonantic -H- în bălhac, 
dălhocă, bălhuiu, adecă în tulpina 
bălhă, pâte să represinte pe un pri- 
mitiv o, ca în sîlhă din latinul sylva. 

2%.-In -limba proventală adjectivul 
balc, pentru care nu sa găsit încă, 
vre-o etimologiă seri6să, însemnâză 
„umed“, bună-6ră, în textul medieval 
citat de Raynouard (Lex. II, 178): 
„una terra ţrop balca=une terre trăs 
humide“, 

v. Bahluiu.— Bahnă. 

Bălhecă 

v. Bălhac. 

Bălhuiu 

Bâliă —v. Băvărid. 

Bălin. — v. Bale. — Bălinesă. 

Bălindeţ —v, Bolindeţ, 

Bălinesci, s. m. pl.; t. de G6ogr.: 
nom d'un village historique en Mol: 
davie. Sat pe malul Siretului, astăgi in 
districtul Dorohoiu, altă dată în al Su- 
cevei, în epoca lui Stefan cel Mare apar- 
tinuse celebrului logofăt Ion Tăutu, 

Urechia, Letop. 1 p. 146; „Bogdan: 

BĂLINESCI 
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vodă dacă ati stătut Domn, aii socotit 
întăiu să'şi întărâscă lucrurile cu me- 
gieşii şi să'şi arăte nume bun. Pe în- 
văţătura tătăni-seii lui Ştefan-vodă tri- 
mis'aii la Împărăţia Turcilor pre 'Tău- 
tul Logofâtul cel mare cu slujitori, pe- 
destrime dărăbani, de ai dus birul zece 
pungi de bani, şi s'ati închinat cu tâtţă 
ţ6ra la Sultan Suleiman, Impăratul 
Turcesc; iară Împărăţia, de mare bu- 
curie, cu dragoste i-au primit, şi ai 
dăruit toță banii Tăutului Logofătului 
celui mare, şi i-aii adus în ț6ră, şi sai 
apucat cu acei bani de ai zidit o is- 
cusită biserică în sat în Bălinești, pe 
Siret în ţinutul Sucevii, care trăeşte 
şi pănă astăzi...« 

Biserica logofătului Tăutu, aşa cum 
se află ea astădi, o descrie d. Filipescu- 
Dubâit (Dicţ. geogr. al jud. Dorohoiu, 
p. 14) în următorul mod: „Acestă bi- 
serică, construită pe delul de pe laturea 
drâptă a Siretului, este în afară de 
formă lungăr6ţă cu fundurile poligo- 
nale; temelia de pâtră naltă de un me- 
tru dela suprafaţa terenului, cu doă 
rânduri de petre cioplite la partea, su- 
peridră; păreţii de cărămidă mare şi 
tare; cimentul cu muruială calearică 
formâză un bloc în total; colţurile 
tâte de jos pînă sus de pâtră mare 
cioplită, precum şi brâul de sub stre- 
şină de jur împrejur; ferestrele şi u- 
şele încadrate cu pâtră mare sculptaţă 
în ciubuce; tencuiala în genere a dis- 
părut, zidul pretutindene gol, conţinând 
în trupul sei, din loc în loc, olane 
smălţuite simetric aşădate, pe a cărora 
funduri în bas-relief se vede marea 
Moldovei, adecă;: zimbrul, stâua, doi 
delfini şi o femeiă. In lăuntrul biseri- 
cei se vede că păreţii ai fost în totul 
zugrăviți cu chipurile Sfinţilor şi ta- 
blouri sacre; pe partea in drâpta a 
păretelui dispărţitor corul de amvonă 
sint zugrăvite a-fresco portretele: Lo-
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gofătului Ioan Tăutu, a soţiei sale Mar- 
gareta şi ale fiilor: Petrașcu, Ioan şi 
Anastasia, în superbul costum Vene- 
țian brodat cu aur, cum se vede la 
portretele şa altor Logofeţi-Mari, ceea 
ce ar lăsa a se crede că așa era uni: 
forma, demnităţii ce ocupai; cingătrea 
cu paftale în petre scumpe, deasupra 
mantia măr6ță, cu mânecele despicate 
şi gulerul de samur, iar pe cap tocul 
cu brodăriă de aur în arcade. Pardo- 
s6la în peristil are dece morminte, pe 
de-asupra cu lespedi pe cari abia la, 
unele se pot discifra cu grein- 
scripţiunile slavone; îar la 3 
imposibil, fiind stricate... 

Acele inscripțiuni ai fost reproduse 
de episcopul Melchisedec (Notiţe isto- 
rice 1885 p. 293) după copiile făcute 
de pictorul bucovinen Bucevschi. Cea, 
mai importantă, negreşit, este inscrip- 
ţiunea de pe mormîntul lui îusuşi lo- 
gofătul Tăutu, şi tocmai ea a dat loc 
la o gravă erdre cronologică. Iată-o cu 
traducerea episcopului Melchisedec: 

pe ECT PpwE&m nana Iwan TaSrSaa 
EFAHKA AOroăera rana CTEană BOEROAbI. 
HE H npkeTaRHe.j BART 30 ME ua...(1501), 
(Acesta este mormîntul panului Ioan 
Tăutul mare logofăt al Domnului Ste. 
fan voevoda, carele a reposat în anul 
7009 luna...)“ 

Episcopul Melchisedec urmeză : 
„âci dâm de o greutate: acest mare 

logofăt Ioan Tăutul more încă trăind 
Marele Stefan. Prin urmare, nu este 
acel Tăutul carele, la începutul Dom- 
niei lui Bogdan, în anul 1504, a închi- 
nat ţâra la Turci, Letopiseţul nu ne 
Spune numele acestui din urmă 'Tăut 
logofătul. 'Trebue dar să, presupunem, 
că loan Tăutul marele logofăt al Ma. 
relui Stefan va fi fost tată Tăutului 
marelui logofăt al lui Bogdan. 

Deja mai de 'nainte, la 1874 (Chro- 
nica Romanului, 1 p. 153) episcopul 

44,169. 111. 

  

        

Melchisedec se încercase a despica. pe 
logofătul Tăutu în doă personage dife- 
rite, sub cuvînt că întrun crisov din 
1499 se dice: „nans TmSmSaoku 
aoroder“, ceea ce—dice învățatul pre- 
lat — „ne arată că acest; Tăutulov era 
fiul Tăutului precedent“, pe când 
„IaSrSnokn“ nu este de loc un patro- 
nimic „Tăutulov“, ci pur şi simplu da- 
tivul slavic, însemnând „lui Tăutuc, 

Tot atât de neîntemeiată este şi ex- 
plicațiunea epitafului de mai sus, în 
care după cifra se s'a şters pe lespede 
cifra î. Restabilindu-se acestă cifră, noi 
avem ei, adecă anul 1019=1511, iar 
nici decum 7009==1501, ! 

In scurt, marele logofăt Ioan Tăutu, 
care pină la mârte se glorifică de a fi 
fost „al lu Stefan voevoda“, a murit 
în 1511. In adevăr, cu un an înainte, 
în februariit 1510, noi îl vedem în ca- 
pul boierilor lui Bogdan-vodă încheiând 
în laşi un tractat de pace cu Polonia, 
unde este numit: „loan Tăutul logofăt“ 
(Hurmuzachi, Docum., Suplem. II vol. 
lp. 2,6). 

Din inscripţiunile bisericei din Bău- 
nesci se constată că ea fusese zidită 
înainte de 1500, astfel că pasagiul din 
cronica lui Urechia. nu se rapârtă la, 
însăşi intemeiarea, ci numai la înfru- 
museţarea templului, 

„Tot în districtul Dorohoiu se află un 
sat numit Bălinţi, care nare altă 
importanţă decât numai aceia că cu- 
vintul derivă din acelaşi nume perso: 
nal Bălia, dar printr'un alt sufix. Mai 
are încă o însemnătate comică. Prin- 
t'o inexplicabilă zăpăcelă, pote printr”o 
glumă a unui zeţar dela tipografiă, e- 
minentul agronom Ion Ionescu, în „A: 
gricultura română din judeţul Dorohoiu“ 
(Buc. 1866 p. 399), a lăsat să se in- 
tercaleze următârea notiţă: „Aici în 
Balinţi s'a găsit astăgi dimineţă 

30
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un om bătrân care s'a spîndurat înfi- 
gEnd un par în strâşina casei şi le- 
gându-se cu brâul de gât...« 

Un alt sat romănese Bălinţi se 
află tocmai în Bănat în regiunea Lu- 
goșului (Hornyanszky, Geogr. Lexikon 
1858 p. 22), ceea ce probâză că su- 
fixul nu e rutenesc, după cum s'ar 
pute crede la prima, vedere, ci tie- 
bul să fie o contracţiune din uţ: Bă- 
linuţ. 

v. :Boier. — Tăutu. 

Bălinţi.—v. Bălinesci, 

Bălişor,-6ră, adj.; blondinet. Unul 
dintre numerdsele derivate din b 3], 
format prin duplul sufix deminutival 
-iş-+-or, întocmai ca „albişor“ din 
„alb“ etc. 

In districtul Buzeii un vechiu sat 
portă numele Bălişdră. 

Zapis muntenesc din 1669 (Cond. 
Mss. a episc. Buz. î.1p. 481, cfr. p. 
455, în Arch. Stat. din Buc.): „6 me- 
giiaşi pe nume: din Gomoeşti Vasilie 
Cărlig, din Bălişoară Rudul Valcului, 
din Răspopi Ştefan Roşul, din Lipia, 
Nâgul...“ | 

v. Băi. —-igor. 

Balmăjesc s. bălmăşesc (bălmăjit, 
bălmăşit ; bămâjire, bălmăşire), vb.; 
embrouiller, mettre sens dessus des- 
sous, dssorienter, tourner la tâte. D. 
Dame se 'nșslă dic6nd că acâstă vorbă 
e un moldovenism şi dându'i nesce sen- 
suri' figurate neîntrebuinţate. 

Lexicon Budan: „Bâlmăjesc sai bdl- 
mâşesc = permisceo, turbulento“. 

Laurian: Massim : „bălmegire, bălmu- 
şire si bălmoşire = a face ca un bal- 
meş, a amesteca, a încurca urit, a 
ameţi“. 

Din sensul de „ameţesc“ se desfă- 
şoră apoi acela de „perd puterea“: 

BĂLMĂTRUCĂ 

| 
| 

| 
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„Sa bălmăgi = s'a muiati (R 
Simu, Trans., e. Orlat). 

Noi am vădut deja originea cea tu: 
ranică a cuvîntului la Români. Este in- 
teresantă întrebarea: rusul Baamo una 
Sai BsB4AmomHniii „6tourdi, embrouille, 
desorients“, care este isolat, fără nici 
o familiă, vine 6re d'a-dreptul dela Tu- 
rani ? saii nu cum-va prin mijlocirea 
Românilor ? 

v. Balmeş. — Bălmătrucă. 

Bălmăjire) 

„—Y. Bdlmdjesc, 

Bălmăjit | 

Bălmăjitor, -6re, adj.; „qui em- 
brouille“ (Dam6).—v. Bălmâăjesc, 

Bălmăjitără s. bălmăşitură (pl. 
bălmăjituri, bălmăşituri), s. f.; „p6le- 
mâle, embrouillamini“ (Dam6). Lexicon 
Budan: „Bălmăjitură = colluvies, mix- 
tura“, 

v. Bălmâjesc. 

Bălmăş...—v. Bălmâj... 

Bălmătrucă s. bălmătucă, s. f.; 
t. culin.: sorte de talmouse. Cuvintul 
se aude mai ales în Haţeg şi 'n Bănat, 

„Bălmătrucă se face în ţinutul Pe- 
troşenilor din caș cu apă şi făină pu- 
ţină ; alţii îi dic şi unturuşt (P, 0- 
tânu, Trans., Haţeg). 
" „Băbmătucă =caş, unt şi puţină făină, 
fiert în căldare“ (pr. A. Bociat, Banat, 
Lugoş). 

»Bâlmătucă, un fel de mâncare din 
brângă“ (D. Angeloni, Banat, c. Pău- 
cinesci). 

„Intre mâncările rustice de aice: 
chisăliţă de tăriţă, mazere frămîntată 
Şi cu zamă, plăcinte, bălmătucă, pupi, 
scoverdi...“ (N. Trimbiţoniu, Banat, c. 
Gradişte).
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Sinonim cu balmoş, dălmătrucă 
sai bălmătucă cuprinde în sine aceiaşi 
tulpină balm-, dar cu sufixul demi- 
nutival. atonie -oţă: bâlmotă, ca 
în „pipotă“, „Albotă“ etc., de unde 
prin a doua deminuţiune: bălmâtucă = 
bălm-ot-ucă. In forma haţegană băl- 
mătrucă, v este inorganic, ca în „Sa- 
latră = salată“ ete, 

Românul oriental balmotă, con- 
servat în derivatul bâlmătucă, este 
forte interesant, căci din Pannonia — 
negreşit prin migraţiunea medievală a 
Românilor de acolo spre Epir — el a 
străbătut şi la Albanest: în dialectul 
gheghic bul'met „Srăsime, unt“, cu- 
vint pentru care Gustav Meyer (Alban. 
Wtb. 53) nu găsesce o etimologiă, 

v. Balmoş. — ot. —uc. — Unturuş. 

Bălmătucă. —y, Băâlmătrucă, 

Bălâiu, -6iă, adj. et subst.; trâs 
blond, blond clair. Din băl prin sufixul 
augmentativ -oiu. Se întrebui nţâză 
mai ales despre - animale domestice : 
bol, câni etc., în Bănat şi'n Haţeg cu 
sufixul nemuiat -oniu: băloniu. 

Dicţionarul Mss. lugoşân circa 1670 
(Col. 1. Tr. 1883 p. 405): „Bălony. Bos 
albus“. 

Zapis muntenese din 1685 (Cond. 
Mss. a episc. Buz. t.[ p. 241, în Arch, 
Stat. din Buc): „oameni moşneni ot 
Cărlomăneşti pre nume : Stan i Nâgul 
Scaunul ot Cărlomăneşti, Ion: Bâloiul 
i Negul i Dragomir...“ 
Băloiu — sat, în judeţul Argeş (G. La; 

hovari, Dicţ. geogr: 32), 
Tincu- Velea, Istoridra, (Sibiiu 1865) 

p. 143: „despre vechimea Românilor 
în -Vârşeţ, afară de-spunerile Gmenilor 
celor încă. vii, Români, Serbi, pot servi 
numile vechilor familii românesci de 
aici: Barbu, Şerban, Văcărescu, Bogdan, 
Băloku...* i 

BĂLOS 
3080 

Crisov dela Constantin Brâncovân 
din 1694 (Conâ. Mss. Brâncovensscă în 
Arch. Stat. din Buc, p. 49): „Radul 
Goiescul vel agă ca să aibă a ţin6re 
şi a stăpăni ale dumisale părţi de mo- 
şie ce are, de moştenire şi de curmpă- 
rătoare la satul Stoeneştii i Balo.- 
jasca i den Dălmânești şi den Preo- 
tesca și den Hrizoae ot sud Prahova,..“, 
unde Balo6sca însemneză „a lui Bă- 
loiu“, ca şi „Preotâsca = a, Preotulujt, 
Este foneticesce interesant în acest 
crisov, că de patru sai cinci ori, de 
câte se repetă cuvîntul, pretutindenea 
el este cu a clar: Baloiasca, ceea, 
ce indică rostirea Baloiu în loc de Bă- 
loiu. 

In Oltenia danţul poporan Băluţa 
se chiamă une-ori „hora lui Băloiut, 
probabil după numele unui lăutar. 

v. Bă]. — Bălaku, — Băâiuţă. 

Bălos, -6să, adj.; buveux, glaireux, 
visqueux. Laurian-Massim.: »Bălos = 
10. plin de bale; 20. cui curg bale 
multe; 3%. de natura, balelor, de 
ex.: unii pesci scot -prin scame sati 
pele o materiă bâlosâ“. | 

Dicţionarul Mss. lugoş6n circa 1670 
(Col. 1. Tr. 1888 p. 426): „Băoş=Bi- 
liosus, Phlegmaticust. 

„Vinul pâte fi la gust : acru, dulce, 
pelin, petros şi bâlos“ (N. Mereuţă, Tu- 
tova, ce; Mândaţi). 

„Cu privire la gust, vinul pâte fi 
acru, acriii şi dulce sai dulcâg; acelui 
greii la băut i se dice bdlos, şi acela 
care are puţin miros i se dice că are 
iz“ (V. Popa, Covurluiu, e. Slotodia- 
Conachi). 

„Poleiu nu se dice pe la noi, dar 
se dice: ghiaţă liştava şi poli- 
ghiţă, sai: e bălos locul! (R. Simu, 
Trans., c. Orlat), - 

„Intre epitetele poporale ce se. dai -
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dracului este şi acela de bâlosul“ (G. 
Dobrin, Trans., Făgăraş). 

De aci în descântece se intrebuinţeză, 
între altele, epitetul: „voi băloselort, 
cătră duhuri rele femeiesci, 

In botanica poporană, un fel de ciu. 
percă, „agaricus viscidus“, se numesce 
burete bâlos din causa sucului sei 
cleios. Se păstreză pe 6rnă, se ferbe 
şi se mănâncă cu usturoiu. 

Nu scim ce să fie: 
„Bălosele se numesce o 6rbă ce se 

întrebuinţeză pentru dureri de spate“ 
(C. Nicorescu, Covurluiu, c. “Lupesci). 

v. t:Bală. 

Băl6sele, s. f. plur. artic.; ţ. de 
Botan.—v. Bălos. 

Bâloş, n. pr. m. O formă scădută, 
din Baloş, derivat el însuşi din ve- 
chiul nume personal Bală sau Bale. 

Zapis moldovenesc din 1612 (A. 1. 
R, 1,1 p.71): „Toder Buzăug din Să- 
lăvestre şi Băloș ot tam...“ 

De aci numele topice Băloşesci 
(A. L.R.1,1p. 47). 

v. * Bale. — Balş. 

Băloşăsci.— v. Bâlog. 

Bălotesci.—v. Balotă. 

Băltăc (plur. bâltacuri), s. n.; bour- 
bier, mare, flaque. Costinescu: „Băltac 
baltă mică, lac mie, mosirlos“, For- 
mat din baltă prin sufixul deminu- 
tival -ac, neutrul bălfac e sinonim cu 
femininul băltâcă, format prin ace- 
laşi sufix scădut la -oc, și n oposi- 
ţiune cu augmentativul băltai. Bă. 
tac şi băltâcă exprimă o nuanţă pe- 
jorativă, care lipsesce în deminutivul 
băltiţă sai băltuţă, Băltacul in- 
spiră tot-d'a-una desgust. | 

BĂLTAG 

| 
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Basmul „Copiii văduvului“ (Ispirescu, 
Legende p. 343): „Dacă ajunse la fan- 
tână, se speriă, bahniţa, v&dând fata 
vie nevătămată, iară pe balaur mort 
într'un băltac de sânge“. 

v. Baltă. — Băltocă.— -ac. 

3Băltâc. —v. Băltag. 

"Băltăg s. băltâc (plur. băltage, băl- 
tace), s, n.; hache d'armes, hallebarde, 
hachette. Laurian-Massim : „băltac şi 
băltag, armă în forma de secure cu 
doue ascuţişuri, bipennis“. Costinescu : 
„Baltag, toporel cu c6dă lungă, astăgi 
se pârtă de unii călători la oblâncul 
şelei“. 

In popor se rostesce mai adesea cu 
ambii a clară: baltac, baltag, prin asi- 
milaţiunea celui netonie cu cel tonic. 

„Armele ciobănesci sînt: băț sat 
bâtă, caţă şi baitac“. (N. Coman, Buzeii, 
c. Macsenu). 

»Băltag 'este un fel de toporaş pus 
în capul unui b& de cor“ (7. Pop- 
pescu, Buzei, c. Chiojdu-Basca; G. 
Bottez, Iași, c. Șipotele), 

Băltagul ia Români era arma favo- 
rită de care harducul nici chiar la, cul- 
care nu se desparte, 

Balada „Vălcan“ : 

Vălcânaş şedea întins 
Şi cu greă de somn cuprins, 
Cu baltacul la călcâru, 

Cu hangerul căpătâiu, 

Cu mustaţa resfirată 
Şi cu barba destramată,.. 

(6. D T., Poes. pop. 558). 

La srnă, eşind din codru și aşedân- 
du-se în sat, haiducul seste gi pune la 
o parte securea băltagului, lăsânâu'l 
numai câdă; apoi la primăvâră: 

„Doina haiducului“ :
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Dat'a frunda fagului, 

Pus'am cruce satului 

Şi c6dă baltacului, 

Că am gândul dracului 

Asupra bogatului... 

(Ibid., 289). 

Mai întâiu, securea băltagului trebui 
bine ascuţită. 

Balada „Badea“ : 

Legătură mi-a făcut 
Băltagul să îl ascut,.. 

(Tara-nouă 1885 p. 821) 

Băltage'e sînt nu numai cu toporaş, 
dar încă ţintuite saii ferecate. 
„„Doină voinicscă“ din Bucovina: 

Şi's voinici înarmal bine, 
Nu le pasă, deii! de nime, 
Căci ai arme oţelite 
Şi băltage ţintuite... 

(Marian, Bucov. 11, 163), 

Balada „Dobrişan“: | 

Cu giubele narămzate, 
Cu baltage ferecate 
Tot cu petre nestimate... 

(Vulpian, Texturt p. 43). 

Călare, hatducul își acaţă băltagul la, 
oblâncul şelei: 

»Doină voinicescă“: 

Bistriţo, apă de munte! 
Bistriţo. şirotu de frunte! 
Ce te fâcuşi Dunăre 
Şi te umflaşi tulbure? 
De nu pot trece prin tine 
Cu Baltagul la clochine,., 

(Alez,, Poes. pop. 2: 265). 

Pedestru, haiducul se rademă în 
bâltag, ca popa în cârjă. 

Balada, „Codrenul“ : 

In baltag se regdema, 
Colea 'n vale se lăsa, 
Colea *'n vale la strimtore 
Unde trec mocani cu sare... 

| 
| 
| 
| 

  

  

şi mai jos: 

Unde videam săracul, 
Îmi ascundeam baltagul 
ŞI dam bani de cheltuslă 
Şi haine de priminslă; 
Iar unde zăriam Grecul, 
Mult îmi ardea sufletul 
Pin” ce'i retezam capul... 

Observâm aci o curiositate. In ver- 
Sul precedinte d. Dame (Dict. 1, 116) 
a citit: 

Unde vedeam săracul, 
Imi ascundeam bălţu gul.. 

gapoi fasonâză cuvîntul imaginar bal- 
tug, căruia "i dă sensul de „bâtont. 

In mâna haiducului, dăltagul este o 
armă, teribilă, 

Balada „Neluca: 

— Ba, bădiţă, ba, nu vrei, 
Că m8 tem de dragul mei . 
— Nu te teme, fata mea, 
Că el de sa supăra, 
Cu baltagul VPolu lovi, 
Cu pămînt Poiu învăli... 

Cântec bucovin6n „Pescarul“: 

Ei frumos îi mulţemii, 
Dar apol mă repedii, 
Pusei stânga pe dirlog 
Şi'i ţinul fugariu ?n loc, 
Pusei ârâpta pe băltag 
Şi”| pupal pe după cap: 

EI striga, 

Se văieta... 

(Marian, Bucov. 11, 59). 

Balada „Vidra“: 

Las să vie că nwnij pasă, 
Eu că l'oiu pofti la masă, 
Şi de-a mai vr6 altă hrană, 
I-oiu da trei baltagi pomană...



Balada „Stanciu“: 

De ce să mă dai legat ? 
Muere's cu cârpă ?n cap? 
Ori Jiean cu comanac? 
Scii poterii ce-am să'i fac:: 
Am pus mâna pe baltag 
Şi m'am virtit rotiliţă 
Şam scăpat de-o poteriţă... 

(Sevastos, Cânt. moldov. 209), 

Hora „Mariţica din Plofesci“: 

— Albă eşti, frumâsă eşti, 
Cu bărbatul cum trăesci! 
— Trăesc bine ca cu dracul, 
Că ga-sră mi-a spari, capul, 
Ml-a spart capul cu baltacul... 

(G. D. 7., Poes. pop. 316). 

Despre o grâznică lovitură, de băltag 
la o petrecere între Yoinici, vorbesce 
crisovul dela Alexandru-vodă Radu din 
1624 (Cond. Mss. a episc. Buzeii, t. II 
f. 460, în Arch. Stat. din Buc.): „ace- 
stă mai sus zisă vie fostau de baştină 
a lui Coavăr tatăl Vladului, apoi Vla- 
dul au fost băut la o masă cu Şărb6 

„fratele Radului, deci au fost lovit pe 
Şărb6 cu un baltag peste o mână şii 

„ Sau. uscat măna; apoi Şărbe au venit 
înaint6 părintelui domnii msle Io Ra. 
dul voevod în rândul dintăi, împreună 
cu Coavăr tatăl Vladului, de au dat 
gloabă domnescă 2000 de aspri gata...“ 

La curtea domnâscă din Moldova, 
băltagul era într'o vreme semnul ca- 
racteristic al Agăi, înlocuit apoi prin 
topuz. 

Gheorgachi Logofăt, Letop. III p. 
292: „pănă la Grigorie-vodă în domnia 
a doua, Aga purta baltag şi cinstea i 
se păzia la acestă răndudlă; iar atune6 
Grigorie-vodă cu testament, care sai 
cetit în Spătărie răndudla Agăi, ai 
suit Agiea după vel-Comis, dăndu'i 
Domnul cu măuu lui semn să poarte 
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topuz, adecă buzdugan, şi de atunce 
Sai numit şi vel-Agă...« 

Slujitorii palatului domnesc aveaii 
Şi ei băltage. 

Ion Neculce, Letop. II p. 382: „iară 
Dimitru Saraciul sluga lui Dimitraşco 
Vodă ai: năvălit degrabă supt scara 
despre Doamna, unde era închis lor- 
dachi Rusăt Vornicul cel bătrân, şi ai 
lovit lăcata cu baltagul de o ai stri- 
cat'o și aii scos pre Vornicul Iordachi 
afară...“ 

Negreşit, ul nostra bălac sai Vă 
tag este turcul băltă, balta k „hache, 
cogn6e, hallebarde“ (Cihae, II, 546), de 
undehiînsă nu resultă că Românii l'a 
luat neapărat, dela Osmanlii; este mai 
probabil împrumutul din vre-un dialect 
ture medieval, bună-6ră dela Cumani 
sai dela Pecenegi. Vorbim despre îm- 
prumutul cel lexic, căci însăşi arma, 
fiind una din cele ina primitive, tre- 
buiă să fi fost cunoscută, mai de na- 
inte Românilor sub un alt nume. 

v. 2 Băltag. — Băltăgaş. — Băltăcel. — 
Coman. 

2Băltăg s. băltăgân, s. m.; vent 
tres fort, trăs violent, trăs percant. 
Frumâsă formaţiune metaforică: vînt 
puternic = care bate, lovesce, dobâră 
caun băltag. 

„la vintul cel mare se dice pe 
la noi băltagul“ (D. Pop, Trans., Fă- 
găraş, c. Copăcel), 

„Vîntului dela răsărit i se dice băl- 
tăgan“ (P. Michăescu, Brăila, c. Câcâru). 

In variantul bâltăgan s'a adaos su- 
fixul cel intensiv -an, dând astfel cu- 
vintului o nuanţă şi mai energică de. 
cât in simplul băltag. E 

Intrebuinţarea acestei vorbe în Fă- 
găraş şi 'n regiunea Brăilei tot o-dată, 
dovedesce că ea trebuia Gre-când să fi 
fost respândită în întrega Ț6ră-Roma- 
n6scă.
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v. *Băllag. — Vânt. 

*Băltăg, n. pr. m. Poreclă analogă 
cu francesul „Hachette“, şi de aceiaşi 
natură cu poreclele române Măciu că, 
Bardă, etc. 

In campania dela Prut, din ITI], 
într'o nenorocită luptă între Dimitrie 
Cantemir şi între Turci, dice Nicolae 
Costin, Letop. II p. 118, „a perit şi 
Paltag părcălabul de glonţ“. 
Act moldovenesc din 1778 (Cond. 
MSS. a episc. Huşi, t. 5 p. 139, în 
Arch. Stat. din Buc): „Si ne-am dus 
din sus de satul Obilenii la cotul lui 
Băltag la gura unei gărlițe mici...* 

v. 1'Băltag. 

Băltân | 

Băltână 

Băltâc, interj.; pouf! paf! vlan! 
Laurian-Massim: „»Băltăc, expresiune 
onomatopoetică, prin care se exprimă 
căderea în apă şi sonul ce resultă din 
acea cădere, sati mersul grei: prin ape, 
lacuri, nordie sai gloduri, sinonim cu 
băldăbâc, cu âiferinţa că. acesta din 
“urmă, este mai expresiv ca bâltâr. Re- 
duplicat: a merge bâltâc-băltâc — grei 
şi scăp&tând din lac în act. 

E lesne de înţeles că reduplicatul 
băltâc-băltâc nu mai e interjecţiune, ci 
un adverb, după cum îl și indieă q, 
Dam6 (Dict. 1, 116), traducându! prin: 
„difficilement, avec prâcaution:. 

Cihac (II, 8) a scăpat din vedere pe 
băltâc, deşi are pe derivatul băltă- 
căese. 

Originea ui bâlâc din baliă noi 
am explicat'o deja la cuvintul băldă- 
bâc. Este o formaţiune onomatcpoe- 
tică curat vomân6scă, deşi tulpina 
balt- derivă din slavieul blato, po- 
lonesce bloto, rusesce boloto, de 
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unde sar fi putut forma, la Blavi o 
interjecţiune analogă „blat-t, „blot-“, 
„bolot-“, nică o dată, „bălt-“; s'apoi 
nici nu există la, dînşii o asemenea 
interjecţiune. Ruşii însă au împrumu- 
tat pe de 'ntregul cuvintul românesc, 
fie prin intermediul vecinilor noştri 
Ruteni, fie mai curând prin desele in- 
vasiuni în România în secolul trecut 
şi *n secolul actual, când Muscalii nu 
putea să nu iea, dela noi câte o vorbă, 
şi s'o ducă departe la nord, unde ea 
devenia, apoi un provincialism rusesc, 
enigmă pentru viitorul filolog. Ast- 
fel în Dicţionarul Academiei din Pe- 
tersburg (ed. 1847, t. 1 p. 88) noi 
găsim: 

» DYITBIZ5, HEX. 
OsBawatonree nage- 
Hie BE NAROCTE: ă 
HU ne sawbrunn, 
EaKE ORD GyITEIXE 
B5 BOD“; 

„Bultăh, in. ” 
terjecțiunea, care 
însemneză cădere 
întrun liquid; de 
ex.:ei nici n'aă ob. 
servat când dîn- 
sul bultăh! în - 

şi după aceea verbul derivat : 
» BYITEXEYI6CA, „A face bul- 

YNACIE BE Xa tăh, a căde6 în- 
KOCTEC. " tr'un liquia.“ 

Pentru acest muscălesc bultăh! 
= băltâc! nu e cu putinţă nici o eti- 
mologiă slavică, | 

De multe ori, sub Ecaterina, sub 
Alexandru, sub Nicolae sai sub vre: 
un alt tzar, Românul va fi exclamat 
„bâltâc! la vederea unui Căzac b& 
cădând în mocirlă, pentru ca acâstă 
interjeciiune să se fi întipărit în min: 
tea Muscalului şi să plece cu diusul 
la Volga, şi pote chiar la Siberia, ! 

v. Baldâbâc. — !-Rug, - 

Băltăcăesc s. băltăcese (băl/ăcăst, 
bălidicăire; băltăcit, băltăcire), vb.; bar- 
boter, patauger. Laurian-Massim : „Băl- 
tăcăire şi băltăcire = a merge prin la-
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curi sai tină; a sări, a se arunca, a 
sălta, a se bate prin apă; a merge 
grei printi'un loc băltos sai tinos. 
Costinescu: „A băltăcăi, a băltăci = a 
alerga prin baltă înnotând sai sbu: 
rând ; a sbura cu peptul pe d'asupra 
şi pici6rele prin apă ; se Qice de paseri.“ 

Fie atunci când e vorba de păseri, 
fie despre 6meni, băltăcăesc sati băltă- 
Cesc nu e tocmai sinonim cu bălă- 
cesc sai bălăcăresc, de cari se 
deosebesce şi prin origine. Ambii ter- 
meni ai în vedere aprope acelaşi ac- 
țiune, dar produsă prin diferite motive 
şi însoţită de diferite sensaţiuni. Bă - 
lă cesce cine-va jucându-se, cu plă- 
cere saii de bună voe, pe când bâlrd- 
căesce cu desgust, de nevoe şi cu ane.- 
voe. 

Băltăcăesc este format d'a-dreptul 
din interjecţiunea băltac prin sufixul 
onomatopoetic -ăesc. Bă/tăcesc este o 
formă mai rară, care s'a putut nasce 
pe o cale indepenâinte din substanti- 
vul băltac, ca „mocirlesc“ din „Mo- 
cirlă“. Intre ambele forme se observă 
o nuanţă de deosebire, bâltăcăesc ex- 
primend o noţiune mai frequentativă. 

v. !:Băltac. — Băltâc, — -desc, . 

Băltăcăire | | 

„— Băltăcăc'ă. 
Băltăcăit | 

Băltăcăelă (pl. băltăcăe), s. f.; 
action de barboter. Costinescu : „ Băltd- 
cătlă =— lucrarea, fapta dea băltăcăi ; 
sburarea cu sgomot ce fac paserile prin 
baltă“. Sinonim cu substantivii bă]. 
tăcăire şibăltăcăit, între cari nu 
există aprâpe nici o deosebire, puten- 
du-se dice de o potrivă bine, de exemplu: 
băltăcădia, băltăcăirea şi băltăcă- 
itul raţelo: prin stufiş. Nu se aud 
mai nici o dată în asemenea cas for- 
mele: băltăcâlă, baăltăcire şi 
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băltăcit. 

v. DBăllăcdesc. 

Băltăcel s. băltăgel (plur. bă/fă- 
cele, băltăgele), s. n.; diminutif de bal- 
tag lhache d'armes. Termen desmier- 
dător pentru băltac sai băltag, 
chiar dacă acesta este. de o mărime 
obicinuitaă. 

Colindă muntenescă; 

Scrisă “i Marea tulbure 
Cam cu noue vădurele, 
Iar în noue vădurele 
Sint cam noue corăbiele 
Şi stegari cu stegurele, 
Căpitani cu băltăcele... 

(G. D. '7., Poes. pop. 62) 

v. * Băltac, — Băltăgaş. 

Băltăcelă 

Băltăcesc 

„— V. Băltăcăesc. — 
Băltăcire Băltăcăelă, 

Băltăcit 

Băltăgân. — y. 2 Băltag. 

Băltăgăş (pl. bâliăgaşe), s. n.; di- 
minutif de băltag hache d'armes. Ca 
şi sinonimul băltăcel, băltăgaş nu 
însemnsză băltag în sens micşură- 
tor, ci în cel desmerdător. 

Doină din Bucovina: 

MB luai sâra pe lună 
Cu flintuța mea în mână: 
Când flintuța meu plesnia, 
Un ciocolu se prevălia ! 
l-aş mai da şun pumnuţț bun, 
Să-i sară punga din sin; 
l-aş mal da şun băltăgaş, 
Să-i sară vi”un Bălbenaş... 

(Pamilia, 1873 p. 115)



v. %Băltac. — Băltăcel. 

Băltărâu (plur. băltărae?), s. n.; 
marais. Cuvintul ne întimpină, de nu 
mă "nşel, numai la d. Damâ (Dict. 1, 
116). Este un augmentativ din bă]. 
tan, cu n trecut în 7 întocmai c+ în 
deminutivul corespundător „băltăret = 
băltăneţe, 

V. Băltăreţ. — Băltăresca. — -âză, 

Băltăreţ, -cță s. et adj.; 10. ma- 
TEcageux, qui vient des marais; 20, 
qui habite prăs des marais; 30. venţ 
qui souffle du sud et amâne la pluie, 
autan. Laurian - Massim : pBăltăreţ = 
10. locuitor de pre lingă bălți: băltă- 
Tejele (muierile băltăreților) sei mînă 
luntrile ca şi bărbaţii lor; 20. de baltă, 
de pe baltă, de lîngă baltă: păserile 
băltăreţe“. Costinescu : Băltăreţ = 10, 
care este dela baltă, care vine despre 
partea unde se află bălți, ape multe; 
20. vintul care bate despre bălți şi 
care aduce plâiă“. 

10. Băltăreţ ca adjectiv. 
„Porcii se deosebesc în: porci de 

țeră şi porci băltăreji. Porcii băltăreți 
sint mai mari decât cei de ț6ră, însă 
sint forte plăpândi. Ei at urechile 
lungi şi blegoşate, ast-fel că nu văd 
în lături“ (7. Popescu, Buzeii, c. Chiojdu- 
Bâsca). 

20. Băltăreţ ca, substantiv. 
Sensul cel mai obicinuit este acela 

de „vîntul care sufiă despre regiunea 
Dunării“, o regiune care a purtat, din 
vechime la Români numele generic de 
Baltă în oposiţiune cu regiunea Car- 
paţilor, numită Munte. De aceea e bine la Sava Bărcianu: »Băllărej = der 
Donauwindt. 

Băltăreţul suflă, despre sud; e cald; 
se mai numesce şi vînt-dela-ni- 
msdi“ (C. Corbânu, Olt, e. Alimy. 
nesci). 

BĂLTĂREȚ 

| 
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„Vintul care bate despre sud, se 
numesce băltărej. Băltăreţul este privit 
ca vîntul cel maj ardător; e însoţit mai 
tot-d'a-una de o pliă caldă ; nu e bun 
pentru recolte. Este în oposiţiune cu 
vîntul despre nord, numit Mu nt6nul. 
(P. Theodorescu, Ialomiţa, c. Socariciu; 
M. Popescu, Olt, ce. Crăciuna-de-sus). 

In antitesă cu Munt6hn ar trebui 
să se dică vint Băltân, nu Băltăreţ, 
după cum nu se dice „Muntăreţi, 
Forma bălten cireul6ză însă f6rte 
Tar ca vorbă comună, şi nici n'a trecut 
în dicţionare, ci sa păstrat mai mult 
în numele personal Băltânu Şi în nu- 
mele a o mulţime de sate Bălteni, 
atât în Moldova caţ şi n Muntenia 
(Frundescu, Diet. top. 27-—8). De unde 
dară sufixaţiunea -ăreţ în bâltăreţ ? 

Nu sa putut nasece din colectivul 
băltăriă, în care e sufixul pejorativ 
-riă, pe când băltăreţ presupune un 
sufix primar -ar. 

Formaţiunea, bălt-ăreţ este iden- 
tică morfologicesce cu lung-ăreţ, care 
vine prin rotacism din lun g-an, adecă: 

lungăreţ = lungan +eţ; 
băltărej = bă tan +-eţ. 
In „lungan“ sufixul este intensivul 

an, â căruia funcţiune e de a mari 
saii de a întări o noțiune (v. 3-ap): 
de tot lung. Tot aşa prototipul băl- 
tan însemnâză: de tot dela baltă, 
chiar dela baltă. In graiul comun acest 
băltan nu se mai aude, dar el ne 
mai întimpină în nomenclatura cea, - 
topică, adesea fârte preţi6să pentru 
desmormîntarea elementelor lexice des- 
părute din circulaţiune. Aşa în Mehe- 
dinţi este o localitate Băltana, în plasa 
Motrul-de-jos, şi Băltane în plasa 
Dumbrava (Frundescu). Ce-va mai mult ; 
deja Cihac (II, 8) observase că numele 
de pasere bătlan, numită altfel „boit- 
de-baltă“, nu este decât o formă me-
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tatetică din băltan, ceea ce confirmă 
cele de mai sus întrun mod definitiv. 

V. Baltă. — Băltărâă. — Băltăresca.. 
— Bălan. — R. — Vinţ, 

Băltăresca, s. f, artic.; t. de 
Chor6ogr. popul.: nom d'une danse. 
Un joc sait o horă, cunoscută într'o 
mare parte a României, dar pe care 
aii scăpat'o din vedere atât d. T. Bu- 
rada (Almanach musical 1877) precum 
şi d. Vulpian (Musica populară), 

„Unul din danţurile ţerănesci de pe 
aice se numesce Bâltăresca“ ('Teleor- 
man, C. Popescu, c. Cidra; 1. Stănescu, 
c. Odaea; Olt, 8. Alexandrescu, c. Ne- 
gresci; Dolj, P. Chiriţescu, c. Poiana; 
I. Sandulescu, c. Scăesci; I. Ionnescu, 
c. Işalniţa; Rimnic-sărat, A. Mogoş, c. 
Obilesci; Covurlutu, -M. Ţigâie, c. Fol- 
tesci). 

Numele Bă!tărtsca este un rotacism 
în loc de Băltănâsca, adecă dela 
Băltana sai Băltane în Mehedinţi, 
originea, acestui danţ -poporan fiind 
probabil din Oltenia, unde este şi mai 
respândit,. 

v. Băltăreţ. — Hord. — Joc. 

Băltăriă, s. f.; „grand marâcaget 
(Cihac), grande masse d'eau stagnante. 
Din baltă prin sufixul colectiv pe- 
jorativ -riă. Băltăriă este o mare în- 
tindere de pămînt; acoperită cu ape 
stătătâre, pe când o mică întindere, 
prin acelaşi sufix -riă acăţat la de- 
„Minulivul „băltică“, se dice bălti- 
căriă. 

v. Baltă. —- -riă, 

Băltâu (plur. bălae s. băltăe), s. n. ; 
mare, flague. Laurian-Massim: „Bă 
lâi — massă de apă mai mică ca o 
baltă, dar mai mare ca un băltact. 
Figurat bâltâui, se aplică. la oră-ce li- 
quid, dar tot-d'a-una în sensul reii, 

BALTECICĂ 
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sufixul -âii funcţionând obicinuit ca 
pejorativ. 
Basmul „Gheorghe cel Vitâz“ (Ispi- 

rescu, Legende, p. 134): „Impărătesa 
plecă, singură la împăratul. Pe drum, 
când ajunse la locul de luptă, vădi 
un băltâz de sânge şi alături o gr6pă 
mare unde eraii îngropaţi Gmeni îm- 
pă&rătesci,„.& 

V. Baltă. — Băltac — -âri.- 

Bâlte, n. pr.m. Nu ne putem rosti, 
dacă numele personal Bâite are sai nu 
are a face cu baltă luat ca poreclă : 
Baltă. Din Bâlte, ca şi din Baltă, 
pote să derive de o potrivă patroni. . 
micul Băltescu, de unde apoi topi- 
cul Băltesci, numele unui sat în 
Prahova, (Frungescu). 

Zapis muntenese din 1741 (Cond. 
MSS. a epise. Buz. î. 1 p. 255, în 
Arch. Stat. din Buc.): „Eu Iane din- 
preună cu ciata m6 anume Tudori 
Mire i On Bălte...« 

Bălteni. — v, Băltăreţ. 

Băltescu | 

| „—v. Bâlte, 
Băltesci | a 

Bălten. — v. Păltăreţ. 

Băltică. — v. Bălhiţă. — Bălticăriă. 

Bălticăriă, s. f.; petite masse â'eau 
stagnante. Cuvintul se află la Baronzi, 
Limba română p. 226. 

v. Băltăriă. 

Băltecea s. băltecică (pl. băltecele), 
bourbier, flaque. Ce-va şi mai mic, 
sai numit într'un mod mai desmier- 
dător decât băltică saă băltiţă. 
La Baronzi, Limba română p. 226, 
este numai băltecică.
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v. Băltiţă. 

Băltecică. — v. Băltecea, 

Băltină (plur. băltine), terrain ma- 
„Y6cageux prăs d'une riviăre. Loc mlăş- 
tinos sait “mocirlos lîngă un ră. Un 
fel de băltiş, dar de o natură mai 
permanentă, 

Acte muntenesci din 1672 şi 1699 
(Cond. MSS. a Epise. Buzei, t. II f, 
26 a şi 50 b,în Arch. Stat. din Buc.) : 
„Pământuri 4 arătoare dreptu taleri 4, 
anume unul în lazul Pordeştilor, altul 
la curmătura, Altoei, altul în băttine 
(&marnne) pe malul Tăncabei, altul în 
gorgane...* . 

Cuvîntul vine din slavicul blat'o, 
însă printr'o formaţiune curat roma- 
n6scă, căci slavonesce ar put să fie 
blatina, nici o dată baltina. 

Aşa dară, cuvîntul fiind de o forma. 
ţiune curat românescă, este forte in- 
teresant de a "| întălni, ca un înve- 
derat românism, întrun manuscript 
slavo-bulgar din anul 1263, tot la 
plural ca şi *n actele muntenesci de 
Mal Sus: „Baa'rnuti“ (Gorsky et Ne. 
vostruev, Onncanie cnaBancruzr PYEOIUI- 
ceii Mocr. Cinon. Buda. t; [] part. 2 p. 
23). Editorii îl explică prin: „văgăune 
în cari se scurge apa“ (BNaAnHEI ypa, 
Crekaer5 BoAa). De acolo, ca un exem- 
plu unic, fără nici o lămurire, vorba 
a trecut la Miklosich (Lex. palaeosl. 11). 

Băltină e aprope sinonim cu ro- 
vină, pe care Cihac (I, 819) îl tra- 
duce prin „fondriăre, marais, bourbiert, 
şi pe care graiul românesc l'a format, 
din slavicul r o v ii, poz „Adakos, foveat 
prin acelaşi sufix -în ă, ceea ce pre. 
sintă un. paralelism morfologic per- 
fect, 

v. Baltă. — Băltiş. — n. — Rovină. 

Băltiş (plur. băltişe s, băltişuri,, s, 
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n. ; terrain bourbeux impraticable dans 
la saison des pluies. Sinonim cu băh- 
niş, şi deo formaţiune analogă prin 
sufixul -iş. Definiţiunea dată de Costi- 
nescu: „băltiş = baltă mică formată, 
prin ploi“ nu e corectă. „» Băltiş se gice 
la un câmp mocirlost (C. Decusară, 
Tecuciu, c. Ţigănesci). »Păltiş însem- 
n6ză tot una cu stuhăriat (R. Co- 
man, Rimnic-sărat, e. Corbu), | 

Ambele pluralură daăltişe şi băltişură 
ne întimpină la A. Odobescu : 

Scrieri t. III p. 574: „O luptă de- 
stul de crâncenă se încăiera, acolo, prin- 
tre rovinele şi băltişurile după ma. 
lul Dunărij,.. & 

Ibid. t. 1 p. 377: „un covor de 6rbă 
fragedă, şi măruntă, scăldată, p'alocurea 
de bâltişe reslăţate ce se adunase din 
apele de plâiă...* 

V. Baltă. — Băhniş, 

Băltiţă (plur. băltițe), s. f£.; petit 
lac, marais. Deminuiiv desmierdător 
din baltă prin sufixul -iţă, pe lingă 
care se aude cu acelaşi sens şi băl.- 
tică prin sufixul -ică, ba încă bă]. 
tuţă şibăltucă prin sufixurile -uc 
şi -uţ. 

Zapis muntenesc din 1751 (Cond. 
MSS. a mănăstirii Hurez £. 564, în 
Arch. Stat. din Buc): „acestă livâde 
msârge în lung din ciutărita domnâscă, 
pănă în livad6 ce au cumpărat dum- 
n6lui vornicul Pascale dela popa Ispas, 
şi în lat mârge din băltiță până în mă- 
răcinii de preste drum...& 

Crisov dela Scarlat Ghica, din 1752 
despre o localitate de lîngă Prut din 
districtul Lăpuşuei (Cond. MSS. a Episc. 
Huşi t, 4 p. 88, în Arch, Stat. din 
Buc.): „să incepe moşiia de iasta parte 
de Prut din mijlocul şesului din balta, 
Simii din giumătate de toană şi cu- 
prinde o băltiță Hâjdeu Şi altă baltiță 
nouă din sus de Hijdeu ce s'a făcut,
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şi în gios pănă în cracii Lungului...* v. Baltă. — Băltac.— -ac. — -oc. 
Figurat, în doina bucovinână „Pa- 

serea străină“: Băltog | 
„.— v. Băltocă, 

Am în inimă un spin Băltâgă ) 
Ş'o băltiţă cu venin... 

(Marian, Bucov. 11, 26). 

v. Băltuţă. 

Băltoc. — v. Băltâcă. 

Băltocă s. băltgă (plur. băltoce, 

bâltoge), s. f.; mare, bourbier, flaque. 
Laurian-Massim : „Băltocă, aceiaşi în- 

semnare ca şi băltac, cu diferinţa 
însă că bălioca unesce în sine și ideia, 
de profunditate: am scăpătat într'o 

băltocă în care era să mă 'necf. Eti- 

mologicesce, neutrul băltac prin că- 

derea sufixului -ac la -oc deduse na- 

scere unui neutru băltoc, al căruia, 
plural feminin băltâce a făcut apoi. 
să se nască prin analogiă singularul 
feminin băltocă. 

„Poporul rostesce d'o potrivă băl- 

tocă şi băltogă“ (G. Creţu, Iaşi, c. Teu- 
„tesci). 

Basmul „Stan Bolovan“ (Reteganu,; 

Poveşti ardelenesci, IV p. 23): „Cand 
a fost lângă sat, dă pe nesce Țigani 
pescuind într”o băltocă. EI, în loc să 
“Şi ţină drumul, se bagă ?n ddllocă şi 
prinde pesci cu Tiganii. Şi stă pănă 
de cătră s6ră. Dar când merge a-casă 
cu câţi-va pescuţi, însă fară de pungă, 
căci o scăpase 'n bâltocă...* 

Doina moldovenâscă: 

! P6iă verde Şo gherghină, 

Rage-un boii într'o grădină, 
Es'o fată şi ?] îngână. 

Taci, fată, nu m 'ngâna! 

Cât imi trăia sola, 
Beam apa isvorelor, 

Păsceam 6rba munţilor, 
- Da de când ea mt-a perit, 

Beau apa băltâgelor, 

Pase 6rba prilâgelor... 

(Şeget6rea, 1898 p. 236). 
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Băltos, -6să, adj; mar6cageux. Lau- 
rian Massim : „Băltos = plin de bălți, 
coperit de multe bălți, vorbind de 
locuri; d. ex. ţinut băltos“. 

v. Baltă. — -os. 

Băltucă. —v. Băltuță. 

Băltuelă.—v. Bă/tuesc. 

Băltuesc (băltuit, băltuire), vb.; se 
deverser, inonder, se râpandre au de- 
hors (en parlant de l'eau). Se întrebu- 
inţeză mai ales reflexiv: a se băltui: 

după atâtea ploi rîul s'a băltuit, eşind 
din maluri; dar se pote dice şi activ: 
după atâtea ploi, eșind din maluri, rîul 
a băltuit tot împregiurul seii. A băltui 
insemnâză literalmente : a face baltă, 
cu sufixul verbal denominativ -uesc, 
Esţe un termen f6rte plastic, care însă, 
se aude rar. 

Lexicon Budan : „Băltuesc, mă bâl- 
tuesc = inundo, exundo, austreten, iiber- 
strâmen oder schwemmen“, 

Substantival : băltuirea, băltui: 
tul, băltuâla apelor. 

v. Baltă. —-uesc, 

Băltuire 

„—v. Bălfuesc. 

Băltuit 

Băltuţă (plur. bâltuţe), s. f.; petit 
lac, petit 6tang. Se deosebesce numai 
prin sufix de băltucă, băltică, 
băltecică, băltiţă, având acelaşi 
sens desmierdător. 

Ţichindel, Fabule 1814 p. 136: „Doao 
broaşte petrec6 într'o. băltuță ; însă
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ac6ia uscându-se vâra de căldură, au 
pornit nai departe să caute apă,..« 

v. Băltiță. 

Bălţăr (plur. dălțari), s. m.; celui 
qui fait ou qui vend des lacets, des 
bandes. Laurian-Massim : „ Bâlțar=care 
face saii :vinde balţet. 

Act muntenesc. din 1648 (Cond. Mss, 
a episc. Buz. t. [1 f. 299, în Arch. Stat, 
din Buc.): „Bad6 săn Răzbicev îi Dra- 
gomir bilfar ot Fureşti...“ 

v. Balţ.—-ar. 

Bălţăre.—v. Bâlţez. 

Bălţaât, -ă, adj.; bigarr6, bariol6, 
tachet6, grivels; homme ayant une dent 
proeminente ; fig. inconstant, instable, 
versatile. Laurian-Massim : „Participi 
pasiv din bălţare, cuvintul bălţat a 
devenit curat adjectiv, şi însemnă : I, 
în înţelesul cel mai usual, aplicat la 
vite: 1. mai des la boi Şi la vaci cu 
păr în genere negru, sai de altă faţă, 
numai să fie inchis: a) incins pe la 
mijloc cu un brâă sai balţ, de păr 
alb ; de ex.: vaca n6stră a născut un 
vițel bă/țat ; boii aşa bălțați sînt mai 
rari; de aci proverb: a umbla după 
boi bălțați, a vr6 bot bălțaţi = a dori 
lucruri anevoe de căpătat ; nu eşti tu 
maj bâlfat ca, alţii = nu eşti mai dis- 
tins, mai bun; —f6rte des ca substan- 
tiv, lăsând să se înțelâgă cuvintele bot 
saii vacă: hăis Joian, cea Bălţat! Băl- 
jata n6stră remâne stârpă şi est-timp.-- 
b) mai rar: cu pete albe pe diferite 
părţi ale corpului, pete însă cari să 
albă o mare întindere, aşa încât să 'n- 
făş6re părţi însemnate din corp, fiind- 
că la din contra vita n'ar mal fi băl- 
fată, ci pestriţată.— c) Qacă boul 
sait vaca aii în genere "păr alb, atunci, 
ca să merite numele de bălțat, cată să 

| 
| 
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aibă la mijloc, sati pe alte părți, făşii 
de păr negru sai de altă, faţă închisă. — 
2. după aceleași norme se aplică bălțat 
şi la cai, cu diferinţa numai că lepele 
şi caii bâlțaţă fiind şi mai rari ca boii 
şi vacile bălțate, cuvîntul băiţat nu se 
dice pentru cai în mod absolut, fără 
substantiv, cum se dice pentru boi ; 
bălțatul, bâlțata, luate aşa absolut, se 
înţeleg pentru boii, pentru vacă, 6ră 
pentru cal sai i6pă cată sa se dică : 
ispă băâlțată, cal bălțat. II. în înţeles 
metaforic şi mai rar: 1. de culori cari 
nu sînt bine precise, întunecat, vinăt, 
în doi peri etc.; 2. de stofe, păreţ, ta- 
beluri etc. colorate cu diverse culori, 
reii și fără artă combinate între din- 
sele; 3. de opere şi producte ale spi- 
ritului, în cari întră idei luate dela, 
răsărit şi dela apus, fără nici o legă- 
tură între dinsele“. 

1%. Bălțat despre animale domestice. 

Să lamurim mai întâiu că se aplică, 
nu numai la boi şi la cat, după cum 
Sar înțelege din Laurian-Massini, ci de 
asemenea, la oi şi la capre. 

  

  

Biblia, Şerbarn-vodă 1688, Genes. 
XXX, 33, 35, 

„Tot ce nu va, : 

fi bălțabhi şi alb 
întru capre şi 

murg întru miei 

furat va, fi cătră 
mine... 

ŞI împărţi în- 
tru zăoa acâia 
tapii cei bălţaţi 

şi cei albi şi toate 
caprele câle băl- 
Zate şi albe...   

Omne  quod- 

cumque non fue- 
rit sparsum et 
subalbum in ca- 
pris, et fuscum 
in agnis, furto 
ablatum exit a- 
pud me... 

Et separavit in 
die illa hircos 
Sparsos et sub- 
albos, et' omnes 

capras sparsas 
“et subalbas... 

Tot aşa în Biblia din Blaj 1795: 
ptot ce nu va fi bălfatii şi alb în ca: 

"pre și săinii în miei..„«
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Balada, „lancul mare“ : 

ia voi, Turcilor, sămi daţi 
Vr'o cinci-deci de boi bălțaţi, 

"Cu vărgi negre pe spinare, 
Rotogdle 

Pe supt pâle... 

(G. D. T., Poes pop. 481). 

Doina „Aoleo“ : 

Vaca fuge, 

Boul muge: 

Ho, bălţato ! na boiastră ! 

Staţi că nu e bâla vâstră, 

Ci e chiar nevasta nâstră|.., 

(Alex., Poes., pop.2: 352), 

Pe acelaşi motiv satiric, cântecul 
muntenesc „Naşul şi finul“ ; 

Merg cu tânta la obor, 

Fug vacile de s'omor, 

Gândesc că e bâla lor! 

D'apoi un vițel bălţat 
A rupt funea ş'a scăpat 

Ş'a fugit pina crăpat!... 

(G. D. T., Poes. pop. 353). 

Variantă : 

Iar viţelul cel bălţat 

A fugit pîn?o cr&pat... 

(Şedăt6rea 1893 p. 236). 

Altă variantă : 

Şavul, gun vițel dălţat, 
Ş'a rupt cornul şa scăpat, 

“Ya fugit 
“Pin'a plesnit... 

(Ibid. 1892 p. 189. 

„Bălţat despre cul6rea, vitelor = ju- 
mătate negru, jumătate alb“ (R. Simu, 
Trans., c. Orlat). ! 
"„Bălţal = care are o vârgă preste 

trunchiu“ (P. Olt6nu, Trans., Haţeg). 
„La bol bâlțaţi li se gice floreni; 

când le este numai câda bălțată — c u- 
dalbi“ ([. Bejan, Covaurluiu, c. Smul- 
ţii; V. Mircea, Iași, c. Copoii). 

BĂLȚAT 
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v. Codalb. — Florân. 
„La un cal bălfat se gice pag“ (D. 

Andriescu, Iaşi, c. Hermezii). 
v. Pag.— Bălţuică. 

II. Bălfat despre alte animale. . 

La nunta ţerănâscă, când vornicul 
miresei aduce o copilă de 4—6 ani, 
vornicul miresei dice: 

Pe d-vâstră vă rugâm 

Ca ciuta moţată, 
Sub barbă bălţată, 
Cu ţundra nâgră îmbrăcată, 
Cu cisme roşi 'ncălţată. 
35 nt-o arătaţi.. 

(Mărian, Nunta, 4%, 481). 

Une-ori în loc de văljat se întrebu- 
inţeză compusul înbălţat: 

La cap cam biţată, 
Sub barbă 'nbăltţată... 

(bi. 420). 

unde este interesantă, ca fenomen de 
analogiă, trecerea din „moţati în „bi- 
ţat“ prin asonanţă iniţială cu bălțat. 

Delavrancea, Intre vis și vicţă p. 
130: „Grâul înfrăţise pe brazdă, tre- 
cuse d'o şchi6pă, şi de sar fi dat a- 
fund ciocârliile în stuful lui, şi-ar fi 
ascuns şi trupul cât un pumn, şi clo- 
cul limbut, şi moţul bălțat ca, şi cum 
ar fi încondeiat de mâna omului...“ 

A. Odobescu, Scrieri, t, III p. 181: 
pdumbrăvence cu aripi verdi, pupăze 
cu creste bălfate, grauri pestri ţi. 
sitari, dropii şi ierunci, tote picaii ca 
fermecate, când eşia, el la vinătore,..« 

Ibid. p. 42: „Eraii un spre-dece bur- 
sucei, cari se svircoliai, chiţăind şi 
mierlăind sub ugerul mamei, unii ne- 
gri, alţii murgi şi alţii Dălafi...« 

v. Bălțoiu.— Bălțuiu. 

III. Băljat despre: 6meni şi. lucruri.
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Balada „Iancu Jianule: 

Prunguliţă lemn uscat, 
Aoleo, ciocoiu tălțat, 
Sînt trei ani de când te cat, 
Sint tre! ani g'o săptâmână 

- Pin” te dobândii la mână... 

(G. D. 7., Poes. pop. 291), ! 

Cântec poporan din Gorj: 

— Fie maică!,. Eu mă duc 
După ăst voinie haiduc, 
Că mă topese după el, 
Mult e mânăru voinicel, 
Ş'o să'mi facă norocul ! 
— Arde-Par să ardă focul! 
Norocul lui e bălţat, 
De Vaş ved6 spîndurat!... 

(Col, 1, Tr. 1873 p. 53). 

Alexanâri, Creditorii, sc. 4: 
„Alecu: O! Aglăiţă, Aglăiţă! Dum- 

nedei trebuia să te facă impărat ca 
să scapi lumea de creditori... Acum 
sînt sigur că nu m'or maj opri pînă 
mâni. ” Si 

„Aglae: Ba, deii, nu pre... că bate nu 
sciă cine la uşă, 

„Alecu: Încă o lighide bălțată 1...* 
Basmul „Cele doue-spre-deci fete“ 

(Ispirescu, Legende p. 242): „Apoi se 
cununară şi irăiră o viaţă fericită, cum 
se trăesce pe lumea n6stră asta bă/- 
ata... & 

Radulescu-Niger, Rustice III p. 177: 
„Lui popa 'T6der nu'i păsa. Îi venise 
feciorul, care era, soldat în Dobrogea, 
şi nu se mai sfirşiaii chefurile de trei 
dile şi trei nopți. Hei, dar tâte ai ca- 
pă pe lumea asta bălfată. După ce 
trecură ale trei dile ca trei câsuri, fe- 
ciorul popei se porni iar la Dobrbgea,...“ 

Lexiconul Budan ne mai dă pe bălţat 
cu sensul de colţat, adecă un om 
având prințre dinţă unul mai mare, 
care ese ca un coiţ între cei-lalţă: „cui 
dens deformiter prominet, dem ein 
Zahn unformlich hervorragt“, - 

  

  

Fie întrun sens, fie în altul, în ori-ce 
cas cu 0 nuanţă ironică, mai multe 
sate în România pârtă numele de Băl- 
aţi: în Mehedinţi, în Rimnic-sărat, în 
Teleorman, în Olt, în Vasluiu (Frun. 
gescu). 

v. Bălțăţel, 

Bălțat este o formă, participială a 
verbului bălţez, derivat din substan. 
tivul ba1lţ „bande, bandelette, ban- 
deau“ lat. balteum „ceinture, cein- 
turon, sangle“. De aci, din semnifica. 
țiunea cea fundamentală qe „încins, - 
următ6rea desfăşurare de sensuri ul- 
teridre : 

1%. purtând o curea de altă culâre: 
boii dălțat, cal bălțat etc. ; 

2%. nu de acelaşi culdre, deci nesta.- 
tornic, nesigur, reii: om bâlțat, ciocotu 
bălțat, lumea vălțată, noroc bălțat etc. 

În primul sens, dăljat se confundă 
une-ori cu pestriţ, virgat, tăreat. 
In sensul al doilea este un idiotism, 
care nu pote fi înlocuit printrun alt 
cuvînt fără a se perde energia şi pla- 
sticitatea expresiunii. 

V. Balţ. — * Bălţat. — * Bălțaţ. — + Bă. 
at. — Bălţez... 

>Bălţăt, n. pr. m.; sobriquet ayant 
le sens de Bigarr6 ou Bariole. 
Zapis moldovenesc din 1757 (Cond. 

Mss. a episc. Huşi t. 4 f. 62, în Arch. 
Stat. din Buc): „Adam Luca sulgâriul 
încă lau cumpărat dela Pavăl Bălțatul 
izbaşe şi dela Ifrim Bălțatul şi dela 
Artenii Pălţatul, fectorii lui Apostol 
Bălţatul izbaşa, şi întrebănd noi pe a- 
ceşti răzeşi...“ 

Din Băâlţat, prin patronimicul Băl- 
ţătescu, vine numele topic al marelui 
sat Băiţătesci din: Moldova. 

Ion Neculce, Letop. II p. 426: „ai 
trimis Grigori Vodă pe sub munte, la 
Sucâva, la Câmpulung, la Nâmţ, la
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Bălţăteşti şi la Grumăzeşti, la Ba- 

căi, la Comăneşti, de aii strîns 6ste 
tineri cu sineţe, ca vr'o trei-patru sute, 

de le da bani 16fă,,.“ 

Axinti Uricarul, Letop. II p. 186—8, 

povestesce ciudatui proces pentru Băl- 

ţătesci între mănăstirea Hangu şi în- 
tre familia Cantacuzin la, 1715, un proces 

pe care Nicolae-vodă Mavrocordat Pa 

hotărît în fav6rea, călugărilor şi după 

aceea—ce-va și mai ciudat—a dăruit 

acea mănăstire cu Bălţătescii cu 

tot patriarhului Samuil din Alexandria, 

„_petrecă&tor pe atunci în Moldova şi care 

s'a şi grăbit, firesce, să se răpedă „de 

ai vâzut, mănăstirea, ce i-aii închinat'o 
Nicolai-vodă şi tara“. 

v. 1.Bălțat. 

*Bălţăt, s. m.; t. macâdo-roumain: 

veili6e de campagne. Şegătore. 

Bolintinânu, în „Macedonele“ sale, 
are o idilă întitulată „La Bălfat“ : 

In serile de 6rnă, la Meţova frumosă, 

Păstorii se adună cu toţii la un loc. 

A tinerimii fl6re acolo e voi6să. 

Lucrâză, cântă, jocă în casă lingă foc, 

Dar pină să nu j6ce, cântări de dor ei cântă. 

Deci iată cum o dată Bălţat'a început... 

În notă, Bolintinânu gice: „Bălţat, 
nume ce Românii din Macedonia dati 
unor adunări de sâră între dinşii, ceea, 

ce în România noi chemâm clacă. Ei 

se adună în scopul de a lucra în co- 

mun pentru vre-un nefericit; de multe 

oră pentru a face trusoul unei fete să- 

race ce are să se mărite. În aceste a- 

dunări ei danţă, cântă saii spun basme, 
cin6ză...“ 

Numele de Bălțat să aibă re aci 
înțelesul de adunare saii petrecere pe- 

striţă, un fel de tutti-frutti? Dr. 

Obedenaru (Dicţ. Mss. în Acad. Rom. 

î. II p. 516) aduce un alt termen ma: 
cedo-român și mai curios: „Cicna.: 

BĂLŢĂȚEL 
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prefti origine inconnue = şedătore de 

fete, veill6e, r6union de jeunes filles 

qui a lieu le soir, et ou l'on raconte 
des histoires, on chante, on se ait des 
devinettes“, 

Cuvîntul cicna-prefti ni se pare 

a nu fi alt ce-va decât neo-grecul 7 (ex- 

vor sur, pecare Weigel (Neugr. Wtb. 
1796 p. 1182) ni'l dă cu sensul de: 

„der letzte Donnerstag vor Fastnachten, 

il giovedi grasso“. Dar Grecii re Pui 

luat dela Români? sai Românii dela 

Greci? acesta o lăsâm pentru altă dată. 

v. 1Bălţat. — Cicnesc. — Clacă. 

+Bălţăt. —v. Bălţit. 

Bălțați, t. de Geogr.—v. *Bălfat. 

Bălţătescu ] 

„—v. 2 Bălţat. 

Bălţătesci 

“Bălţătură (plur. dățâturi), s. £.; 

bariolage, bigarrure, balzane. Costi: 

nescu: „Bălţătură = pestriţătură, ame- 

stecătură, de feluri de colori, de pică- 

turi“. Trebui a se mai adăuga negre. . 

şit: bălțătură = psta sui curâua de 

altă, col6re, care face că un animal se 
dice bălţat, adecă are o băljătură 
pe păr. 

v, 1! Bălfat. 

*Bălțătură, s. f.; t. de Botan.: 

Marrubium vulgare, marrochemin. Acest 

termen este indicat de d. Dame (Dict. 

1, 116). Doctorul Brândză (Prodrom p. 

398) ne dă numai sinonimi: Voronic, 

Unguraş, Cătuşnica selbatecă. 

Firea acestei plante, în adevăr, e pe- 

striţă, ceea ce justifică uumele de bâl- 
[ătură. 

V. Cătugnică.  tBălțătură, 

Bălţăţei, -ţeă, adj.; 1. diminutif
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de bălţat bigarr6; 20. t. d'Agric.: 
variât6 de froment. 

Cuvîntul circul6ză în Oltenia mai a- 
les cu sensul al doilea. 

„Numirile grânelor sint: grâi de 
Banat, ghirca, arnaut şi bâlățe“ (G. 
mese, Dolj, c. Coţofenij). 

„grâu curat sai grâii băltățel“ 
(e. " Jonescu, Dolj, e. Şimnic). 

„La grâii bătţătel se dice şi pestriţt 
(D. Poppescu, Romanați, e. Gostaveţ). 

v. *Bălțat. 

Bălţesc (bălţt, bălțire), vb.; relâcher, 
deroidir, dâtendre. Reflexiv: a, se bălți 
„Se relâcher“. Cihac (1, 22) pune acest 
verb alăturea cu bălţez „barioler“, 
ca derivate de o potrivă din balţ, . 
şi are dreptate; dar n'are de loc drep- 
tate când îl înrudesce cu italianul bal- 
zare „sauter, rebondir“, care este cu 
totul de o altă origine (Kârting, Ro- 
man. Wtb. ad v. ballizo), şi nici prin 
sensul de „sauter“ nu se prs-apropiă 
de „relâcher“. Bălfesc şi bălţez sai 
desfăşurat, fie-care prini'un sufix ver- 
bal diferit, din cele doue semnificaţiuni 
ale. românului balţ = lat, balteum, 
și anume: 

1%. semnificaţiunea de. balţ „ban: 
deau“, aplicându-se la bentele de altă 
cul6re pe părul animalelor dumestice, 
a dus la sensul de bălţez „barioler“; 

2%. semnificaţiunea de balţ „voile 
de fiancâe“, având în vedere că acest 
văl se lasă şi atârnă în jos, a dus la 
sensul de bălfesc „relâcheri. 

La participiul adjectivat bălţit noi 
vom arăta că diferenţiarea cea sufi- 
xală nu este primitivă şi că „la în- 
ceput verbul în ambele sensuri făcea 
parte din prima conjugaţiune. 

Tot din balţ, pe o altă cale, s'a 
format prin sufixul -uesc un al trei- 
lea verb bălțuesc. Laurian-Massim: 
„pbălţuesc=a lega şi strînge cu 

46,928, III. 

  

  

balțe, vorbind în specie de bucile r6- 
telor“. | 

V. Balţ.— * Bălţat. — Bălţit. 

„Bălţez (bălzat, bălțare), vb.; pari 
ler, bigarrer. Reflexiv : a se bătța „5 
barioler“. Costinescu: „A bâlfa =a e 
striţa, a împestriţa, a desemna cu fe- 
luri de culori, de picături“. Acest verb 
avusese de 'ntâiu şi semnificaţiunea. 
de „relâcher“, pentru care mai tărdiă, 
prin trecere în a patra conjugaţiune, 
s'a diferențiat forma bălţesc. 

v. Bălţesc. 

Bălţire. — v. Bălţesc, 

Bălţit, -ă, le part, pass6 de băl- 
țesc pris comme adjectif: lache, Te- 
Jach6, dstendu, pendant. 

In munţii Sucevei: „ Pălft = lăsat, 
slăbit într'o parte“ ( (Şedet6rea 1893 
p. 126), adecă întocmai ca balţul mi- 
resei. 

Cihac: „O frânghiă bălțită = une: corde 
relâchâe“. 

Sinonim şi etimologicesce aprâpe 
identic cu lăbărţat, care nu este alt 
ce-va decât o formă intensivă răbăl- 
ţat, ca „răbufnesc“ lingă „bufnesct. 
Graţiă intensivului râă-, verbul ră- 
bălţez cu derivatele sale a remas 
în prima conjugaţiune cu unicul sens 
„relâcher“, pe când simplul bălţez 
având doue sensuri fârte disparate, a 
trebuit să diferenţieze din sine la con- 
jugaţiunea a, patra forma bălţesc cu 
sensul „relâcher“, reservându: Şi numai 
pe acela de „barioler“. Astfel sa năs- 
cut bălțit în loc de primitivul bălţat., 

- In acest mod se rectifică originea lui 
lăbăr ţat=—răbălţat, pe care Cihac 
(1, 163) îl trăgea din serbul labrda, 
dând acestuia, sensul cu totul falsificat 
de „lăvre pendante“, pe când el nu în- 
semnâză în realitate decât „lăvret, 

31
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ironic „museauf, nici o dată „quelque 

chose de pendant“, iar al nostru lă- 

bărțat este „pendant“, nu „lăvref. 

De almintrea se scie de de-mult că 

serbul labrda, mai obicinuit labr- 

nia, nu este un cuvint slavic, ci un 

împrumut modern prin Dalmația din 

italianul labbro, labbrone (Ma- 

tzenauer, Cizi slova p. 235), 

v. Balţ, — 1 Băâlțat. — Bălţesc. — Lă- 
bărţez, 

Bălţitură (plur. bălțituri), s. £.; re- 

lachement. (Cihac). — v. Bâifesc. 

Bălţi, s. f. plur.; t. de Gâogr.: nom 

dune ville en Bessarabie. Deşi numele 

acestei localităţi nu este decât pluralul 

românesc dela Baltă, totuşi Ruşii ai 
botezat'o hkanupbi, ,Bieltzy“, ca, şi când 
Sar trage din cuvintul slavic Bkan 

„alb“. Posiţiunea orăşeluiui între doue 
rîulețe mocirlse, care'l preface tâmna 

şi primăvâra într'un cuib de friguri, 

explică numele sei de Băii. 
Doină din Basarabia : 

Maica s'a luat prin ţâră 

Să ne strîngă grămăgioră 

Să ne dele 'n Bălţi la şcâlă, 
„Mal bine-am muri de bâlă: 

Moscălesce să 'nvăţâm 

Şi la şeslă să întrâm..., 

unde Alexandri (Poes. pop. 2: 404) ob: 

servă: „Bălțile sînt un sat mare de pe 

malul Prutului în Basarabia, 

Acestă notiţă are numai doue gre- 

şeli: 19. Bălțile nu sînt un sat, 20. 

Bălţile nu se atlă „pe malul Prutului“, 
ci între riulețele Reut şi Reuţel, adecă 
mai aprâpe de Nistru decât de Prut, 

Sat pină la 1818, Bălţile ai fost vi- 
sitate atunci în trâcâ de împăratul 

Alexandru I, care aci a primit dela, fra- 

tele sei Nicolae scirea despre nascerea 
marelui duce Alexandru, devenit în 

  

    

urmă Alexandru Îl. De bucuriă, plecând 
din Bălf, tzarul a poruncit ca acest 
sat să, fie pe viitor oraş. 

O bună monografiă: despre Bălți se 
pâte citi la ZaSGuk, Beccapa6ceaa oGaacrs 
t. II p. 156—164, 

v. Baltă. , 

Bălţoiu s. bălțuiu, -6iă s. -uiă, 
adj. et subst.; t. pastor.: animal de 
couleur bigarree. Forme poporane aug- 
mentative din tulpina bălţ(at). 

„La un câne bălţat ciobanii îi gic 
bălțoiu“ (V. 'Teodor, Rimnic-sărat, c. 
Domnița). - , 

„Caprelor se daii numiri de: ciută, 
roşiă, sultanică, muscurică, bâlfue ete.« 

„AI. Bădescu,' Muscel, ce. Boteni). 
"a deminutiv: bălţuică: 

- „La 0 vită bălţată ciobanii îl dic şi 
bălţuică“ (C. Drăghicescu, Mehedinţi, 
e. Bistriţa). 

v. 1Bălfat. 

Bălțos. — v. Bălţogez. 

Bălțoşăt ] 

„—v. Bdltogez, 
Bălțoşăre | 

“Bălțoşăz (bălfoșat, bălfoşare), vb.; 
rapi6cer, rapisceter, faire quelque chose 

- de piăces et de morceauz. Cărpesc. 
Petecesc. Formaţiune din adjectivul 
bălţos, ca „greţoşez* din „greţos“, 
„blegoşez“ dm „blegos*“ ete. 

Jipescu, Opincaru p. 56: „Lucru pe- 
ticit, crâmpotit şi moșmândit ie car- 

p6lă goală, şi mai răi să coptorăşte 

spărtura când o dregi cu potlâge bă/- 
foşate...“ 

v. 1 Bălfat. — -os, 

Bălţuesc.—v. Bălţesc.
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Bălţuiu | 

av. Bdlţoiu, 

Bălţuică | 

Bălucă. —v. Bă. 

Băluesc (băilust, băluire), vb.; sali- 
Ver, couvrir de salive. Prin cele doue 
sufixuri specifice românesci: -ăesc şi 
-uesc, s'ah format la noi din substan. 
tivul bale fina nuanţă între verbul 
bălăesc=a seâte bale din gură de 
năcaz, şi între verbul băluesc —a, aco- 
peri ce-va cu bale, a umple de bale. 

Fragment biblic din sec. XVI (Cod. 
Mss. miscell. al Bis. Sf. Nic. din Bra- 
Şov, p. 470): „dracul fiindu, dece Vă- 
luiia (&waSnta) mintâ şi fir6 oamenilor...« 

v. Băldesc. — -uesc. 

Băluire | 

„—V. Băluese. 

Băluit ] 

Bălur.— v. Bălură. 

Bălură s. f., sau bălur, bălăur 
(plur. bălure, băliure), s. n.; t. de 
Botan. : Colchicum autumnale, 'Tue.- 
chien. Determinaţiunea a fost făcută 
de d. dr. Grecescu, după exemplarul 
trimis nou8 din Gorj de d. învăţător 
Haiducescu sub numele de bâlură. 

„Bălur se dice la un fel de &rbă, 
care se deosebesce de pir, clocărlan, 
pălămidă, boz, troscot, grâul-dracului...« 
(P. Ciocălteii, Dolj, c. Galicăuica,; N. 
Poppescu, Dolj, e. Piscu). 

„lerburile cunoscute pe aici sînt: 
sadină, pir, ştir, troscot, bolbură, bă- 
lu, mohor, graşiţă şi păiuş“ (C. Cor. 
bânu, Olt, ec. Alimănesci; Elena Hur- 
muz, Teleorman, c. Caravaneţ). 

Cuvîntul pare a circula numai în re- 
giunea Oltului, pe ambele sale maluri. 
Pe aiuri aceiași plantă se -numesce 

  

  

Brânduşă-de-tomnă sai: Brându- 
şei (Dr. Brândză). Ea are o rădăcină 
ceposă sait bulbosă; de aceea bălură 
sau bâlăur ar put să fie în legătură 
cu latinul bulbus „câpă“; formaţiu- 
nea însă, în ori-ce cas, este anevoe de 
explicat, căci deminutivul latin băl- 
bulus ne-ar fi dat bălbur sai băl- 
vur, de unde ajungem la blur, bă- 
lăir, bâliră, numat printr'o scădere a, 
accentului, care trebui justificață, 

Băluşcă, s. f.; t. de Botan.: Orni- 
thogalum umbellatum, ornithogale ă 
bouquet. Dr. Brândză (Prodrom p. 438) 
aduce sinonimii: lușcă, găiniţă, 
plisc-păseresc. Eleniă numial a- 
cestă plantă oev:doyaiov, „lapte de pa- 
sere“, din causa frumosei albeţe: a flo- 
rilor ej. De aceea şi franţusesce ea, se 
dice „la dame d'onze heures“; Este în- 
vederat că băluşcă, de unde scurtat 
luşcă, vine prin sufixul dinier dator 
-uşcă din adjectivul băl „blond“, 
semnând literalmente plondinette, 

v. Bal, — Lugcă.— "uşcă, 

Băluț, -uță, adj. ei subst.; blondi- 
net. Deminutiv din băl prin sufixul 
-uţ. Prin analogia cu „drăguță“, forma 
feminină bâluţă se întrebuinţeza şi de- 
spre bărbaţi, mai ales ca poreclă, 

Zapis muntenesc din 1657 (Cond. 
Mss, a episc. Buz. t, Ip.373, în Arch. | 
Stat. din Buc.): „adecă ei Băluţă  fe- 

_ciorul Liei „nepot lui Comăniciu din 
Scurteşti... 

v. Băl.-— -uţ, 

"Băluţă. —y. Băluţ. 

*Băluţă, s. f.; t. de Chorâogr. : 
sorte de danse populaire. Un joc po- 
poran, care în Dolj se mai numesce 
hora lui Băloiu (D. Pompilii, e. Cio- 
roiaş), far în Valcea Măni6sa (|. Hai-
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ducescu). Se pare a fi proprii regiunii 
Oltului pe ambele sale maluri. 

„Băluţă se chiamă unul din danţu- 
rile ţerănesci de aici“ (B. Ionescu, Dâm- 
boviţa, c. Săcueni; pr. C. Ionescu, Me- 
hedinţ, c. Șişescii-de-jos; 1. Popilian, 
Dolj, c. Plosea; C. Alimănescu, Olt, c. 
Bănănesci; 1. Popescu, Teleorman, c. 
Tufeni). 

Muzica, Bălujei s'a publicat; de d. 
Vulpian, Jocuri de brâu No. 16, aşa 
cum a fost audită în Vâlcea: 

Allegro agitato. 
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tesce încet. Lăutarul, sai mai cu samă 

un jucător gureş, strigă : Hi baluţă, hi! 

F6s verde busuioc, 

Trageţi hora mai în loc, 

Ca la noi la T'opolog, 

La Marița peste Olt! 

F6e verde de richită, 

Îa vedeti că e greşită! 

Foe verde busuloc, 

Pe loc băluță, pe loc, 

Să mai aibă s'alta loc! 

   

  

D. 1. Haiducescu descrie în urmă- 
torul mod pe Băluța din Gorj şi Valcea: 

pâcestă horă se începe în cerc, a- 
decă de mână rotunâă, și se jâcă 
facând doi paşi înainte cu piciorul drept 
şi doi paşi înapoi, cu puţină înclinare 
spre drepta, astfel că jocul se invir- 

„După ce j6că aşa cât-va timp prinși 
de mână, conducătorul jocului strigă : 

Foe verde de trifoi, 

Şi la drâpta câte doi! 

„Atunci hora se rumpe îndată, ju- 
cătorii se întorc la arâpta câte doi, o-
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bicinuit un bărbat şi o femeiă, mâinile 
le pun pe după spate, şi hora urmeză 
tot în cerc, dar perechi-perechi. 

„După cât-va timp capul jocului 
strigă: 

P6e verde busuioc, 

Faceţi hora 6r la loc! 

şi perechile atunci se lasă de braţ, re- 
vin la front şi se ieaii cu toţii de mână, 
reîncep6nd hora ca întâiu. După un 
interval, capui jocului iară strigă: Şi 
la stânga tot aşa! sati: 

Foe verde de trifoi, 

Şi la stânga câte doi! 

Fe. verde şo lalea, 

Şi la stânga tot aşa! 

„Atunci se face același lucru ca şi 
la drepta, dar cu piciorul stâng înainte“, 

v. Mănidsa, 

Bălvân s. bulvân (plur. bălvană, 
bulvană), s. m.; poutre, pieu, palis. 
Grindă. Tălpâe. Tarac. Stobor. 
Bălvan este dublet cu bolovan, am- 
bele din paleo-slavicul Baanaaum „stipes 
vel statua“ (Miklosich), dar bolovan 
ne-a venit prin forma bulgară „bolue 
van“, care se aplică la pâtră, iar baăl- 
vam prin forma serbă „balvan“, care 
se dice despre lemn. Forma bălvan nu 
circulâză decât în Oltenia şi 'n Bănat. 
„Bălan = grinda ce se 'aş6dă în te- 

melia casei“ (1. Haiducescu, Gorj). 
„Bulan = un lemn mare. Părţile de 

lemn ale casei sînt: bulvan, ' cari se 
pun pe fundament; în bulvani se bag 
căţeii, între căţei se pun bârnele...“ 
($. Liuba, Bănat, c. Maidan). 

Crisov dela Constantin Ş6rban-vodă 
din 1656, Cond. MSS.a mănăstirii Hu- 
vezu f. 114 bin Arch. Stat. din Buc.) „ca- 

  

  

  

săle şi pimniţile de pilatră şi toată curte 
cumu 'ş iaste îngrădită cu bălvani“, 

Y. Bolovan. 

Bânăr (plur. dănari), s. m.; mon: 
nayeur, employe ou ouvrier ă la Mon- 
naie. În graiul din epoca Fanarioţilor 
taraphangii. Acela care lucreză la 
monetăria Statului, care face bani, 
anume bani buni, spre deosebire de 
calpuzan, care falsifică moneta. 

Crisov dela Duca- vodă din 1670 
(Cond. Mss. Asachi, t. 1 f. 1650, în 
Arch. Stat. din Buc.): „şi au arătat 
înnaint6 noastră nişte zapise făcute de 
mărturie, întăi un zapis dela mulţi 
oameni buni şi boiari anume: Andoca 
ce au fostu cluciar şi Pint6 pitariul şi 
Pascal Corlai uricariul şi Alexandru 
bănariul domnescu...“ 

Zapis moldovenesc circa 1666 (Cond. 
Mss. Asachi t. 1 f. 50 b, în Arch. Stat. 
din Buc.): „Adecă eu Gheorghiţă zlă- 
tariul, tatăl lui Enache zlătariul, şi noi 

chizeşii iui Enache, anume David sta- 
rostele de neguţitori, şi 'Pudor cămă- 
nariul şi Dumitraşcu Braşovanul, -şi 
alţi neguţitori vr'o 30 liudi (6meni), 
scriem și mărturisim cu acest zapis 
al nostru, cum au fostu Enache zlă- 
tariul bănariu, şau căzut la. mare 
vină domniască la măriia sa Evstratie 
Dabije vodă, pusu-Pai la închisoare în 
temniţă şi era să dă mării sale lui 
vodă 1000 de taleri; deci noi cu toţii 
am mărsu de lam luat în chizeşiia, 
din temniţă ca să 'ş vănză ce are să 
plătiască banii gospod (domnesci), şi 
aşă n'au făcut, ce s'au sculat ş'au fu- 
git la Raşcov în ţara căzăcâscă,..* 

Ion Neculce, Letop. II p. 366, pin- 
tre „boierii şi slujitorii“ credincioşi lui 
Dimitrie Cantemir, pune şi pe: „Lvan 
Bănarul vel Căpitan“. Acest Bănar a 
murit apoi colonel în armata rusâscă,
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(Vita Constantini Cantemiri, Mosceva, 
1773 p. 378). 

v. % Ban.— Bănăriă. — Calpuzan. — Ta- 
raphană,... . 

”Bănât (plur. bânaturi), s. n.; 
„chagrin, dplaisir, peine, ressentiirent, 
ennui, dârangement“ (Dam6). Laurian- 
Massim n'a pus acâstă vorbă nici mă- 
car în „Glosariu“, deşi ea este forte 
poporană, f6rte respândită şi fârte tre- 
buinci6să. Cihac (II, 478) traduce pe 
bănat prin »s0upgon, reprimande; a, 
fi cu bănat = blâmer quelqu'un d'avoir 
fait quelque chose“, — nesce sensuri 
pe cari acest cuvint nu le are şi nu 
le-a avut nică o dată, Venit'd'a-dreptul 
din maghiarul bânat „chagrin, afflic- 
tion, regret“, al nostru bănat a păs- 
trat întocmai acelaşi semnificaţiune, şi 
nu trebui confundat cu bănue sc, 
bănuire, bănulă, de cari se deo- 
sebesce cu totul sub raportul sensu- 
lui. Sinonimiiflui bănat sînt: năcaz, 
măhnire, nemulţumire, mai ales 
supărare sai supăr. 

Mitropolitul Dosofteiu, Synaxar, 1683 
f. 110 a (Noev. 6): „Și nu să putia cu- 
răţă, arătândi greu bănati dela milo- 
stivul Dumnedzău şi închipuindă pă- 
catele nelesne curățate...“ 

Ibid. f. 146 b (Noev. 23): „Dară de 
vriame cu tu, împărate, că astădzi 
eştii şi mâine te topeşti ca omul, şi 
luaşii atâta bănat că ce nu tam 
cinstiti pre hiiul „tău, luîndă ocara 
pre tine şi nebăgaria sămii, dară cu 
cât mai mult să va mâniia nemurito- 
riul impărată și 'ș va lua bânat, cândiă 
necuraţâi pre fiiulă svinţiii sale, pre 
celi sânguri născut şi de o'mpreunâ 
fiinţă, Al ocărăscii şi '1 defaima, ?,..« 

Ibid f. 177 b (Noev. 30): „nice ţa. 
indu'i rău că ce'l lăsară, nici âi lovi 
cu cuvânti de bănai, ce cu blândt și 
linicelii glaşii le dzâsa...« 

BĂNAT 
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Ibid. f. 42 (Mast. 17): „mice aănăora, 
n'au răpştit, nice le-au dzâsii cuvânti 
de bănatuă,..“ 

Cantemir, Ist. Ieroglif. (Mss. în Acad. 
Rom. p. 155): „Dările de pre an, de 
bună voe, fără lipsă, şi fără bănat 
strângându-le să le numere, cumpă. 
niască, în pungi băgându-le să le l6ge 
şi să le pecetluiască,..& 

Miron Costin, Letop. 1 p. 218: 
„După acest răsboiu şi perire a lui 
Razvan Vodă, s'aii aşezat Domnia lui 
Ieremia Vodă fară, grijă, nice Bator 
Jigmond nu s'a mai ispitit să tri- 
miţă oşti în Moldova, ce avănd bânat 
pre Leşi de paguba oamenilor sei cu 
Răzvan, ai trimis soli cu jalobă la 
Rodolf Impăratul...« 

Ibid. p. 305: „nice o oprâlă sat 
vrun banat despre cine-va n'au avut, 
ce cum sii venit fără grijă, aşa când 
l-ai fost voea aii eşit...* 

Nicolae Costin, Letop. II p. 84: 
„avea şi vătămare şi bânat mare 
Nicolai Vodă asupra lut Ilie Spatarul 
Catargiul pentru supărările ce fă- 
cuse aice în ţară pe vremea ce tre- 
cuse din ţara Muntenâscă cu Ilie Can- 
tacuzino Vist de închisăse fără, poroncă 
şi luase şi bani dela slujitorii de Foc- 
şani...“, unde supărare are înţelesul 
cel fundamental de „asuprire“, 

Ibid. p. 95: „Pusai [Nicolae Ma- 
vrocordat] de ai făcut cărţi să se strice 
daniile cele ce s'aii făcut de Domnii mai 
de curând cu împuţinarea locurilor 
tărgurilor domneşti, că venise jalobele 
dela câţi tărgoveţă a căte-va târguri 
cum n'aii unde se hrăni; ce pe urmă, 
mai painte de ce le-ar trimite prin 
ţară să le sune, pricepănd acum bă- 
natură despre o samă de boieri, cărora, 
li se didese daniile şi miluirile acelor 
Domni trecuţi, socotind să nu "i măh- 
n6scă, aii părăsit...“, unde »Pricepând 
bănaturi despre o samă de boieri“ în-
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semnsză : „aflând că o samă de boieri De luat 
Sai supărati, | Incă păcat, 

De lăsat Ion Neculce, Letop. II p. 204: „Leşii 
văzând aşa, aii început a scrie cu 
bânat la Vaşilie Vodă...“ 

Ibid. p. 272: „puind Constantin Duca- 
Vodă pe Lupul Gavriliţă Visternic 
mare, n'aii agiuns acei bani două-trii luni 
de cheltu6lă Visteriei, care apoi mai 
pe urmă lau şi scos din Visternicie 
cu mare bănat pentru acea slujbă cu- 
rată...“, unde 6răşi bănat nu este 
„repus“, ci „supărare“. . 

De asemenea ibid. p. 408: „arătat. 
ati Dumnezeii greii bănat asupra Creş- 
tinilor pentru multe păcatele şi fară. 
delegile noastre... 

Nic. Muste, Letop. [II p. 37: „De 
aceste nimărui cu bănat să nu fie, că 
pentru învăţătura şi aducerea aminte 
S'aii scris aice,,.* 

Axinte Uricarul, Letop. II p. 136: 
„care înţălegănd Vizirul, i-ai părut 
foarte răi şi ai scris la Caima. 
camul cu bănat, zicând că nu s'a că- 
zut să facă una ca aceia...€ 

Balada „Pâta Radului“: 

M8 tănguesc prunilor 

De jalea părinţilor, 

Şi mă vaier bradilor 

De bănatul fraţilor... 

(G. D. T., Poes. pop. 84) 

Doină din Ardsl: 

Ţie ţi "1 destul de dor, 
Şi ei după tine mor; 

Cându 1 colea de luat, 

Amiîndo! tragem bâănat: 

Tune ?n tindă şi prin casă 
Şi ?n capul cul nu ne lasă!.. 

(Jarnic-Bărsanu, 'Prans. 280), 

Alta: 

Ne-am iubi, nu cutedâm ; 
Ne-am lăsa, nu ne 'ndurâm ; 

E mult bănat... 

” Ubid. 61). 

Alta: 

Mai bine de-aş fi murit 
Decât să ne fi ntălnit, 
Şi mai bine-aş fi şehiopat, 
Când peste prag ţi-am călcat, 
Decât să trag la bănat.. 

(Pamilia din Pesta 1886 p. 251). 

Alta: 

Măi hădiţă, bădiţele, 
Mi-ai furat minţile mele, 
Şi cu dorul m'al lăsat 
Tot în jale gi bdnat, 
Fâră frică de păcat!.., 

(Ibid, p. 265). 

Doină din Bănat: 

Nu mai pârtă nici mărgele, 
Nici în degete inele, 

Şi de dor şi de bănat 
Şi cercel i-ai aruncat!,,, ? 

(Hodoș, Poes. pop. 218). 

Doină din Bucovina: 

Că te culci sara cu sre, 
Şi te scoli la prângul mare, 
Şi ?ncă “ţi pare cu bănat 
Că de nâpte te-ai sculaţ,,. 

(Marian, Bucov, II, 226). 

Alta : 

De-a fi spre vr'o reutate, 
Yoiu serie răvaş de carte, 

Pe de laturi 
Cu bănaturi, 

La mijloc 

Pară de foc... 

(Ibid,, 89). 

Balada, bucovin6nă „Gheorghieș“ : 

Moşule, te-aş întreba 

De ceva de mii erta;



Să nu'ţi fie cu banat, 

Unde sună puşea 'n sat?... 

(Marian, Bucov. 1, 19) 

Doină din Moldova: 

De se mărita ?n alt sat, 
Nu era nici un banat; 
Dar aşa "i în satul mei, 
Sarmanul sufletul mei! 
Dela mine-a treia casă, 
Of inimidra mea arsă... 

(Sevastos, Cânt. mold, 84). 

Î. Crengă, Poveşti p. 127: „Da nu 
“ă fie cu bâănat. om bun, că am Şu:- 
guit şi eii...% 

„Povestea unei fete“ (Şedătorea 1894 
p. 153): „îmi ţin şi et cu banat: 
pututu-m'aş fi lasat în nedejdea unui 
liliac ca aista, 1& 

Doină cătănâscă;: 

Prungă verde din trei sate, 
Arde-te-ar focul cetate! . 
Pe trei părţi cu lemne verdi, 
Nici urma să nwţi mai vegi; 
Pe dâ-o parte 
Cu uscate, 

Că pr6 mulţi ţii în bănate 
Fără nici o dereptate!,.. 

(Jaraik-Bărsanu. Trans. 318), 

unde pluralul cel excepţional bănate 
s'a furişat numai din causa rimel. 

În cele de mai sus, sint de observaţ 
următbrele locuţiuni: 

„ă lua bânat“ (Dosofteiu); _. 
„cuvînt de bânat“ (ibidem); 
pă ave bănat pe...“ (M. Costin); 
„a av6 bânat asupra...“ (N. Costin); 
pă trage bănat“ (doina din Arâ]); 
pă trage la bănat“ (ibidem); 
„ăi ţin6 cu bânat“ (basm moldo- 

venesc)... 
A desfiinţa, din graiu, sai măcar din 

literatură, o vorbă atât de românizată, 
este o mare copilăriă, „să nu fie cu 
bănat, 

y 
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Noi credem că ceea, ce a înlesnit cu: 
vintului bănat întroducerea şi respân- 
direa la Români, a fost mai ales aso- 
nanţa sa cu păcat, de care se apropiă 
şi prin sens şi graţiă căruia se părea, 
poporului a fi o formaţiune curat ro- 
mân6scă, 

v. Bănuesc. 

*Bănăt, s, m.; t. de Gâogr.: Banat 
de Temesvar. In loc de Bânat cărtu- 
rarii ai întrodus la noi termenul Te- 
meşiana, uitând că din Bânat se 
face Bănăţen „habitant du Banat“ 
şi bănăţân „propre au Banat“, 
Bănăţâncă „habitante du Banati, 
bănăţenesc „appartenant au. Ba- 
nat“, bănăţenesce „en dialecte de 
Banat“, pe când Temeşiana remâne 

„stsrpă. Cu tâte astea, nici cuvintul 
Bănat nu e vechiu. El îşi pâte urca 
originea cel mulţ pînă 'n secolul AVI, 
când pentru prima 6ră în capul admi- 
nistraţiunii unei părţi din Bănat, a- 
nume peste Lugoş şi Caransebeş, fu- 
sese numit un Ban, pe când înainte 
existai în acea parte a Daciei numai 
Comiţi: „Comites 'Temesienses“ în 
actele ungare, începând de pe la 1203 
(Fejer, Cod. diplom. V, 1, 293). 

v. Ban. 
Prin urmare Bănat a întrat în graiul 

românesc din terminologia oficială au- 
striacă, care dă acest nume teritoriului 
cuprins între Murăş la nord, Dunărea 
la sud, Tisa la occident, iar la orient 
rîul Cerna şi o ramură de Carpaţi 
întinsă în sus pînă la întălnire cu Mu- 
răşul; un teritorii avend drept capitală, 
Timişâra, numită astfel după riul Ti- 
miş, care şerpuesce prin interiorul 
acestei ţeri, aşa că numele'i cel mai 
românesc ar fi „țâra Timişului“, „Ti- 
mişân“, „Timişâncă“, „timişenesce“, 
după cum şi trebuiă să i se fi dis ro- 
mânesce înainte de întroducerea cuvin-
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tului Bânar. Ori-cum să fie, o dată în- 
rădăcinat în popor, acest cuvînt va | 
remân€ şi e bine să remână. 

Alta : 

Să te-aud dela Binat, Cântec cătănesc din Ciclova: 

Ei, Bănat, ţâră trumosă ! 
Remâi, mândro, sănătosă ;. 
Remâi acum vrednicită ' 
Şi de, mine părăsită ; 
De-ai mei fraţi sînt depărtaţ 
Ca şi cerul de Bănat; 
Dar veni-voiu ei a-casă, 
Numai Nâmţul nu mă lasă,., 

(Tribuna din Sibiu 1886, p, 108%). 

Doină bănăţenescă : 

Să scii, badeo, te-am lăsat ; 
Nu te las că eşti urit, 

Ci te las că eşti pirlit: 
Că tu sâra mă iubesci, 
Mâne-gi m& povestesc... 

| (5. Liuba, c. Maidan). 

  
| 

| Flâre verde din Bănat ! 

j 

j 

Doină din Ardel: 

Las să rabde, dacă sede ; 

Largă” lumea; e! n'o vede? 
Că de-aici pînă 'n Bănat 

Şi-ar afla loc aşedat; 

Şi de-aici pînă sub munte 

i-ar afla loc 6re-unde... 

(Gaz. Transilv., 1888, No. 50). 

Alta : 

Haid” mândră cu mine ?n lume, 
La maica ta nici nu spune ; 
Iea/ţi hainele de pe pat, | 
Haid” cu mine la Banat, 

Că Banatw'i tară bună, 

Aflâm popi de ne cunună... 

  
(Marian, Nunta p. 155).   Alta : 

Aide mândro, aide dragă, 
Să trecem măgura nâgră 
La sfinţitul s6relui 
Prin frungişul codrului 
Şi prin ţâra Oltului; 
Când o fi codrul gătat, 
Să fii cu tine 'n Bănat... 

(Jârnik-Bărsanu, Trans. 62). 

| Cântă, mânără, trăgănat, 

| 

Câ's cu trei cai de furat... 

(ibid. 290) 

Alta : 

— Vino, lele, la Bănat? 
— Ba ei nu, că am bărbat. 

tib. 285), 

Topografia Pănatului, statistica lui, 
împărţirea” administrativă după tim- 
puri, archeologia'i istorică şi pre-is- 
torică, tâte acestea nu ne pot in- 
teresa de loc în casul de față; ba 
chiar vicisitudinile sale politice ne 
preocupă aci abia întru atâta, întru 
câi ele sînt reductibile la o sintesă 
etnică a n6mului românesc de acolo, 
adecă la o generalitate, far în specie 
numai acelea din ele cari aruncă o lu.- 
mină mai viuă sai cu totul neaştep- 
tată asupra, acestei sintese. 

Din tâte regiunile locuite astădi de 
Români la nord de Dunăre, : Pănatul 
şi Oltenia, cu prelungirea ior cea 
comună în țera Hațegului, sînt sin- 
gurele cari represintă o continuitate 
ne'ntreruptă geografico-istorică a n6- 
mului românesc, — un cuib de unde 
se româniză treptat ţerile spre apus, 
spre crivă!; şi spre resărit, ba indirect; 
şi cele de peste Dunăre, cuibul merei 
descărcându'şi. prisosul, dar remănând 
tot-d'a-una, plin. 

Şi nici nu putea să fi fost un alt 
cuib, întru cât Bănatul şi Oltenia ai 
fost cele de'ntâiu porțiuni pe cari le 
cuceriseră în Dacia legionarii Romei și 
fără mânţinerea cărora ei nu puteaii 
stăpâni restul Provinciei Traiane. Ar 
fi o curată absurditate de a, crede ci- 
ne-va că colonisarea romană a fost 
mai compactă şi mai solidă în Tran- 
silvania sai pe aiuri, unde ea era maj
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depărtată de Italia și tot-o-dată mai 

apropiată de lumea cea barbară din 

Orient. 

Deşi învecinate, totuşi Bănatul şi 
Oltenia nu se confundai întru cât-va 

decât numai pe la Orşova şi pe la Me- 
hadia, având o liniă de demarcaţiune 
firescă pre bine determinată prin acel 
crescet al Carpaţilor care tocmai între 
ele: se lasă în jos şi trece Dunărea 
pentru a se uni de dincolo cu Balca- 
nii. Din acâstă causă expansiunea ele- 
mentuiui românesc din Bănat se operă, 
mai în specie spre Pannonia, iar a ele- 

mentului românesc din Oltenia tindea, 
mai 'cu samă spre Nistru. 

Migraţiuni dela Olt spre Timiş şi 
vice-versa, firesce, s'aii întâmplat nu 
o dată, şi una din ele, bună-6ră, în 
timpii moderni, a dat nastere în Bă: 
nat unei poporaţiuni oltenesci, aşa nu- 
miţilor Bufani, care nici pînă astădi 
nu s'a confundat cu Frătuţii sai 
Bănăţenii propriii: dişi. Tocmai acâsta 
însă dovedesce că Oltenia şi Bănatul, 
deşi se întăriaii din când în când re- 
ciproc prin revărsarea prisosului popo- 
raţiunii într'o parte sait în cea-laltă, 
totuși îşi păstrau fie-care câte o indi- 
vidualitate deosebită. 

„ Lăsând acum la o parte Oltenia, 
despre care se pâle ved6 mai ales la 
cuvîntul „Basarahă“, să ne oprim cu 
tot-dinadinsul asupra Bănatuhi, exa- 
minând în privinţa”i mat de aprâpe: 

I. individualitatea, dialectală ; 
IL. individualitatea, teritorială ; 

singurele doue cestiuni, cari întră d'a 
dreptul în cadrul „limbei istorice și 
poporane a Românilor“, 

1. individualitatea dialectală a Bănatului. 

Acestă cestiune -ni se presintă sub 
doue. puncturi de vedere: 

19. elementul lexic ; : 
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20. elementul fonetico-morfologic. 
Este ciudat că pentru ambele aceste 

puncturi, fruntaşii literaturei române 
din Bânat : lorgovici şi Ţichind6l, fără 
a vorbi de scriitorii cei noui de acolo, 
nu ne oferă aprâpe nici un material, 
căci dinşii n'ab scris bănăţenesce, 
ci în limba literară cea tipică, respân- 
dită la toţi Românii prin cărţile bise- 
ricesci. Tot atât de puţin se pâte cu- 
lege din gramatica cea scrisă de Bă- 
năţânul Diaconovici- Loga. 

10 elementul lexic. 

Intro scris6re din Pesta dela 1 Au- 
gust 1871, publicată atunci în Columna 
lui Traian pag. 117, eii diceam între 
altele : 

„Secolele fiind în vacaţiune, Biblio- 
„teca Universităţii din Pesta este în- 
„chisă. Mulțumită amabilităţii d-lui Dr. 
„Francisc Toldy, profesor, bibliotecar 
„ŞI unul dintre învățații cei mai renu- 
„Miţă ai Ungariei, ea mi se deschise 
„pentru vr'o trei 6re. Acest interval, 
„mai mult decât scurt, mi-a procurat 
„totuşi ocasiunea de a face două des- 
„coperiri fOrte preţidse, mai cu samă 
„din punctul de vedere al linguisticei 
„române. Cea, de 'ntâii, este un ma. | 
„huscript cu totul necunoscut, înti- 
„tulat : Dictionarium Valachico-Laţi- 
„num...& 

Mai târdii, pe la 1878, acelaşi ma- 
nuscript ademenise în trâcăt băgarea, 
de samă a d-lui N. Densuşianu, care "1 
menţioneză în interesantul sei raport 
despre misiunea, sciinţifică ce i se în- 
credințase din partea Academiei ro- 
mâne, Anale, ser. JI t. 2 secţ,. I p.202. 

Nici eii însă la 1871, nici d. N. Den- 
sușianu maj în urmă, nu studiarăm 
manuscriptul în cestiune mai de aprope, 
ci numai G6ră în pripă, ceea ce nere- 
tăcise pe amindoi, astfel că ei îl con- 
sideram de proveninţă transilvană şi
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anume de pe la 1700, iar urmaşul mei: 
îl credea, scris la 1742 şi cuprindând 
»166 pag. + 9 foi“;. patru aserţiuni 
— două ale mele şi două ale d-sale — 
de o potrivă inexacte. 

In 'vâra. din 1883, ei mă oprisem 
în Pesta mai multe dile pentru a trage 
0 copiă de pe o bună parte a manu- 
seriptului, 
ţsră, el mi s'a trămis chiar la Bucu: 
resci, graţiă extremei amabilități a ca- 
pilor Bibliotecei Universitare din Pesta, 
dd. Dr. Szilâgyi şi Dr. Szâdeozky. In 
acest mod am putut să 'mi întregesc 
lucrarea şi s'o mai revăd, având ori- 
ginalul de *naintea, ochilor. 

Inainte de 1742, Dicţionarium Vala. 
chico-Latinum formă un volum nelegat 
de 172 pagine; aruncat unde-va cu ne. 
'ngrijire, aşa că ultimele S6se foi, în- 
cep6nd dela pagina 161, mucediseră, de 
umegelă. Ajuns în acâstă jalnică stare, 
manuscriptul a fost dat ca să se lege 
în pele la.un loc cu 92 foi de hărtiă 
albă. Legătorul însă era atât. de nedi- 
baciu, încât din unele foi a tăiat câte 
un rînd scris, sai cel puţin o parte 
din litere. După ce sa legat bine-rei, 
posesorii succesivi aii: început a, serie 

“câte ce-va pe foile cele: albe, dintre 
cari unul: „ltinerarium An. 17424 
28 9bris ad 16 10bris. Cibinium. Sze- 
lendek vel Stolczenburg. Mar kseg ete.“, 
iar altul: „Connotationes ex. Adagiis, 
Anno Salutis MDCCLXX.“ Aceste di- 
verse. notițe fiind scrise. itâte în urma 
legării, rîndurile lor ai remas intacte 
la mărgini, Faptul este dară că Dicti- 
onarium, muced deja în parte pînă a 
nu fi-trecut prin fârfecile: legătorului, 
e cu mult anterior anului 1742, 

Inainte de a se da la legat, manu- 
scriptul pare a fi colindat. prin diferite 
mâni. Scris de autorul sei. cu 0 cer- 
n6lă rădăciniă, aprpe gălbuiă, Si cu 0 
ortografiă propriă, mai mult saă; mai 

De aci, întorecându-mă& în. 
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putin raţionată, despre care -noi vom 
voibi mai:1a vale, el s'a completaţ apoi 
din când în când! cu câte "un. cuvint 
scris la margine de alt cine- -va,.ba,chiar 
de alţi doi şi trei, cu 9 cernlă; ge- 
neralmente n6gră sau: negrici6să, cu 
ortografia curat, ungurâscă şi eu o. în- 
vederată, neprecepere a foneticei. .ro- 
mâne. Cel mai vechiu dinbraceşti adău- 
gători a scris întregele. două: pagine 
171—172. dela fine. Un altul şi-a în-. 
semnat numele „Loncsa Josika“ . pe 
pag. 20.. Mai sînt 'vi”o câte-va adao- 
suri cu mâna posesorului dela 1743, 
care tot el pe primele paţru pagine 
s'a încercat a da'sinonimica,. ungară a 
cuvintelor române, de ex.: Abure, Var 
por. (Goz. Parah).“ 

Iată şi un fac-simile de pe pag 16: 

Bet. Oe miar + “Betay , Bomusel vuco , Bede sl Dede at Pa perete E & Cad În pene Pa eta, vi fa, 

„8 beu. Lana pei dud pp omnolag i 
“Bela Elea. Plate 
Benyeste Xa fu da 
Bonyeih Puiaj Crsd 24 ral Bene hei 
CRell. Ti umie > tan Co . 

eu. com an CJ eta tam : 
< eleni - Cxcuma no: CI ecoa cos : 

Belt. Ci 
E e Re Ah 

Depp in Uz puryl Pie Rerte. 

Fiscal. Pfa (/ma0ca Pont za Poalule file des | 
BE. — Hhu fai Valu 
Ren a(<Doleo, 

Benz: oră 4 ue 2 Potro ge 

Bean le 
Bimale 

âe Ru fo . - ” 
raze A me a fi
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In acest fac-simile totul e scris de 
aceiaşi mână şi cu aceiaşi cernslă, 
afară de: | 

„Vel Bâde. Frater major natu“. 
»Badicza. Uxor Fratrist. 
„Belusagul. Vanitas“ ; 

adaosuri doveditâre că acela care le 
făcuse — şi este anume adăugătorul 
cel mai vechiu — nu sciea bine roma. 
nesce, după cum o scieait şi mai puţin 
cei-lalţi adăogători posteriori; pe când 
autorul primitiv poseda, limba română 
în perfecţiune, adecă dialectul seii pro- 
vincial. 

Dacă vom considera acum că: 
1. manuscriptul a fost legat nu maj 

târdiă de anul 1742, probabilmente 
însă înainte de acel an; 

2. pînă a nu fi fost legat, el trecuse 
prin vro doi sait trei stăpâni, cari îl 
adauseră pe rînd; 

3. înainte dea fi fost adaus în acest 
mod, el zăcuse un timp Gre-care în 
umedlă, unde cât p'aci era să se 
strice ; 

4. în tesă generală, manuscriptele 
schimbă pe posesorii lor cu mult mai 
încet decât cărţile tipărite; 

dacă — dic — vom lua în samă tote 
acestea, atunci va fi o socotâlă fârte 
cumpetată de a pune data dicţionaru- 
lui în cestiune, aşa cum eşise din con- 
deiul primului autor, cu vr'o cinci-deci 
de ani înainte de 1742, adecă în a doua 
jumătate a secolului XVII. 

Sub raportul hârtiei, primele 172 
pagine, adecă Dicţionarul propriii dis, 
se deosebesc cu totul de cele 92 foi 
adause la legarea cărţii; Aceste din 
urmă sint de o hârtiă grosă fâră nici 
un semn de fabrică. Cele dentâii sînt 
de o hârtiă fină, având ca semn de 
fabrică : de o parte, două chei încru- 
cişute; de alta, acele trei glânţe şi 
două litere, cari aprope tot aşa figu- 
r6ză în documentele române de pe la 
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începutul secolului XVII şi chiar de 
pe la capătul secolului XVI, de exem- 
plu în actele dela 1596, 1605 şi 1636, 
reproduse în „Cuvente den bătrâni“ t. 
l, p. 66, 140 şi 229. Acelaşi semn 
peste tot, atât giânţele cu literele pre- 
cum şi cheile, ba încâ întocmai aceiaşi 
calitate de hârtiă, ne întimpină întiun 
zapis inedit din 30 decembre 1680 al 
episcopiei de Argeş, aflător în Archivul 
Statului din Bucuresci. lată-ne dară 
€răşi în a douu jumătate a secolului 
XVII, ca şi pe temeiul celor patru 
considerante de mai sus. Aci însă, ca 
şi acolo, remâne deschisă posibilitatea 
ca manuscriptul să fie mai vechii, 

Să se observe, că singurul oraş din 
Moldova, pe care '] menţioneză Dicti- 
onarium, este Sucâva. *Acâstă parti- 
cularitate, la prima vedere, ar permite 
a urca data manuscriptului pînă la 
anul 1600 şi chiar mai sus, căci de 
atunci încâce Sucâva perde ori-ce în- 
semnătate faţă cu Iaşul, noua capitală 
a Moldovei. Noi totuşi nu punem un 
mare temeii pe acâstă împregiurare, 
de 6ră ce autorul putea să fi cunos- 
cut numele Sucevei din făntâne mai 
vechi, în cari nu va fi găsit; nemic 
despre Iaşi. Nu avem decât a cita un 
exemplu. Intr'o carte a lui Paul Con- 
rad Balthasar Han, întitulată „Alt und 
Neu Pannonia“ şi tipărită în Nirnberg 
la 1686 în 4, se dă urmâtârea enume- 
rațiune a oraşelor Moldovei: „Die vor- 
„hehmsten Mărkte (dann es gibi keine 
„Stadt darinnen) in der Moldau sind 
„Buccavia oder Soczova (ein anderer 
„Author nennets Suchana) âa, sich der 
„Fărst aufhălt, Niemeck, so allein mit 
„dem Schloss Romaniwiwar, unter allen 
„andern mit einer Maur umgeben, Va- 
„Sluy, Totras, Barlaw, Varna (?), Oraz- 
„Zonia, Cutinari und Cocina“. Pe prima 
liniă Suceva ca reşedinţă priuciară, 
apoi despre laşi — nicăiri, şi acesta la



1686! Iată dară că remânem şi aci de 
o cam dată plus-minvs în a doua ju- 
mătate a secolului XVII. 

Un criterii înteresant în aparinţă, 
este că autorul cunâsce deja porum- 
bul: „kukurudz&, pe care primul sei 
adăugător îl are de asemenea în lista 
plantelor dela finea manuscriptului : 
pturcicum triticum —kukuriza.“ In Ro- 
mânia porumbul, moldovenesce popu- 
şoiu, s'a întrodus cam pe la începutul 
secolului XVIII. Mai nainte, rolul ace- 
stei cereale juca la noi meiul, duvă 
cum 0 spune un misionar catolic din 
Moldova într”o serisâre din 1670: „to- 
tus ille populus pane ex milio vesci- 
tur“ (ap. Kemeny, Ueb. d. Bisthum zu 
Bakov în Kurzs Magazin t. 2 p. 76). 
Ac6sta, însă nu formâză o obiecţiune 
seri6să contra vechimii manusecriptu- 
lui. În mai tâtă Europa, porumbul a 
fost bine cunoscut încă din secolul 
XVI, dacă nu în cultura de câmp, cel 
puţin în grădinăriă (cfr. Hehn, Kultur. 
pflanzen, ed. 3, p. 443—4). Afară de 
acesta, în manuscript figureză „Kuku- 
rudz“ fără nici o explicaţiune. Cuvintul 
mamaligă nu e de loc. Vorba, malaiu, 
pmălaj“, e tradusă prin „milliaceus 
pânis“, adecă pâne de meiu, „panis 
ex milio“ după expresiunea misiona- 
rului de mai sus. Mai pe scurt, ne a: 
flâm tot în secolul XVII. 

Dacă, nu timpul, încai locul unde s'a 
scris Dictionarium, iar prin urmare 
dialectul pe care?l represinţă, se pote - 
precisa cu destulă certitudine ; şi 
iată cum. 

Din Moldova, precum am v&dut, au- 
torul cunâsce numai Sucâva. 

Din Tra-Românâscă, el indică trei 
localităti, tâte de o însemnătate is- 
torică : 

„Argish. Oppidum în Valachia Tran- 
salpina“, 

BĂNAT ÎN 
at mi III 

| 
| 

| 
| 

| 

| 
| | 

| 
| 
| 

| 

  

3112 

„Bukureshty. Oppidum  Valachiae 
Transalp“. 

„Kraiova. Oppidum Transalpinae“. 
Pe lingă acestea, o particularitate 

interesantă : 

„Olt. Aluthas A. 
„Oltan“. 
Din Transilvania următârele : 
„B&lgradul Ardaluluj. Alba Julia, 
„Deva. Arx in Transylvania, 
„Haczeg. Districtus sub Comitatu 

Hunyad“. 
„Koloshvar. Claudiopolis“, 
„Sibiny. Cibinium“. 
„Strej. Fluvius Haczagiensis“, 
Din acest tabel de un-spre-deci numi, 

noi ne încredințâm deja că partea oc- 
cidentală a Țersi-Românesci (Kraiova. 
— Olt. — Oltan) şi a Transilvaniei (Si- 
biny. — Deva, — Haczeg.— Strej), adecă 
partea cea apropiată de Bănat, era 
mai familiară autorului, căruia, Clujul 
îi este cunoscut, numai sub forma un- 
gurescă Koloshvar, iar Braşovul şi 
Făgărașul de loc. 

Dacă trecem acum la Bănat, Dictio- 
narium ne dă următârea nomencla. 

tură: 

„Kriosova. Nomen pagi“. 
„Logosh. Logassium. Oppidum Hung. 

Infer.& 
„Macsovă. Pagus în districtu Sebe- 

siensi“, 
„Marga. Pagus în fine Portae ferreaet, 
»Marmure. Porta, ferrea. Angustiae 

Transylvaniae ex parte Hungariae in- 
feriorist, 

„Strem. Sirmium. Plateae Caranseb. 
noment, 

„Teius. 'Tilietum. Promontorium Ca- 
ransebesiense“, 

„Timish. 'Themisius fl.« 
„»Limishan. Themisiensisc, . 
„Limishoră. Themisvarium. 'Themisi- 

opolis“. 
Să mai adăogâm :



- „Kaish. Finvius. Chrysiust.. 
„Krishan. Accola Chrysij“, 

- „Krishenesk.. Chrysieusis“... 
* Din tâte acestea resultă nu numai 
că autorul era Bănăţân, dar încă anume 
din regiunea Lugoşului. 

In manuscriptul întreg nu sînt ni- 
căiri menţionate nesce simple sate sai 
puncturi topografice fără vre-o impor- 
tanţă, - afară: de cele cinci: Criciova, 
Mackova, Marga, Strem, Teiuş, şi mai 
încă altele trei, despre cari vom vorbi 
mai la, val, tâte în vecinătatea Lugo- 
Şului, precum nu departe de acolo şi 
Marmui€. Căutând în Hornyânszky (Geo- 
grăph. :Lexikon-d: K5nigreichs Ungarn, 
Pest, 1858), noi ' vedam că Criciova 
(Kricsova) :este: un sat românese cu 
vr'o 1900: locuitori; Maciova (Macsova) 
un alt sat românesc cu vi'0 300 lo- 
cuitori ;--Margă, disă şi Vama-Margă, 
6răşi un sat românesc cu vr'o 1200 
locuiţori; câte trele în aşa. numitul 
„cerc al:Imgoşului“ (Bezirk Lugos), la 
marginea Hațegului, de unde vine cu- 
noscinţa mai de aprâpe cu. acâstă sin- 
gură parte a Transilvaniei. - 

Autorul dară, cu o perfectă „Sigu- 
ranţă, este un Bănăţen. din. Lugoş. 

-ŞI tocmai acâsta-ne deschide un câmp 
de cercetări, căcă tocmai regiunea Lu- 
goșului, cuprindând . Caransebeșul cu 
hotarul Haţegan, şi tocmai în a doua 
jumătatea secolului: X VII, între 1640 
— 1700, era din -partea Românilor tea- 
trul unei remarcabile mişcări literare 
Gre-cum omogene, adică românesce cu 
litere latine. Ei i 

Pe acest teatru ne sînt cunoscuți 
pînă aci trei actori: Stefan Fogarasi, 
Mihaiu Haliciu şi Ion Viski, cătră cari 
se mai adaugă. acum un al. patrulea, 
ba încă cel mai preţios, -. 

* Despre Fogarasi, a .se ved Cuvente 
den bătrâni t. 2 pag. 724—97..:Preut 
din Lugoş, „Symista. Oppidi --Lugas, 
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el a publicat la 1647 în Alba-Julia: 
„Catechismus Latino-Ungarico-Valachi- 
cus“, 48 foi în 8, unde se scrie româ»- 
nesce cu litere latine, de ex. 
„Cred entrun Dumnedzeu, « en Tatel 
„& tot Puternik, roditorul tseruluj şi 
„ă poementuluj ete.“ 

Haliciu, din Caransebeş lîngă Lugoșş, 
a publicat în Basel la 1674 un vers 
în on6rea amicului sei dr. Franciscus 
Papai, retipărit apoi în „Succincta Me- 
dicorum  Hungariae et Transilvaniae 
Biographiat, Leipzig, 1774, p. 127—8, 
de unde l'a reprodus într'un mod cu 
totul greşit reposatul Pumnul în „Lep- 
turariu rumânesc“ t.3p. 67— 8, şi pe 
care noi îl dâm aci după o copiă co- 
rectă, făcută de d. N. Densuşianu : | 

Kent szenetate, szerund la voi, Ro- 
manus Appolo, 

La totz, ketz szvente *n Empereczie 
sedetz, 

De unde kunostinee asteptem, si stin- 
ce : fericse 

De Amstelodam, pren chetz szte "n 
omenie :typar, 

Legse derapte au dat frumosze cse: 
tate Geneva ; 

Ecz vine Franciscus, cinete Leyda, 
Paris ! 

Prindetz maene sorory, ku cseszt nou 
oszpe: nainte, 

Fratzi, Pretaczi, Nymphele, pasze ku- 
rund 

Doranybu ny, Mary Doctory, Daszkely, 
's bunele Domnae 

Cu patse ej fitz, cu payne si szare - 
rugem. 

In fine, Ion Viski este o interesantă 
descoperire a d-lui Dr. Gr. Silasi în bi- 
blioteca Colegiului Reformat din Cluj, 
unde d-sa u dat peste un gros manu- 
script întitulat : 

- „A luj szvent David kraj si: prorokul 
0 szuiye si csines dzecs de soltari, eari



3115 

au szkrisz cu menile lui Viski Jânos 
en Boldogfalva 1697£. 

A se vede studiul d-lui Silasi în re- 
vista Transi!vania, 1875, No. 12, 13 
şi 14, unde d-sa constată că Psaltirea, 
lui Viski a fost „serisă parte în Sânta- 
„Măria (Boldogfalva) lîngă Haţeg, parte 
„În Gioagiul-de-jos, în cari comune res- 
„pectivul pare u fi fost predicator re- 
„format. 

Ceea ce a scăpat din vederea alui 
Silasi, este că însuşi numele scriitoru- 
lui în cestiune indică o localitate, pro- 
babilmente aceia de unde se trăgea el 
însuși, sai cel puţin familia sa. Viski, 
cu postfixul unguresc adjectival î, în- 
semnsză „din Viska“, EX bine, peste 
Carpaţi se află trei sate românesci nu- 
mite Visca, din cari două în ţâra Ha- 
tegului (Windisch, Geogr. d. Siebenb. 
1790, p. 111—112), lar unul în Bânat 
lîngă Lugoş (Hornyânszky, op. cit, p. 
406). In acest; mod, dacă nu prin locu] 
unde trăia, încai prin origine, Ion Viski 
era Haţegan sai Lugoşan, una din două. 

D. Silasi crede că Psaltirea din 1697 
ar fi o copiă după un original „de pre 
la mijlocul seclului XVII, de nu şi maj 
de mult“. D-sa totuşi nu ne dă, des- 
pre acâsta nici o probă decisivă ; ş'a- 
pol putin ne importă o distanţă de 
câți-va ani în plus sai în minus, 

Lingă kogarasi, lingă Haliciu, lîngă 
Viski, ca represintână aceiaşi mişcare 
litorară, curat lugoşână dintre 1640 — 
1700, mai avem dară acuma pe acela 
cărui i se datoresce Dictionarium Va- 
lachico-Latinum şi pe care noi îl nu- 
mim Anonymus Lugoshiensis, pe cât 
timp nu; scim cum îl chiamă. In aqe- 
VEr, pe pag. 172 a manuseriptului el 
scrisese ce-va în curmediş, de unde se 
mai pote recunâsce : „...lacobus Olass.« 
Dar 6re să fie acesta numele autorului, 
Jar nu cum-va al vre-unui alt perso- 
nagiu? Deşi în apropiere de Lugoş se 
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găsesce 1 un sat românesc numit Oll6sâg, 
de unde putea să fi fost acel Olass, 
totuşi noi preferim a nu risca o solu- 
ţiune, pe care de o cam dată nemic 

- "o argumenteză, 
Fogarasi, Haliciu, Viski Şi Anonymus 

Lugoshiensis scrii românesce cu litere 
latine, luând toţi de basă ortografia, 
ungurâscă, pe care însă, ei o modifică 
de o potrivă întrun mod. esenţial; “de 
exemplu: 

pentru ă şi â sai întrebuinţâză p pe 
e, fie simplu, fie scurtat; 

pentru j întrebuinţâză pretutindeni 
acelaşi semn ca, pentru ș, nefăcând nici 
0 distincţiune între ambele sonuri, de 
și ortografia ungurâscă are z2s. pentru 
al nostru j, iar s peniru ş; 

pentru ea întrebuinţâză pe a, iar 
pentru oa pe o. 

Ortografia cea mai puţin ungurâscă 
este a Anonimului, care pe s nu'] “scrie 
unguresce prin sz, nici pe ş unguresce 
prin s, ci pentru cel de 'ntâii pune 
pe s, iar pentru cel-lalt, composiţiunea 
sh, luată nu dela Englesi, ci din grafica 
unor dialecte slavice meridionale, vedi 
bună 6ră la Katancsich, De Istro ejus- 
que adcolis, Budae, 1798, p. 283, 

De altmintrelea, transcripţiunea, la 
toţi e destul de confusă, scriindu- se 
acelaşi son & prin & şi prin c; ăcelăşi 
son ce, ci prin cs şi îs; același son f 
prin cz, ta, c; acelaşi son ge, gi priii 
ds şi gs ete. | 

Cea mai ungurâscă, ba chiar de tot 
lipsită de simţul foneticei române, este 
ortografia continuatorilor Anobimului, 
cari se recunosc dela primu vadeie a 
fi fost Maghiari. Ca specimen mai lung, 
iată o urare poporană, transcrisă pe 
prima din foile cele albe adause la le- 
garea manuscriptului : 

Pentru Mine: ... eur 
Pentru Tine . ; ui 
Pentru Noj
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amandoj. Şi 

Kusztanti lanoj: 

Pentru Mine 

Pentru Tine 

Pentru noj aman 
doj 

Pentru Kâsză 

Pentru Mâsza, 

Pentru driga sapo 

nyăâsza, 

Vom observa în parentesi curi6sa 
coincidință a acestui cântec cu un al- 
tul de pe la 1680, citat cu ortografia 
polonă în „Vita Constantini Cantemirii“ 
(ed. Acad. Rom. p. 43): 

Constantine, 
Fudze bine, 

Niczi aj Casa, 

Niczi masa, 
Niezi draga dzupiniasa.,. 

logarasi scriea la 1647, Hăliciu la 
1674, Viski la, 1697. Pentru Anonymus 
Lugoshiensis nu se pâte fixa o dată 
precisă. Din tote consideraţiunile însă 
de mai sus, cată să'l punem mai a. 
prâpe de Fogarasi decât de Viski, cam 
pe aceiași liniă cronologică cu Haliciu, 
căruia el pâte să'i fie anterior, dar nici 
întrun cas nu este mai noii decât a- 
cesta, 

Ori-cum ar fi, Dictionarium Valachico- 
Latinum este cel mai vechii vocabular 
al limbei române, adecă traducând din 
românesce într'o limbă străină, iar nu 
vice-versa, după cum traduc, de ex. 
din slavonesce în românesce acele glo- 
sare din secolul XVII, despre cari noi 
am vorbit în „Cuvente den bătrăni“ t. 
I. p. 260 ete, Şi ce vocabular! Peste 
cinci mii de cuvinte. 

D. V. A. Urechiă, dintr'o călătoriă 
făcută la Copenhaga, a fost adus în- 
semnarea, cum-că, în Biblioteca Regală 
de acolo se află, un vechii „Vocabula- 
rium Valachicum.“ Nu ne aducem a. 
minte, unde anume şi în ce fel de 
termeni a fost publicată acea notiţă. 
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Adresându-ne însă la d. Bruun, eruâi- 
tui bibliotecar dela Copenhaga, iată ce 
ni-a respuns într'o epistolă din 22 Oc- 
tobre 1883: „Certes, j'ai devant moi 
„un petit manuscrit intitul6: Vocabu- 
„larium Valachicum, qui sur 17 pages 
„contient un vocabulaire d'environ 170 
„mats valaques accompagnâs d'une tra- 
„duction latine. Mais ce manuscrit est 
»compos€ ă la derniăre moitie du 
„XVIll-e siăcle par un dilettante da- 
„nois, qui s'est occup6 de beaucoup 
„de choses littâraires et linguistiques ; 
„la vaieur scientifique en est,sans doute, 
„hulle“. In scurt, manuscriptul dela Co- 
penhaza abia merită de a fi menționat 
şi nu merită de a fi descoperit. 

Peste doi secoli după Anonymus 
Lugoshiensis, noi nu găsim decât vr”o 
10,000 de cuvinte în marele Lexicon 
Budan dela 1835, lucrat — după cum 
se dice pe frontispicii — „de mai mulţi 

„autori în cursul a trei-decă şi mai mul- 
tor ani“. Ce colosală muncă presupune 
dară prima încercare de acestă natură, 
facută, de un singur om! 
„Dictionarium Valachico-Latinum, aşa 

cum îl posedâm noi, nu este terminat. 
Dela cea de'ntâiu pagină autorul începe 
deja a-şi completa opera, adăugând la 
margine cuvintele cele uitate. Aşa în 
rind cu „Acă, Filum“ el pune acolo „Ac“, 
remas fără traducere. Aducem arest 
singur exen:plu, căci aci s'a, intămplat 
ce-va forte ciudat. Adăugătorul cel dela 
1742, găsind pe acest „Act, scrise după 
el „z6rna“, eşind astfel „A czârna“, sino- 
nim unguresc pentru „aţă“, pe când 
bietul „Ac= Acus“ dispare cu totul. 

Apoi ordinea alfabetică nu e păzită 
cu stricteţă, fiind-că autorul se pregătia, 
firesce, a recopia manuscriptul întreg, 
după ce o dată îşi va fi isprăvit lu- 
crarea, i 

Multe vorbe sînt scrise numai ro- 
mânesce. Se vede că, întimpinând vre-o
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dificultate de a, le traduce bine lătinesce, 
autorul îşi reserva acâstă sarcină pen- 
tru urmă. In unele casuri însă, tradu- 
cerea lipsesce numai pentru derivatele 
dinti'un cuvint tradus deja mai sus, 
ceea ce indică din partea, lexicografului 
dorinţa de a, merge fute înainte cu a- 
dunarea, materialului românesc, fără a 
se opri la tr6ba secundară a găsirii e- 
quivalentului latin. De exemplu: „Fe- 
ek. Polio. — Ferek&tură. — Ferekător“, 

Intre cuvintele cele lăsate fără ex. 
plicaţiune vedem : 

»Tinkova. — 

„Zegusheny. — 

„Zorlineze. —& 
Câte-trele sînt numiri de sate de 

lîngă Lugoş. După repertoriul lui Hor- 
nyâunszky, Tinkova numără astă di 750 
locuitori, Zeguşenii (Zagushen) vro 600,. 
Zorlinţa, (Zorlencz-mare şi Zorlenez-mik) 
peste 3000 împărţiţi în doue comune. 

Iată dară incă o probă, dacă ar mai 
fi nevoe după cele date mai sus, de- 
spre lugoşanismul autorului. 

Şi ceea ce adaugi forte mult la va- 
lOrea operei sale, este tocmai că el se 
ţine cu stăruinţă de dialectul sei na- 
tal, ca şi când n'ar fi cunoscut de loc 
limba cea, tipică de prin cărţile române 
din secolii XVI şi XVII. După cum 
Psaltirea Şcheiană, popa Grigorie din 
Măhaciu şi Codicele Voroneţian ne-ai 
conservat cu scrupulositate un sub- 
dialect transilvănân stins fără altă 
urmă, după cum mitropolitul Dosofţeii 
fonografiuză, sub dialectul moldovenesc, 
tot aşa cea, mai scrupul6să, conservare 
a subdialectului bănăţân se datoresce 
lui Anonymus Lugoshiensis pe prima 
liniă, de aci pe a doua liniă lui Ion 

„Viski, apoi întru cât-va lui Fogarasi 
şi lui Halicău. 

Judecând din cele cinci mii şi mai 
bine de cuvinte despre planul autoru- 
lui, noi nu ne sfiim a afirma că, dacă, 

46,923, 11L, 
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lucrarea sa ar fi isprăvită, Românii ar 
av6 de doi secoli un cap-d'operă, lexico- 
grafic, nu numai cu vorbe comune şi 
cu numiri topice, dar încă: 

cu forme duple, de ex.: mikutel Şi 
mitutel, nime şi nimene, pr&nd şi pr&n- 
dzesk, kurt şi skurt, tikvă şi tiukă, 
ştraitză şi traistă etc.; 

cu expresiuni copilirescă, de ex.: a- 
bushile „infantium incessus quadru pes“, 
papă „panis infantili sermone“, placse 
„phomen lusus cum lapides jaciuntur 
ad metam“ etc,; 

cu termeni de choreografia poporană, 
de ex.: lepuruska „Saltus. hajdonicus“, 
un fel de danţ hoţesc; 

cu interjecţiuni ţerănesci, de ex.: hesh 
„Vox gallinas pellentis“, ho „vox con- 
tinentis pecora“, hop „vox saltantis“, 
a0s „heus*“ etc.; 

cu o bogată sinonimică, de ex. patru 
numi pentru şârece: sorecse „mus“, 
spurk „mus“, shomek „mus“, herez 
„MUs... 

Ca specimen, publicâm aci întregă 
litera M, care se începe cu numărul 
2890. Am pus cu litere rărite, pentru 
a atrage atenţiunea, cuvintele cele mai 
vemarcabile din punctul de vedere dia- 
lectologic. 

Macsin. Molo. 
Macsovă. Pâgus in districtu Se- 

besiensi. 

Macz. Intestinum. 

Madzere. Pisum. 
Maj. Malieus. 

Maj. Maius. 

[Maj bine, maj ushor. Melius. Le- 
vius). | 

Majk&. Mater. 

Mak. Papaver. 
Makar. Quamvis. Licet, 
Makarkare. Quilibet. Quivis. 
Makaresin6. Quicunque. Quivis. 

32
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Makarunde. 

cunque. 
Makardeunde. Undecunque. 
Makare&nk&tro. Quocunque. 
Mal. Argillosa terra, 
Mamă. Mater. 
Mană. Manna. Ros. 
Ma'6. Mare. Pelagus. 
Mar6. Magnus, -a. 
Mară. Pomum. 
Mare lukru. Admirantis et sper- 

nentis exclamatio. 
Martz. Mars. Feria, 3-a. 

 Martzolya. 
Marga. Pagus in fine Portae fer- 

reae. 

Marva ruskă. Malva hortensis. 
Marmurs. Marmor. 
Marmurâ. Porta ferrea. A ngustiae 

Transylvaniae ex parte Hunga- 
riae inferioris, 

Margsin6. Margo. Finis. 
[Martur. 'Testis]. 
IMarturiă. Testimonium). 
Mas. Mansio. 

Mast. Mensa. : 
Maskur6. Sus castratus. 
Maskă. 

Mecsin&tură, 
Măesinish. 
Măcsăsk. Aenygma propono. 
M&csitură. Aenygma. 
M&cză. Cattus. Felis. 
M&czishoră, 
Meczishor. Intestinum parvum. 
M&dzerijkă. Cicer Ssylvestre. 
Mădregună, Mandragora. 
Măgar. Asinus. 
Megărecz, idem. 
M&gură, 
Megy&l&u. Convivium natale. 
[M&hneszk.. Evanesco. A bscedo. 

Torpeseo]. 

M6j. Millium. 
Măjran. Amaracus. Maiorana. 
Măjugsăl. Malleolus, 

Ubicunque. Quo- 
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M&jdan. . 

Mejmukă. Simia. 
Măkrish. Acetosa. 

M&laj. Milliaceus panis. 
Mălkom. Silentium. 

Mălkomish. In silentio, 

Mâlcs. Limax. 

Melmesi&. Malvaticum. 

M&mukă. Simia, 

M&nă. Manus. 

Mă&n. Maneo. 

M&n. Mitto. 
M&nos. 

(Mă&ndria. Superbia]. 

M&nestârgură. Mantile. Manuter- 
gium. 

Mă&ny€. Cras. 

M&nshesk. 
M&nysk. Diluculo consurgo. Prae- 

venio. Maturo. 

M&nyă&kă. Manica. 
Menyiă. Ira. 
Menyios. Iracundus. 

M&nunt. Minutus. 
Menuntzăl, idem diminutivum. 

Menuntedz. Minuo. Comminuo. 
Me&nk&tură. Devoratio... ssio. 
M&nkătură. Contentio. 
M&n&nk. Comedo. 
M&nănkumă. Contendo. 

M&nushă. Chirotheca. 
Menzală. 

Măr. Pomus. Pomum,. 
Măr v&ratek. Pomum aestivale. 

Praecox, 
M&r i&rnat6k. Malum serotinum. 
M&r bunebrut. Malam sparu- 

ceum. 
Măr dulese. Pomum dulce. 
Măr gushat. 
Măr k&ny&sk, 
Măr kodssh. 

Măr kukurbetaricz. 
Măr de sv&nt Pietru. Malum prae- 

Cox.



  

M&r mushk&taricz. Malum A- 
pianurm. ' Muscatellum. 

M&r flokos. Malum muscosum. 
Măr nevâstesk. 

Măr orăzăn. 

Măr pestricz. 
Măr rutilat. Malum orbiculatum. 
Mer sălesin. | 
Măr v&rgat. Malum variegatum. 
Merariu. Anethum. 
Mâreu. Rectus. 
Merejă. Recta,. 
Merg. Eo. Pergo. Progredior. 
Merg naintă. Proficio. 
Merg napoj. Deficio. 
M&rg &nder&t. Retrucedo. 
Mergeritar. Margarita. 
Mergsenaretz. Finitimus. 
Mereiesk, 
(Mer&csin. Spina]. 
Mă&rit. Marito. Nuptui trado. 
M&ritumă. Nubo. Maritum duco. 
Măritate. Nupta. 

Msrindă. Merenda. 

M&riă. Magnitudo. 

M&ros. Superbus. 
Mârnicză. Metreta. 

M&roshiă. Superbia. 
Mărosheskumă. Superbio. 
M&runt. Minutus. Vide Menunt, 
Mărsură. Profectio. Progressus. 
Mersură nainte. Profectus, 
M&'shav. Macer. Macilentus. 
MershavE. Macra. Macilenta, 
Mersheveskumă. Macer fio. 
Merturiă. 'Testis. Testimonium. 
Merturisesk. 'Testificor. 
M&rtzishor. Martius. 

Mertzenă. 

Mertzinos. 
! 

M&saj. Mappa. 
Măse. Dens molaris. 

Mesh. Soccus. 

Meshină. Pellis ovina. 
Meserere. Misericordia, 

Meserernik. Misericors, 

Magnificentia. 
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Mesernicză, Macellum. 
Mesercsiu. Lanio. 
M&sk&. Dromadarius. 
Mest6k. Misceo. 
Mestekătură. Mistio. 
Măsură. Mensura, 

M&sor. Mensuro. 
Meshtâr. Magister. Artifez. 
Mershtărgsindă. (?) 
Meshteresk. Magistrum ago. Ar- 

tificium. 

Meshtershig. Artificium. 
M&taniă. Reverentia. Inelinatio. 
Metenagă. (?) 
Metlikă. Artemisia tentiifolia, 
M&tor. Purgo. 
Mătur, idem. 
Mătură. Scopae, 
M&turat. Purgatus. Mundats, 
M&trak, Baculus. 
M&tricsă. Matrix, 
Me. Mea, 

[Meure. Mora sylvestria] 
M&zaralg, 

M&zdresk. 

Mezgaj. Inficio. 
Mezgush. 
Micz. Lana agnina. 
Miczar. 
Micesk. Moveo. 
Micskumă. Moveor,. 
Miesk&tură,. Motus. 
Micskony. Pediculus gallinaceus. 
Mjâon. 
Mjed. Medum. 
Mjedar. 
Mj&dz. Medium. 
Mal. Agnus. 
Mjelushel. Agnellus. 
Mjere. Mel. 
Mj6riu. Caeruleus. 
Mjeriă. Caerulea. 
Mjărcury. Mercurius. 
Mj6u. Meus. 
Mig. Mille. 

Mik. Parvus,
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Mikutel. Parvulus. 

Mikă. Parva. 

Mikshor. Parvulus. 

Mil. Milliare. 

Milă. Gratia. Clementia, 

Milos. Clemens. Pius. 
Milămi. Misereor. 

Milostiv. Clemens. Misericors. 

Milostiveskum&. Misereor. - 

Milostivnik. Misericors. 

Miloste. Gratia. Clementia, 

Milkuisskumă. Supplico. 

Milkuit. Supplez. 

Milkuitor. Supplez. 
Milkuială. 
Milui&sk. Misericordiam facio. Misereor. 

Miluitor. Elaemosynarius. 

Mint. Mentior. 

Minte. Mens. 

Mintsinos. Mendax.. 

Mintsună. Mendacium. 

“ Minesă. Pila. 

Mirak. Miraculum. 

Miraz. Prodigium. Spectaculum. 

Mirh. Mixrha. 

Mirhuiăsk. Mirrha ungo. 

[Mirosz. Odor.] 

[Mirele. Sponsus]. 

[Mirâsza. Sponsa]. 

Mirumă. Miror. 

(Misztujesk. Conquiesco.] 
Misshă. Missa. Sacrificium, 

Mishesk. Caecutio. 

Mishină. 

Misir. Aegyptus. 

Miskiă. Chalybs.. 
Mitutel. Parvulus. 

Mor&. Jus cauliuni, 

Mort. Mortuus. 

Mortă. Mortua. 

Mort6. Mors. 

Mortăcsun6. Lues. Morticinum. 

[Morticsosz. Mortaiis]. 

Morment. Sepulchrum. 

Mormeiăsk. 

Morun. Huso.   
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Mosh. Avus. 

Moshiă. Aviticum bonum. 

Moshnyag. Vetulus. 

Moshă. Avia. 

Moskul. Moskovia. 
Moskovitan. Moscovita. îi 

(Mostele. Reliquiae corporum 3$.] 

Mosor. 

Motă. 

Motkă. 

Motzok. Stupidus. Bardus. 

Mozomajnă. Spectrum. Terricu- 
lamentum. 

Mozgosesk. Moveo. 

Muj&dz. Mollio. 
Mujat. Emollitus. 

Muiere. Mulier. koemina. 

Muieresk. Muliebris. 

Muierotkă. Effeminatus. 

Mujerushk&. Foemella. 

Mujt. Obliviscor. 

Muk. Pituita. Mucus. | 
Mukos. Pituitosus. 

Mucsk. Mordeo. 

Mucskătură. Morsus. 

Mucskat. Morsus, 

Muesk&tor. Mordax. 

Mukar. Emunstorium. 

Mulg. Mulgeo. 

Mult, -5. Multus, -a. Multum. 

Multzany. Deo Gratias. 
Multzeny, idem. 

Multziă. Multitudo. 

Multzime, idem. 
Multzenesk. Ago gratias. 

Munesesk. Laboro. Torqueo. 

Munk&. Labor. 

[Miincz. Hinulus). 

Muncsitor. Laborator. 

Muncseskumă. Torgueor. Conor. 

“Munt6. Mons. 

Mur. Morus. 

Mură. Morum. 

Mură. Intestinum... 

Murar. Molitor. 

Murericză,



3127 BĂNAT 

Murony. 
Murg. 

Murgseshtă. Advesperascit. 

Muritor, e. Mortalis. 

Mur&dz. Macero. Acesco. 

Murat. Maceratus. Acidus. 
Mursă. Mulsum recens. 

Muskă. Musca. 

Muskulicză. 

Mushk&taricz. Muscatellum a- 

pianum. | 
Mushkyu. Muscus. 
Mushkyu. Musculus. 
Mustacză. Mistax. 

Must&csos. 

Must. Mustum. 

Mustăracză. 
Mut. Mutus. 

Mut. Mute. 

Mutat. Mutatus. Mutatio, 

2, elementul fonetico-morfo- 

logic. 

Tot ce s'a scris pînă acum mai noi, 

mai temeinic şi mai ne 'neurcat asu- 

pra. foneticei şi morfologiei sub-dialec- 
tului bănăţenesc, se datoreză d-lui 

Enea Hodoş (Poezii poporale, Caran- 

sebeş, 1892 p. 3—9), astfel că noi nu 
avem decât a reproduce aci literalmente 

cuvintele acestui june folklorist: 

„Graiul ţăranului din Bănat, ca şi 

graiul ţăranului din'alte provincie, as&- 

mănat cu limba literară, ne înfăţişeză 
mai ales abateri fonetice. 

„O parte din însuşirile acestui graju 

le găsim în graiul ardelân, sai în cel 

moldoven, ba chiar în cel macedo ro- 

mân; altele sînt ale sale particulare. 

„Insemnâm, din punct de vedere gra- 

matical, următ6rele însuşiri : 

1. „Una din cele mai distinctive ca- 

racteristice a graiului bănăţen este pă- 

strarea lui n de” naintea lui 3. In Bă-   
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nat nu se gice altfel decât: vinie (pen- 

tru vie de struguri), călcâni, întâni, 

cuni, căpătâni, gutâni; tot aşa în câte- 

va comune se dice fânină pentru fă- 

ină sait fărină. La verhe asemenea, este 

păstrat sunetul „, deex.: tu rămâni, 

țini (dela a ţin6), vini, puni, spun, a 
încunia, a descunia, am descuniat etc. 
Pentru sufixul augmentativ -0i şi -6ie 
există numai -oni şi -6nie: pietroni, 

pietrânie; sufixul -6nie mai adese e 
neaugmentativ: urs6nie, vulpânie, lu- 

pânie, iepurânie; acelaşi sufix formeză 

numi proprie feminine derivate din 

masculine: din Popescu se face Po- 

pescânie (nevssta lui Popescu), Bibes- 

cânie, Gruescânie, ete. 

„2. Sunetul n urmat de i sade 

trece în î rostit ca în spaniola, sai ca 

gn în unele vorbe din franceza, sai 

ca ny în maghiara; dar deşi îl găsim 

şi în limba asta din urmă, totuşi nu 
putem să-l considerâm drept influenţă 
a limbei maghiare: graiul bănătân a 
fost nat ferit: de influenţa acestei 
limbi decât este graiul din părțile 

ungurene şi unele ardelene. Afară de 

acâsta, în Bănat nu s'a prefăcut nică 
sunetul £ sati & urmat de e ori î în 
ty, nici d sai gh urmat de aceleaşi în 
gy maghiar, după cum s'a prefăcut la 

Românii din Ungaria şi la unii din 
Arde], unde sai modificat în sens 

maghiar, ci în Bânat a suferit alte 

schimbări, cari se vor arăta mai jos. 

„3. Sunetele b, p, f, v urmate de îi - 

(far o urmat de u în cuvîntul vulpe) re- 

mân nemodificate, ca şi în limba lite- 
rară; şi nu aflâm în Bânat nici pe 

ghine, nici chită (ca în părțile Sibiului), 

nici beyiăe. şi ptyită (ca în părţile 

ungurene), nici bjiăe şi pcită (ca pe la 
Năsăud); asemenea nu se dice lupi 

ori luptyi, nici hiă, nici jiţăl şi jin (ca
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pe la Blaj) ori in (ca la Braşov), ci nu- 

mai bie, pită, lupi, fii, vităl, vin ! 
etc. Insă iclân şi nu viclân. 

„€. Sai schimbat sunetele t şi d, 

urmate de i saii e, în ce și ge (die), de 

ex.: frunce (frunte), ce (te), ciner (tiner), 

verge sai verdje (verde), Megia şi Me- 

gica cu tonul pe i (Media şi Medica, 
numirile ce le dă poporul localităţilor 

cu numele oficial Mehădia şi Mehâdica), 
Valeagenii, cu numele oficial Valeadeni. 

În cuvintele deget şi dinte sunetul d 

sa prefăcut în gh, şi astfel se pro- 

nunţă: ghejiet şi ghince ; de altă parte 

se dice dă pentru de (dar și: djă), dân 

pentru din (dar şi: djin). Sunetele 

k şi gh urmate de e sai i remân ne- 
modificate. 

„5. Sunetul ce se schimbă, ca şi în 
graiul moldovenesc, şi ca şi în graiul 

poporului din comitatul Zărandului, 
într'un sunet apropiat de ș, pe care 

nu-l putem transcrie exact: dulşie (dul- 

ce), şie mai faşi (ce mai faci) etc. 

„6. In comunele Ţerova,  llova, 

Zlagna,Prisian, Poiana, Visag, după cum 

îmi comunică A. asesor consistorial Ion 

Ionaş, precum şi elevii din partea lo- 

cului, în locul sunetului ș se pronunţă 

pretutindenea s, de ex.: sasă (şasă), 
sapte (şapte), cocosu rosu (cocoşu ro- 

şu), sade (şade). Invăţătorii din a: 

mintitele comune, după cum mărturi- 

sesc înşişi, ai greutăţi cu copiii de 
Şcolă pînă ce îi fac să rostâscă pe ş. 

Se pare curios că, pe lîngă tâte a- 

ceştea, cele spuse în punctul prece- 

dent (5) aii val6re şi pentru comunele 

aici pomenite, adecă în loc de ce se 
rostesce acolo un șie. 

„7. Sunetul z se rostesce mai tot- 

d'a-una ca dz, se dice nu numai dzăc 
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(dic), Dumnedzăi, ci şi dzamă, dzăhar, 

dzimbet. 

„8. Deosebirea între ge (dj) şi j con- 

sistă într'aceea'că ge, gi. s'ar pute tran- 

scrie cu je, fii, de ex.: mierjie (merge), 
însă jor (jur). 

9. Diftongul ea se aude mai mult 

ca ia la cuvintele” de genul feminin 
terminate în e şi articulate: valia, 

vulpia, carcia (cartea); mai adeseori e 

din diftongul ea se pierde cu totul şi 
remâne a singur: sară, ţară, înfrun- 

zască, vorbască, bat (bet), şasă, şapce; 

la imperfecte: auzam, culejam, ve- 
giam (vedeam), şegiam (şedeam), ţa- 
Ham (ţineam), ş. a. Adjectivul feminin 

rea se pronunţă ră (cu e închis), pro- 

numele feminin ta asemenea : tă. 

„10. Cuvintele terminate în ea ne- 
articulate, ca, stea, nea, căţea, ş. a, se 
găsesc în vorbirea ţăranului din Bdnat 

aprâpe pretutindenea sub forma auă, 

de ex.: îiauă (n6uă), stauă, cățauă, 
nu6uă, măsauă, 

„LL. In diftongul oa se pot deosebi 

do sunete: un u şi un aq. 

„12. Substantivele feminine termi- 
nate în & fac pluralul mai mult cu ș 

decât cu e; pluralul dela icoană este 

icoăi, articulat: icoâile; casă, plur. 

căşi, căşile; fată plur. fiece, art. fie- 
cile; mamă, plur. mame, art. mamele, 

dar şi mamile, mai este și mumâăi, 

ca dela tată tătâăi. In gen. și dat. 
sing. primesc numai î: a icofiii, căşii, 

fecii (fetei), mamii ş. a. Dar şi altfel 

e la plural este fârte rar; dela măr 

pl. este miără; pară, pigră; frumos, 
frumâsă, ş. a. 

„18. Sufixele ori, ari şi eri sint în-
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trebuinţate exclusiv pentru or, ar şi 
er; de ex.: învăţători (atât la sing. 

cât şi la plur.), frăgari (sing. şi plur.), 

mâfieri etc. Unii cărturari pretind că 

în casurile acestea sar audi la singu- 
lar nu numai ;, ci şiun u. Atâta este 

sigur, că acest u năzuesce să dispară, 

şi urma lui este deja cu totul efe- 
meră, întocmai ca şi la cuvintele tei- 
minate în consonantă, 

„14. Alăturea formelor umblu şi 

umplu se mai întrebuinţâză uneori 
îmblu şi împlu; însă numai unghi şi 

nu înghi. 

„15. Pe lingă râd şi vând se dice mai 
des rid şi vind, asemenea rât şi rit. 

Vind se conjugă aşa: vind, vindz, vinge, 

vingem, vingeţ, vind; perf.: am vin- 

dut ş. c. ]. Rid: mă rid, ce ridz, să 

rige, fie rigem, vă rigeţ, să rid,; perf.: 
m'am ris şcl. tot numai cu pronumele 

reflexiv. 

„16. Artielul pentru vorbe de gen 
masculin a pierdut pe 2. Se rostesce 

articulat: omu, porcu, tot natu, socru 

(nearticulate cele doă ultime sînt tot 

aşa); boii articulat bău (două silabe). 
Exemple de nume proprii art. şi neart.: 

Gruescu, Pârvănescu, Mânescu, Puiu 

ş.a. formâză genitivul şi dativul sing.: 

lu Gruescu, pl. Grueşcilor, lu Măne- 

scu şei. 

„Lt. Pentru articlii al, ai, ale, se 

folosesce numai forma. d. 

„18. Pronumele reflexiv se între- 

buinţeză şi duplicat în perfectul com. 
pus: m'am bătutu-mă, ci-ai sculatu-ce 

(te-ai sculatu-te), s'o 'mbătatu-să, Pam . 
văzutu-l, î'-am dusu-fie (ne-am dusu- 

ne), v'aţi supăratu-vă, sor dusu-să, şcl.   

„19. La verbul a fi însemnâm ur- 
măt6rele forme : 

„Indic. presinte: io mis, tu iesci, iel 
îi, noi is, voi vis, ici îs şi iei iăst, 

acest din urmă numai ca verh predi- 

cativ. Exemple: io mis Bănățan, noi 

dis Bădăţeni, voi vis dân ţară ş.a. 
Se mai dice şi: noi îisăm şi voi visăţ 

în unele locuri, 

„Ind. imperf.: ieram, îieraj, iera, ie- 

ram, ieraţ, iera. 

„Ind. perf.: fusăi, fusăş (silaba, ul- 
timă tonică), fu; fusărăm, fusărăţ, 
fură; se mai conjugă și: fuşăi, precum 
şi ful. 

„Ind. perf. compus: am fost, ai 
fost, o fost, am fost, af; fost, or fost. 

„Ind. viitor: oi fi, îi fi, o fi, om 
fi, îţ fi, or fi. 

„In Meedica, mi se spune, e folo- 

sită şi forma întrâgă: voi fi, vii fi, 
va fi, vom fi, viţ fi, vor fi. 

„Conjunctiv perfect: să fii fost, să, 
fii fost, să fiă fost, să fim fost, să 
fiț fost, să fiă fost, 

„20. Perfectul simplu indicativ de- 

la verbul dai: io gegei (dedei, cu acc, 

pe ultima), gegeş (şi daşi) gege (dede, 
cu acc. pe silaba primă), gegerăm, ge- 

gerăţ, gegeră (acc. pe prima silabă). 

„Se mai conjugă şi aşa: dăgei, dă. 

geş, dâge, dăgerăm, Găgerăţi (acc. pre- 
tutindene pe € ori e), dăgeră. 

„21. Imperativul are o formă, a sa, 

particulară cu sufixele : areţ, âreţ, ereţ, 

ireţ,. Este de observat, că sufixele aici 

înşirate se pun numai în proposiţiună 

negative imperative; proposiţiunile a- 

firmative imperative ai aceiaşi formă, 
ca, şi limba literară. Exemple: nu cân- 

tareţi, nu strigareţi, nu bacereţi (nu 

batereţi), nu vorbireţă, nu urâreţi etc. 
Pretutindenea în Bănat este fulosită 

forma acesta; ică colo, sub înriurirea
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ŞcOlei, se folosesce astădi şi forma li- 
terară alăturea formei de mai sus. 

„22. Optativul presinte se conjugă 
în comunele Vărădia şi Pătaş, după 
cum imi se comunică de elevii d'acolo, 
în modul următor: 

„lo reaş veâii, tu reai veâi, iel ar 
vefi, noi ream veâi, voi rea, veăi, 
iei ar veiii. 

„23. Pronumele demonstrative : ace- 
sta, acela, acesta, aceea ai numai 
formele : 

„Masc. Sing. Nom. şi Ac. ăsta, a- 
hăsta; ăla, ahăla. 

Mase. Sing. Gen. 
ălăia, 

Masc. Plur. Nom. şi Ac. ăștea, hăştea, 
ahăștea, ăla. 

Mase. Plur. 
ahăstora,; ălora. 

Fem. Sing. Nom. şi Ac. asta, ahasta; 
aea, ahaea. 

Fem. Sing. Gen. şi Dat ăştia; ăâia. 
Fem. Plur. Nom. şi Ac. eştea, heştea, 

aheştea; elea, ălea. 
Fem. Plur. Gen. şi Dat. ăstora, a- 

hăstora; ălora...€ 

şi Dat. ăstiia; 

Gen. şi Dat. ăstora, 

Alăturând observaţiunile d-lui Enea 
Hodoș cu indicaţiunile fonetice din A- 
nonymus Lugoshiensis, e lesne de a 
constata, că numai palațalisarea den- 
talelor de şi te în ge şi ce este un fe- 
nomen posterior, care tocmai de aceea 
pare a fi datorit înriuririi. Serbilor, Ja 
cari el ne: întimpină ca ce-va organic. 
In cele-lalte privinţe, doi secoli n'at 
adus absolut nici o schimbare. 

Trăsura cea mai caracteristică a con- 
sonantismului bănăţenesc: conserva- 
tiunea lui n de 'naintea Jui ;, distinge 
în acelaşi grad dialectul macedo-româ n; 
iar cu dialectul istriano-român unesce 
pe Bănăţeni o particularitate morfolo- 
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gică forte interesantă, anume optativul 
presinte : reag, reai, ream, reaj, pe care 
noi lam explicat deja, altă dată (v. + Aş) 
în următorul mod: 

„Poporul judecă limba după aud, nu 
după scris. In forme ca fire- aş, fa- 
cere-aş, dicere-aş, alături cu ag fi, aş 
face, aş dice, urechea desparte silabic: 
fi-reş, face-reg, dice-reş, De aci, în loc 
de aș s'a născut în dialectul istriano- 
român forma rag, trecută dela con- 
strucţiunea inversă la cea directă. Frasa 
istriano-română : „n'am puniava cu ce 
me 7aş copri, ni stramas pre carle raş 
zac6“ (Miklosich, Rumun. Untersuch. 
I p. 42; cfr. Lauti., Lautgruppen p. 
10) se transcrie daco-românesce : „n'am 
plapumă cu care m'aş acoperi, nici 
saltea, pe care ag zace“ = „nici saltea 
pe care zacere-aş“. Ilustrul Ascoli, care 
atrăsese cel întâiu atenţiunea asupra 
acestei forme istriano-române (Stud. 
crit. |, 1861 p. 66), îi dă o altă ex- 
plicaţiune. EI crede că raș ar resulta 
din fusiunea lui vr6 cu aş, fusiune o- 
cursă numai la prima persână, singu- 
lară, pe când la cele-lulte persâne ar 
fi numai vr6 cu perderea lui v. In 
acest mod condiţionalul istriano-român: 

raş ave 

rai ave 

ra ave 

ram ave 
raţ ave 

Ta ave 

ar fi, după Ascoli: 

vrere-aș ave 

vrai ave 

vaza ave 

vram ave etc. 

„Ei bine, chiar în acâstă ipotesă piima 
pers6nă singulară rag ar resulta, ca şi'ni 
explicaţiunea n6stră de mai sus, dir 
construcţiunea inversă vre-râş. Noi
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credem însă că nu numai prima per- 

sOnă, singulară, dar şi cele-lalte sait 
născut din aceiaşi construcţiune in- 

versă, cu saii fără verbul vrere, a- 

decă cu ori-ce verb, şi anume: 

Taş ave =—ave-rîș (=—avere-aș) 
rai ave =—ave-rei (= avere-ai) 
ra ave =—ave-rtr (=—avere-ar) 

ram ave= ave-rem (=—avere-am) 

raj ave =—ave-reţ (= avere-aţi) 
ra ave ==ave-rer (=—avere-ar)... 

In studiul „Strat şi substrat“, noi 
am demonstrat că aşa numiții Macedo- 

români şi Istriano-români de astădi nu 
sînt alt ce-va decât Românii cei din 
Pannonia, pe cari în secolii IX—X i-a 
găsit acolo şi i-a gonit peste Dunăre 
năvălirea Ungurilor. Este aprâpe de 
mintea, omului că dialectul acelor Ro- 
mâni din Pannonia, prin însăşi posi- 
ţiunea lor cea geografică, pe care nici 
un crescet de munte n'o despărţia de 
şesul Timişului, trebuia să fi fost identic - 
sai! apr6pe identic eu al Românilor din 
Bănat. Iată, de ce este forte important 
de a urmări acele puneturi de conser- 
vatism dialectal, prin cari Bănăţenii 
şi numai Bănăţenii se mai asociază, 
pină acum cu cele doue dialecte române 
trans-danubiane. 

Există alte puncturi, vocalice, con- 
sonantice şi chiar morfologice, în cari 
graiul bănăţenesc se întălnesce cu al 
Moldovenilor, ca şi când Moldovenii, 
în specie cei dela nord, ar fi o veche 
migraţiune dela Timiş prin ţâra Cri- 
şului şi prin Maramurăş, contopită apoi 
în Moldova de mijloc cu un curent 
sudic oltenesc, care jucase un rol în- 
semnat în formațiunea Statului Bărlă- 
den, cu mult înainte de descălecarea 
Moldovei în secolui XIV. Acestă ce- 
stiune noi o vom desbate aturia. 

v. Bârlad. — Criş. 

  

  
| 

| 

| 

| 
| 
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II. individualitatea teritorială a Băna- 

tului. 

Trei cuvinte : 
10. Troian; 

20, Auşoniu; 

3%. Filma; 

ne vor ajunge pentru a demonstra ne. 

strămutata, continuitate a naţionalităţi 
române în regiuneă dintre Tisa şi Cerna, 

10 Troian. 

Intr'un manuscript paleo-slavic toc- 
mai din secolul XII, reprodus întreg 

de Srezniewsky (Hagberia A anexin Hayrr 

no orukireniro pyeckaro sara, t. 10, 1863, 

p. 551—574) se citesce următorul pa- 

sagiu mitologic: 

„pe Troian, 

Hărs, Veles, Pe- 
ran, şi-aii făcut 
dei, în dracii cei 

re) credeail... 

..« Tporana Xzpea | 

Reacca IlepoyHa. Ha 

E BI WEpaTuULuA Ek- | 

COMA Saninata Bk- | 

pOBAUIa... 

Hărs saii Hors, Veles saii Volos şi 
Perun sînt divinităţi slavice cunoscute, 
menţionate nu o dată în străvechea 
cronică a lui Nestor (cfr. Sacharow, Ca. 

sania pycekaro napona, t. 1, 1841, part. 1, 

p. 11—12). Ce caută însă printre a- 

ceştiia, ba încă mai pe sus de-cei-lalţă 

trei, numele lui Troian, pe care nu'i 

descrie şi nuw'l scie nici un mitograf al 
Slavilor ? ă 

Un alt monument paleo-slavic, după 

un manuscript din secolul XVI (Vo- 

stokov,  OnoBap5 WEpROBHO -eAaBARCKATO 
asia, 1861 î. 2 p. 232), aş6dă pe a-. 
celaşi Troian, deşi nu la primul loc, 
între diferite divinităţi slavice : 

„ANI AUIE EOFBI „„închipuindu-şi 
muorii,  Tlepovua mulţi dei: Perun 
n Xopea Atu un şi: Hors, Diiu şi 
Tpotana- nu unîn Troian, şi alţi 
MHS3H.., mulţi...
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şi mai adaogă: 

„Perun la E- 

leni, Hors la Ci- 

pru, iar Troian 
fusese împărat la 

Roma... 

++ + lepoyun Bz 

Eaunkya a Xegen 

Bz bynptk, Tpo- 

TÂNh BAIE ph EX 

Put... 

Aci este deja, de tot; învederată iden- 
titatea deului slavic Troian cu ma- 
rele împărat Traian, „Trajanus“, în- 
temeiătorul Daciei romane. 

Să se observe că ambele manuscripte 
paleo-slavice sînt anume de originea 
bulgară (Drinow, Bacenenie Barkancxaro 
NoayocrpoBa, p. 76). 

Archeologul rus Kotliarewsky (Maze- 
PPAEI AIA apxeonorudecraro exoBapa, p. 
13—14, în Ipenoern, t. 1, Moscva, 
1865—67) combină aceste texturi cu 
următârele trei puncturi: 

1. numele lui Troian figureză de 
mai multe ori în vestita poemă rusă 
medievală despre Expediţiunea lui Igor 
la Dunăre, dintre cari o dată ca „Aru- 
mul lui Troian“ (az mpons Tporanr) 
şi o dată ca „ţâra lui 'Trofan“ (Ra 
3EMA 'Tporann) ; 

2. Serbii şi Bulgarit conservă pînă 
astădi în legendele lor poporane me: 
moria unui „împărat Troian“. (uapn 
Tpoian); 

3. aşa numitul val sati şanţ „al lui 
Troian“, care se începe la noi în Ro- 
mânia şi se prelungesce apoi departe în 
Rusia, sudică, unde poporul îi conservă 
același nume, maj existând acolo chiar 
o tradiţiune că fundatorul acestei im- 
mense construcţiuni ar fi fost un „Tro- 
jan împăraţ rimlenesc“ (Tporana Wagpia 
Epamanaanenaro = Pnmaranckaro). 

Kotliarewsky trage de aci conclusiu- 
nea, că deul Troian pâte să nu fie în 
realitate decât divinisarea de cătră 
Slavii meridionali a împăratului roman 
Traian, 

  

  

BĂNAT 3138 

Dar întrebarea cea fundamentală este: 
1%, Divinisare să fie 6re, când ma: 

nuscriptul cel din secolul XII pune pe 
Traian între „dracii cei rei“? 

20. Slavii cei meridionali, aşedaţi pe 
peninsula balcanică nu înainte de secolul 
VI, adecă patru secoli după mârtea, lui 
Traian, dela cine 6re putut'aii ei să 
împrumute memoria, marelui împărat ? 

Vuk Karadzic (Lex. 750) reproduce 
următârea legendă serbâscă din Bosnia : 

„Crajul Troian în fie-care nâpte pleca 
„în Sirmia, unde se iubia cu o nevâstă 
„sai fată, şi se întorcea de acolo în- 
„nainte de zori, căci peste qi el se temea, 
pă eşi la lumină, ca să nu-l topâscă 
„s6rele. Cum sosia la iubita sa, îndată 
„dedea cailor ovăs, şi apoi petrecea 
„drăgostindu-se, pînă ce caii isprăviati 
„nutreţul şi pînă ce cocoşii începeau a 
„cânta, Inti'o n6pte însă, fratele sai 
„bărbatul acelei muieri a legat limbile 
„tuturor cocoşilor, ca să nu pâtă cânta, 
„Și a dat cailor năsip în loc de ovăs. 
„Când dară craiul, simțind vremea de 
„plecare, întrebă, dacă caii aii isprăvit 
„0văsul, sluga i-a răspuns că nu. Mai 
„tărdiii, înțelegând cursa în care a că- 
„ut, craiul a încălecat în pripă ca să 
„fugă spre oraşul seii, dar în cale la 
„ajuns s6rele. Ca să scape de rade, el 
„Sa ascuns sub un stog de fin; însă 
„vitele, din nenorocire, aii împrăștiat; 
„finul, şi astfel s6rele a topit pe Troian“. 

Peste Olt, în districtul Romanați, 
există la noi pînă astădi aceiaşi tra- 
diţiune. Impăratul cel topit de radele 
sGrelui se numesce aci „Domnul-de- 
rouă“, şi poporul asigură că drumul cel 
roman de pâtră, care duce dela Dunăre 
la Olt prin Caracal, fusese făcut anume 
de cătră dînsul, „ca să pâtă merge mai 
lute la amanta sa“. 

Se scie că reposatul Bolintinnu a 
transformat acâstă tradiţiune oltână 
într'o frumâsă baladă:
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Cum se face nâpte, dela Istrul mare 

Câtră Olt te duci, - 
Ca să ştergi de lacrimi, cu o sărutare, 

Ochii ei cei dulci! 

Află că o dată ssrele pe cale 
De te va găsi, 

Intro rouă dulce cu dilele tale 

Te va răsipi! 

Tot aşa cunoscutul scriitor rus Welt- 
mann a compus din tradiţiunea, serbă 
o poemă întregă sub titlul de „Troian 
şi Angheliţa“ (Moscva, 1846). 

Este interesant — în parenteai — că 
imaginea omului topit de radele s6re- 
lui pare a fi o veche metaforă italică, 
pe care noi o găsim la Florus, când 
dice că Celţii, neputând suferi căldura, 
„păr'că sînt topiţi de sâre“: „quasi 
sole laxantur“. O altă metaforă înru- 
dită tot despre Celţi este la anticul 
poet grec Callimachus, carei compară 
cu „fulgi de zăpadă“ (Roget de Bello- 
guet, Ethnog6nie gauloise p. 66). 

In ce mod legenda română-a putut 
să străbată în Bosnia, ni-o lămurese 
cercetările d-lui C. Jiredek, ari de- 
monstră că acea ţâră poseda în vâcul 
de mijloc o numer6să populaţiune cu- 
rat românâscă, slavisată mai în urmă, 
(Die Wlachen in den Denkmălern von 
Ragusa, Prag, 1879, p. 7—8). 

Şi totuşi, însuşi d. C. Jiresek, cu 
trei ani înainte (Gesch. d. Bulg. 1876 
p. 74—76), tocmai pe numele lui Tra- 
ian la Slavii meridionali întemeiă, po- 
sibilitatea că în epoca cuceririi Daciei 
dinşii vor fi locuit în vecinătate sai 
„pote chiar în ţeră (vielleicht auch im 
Lande selbst)“ ! 

„Baladele bulgare -— qice d. C. Jireek 
— cântă pînă astădi pe tzarul Troian, 
stăpân peste nenumărate comâre şi la 
care din 70 de făntâne curge aur stră- 
lucit şi argint curat. Sub Baican este 

  

  

  

un oraş Troian cu o mănăstire. Pe 
Topolnița, aprâpe de Tatar-Pazargik, 
este podul lui Troian (Troianov most), 
de care nu departe se află, nesce ruine 
numite de ţărani Troianov-grad și 
o trecătâre Troianova-Vrata...* 

Cătră acestea, negreşit, se mai adaoge 
Troianov-grad din Serbia. 

Numai do& lucruri scapă din vedere 
d-lui C. Jiretek: 

10. necesitatea prealabilă de a de- 
monstra într'un mod serios că Serbii 
şi Bulgarii aii locuit în Dacia sat mă- 
car în vecinătate în epoca împăratului 
Traian ; 

20. împregiurarea cea, capitală că în 
legenda serbo-bulgară personagiul lui 
Troian este o fiinţă antipatică, duş- 
mană, chiar diabolică, „un drac re“ 
ca, în manuscriptul cel din secolul XII, 
ceea ce nu ne intimpină nici o dată 
la Români. 

Să luâm balada cea bulgărâscă, pe 
care 0 citâză, d. C. Jiretek şi care a 
fost publicată de fraţii Miladinovtzi 
(Băarapeki hapoann nkenu, 1861 p. 
38—41). Dela primul vers ea sună: 

Hor aa sier panta 97 Tpotaal,..! 

(Dumnegei să bată pe regele dela Troian D.. 

Apoi la Serbi, după cum o constată 
însuşi d. C. Jirezek, Troian ne apare 
ca un monstru cu trei capete sai cu 
nesce urechi de ţap. 
"In fine, dela profesorul A. Wese- 
lowsky (Banncen Aran. Hayns, Peters- 
burg, î. XXXVII, suplem. No. 3p. 
89) noi aflam că pînă şi oraşul Tro- 
an din Bosnia în baladele poporane 
serbesci se numesce „cel afurisit, unde 
se petrec nelegiuiri“ : 

AaAome joj nponaeror "Tpojana 

% Kome ce BEBakoNje pan, 

La prima aşedare a Serbilor şi a 
Bulgarilor pe Peninsula Balcanică, dînșii
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ai trebuit să susţină o crâncenă luptă 
cu vechiul substrat românesc de acolo, 
şi acea luptă a avut drept efect, înlre 
altele, de a preface pe Traian cel „op: 
timus“ al Românilor într'un element 
re pentru Slavi, întocmai după cum 
altă dată lupta între Erani şi între In- 
dieni schimbase pe indianul „deva“ (deu) 
în eranicul „daiva“ (demon). O asemenea 
înreutăţire a sensului este.o consecință 
firescă a raportului internaţional între 
Slavi şi între Români, pe când absolut 
nemic war put6 justifica fenomenul 
contrar al transformării Tralanului . 
celui rei al Slavilor întrun 'Traian 
bun la Români, 

In cele gise mai sus, noi ne-am ferit 
de a atinge măcar pe „bădica Troian“ 
în colinda „Plugului“ cea publicată de 
Alexandri : 

S'a sculat mai an 
Bădica Troian 
Ş'a încălecat | 
Pe-un cal învăţat 
Cu nume de Graur, 
Cu şâua -de aur... 

Acest Troian ni sar fi părut, o 
simplă, mistificaţiune din partea lui A- 
lexandri, dacă. nu Pam regăsi în ex- 
celenta colecţiune de „Pluguşsre“ a 
d-lui G. Ghibănescu, anume într:o CO- 
lindă din Trotuş (Analele literare, II, 
1888, p. 49): 

Şi se sculară mal an 
Bădică Troian 
Şi ncălecă pe-un cal negru ca corbul, 
Iute 'ca foeu].., 

Dar în alte trei „Pluguşdre“ din a- 
ceiași colecţiune Troian este înlocuit 
prin „Machedon împărat“ sai „Ale- 
xandru împărat“, iar întrunul prin 
„Sfintul Vasile“, ceea ce .ne face a 
crede că şi dinsul nu este adevărat 
poporan, ci numai cărturăresc, datorit 
Popilor sati dascălilor de prin sate.   

Întru cat am putut urmări pînă a- 
cuma, numele personal Troian nu 
există astădi nicăiri la Români, şi 
pote că nici n'a existat vre-o dată, 
de vreme ce nici în documente nouă 
nu ni s'a întămplat a'1 găsi, ceea ce 
arată că străbunii noştri îl considerati 
mai pe sus de calendarul omenesc, ca 
şi când ar fi un nume de divinitate, 
după cum nu se află numele personal 
Isus“, iar numele personal „Cristea“ 
este „Cristofor“, nu „Crist“. Nic] la 
vechii Romani nimenea nu se chiăma 
„Jupiter“ sai „Apollo“. Iată de ce 
forte reii fac aceia cari bagă pe furiș 
în colinde pe fantasticul „bădică Tro.- 
an“. Dacă numele personal Troian, 
după cum am vădut, circulâză la Slavi, 
acesta este tocmai pentru că la, dinşii 
nu era nici un motiv de al distinge 
de cele-lalte numi personale. 

Pe la auul 1532 un Italian din Pa- 
dova, Francesco dalla, Valle, călătoria 
prin Ţâra-Românescă. El ne-a lăsat 

" „Una breve narracione“, conservată în 
Biblioteca San-Marco din Veneţia şi re- 
produsă de Academia Maghiară (Magyar 
Tortânelmi târ, t. 3 p. 1—60). Ajun- 
gând la Tîrgovişte, Dalla Valle trase 
cu ai sei la mănăstirea Dâlul, ai că. 
ruta călugări — dice el — „ne fecero 
molte cortesie, et ne racontorno tutta 
Vhistoria della venuta di quelli popoli 
ad habitar in quel paese, che fu questa 
che havendo Trajanolmperatore 
debellato et acquistato quel paese, lo 
divise a. suoi soldati...“ La Români me- 
moria lui Troian nu se învăţa în șcâlă, 
ci a fost tot-da-una viuă în traditiunea 
poporului. Şi totuși Cihae (II, 423) nu 
se sfiesce a susţine că trofan este la 
noi un „6l&Sment slave“! Sâ observâm 
că el cunsce acest cuvint numai cu 
următorele sensuri: „levâe de terre, 
rempart, prairie entouree d'une levee 
de terre ou d'une haie, grande prairie
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en g6neral; monceuu de neige fait, par 
le vent, avalanche; chemin de St. Jac- 
ques, voie lactâe“, 

Față cu forma Troian=Traianus, 
este metodic de a'şi pune întrebarea 
despre causa trecerii lui -ra- în -To-, 
şi ar fi legitim chiar dea bănui în a- 
cest fonetism o înriurire slavică, de 
vreme ce la Slavi există un nume per- 
sonal proprii al ior „Troian“ dela rpoii 
„trei“, adecă „triplu“ sai „al treilea, 
Este învederat, că o asemenea înriurire 
şlavică posteriGră asupra unei vocale 
n'ar desminţi întru nemic originea pri- 
mitivă românâscă a, cuvintului, ci nu- 
mai şi numai ne-ar duce la următorea 
conclusiune: din latinul „Lraianus* Ro- 
mâniă făcuseră „Trăeun“ şi Pai impru- 
mutat Slavilor; apoi pe românul »Lră- 
ean“, printr'o etimologiă poporană de- 
la 'rpoă, Slavii îl prefacură în „Pro. 
ian“; în fine, forma cea slavisată 
„Lroian“ s'a întors maj tărgii la Ro- 
mâni, înlăturând pe organicul „Trăean“. 
Aşa dară, chiar in acest cus nu era 
permis lui Cihac dea băga pe al nostru 
Troian între „€l&ments slavest. Noi 
credem însă că pînă şi trecerea lui -ru- 
în -ro- a fost datorită la noi unei eti- 
mologie poporane curat românescă, saii 
mai bine curat latine, cu totul inde- 
pendinţi de, slavicul 'rpoă. Pe de o 
parte împăratul Traian fiind privit de 
cătră posteritatea cuceritorilor Daciei 
ca străbun al lor; pe de altă parte, 
dintro epocă îmmemorială, cu mult 
înainte de Tit-Liviă, toţi Romanii pri 
vind ca, străbuni ai lor pe anticii Tro- 
iani,—în forma cea poporană Troian 
se făcuse de cătră Români din capul 
locului o fusiune între cei doi străbuni: 
Traianus şi Troianus, astfel că 
Troian dar6ză la noi din prima €- 
pocă a graiului românesc, şi dela noi 
a primit”o Slavii, nică decum vice-versa. 
Este curios că tocmai Slavii aii revenit 

  

  

în urmă la forma „Lraian“ printr'o e- 
timologiă poporană a lor dela Tpătă Tu „a 
trăi“, după cum ne-o spune însuşi d. 
C. Jiredek (Gesch. d. Bulg. 75): „Der 
Bigenname 'Trajan, Diminutiv 'Trajko, 
ist unter den Bulgaren allgemein ge- 
brăuchlich; der Accent auf der ersten 
Silbe: Trâjan ; die populăre Etymologie 
leitet den -Namen von trajam duro, 
persevero auf, woruuf sich auch ein 
bulgarischer Sittenspruch bezieht“. Pen- 
tru Cihac dară ar trebui să fie un sla- 
vism chiar atunci când Românii ar 
dice Trăean! 

Bunul simţ cel mai elementar ar fi 
de ajuns pentru ca ori:cine să v6gă că 
pe Troian Slavii Vai luat dela Ro 
mâni şi că nu cra chip săl fi luat de 
aiuri decât numai dela Români. Acesta 
însă ar probă descendinţa Românilor 
din legionarii lui 'Praian şi numai a 
tâta, fară u dovedi tot-o-dată şi con- 
tinuitatea, lor cea, teritorială, pe ţermul 
nordic al Dunării, căci memoria ma: 
relui imnp&rat ei puteaii so ducă cu 
dinşii în Balcani sai în Rodop după 
teoria lui Râsler, şapoi s'o readucă 
înapoi peste iai mulţi secoli la întor- 
cere în Carpaţi. Pentru a demonstra 
acâstă continuitate teritorială, să tre- 
cei acuma, la periodul cel mai vechiu, 
necunoscut încă, din istoria cuvîntului 
troian. 

Din cele patru drumuri romane, cari 
duceaii dela Dunăre spre fundul Daciei, 
do8 treceaii prin Oltenia, cele-lalte 
dos prin Bânat. Ele ai fost făcute 
chiar în prima, epocă a cuceririi, şi ai 
trebuit apoi vâcuri peste vecuri pînă 
ce pe alocuria să le distrugă timpul, 
căci erau aşternute cu pâtră, „strata, 
saxea, viarum“, şi încă nu cu un sin- 
gur rînd de pâtră, ci doue straturi su- 
prapuse, legate la mijloc printrun pu- 
ternic ciment. O inseripțiune, găsită la
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capătul sudic al unuia. din cele dqoă 
drumuri romane bănăţene, ne spune: 

IMP. CAESAR. DIVI. NERVAE. F 
NERVA TRAIANVS AVG. GERM 
PONTIF. MAXIMVS TRIB. POT. UI 
PATER. PATRIAE COS. [III 
MONTIBVS EXCISIS ANCONIBUS 
SUBLATIS VIAM PATEFECIT 

(Aschbach, Prajans Donaubriicke p. 
4; Hirschfeld, Epigr. Nachlese p. 419, 
C. IL. L. vol. [11). 

Intru cât descendinţii cuceritorilor 
remâneaii pe loc în ţera Timișului, a- 
ceste drumuri nu puteai să nu fie 
identificate în tradiţiunea lor cu me- 
moria împăratului Traian, o memoriă 
care, firesce, nu există acolo decât nu- 
mai pentru dînşii, nu pentru alte n6- 
muri, venite în uceiași regiune mai 
târdiu. 

Unul din cele doue drumuri trecea 
din Bănat în Serbia actuală; sal, 
mai corect, era o prelungire făcută 
de Traian a unui drum roman mai 
vechiu de peste Dunăre, cam de pe 
timpul împăratului Tiberii, dar numit 
de cătră locuitori cu unul şi același 
nume de „drumul lui Traian“. 

In secolul VII elementul românesc 
cel transdanubian începuse a slăbi în 

„ajun de a dispăr6 apoi de tot sub in- 
vasiunea Serbilor. Pe de altă parte, 
drumul cel roman de acolo, mai vechiu 
cu vr'o şâpte-deci de ani şi executat, 
în condițiuni mai puţin trainice, se 
stricase. Ce u urmat de aci? 

Pe la anul 600, generalul bizantin 
Commenţiol, aflându-se de dincolo de 
Dunăre în faţa malului bănăţenesc, cer- 
ceta cu stăruinţă pintre indigeni de- 
spre drumul lui Trajan, „690€ Toaiavoic, 
şi nemini nu putea săi respundă ne- 
mic, pină ce d'abia s'a găsit un MOȘ: 
neg de 112 ani, care i-a spus că un 
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asemenea drum existase cu 90 de ani 
înainte. 

Ac6stă naraţiune din Bizantinii Teo- 
filact şi Teofan, noi o dâm aci într'a- 
dins după Râsler (Slav. Ansiedlung an 
d. unteren Donau, p. 36—7), duşmanul 
cel mai înverșunat al continuității Ro- 
mânilor în Dacia. 

Vrea să dică numele lui Traian în 
unire cu noţiunea unui drum roman 
de pâtră putea să se uite după o tre- 
cere de timp, dacă condiţiunile de su- 
pravieţuire nu erai favorabile; pentru 
casul contrarii însă, când adecă numele 
lui Traian în unire cu noţiunea unui 
drum roman de pâtră nu se uită, ci 
persistă viă în gura poporului, se cer 
neapărat doue postulate: 

a) posteritatea cuceritorilor Daciei să 
se fi mănţinut pe acelaşi teritorii ; 

b) urmele unui asemenea drum să 
nu înceteze de a se înfăţişa vădului 
acelei posterităţi. 

Insuşi Râsler, dacă ar mai trăi, ar 
fi silit a recunsce acestă rigurâsă 1o- 
gică a faptelor. 

Ei bine, în secolul trecut, nu mai 
departe, Bănăţenii numiai încă tro- 
ian numai drumurile cele de petră, 
precum vedem în Dicţionarul Lugo- 
ş6n circa 1670, despre care noi am 
vorbit mai sus și unde se citesce: 
„Troian. Via strata“, adecă: tro- 
jan se numesce un drum de pâtră. 

Se putea 6re permanenţa unui ter- 
men de acestă natură, dacă Românii 
dela Timiş n'ar fi stat neclintiţă acolo 
dela Traian şi pînă astăgi? Să! presu- 
punem un moment, după ipotesa lui 
Rossler, cumcă naționalitatea română 
sar fi format în Macedonia sati în Epir, 
unde ea nu văduse drum de pâtră şi 
de unde va fi început a se aşeda ps 
malul nordic al Dunării cu puţin în- 
ainte de secolul XII;— să presupunem 
una ca acâsta, şi atunci mai încerca:
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ti-v& a explica pe acel „trolan==via, 
strata€, 

Reposatul Hunfalvy, întrun memo- 
vii presintat în 1887 Congresului 0- 
rientaliştilor la Viena, contesta Româ- 
nilor însăşi existinţa cuvîntului tro- 
ian, pe care dinsul Pa găsit în Lexi. 
conul Budan cu sensul de şes şi cu 
greşela de tipar „troiun“. Lăcuind în 
Buda-Pesta, bietul Hunfalvy nu'şi de- 
duse ostenâla de a consulta în biblio- 
teca Universităţii de acolo vechiul vo- 
cabular bănăţân ! Şi bine a făcut; că 
nu La consultat, căci — pătimaș şi di- 
lettante cum era Hunfalvy, mai mult 
agitator internaţional decât om de sci. 
inţă—ar fi fost în stare să suprime 
pe „troian = via strata“. 

Noi am vădut mai sus că şi la Ol- 
tenii din Romanați drumul cel roman 
de pâtră a remas în legătură cu nu- 
mele lui Troian, pe care însă, prin- 
tr'o formă intermediară Roian ca şi 
când ar deriva dela „rouă“, poporul 
l'a prefăcut; acolo în legendarul „Domn: 
de-rouă“. 

Dela, noţiunea cea fundamentală de 
„via strata“, „drum de pâtră“, conser. 
vată numai la Bănăţeni, troian lesne 
a trecut apoi la cel-lalţă Români, prin 
diferite asociaţiuni de idei, la noţiunile 
cunoscute lui Cihac, în cari tote pre. 
domnesce una, din doue: sai trăsura 
cea caracteristică de drum: troian 
„Voie lacte“, sait acea de rădicătură 
dasupra pămîntului: troian „lev6e 
de tere, avalanche“, sai chiar ambele 
la un loc: valul troian „retranche- 
ment prolongâ“, 

V. Cale.— Troian, 

20 Auşoniu,. 

Am vădut că ar fi fost o absolută 
imposibilitate, ca drumurile cele de 
pstră, făcute în Bănat de împăratul 

  

  

Lraian, să [i păstrat pînă n dilele n6- 
stre la Românii de acolo numele cel 
stereotip de troian, dacă unul şi a- 
celaşi element românesc n'ar fi locuit 
fără  întrerumpere între Tisa şi intre 

- Cerna în curs de cei opt-spre dece ve- 
curi dela cucerirea Daciei. 

Prin urmare, pe la începutul seco- 
lului V, Hunnii lui Attila, alegându'şi 
Bănatul, drept centrul lor de operaţiune 
contra Occidentului, se aşedară tocmai 
în mijlocul Românilor, cari erai atunci 
singurii autoctoni ai ţerei. 

Negreșit, acâsta nu se dovedesce prin 
poemele germane medievale, cari sînt 
posteridre cu opt sai noue secoli şi 
unde menţiunea, Românilor pe lîngă 
Attila este istoricesce interesantă nu- 
mai d6ră întru cât privesce timpul re- 
dacţiunii acelor poeme, cel mult timpul 
cu puţin anterior, adecă secolii XI — XII. 
De aceea, nici despre ducele român Ra- 
mung sai Nannunch din „Nibelungen- 
lied“, nici despre „Sigeher von Wa- 
lachen“ din „Klage“, nică despre să- 
getarii români din „Biterolf und Diet- 
lieb“, eii nu voiu vorbi aice. Dar ni- 
menea nu pâte contesta şi n'a con- 
testat nici o dată, că pentru epoca Hun- 
nilor cea mai preţi6să fântână isto- 
rică este Bizantinul Priscus, care lite- 
ralmente împărţise pânea şi sarea cu 
însuşi Attila într'o localitate din actua.- 
lui Bânar. 

Priscus fusese născut în 'Tracia. El 
scriea, grecesce, dar sciea, şi lătinesce, 
limba, oficială de pe atunci; ba încă 
S'ar put6 judeca după însuşi numeie 
seu că va fi fost mai curând de ori- 
ginea latină. Amic cu consularul Ma- 
ximin, Priscus l'a însoţit, cam pe la 
anul 448, într'o ambasadă, pe care 
împăratul bizantin Teodosii II a tri: 
mis'o la Attila. Itinerarul acestei am- 
basade a fost: dela Adrianopole la 
Sofia, apoi dela Sofia la Nig; prin ur-
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mare, ambasadorii călătoriaii cătră Du- 
năre nu în linia drâptă, ci curmediş 

spre apus. Tot spre apus aii plecat 

ei din Niş, şi s'au mirat mult, dice 

Priscus, când întrun loc cotitura dru- 

mului îi făcuse să cr6dă că merg spre | 

resărit: „Uno dă zijg toi ronov dvoua- 
jias îni avarolcg Însivo 10 mioos tg: 

iere zîc 09od“ (ed. Niebuhr p. 172). 

Este forte important a constata acâstă 

direcţiune spre apus, căci ea restârnă, 

cu desăvirşire teoria acelora cari ai 
susținut că ambasada a găsit pe At. 

tila unde-va în Moldova saii în 'Ţ6ra- 

Românscă, adecă, într'o direcţiune de 
tot opusă spre resărit dela Niş. Tex- 

tul lui Priscus este în acestă privinţă, 

de o claritate perfectă. 

Păşind dară cătră Dunăre înta”o di- 

recţiune sistematică spre apus dela A- 

drianopole prin Sofia şi prin Niş, am- 

basada trebuia să ajungă cam în re: 

giunea Singidunului, nu departe de 

Bielgradul de astădi. Despre riuriie pe 

cari le întimpinase în calea dela Adria- 

nopole pînă la Dunăre, Priscus nu vor- 

besce nemie; după ce ajunge însă pe 

malul nordic al Dunării, el ne spune 

că, pină a sosi de acolo la reşedinţa 

lui Attila, ambasada a trebuit să trecă 

mai multe ape navigabile, dintre cari 

cele mai mai sînt: „0ze Zoro Aey0- 
Mevos za 0 Tiyas xai 6 Tuyijoast, pa- 
sagiu pe care Klassen îl traduce prin: 

„Drecon dictus, et Tigas, et 'Tiphisas“ 
(ed. Niebuhr p. 188). Profesorul Gooss 

(Geogr, u. Gesch. d. Tr. Daciens 1874 
p. 22), cunoscând numai traducerea la- 

tină, bănuesce că „'Ligas“ şi „Drecon“ 
sint do numi ale “Tisei: „Drecon dic- 
tus et Tigas“, adecă: „riul Drecon nu- 

mit şi Tigas“. După acâstă ingeni6să, 

ipotesă, în textul grecesc ar fi a se 
citi: „Ore ZQmnwov heyouevog aci Tipa“ 

în loc de „zei 6 Tiyes“. In adevăr, 
pc 0 Tigijouşt, care urmeză imme-   
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diat, ar fi putut să facă pe copist să 

aduoge un „0“ şi de'naintea lui „Tiyas“. 
Ori-cum însă, adaosul ar fi forte ve- 
chiu, de Gră-ce, un secol mai tărdiii, 

deja lornande veduse în textul lui 

Priscus trei rîuri: „Lisiam, Tibisiamque 

et Driccum“, resturnând numai ordinea 
numilor. Noi preferim dară a lăsa, pa- 
sagiul întocmai cum este, fără a su- 

prime pe un „5“, şi atunci 'Tigas, pus 

la mijloc între Drecon și între Tiphe- 
sas, nu pote să fie alt ce-va decât Bega, 
un rîu bănăţenesc intermediar între 
Tisa şi între Timiş şi care în unele 10- 
curi e navigabil chiar pentru vapsre. 
Cumcă din cele trei riuri cel mai im- 
portant era Drecon, dovadă este că 
Priscus îl mai menţionâză o dată, nu- 

mindu'l „Drencon“ (ed. Nieb. p. 213). 

Cu alte cuvinte, ambasada bizantină 

a trecut succeșiv prin riurile Tisa, Bega 

şi Timiş, înainte de a sosi lu reşedinţa 
lui Attila. | 

Itinerariul a păşit dară de astă dată, 
dela apus spre resărit, 

Aci se nasce întrebarea: punctul ob- 

iectiv al călătoriei fiind o parte cen- 

trală a Bănatului, de ce 6re ambasada 

să fi mers pînă la Dunăre într'o direc- 

țţiune occidentală, în loc de a scurta 

calea apucând dela Sofia într'o liniă 

aprope drâptă, fără a, trece prin_Niş? 

La acestă întrebare respunde însuși 

Priscus. Pentru a găsi pe Attila, am- 

basada trebuia să'l caute acolo unde 

era prevenită că'l va găsi, şi "n adevăr 

l'a şi găsit spre apus de Tisa, de unde 

el se pregatia a nâvăli asupra pro- 

vincielor bizantine (ed. Nieb. p. 173). 

Sosind ambasada şi presintânâu-se lui 
Attila, a primit dela dinsul porunca de 
a merge la reşedinţa lui şi de a'l aş- 
tepta acoio. Astfel se explică ambele 
direcţiuni ale călătoriei, cea occidentală 
trans-danubiană şi cea orientală cis-da- 
nubiauă,
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Să se observe în relaţiunea lui Pris- 
cus următârele doue puneturi: 

a) după trecerea Dunării, ambasada 
a înaintat de 'ntâiii puţin spre nord, 
depărtându-se de ţermul danubian, de 
care nu sa mai apropiat: păr za 
dortimalreoa rii popas“ (ed. Nieb, p. 
182); | 

d) după un timp nu îndelungat, s'a 
schimbat direcţiunea: „&rtoav 690 2- 
Todrquev“ (ib. p. 182—3). 

Ore ce sens pâte avâ aei schimbarea, 
direcţiunii ? ş'apot o schimbare impusă 
anume de cătră eonducătorii Hunni, 
cari însoțiaii ambasada, pînă la, reşe- 
dinţa lui Attila: „zâv gevayovvzov f 1juuis 
vi Toro roisiv Trag exsisvoaps- 

“. Spre nord ambasadorii nu puteai 
inaința, căci n'ar fi fost schimbarea 
direcţiunii; spre sud şi mat puţin, căci 
Sar fi întors la Dunăre ; dar nici spre 
apus dînşii nu puteaii să apuce, căci 
acolo, în Ungaria sudică pină la Buda- 
Pesta şi mai departe, n'ar fi dat peste 
mari riuri navigabile. Prin urmare, sin- 
gura schimbare posibilă a direcţiunii 
era acea, spre resărit, trecând apoi Tisa, 
Bega, şi Timişul pentru a se înfunda 
în actualul Pânat. 

Este curios că o comunicaţiune epi- 
stolară. f6rte descusută din partea, isto- 

„Ticului unguresc Szab6 a putut să a- 
măg6scă pe Amâdee Thierry (Hist. 
dWAttila, 1864, t. 1 p. 89, 428) dea 
scrie următârele: „On a beaucoup dis- 
cut6 sur le lieu exact ou cette resi- 
dence 6tait situ6e: les uns ont ceru re- 
connaître Tokai, dW'autres la ville ac- 
tuelle de Bude, d'autres encore des 
localit6s diverses; mais tous s'accor- 
dent ă dcider que ce lieu se trouvait 
dans le pays qui est aujourd'hui la 
Hongrie. Le râcit de Priscus ne 
iaisse d'ailleurs aucun doute 
sur ce point“, 

Narațiunea, lui Priscus, vom dice şi 
46,928. III. 

    

    

noi, nu lasă nici o îndoâlă că ambasada, 
bizantină n'a, călătorit, prin Ungaria, ci 
prin Bănat, înaintând pe un întins şes: 
pă edi xeutwmo“ (ed. Nieb. p. 183), 
unde se împedeca numai dâră de bălți: 
»zous Auuvătovrag rorrougi (ib.) şi unde, 
deşi erai, destule riuleţe, totuşi lipsa 
pstră şi lemn de construcţiune, cari tre- 
buiai aduse de aluria: „029 văg AiYos, 
0v divdgov mega roic îxeivo 10 MnEgoş 
oixoiio. faofdgors 20, diia î 27084044 
zii Ul xtgomvreu zevrq“ (ibid. p. 188). 

După acestă descripţiune este înve- 
derat că reşedinţa lui Attila nu era în 
regiunea cea stâncâsă şi pădurâsă a 
Mehadiei, a Lugoşului, a Caransebeşu- 
lui, ci în partea cea 6blă şi băltosă a 
Bănatului, aceia, pe care Griselini (Gesch. 
d. temesw. Ban. II) o numia „Plaeh- 
land“ sai „platite Land“. Dar unde a- 
nume ? 

Priscus ne spune (ed. Nieb. p. 185) 
că. pe drum, oprindu-se întrun sat, 
Bizantinii ai dat acolo peste comi- 
tele Romulus şi alți ambasadori cari 
veniaii la Attila din Roma, şi apoi îm- 
preună ai urmat calea înainte. Pentru 
a înţelege acestă întălnire, cată să ad- 
mitem că ambasada cea romană, venise 
pe teritoriul bizantin pină la un oraş 
trans-danubian aşedat chiar în faţa Bă. 
natului, cel mai apropiat de reşedinţa 
lui Attila, astfel ca, să călătorescă mai 
puţin pe pămîntul barbar, unde puteai 

„80 întimpine. neplăceri saii pericole. 
Plecând dară dela Dunăre spre nord, 
era lucru firesc ca Romanii să întăl- 
n6scă pe Bizantini, cari veniaii din a- 
pus spre resărit, ceea ce s'a întămplat, 
după naraţiunea lui Prisc, nu departe 
de reşedinţa lui Attila. Dacă noi am 
put6 seci oraşul cel trans-danubian prin 
care trecuse ambasada cea romană, am 
av6 o indicaţiune despre acea parte 
a Bănatului unde era atunci centrul 
puterii Hunnilor, căci am căpăta, curat 

33
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geometricesce punctul de intersecţiune 
al ambelor ambasade. 

Priscus (ed. Nieb. p. 147) ne spune 

că Attila pretindea, a ave drepturi a- 

supra ţermului sudic ai Dunării dela 

Pannonia, spre resărit pină la oraşul 
Novae: „rară 70 Gsiua roi "lorgov dro 
zis Itdvov goi Nov râv Qoaxiovt. 

Oraşul Novae se afla tocmai în faţa 

drumului bănăţân celui de pâtră, de. 

spre care noi am v&dut mai sus că, cu 
doi secoli înainte, îl căutase generalul 

bizantin Commenţiol. Pentru ca să 

țină atât de mult la Novae, lui At: 

tila acest punct îi eră de o deosebită 

importanţă strategică. În adevăr, el 

corespunde pe malul opus nordice al 

Dunării tocmai cu partea cea mai 

Gblă şi băltosă a Bânatului, astfel 
că de aci, aprope într'o liniă drâptă, 

noi înaintâm spre nord cătră lacul A- 

libunar. Dacă ambasada romană va fi 

trecut Dunărea la Novae, după cum 

este forte probabil, atunci întălnirea, 
ei cu cea bizantină se va fi întâmplat 

unde-va nu departe de acest lac, de 

unde amindoue împreună vor fi păşit 
" înainte pînă la un punc 6re-care a- 

propiat de acolo. 

Mai este o altă posibilitate, înteme- 
iată de asemenea pe textul lui Priscus 

şi care în fond duce la acelaşi resultat. 

Vorbind despre o ambasadă bizantină 

anteridră, în fruutea căriia era Plin- 
thas, Priscus ne spune că mersese pînă 

la Dunăre la oraşul Margus, unde o 
aşteptau Hunnii cei regali: „oi fuoi- 
Hero XxuYai“ (ed. Nieb. p. 167), adecă 
tribul din care eră însuşi Attiia. Este 

de credut că „Hunnii cei regali“ își a- 

leseră un loc de întâlnire nu departe 
de însăşi reşedinţa cea regală. Vechiul 
Margus este Semendria de astădi, nu 
cu mult mai spre apus de Novae. Tre- 
c6nd Dunărea la Murgus, ambasada, cea 

romană, pentru ca să se pâtă. întălni 
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cu ambasadorii bizantini, trebuia să 

apuce tot în direcţiunea lacului Ali. 

bunar, întocmai ca și 'n casul prece- 
dinte al trecerii prin Novae. 

In fine, mai este o a treia posibili- 

tate. Intre Margus şi între Novae era 

aşedat cam la mijloc, în posiţiunea ac- 
tualului Kostolatz, oraşul Yiminacium, 
un centru comercial şi politie însemnat, 
despre care Priscus vorbesce in doue 
locuri (ed. Nieb. p. 140, 190). Dacă 
ambasada cea romană a trecut Dună- 
rea prin Viminacium, ea trebuia 6răşi 

să înainteze tot spre lacul Alibunar,. 
Deci, în câte-trele ipotesele, de o po- 

trivă posibile și singurele posibile, re- 
şedinţa lui Attila, ce-va spre resărit 
de punctul întălnirii ambelor ambasade, 
nu putea să fi fost aiuri decât unde-va 
în împregiurimile orășelului Vărşeţ, de 
astădi, 

In privinţa acestui orăşel este de 

observat ce-va de o valdre capitală 
în cestiunea care ne preocupă. Felix 
Milleker, care a studiat Vărşetul în- 
tun mod monografic, ne spune ur- 
matorele despre muntele cel cu ruine 

de acolo, numit românesce „Cula“, 
adecă „turn“, iar nemţesce „Schloss- 
berg“: „Acest munte — dice Milleker 
— oferă o vedere predomnitâre nu nu- 

„nai asupra văii dela Biserica-albă şi 
„Oraviţa, dar încă spre occident şi spre 

„Sud pînă la Dunăre şi pînă la Tisa. 

„Este o posiţiune, de unde se pâte 

„vede întregul Bânat!“ (Werschetzer 
Gegend, Werschetz 1885 p. 25: „Dieser 
bot eine dominirende Uebersicht nicht 
nur in das Ung.-Weisskirechner-Oravi- 

ezaer 'Thal, sondern auch gegen Westen 

und Siiden bis an die Donau und Theiss 

hin. Es ist dies ein Punkt, von dem 

man die ganze banater Gegend îiber- 

sehen kann“). Noi întrebâm dacă At. 

tila, barbar, dar mare general, putea 
să'şi alâgă o altă reşedinţă mai nime
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rită sub raportul strategic? o reşedinţă, 
însă, unde astădi, ca şi 'n dilele lui 
Priscus, pâtră şi lemn de construcţiune 
lipsesc. Este de regretat că colonelul 
lannescu a scăpat din vedere caracte- 
rul cel strategic al Vărșeţului în ex- 
celenta sa lucrare despre „geografia 
militară a Bănatului“. 

Pe alăturata chartă noi indicâm cu 
linia roșiă călătoria ambasadei bizan- 
tine, iar cu linia albastră pe a celei: 
lalte, însemnând prin liniuţe negre cele 
doue câi romane bănăţene. Reşedinţa 
lui Attila, spre resărit de lacul Alibu- 
nar, este represintată pe chartă prin- 
tun cere concentric roşu - albastru. 
Acea, reşedinţă nu era, tocmai un oraş, 
ci un forte mare sat: „petypioza noiuqi 
(ed. Nieb. p. 187), „vicus ad instar ci- 
vitatis amplissimae“ (Iorn. XXXIV 
ed, Holder). 

Este sigar dară, absolut, sigur, că 
reşedinţa lui Attila se află: nu departe 
de Vărşeţ, în apropiare de drumul cel 
de pâtră care se începea în dreptul ora- 
Şului trans-danubian Novae, şi pe unde 
elementul românesc, după cum am v&- 
dut deja, de vreme ce n'a încetat de 
a locui din epoca lui Traian, a trăit 
firesce şi sub dominaţiunea Hunnilor. 

În adevăr, Priscus a întălnit pe Ro- 
mâni petrecând forte bine în giurul 
grOznicului Attila, 

Lăsâm aci cu totul la o parte ceea, 
ce spusese in acestă privință Ungurul 
Otrokoesi, după care s'a luat apoi bă- 
trânul Petru Maior (Inceputul Roma. 
nilor, ed. 1812 p. 64 sqq.) E puţin 
metodic însuşi Laurian (Magaz. istor. 
V, 208), care nu iea, ostensla dea ciţi 
pe Priscus în textul grecesc, mulţu- 
mindu-se cu o traducţiune latină nu 
pretutindenea exactă. Ori-ce problemă, 
istorică controversată trebui supusă 
unei minuți6se analise, din care să re- 
sulte dela sineşi demonstraţiunea. Aşa, 
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am procedat noi mai sus pentru a găsi 
reşedinţa lui Attila; aşa vom procede 
şi acuma pentru a constata, ceea ce în- 
telege Priscus prin „9 4voovicv gcovj 
Sail „1 4vooviov yirrat, 

La Priscus nu există nicăirea La- 
tin, după cum credea Laurian, ci se 
află numai Roman. El numesce „Pw- 
uaioi“ pe locuitorii ambelor imperie, 
ai celui oriental ca şi ai celui oceiden- 
tal, anume cu sensul politic de „Ce- 
ttăţeni romani“, „cives romani“; când 
este vorba însă de naţionalitate, atunci 
pe Greci îi numesce Eleni în Oposi- 
tiune cu adevărații Romani: £i4q- 
vâc ve za Pougiou (ed. Nieb. p. 203); 
ba întrebuinţâză şi numele „rgaszds“ 
(ib. p. 190). 

Pintre supușii lui Attila, neminea 
nu sciea lătinesce, adecă limba în 
care vorbiaii şi scrieaii „Romanii cei 
occidentali“: „oi fortosoi Pouotoi“ sai 
„Italienii“: pIraltărau, „Iraloit. De 
aceea, Priscus ne spune nu o dată că 
pentru corespundinţa cu Occidentul At- 
tila trebuia într'adins să "Şi procure 
secretari de acolo: „7re0g Kovorivrrov, 
09 Iraltuzuy dvra VrroyQuy ta "Ac iu 
CTTEov iza "Atiioc 6 riiv tonrsgiwv “Poa- 
uaiwv orearuyos“ (ed. Nieb. p. 176, 
185, 208). 

Pină a ajunge şi a se opri la reşe- 
dinţa lui Attila, Priscus nu ne vor: 
besce nemie nicăiri despre Ausoni. 
Aice însă acest nume ne întimpină de 
o dată de trei ori, în condiţiunile cele 
mai caracteristice, 

Primul pasagiu (ed. Nieb. p. 190) 
sună : 

+ . IEQ00sÂ.9u 
Tis, 0v Biofugov 

îx je XxvYuxiig 

dq 9mv sivai oro- 
fi 5, Ellqviij do- 
răterei pe pwvij, 

«Apropiându-se 
cine-va, pe care 
după haina lui 

cea scitică eu îl 

luam drept bar- 

bar, m'a salutat
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Xaige 7rgoosirov, în limba elenă, qi- 
WoTe ue Sauud- cându'mi: xafge, 
few, Or. ye 9] aşa că eii, firesce, 
siâqvilsu  Envus m'am mirat că 
cv 9.  Evyxhvdeg | unul dintre Sciţă 
Y&o Ovrts 7r006 vorbesce  elene- 
ri) ogerioa fBao- sce, căci, ameste- 
Bdop yi'0o0n (a: cătură de nâmuri, 
log 1qv Ouw- ei se mulţumesc 
vov 1 Iv I0r- cu propria limbă 
Yov, 1 xod dv barbară a fie- 

Avooviv, Goo căruia, fie acea 
aurăv nos Pu- a Hunnilor, fie a- 
maiovg ârcepugice: cea a Goţilor, ba 
ai oi Gadiog ris fie acea a Au- 
ogpuv tiâmviţei rîj sonilor, aceia 

govi, 7âijv ov cari sint msi a- 

dr yayov ai-ua- mestecaţi cu Ro- 
jarov do Tie manii, şi nu uşor 

Goaziceg «că Tiiv- le vine lora vorbi 
elenesce, afară 
numai d6ră de 

| cejrobiţi din Tra- 

| cia, sati de pe c6- 

| stele Iliriei... 

pidos 7rogaliou...   
Aci Priscus ne spune forte neted că 

Ausonii, cari sub dominaţiunea lui 

Attila locuia în Bănat alăturea cu 

Hunnii şi cu Goţii, având o limbă a lor 

propriă, erai şi ei barbari ca şi 

cei-lalți, dar amestecați cu Romanii, 

ceea, ce'i deosebia, de Goţi şi de Hunni. 

In pasagiul al doilea (ed. Nieb. p. 
206) la prânqul lui Attila, ne apare un 

ghiduş sai măscăriciu numit Zercon, 

care făcea pe toţi să rîdă, împletecind 
talmeş-balmeş la un loc vorbe luate 

din cele trei limbi ale ţerei, anume 

limba Ausonilor, a Hunnilor şi a 
Goţilor: „roze 0 di zov aijc etoyiag 
xi00v rmageidov 14 re side uai rug 
î0Yquaoi xc rii povij nai roîc guy- 

xexuntwog Trag avioi rpopegouivois Gr- 

Kao 7îj yăg Avooviov iv tuăv Oivvov 
xi 7ijv râv TOrSwv rregauuiyvis yidirav 
Ras teen... 

  

  

In fine, în al treilea, pasagiu Priscus 
ne spune că, la același prâng, un bar- 
bar, care şedea la mâsă lîngă dinsul 
şi care cunoscea limba Ausonilor: 
pOuweis Tis Avcoviov goviis“, ta vor- 
bit în acestă limbă, şi Priscus Pa şi 
înţeles, — ceea ce nu se putea întămpla 

dacă Ausonii nar fi avut un graiu 
forte apropiat de limba latină, cea vor- 
bită de pe atunci. 

Ce e dreptul, chiar astădi, după pa: 

tru-spre-deci secoli, puţină lătinâscă ar 

trebui lui Priscus ca să pâtă înţelege 

cântecul poporan adus de Bănățânul 

Murgu (Wiederlegung, Ofen 1830 p. 53): 

De monte in vallen 

[venio, 

In vallem venio ad 

[rivum lenem, 

Sitim lo: gam ex- 

De pe munte 'n vale 

(vin, 
In vale vin la riul 

(lin, 

Setea lungă să mi-o 

  

| 

[stîng | [stinguam, 
Care n'o puteam s*0 | Qualem non pote- 

[frâng ; | [ram frangere; 

Vadul nu era în i Vadum non eratin 

[cale, | [calle, 

Ci în laturi mal în | Sedad latus magis 

[vale... i [in valle... 

Cu atât mai virtos dialectul daco la- 
tin cată să fi fost de tot înţelegibil în 

secolul V, când dicţionarul sei: consistă 

aprope exclusiv din elemente latine şi 
prâ-puţine dacice. 

Faţă cu cele trei pasage de mai sus, 

şi mai ales cu pasagiul al treilea, in- 

dicele la ediţiunea cea Niebuhriană a 
lui Priscus, p. 615, comentăză fârte 

bine pe „Ausonica lingua“ prin „Ro- 
mana rustica€, 

Ori-cum s'ar citi şi ori-cum Sar in- 
terpreta textul lui Priscus, este mai 

pe sus de ori-ce îndoâlă, că în regiunea 

unde se afla reşedinţa lui Attila lo- 

cuiaii Români şi se vorbia româ- 
nesce, ba chiar unii dintre Hunni în: 

văţaseră limba română, dacă nu cum-va 

barbarul, care vorbise românesce lui
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Priscus la prândul lui Attila, va fi fost 
elînsuşi un Român ajuns la o înaltă 
demnitate pintre Hunni. 

Dar pe acei Români de ce dre Pris. 
cus îi numesce Ausoni? iată o ce- 
stiune, pe care neminea încă nu Şi-a 
pus'o pină acuma, 

După cum la întălnirea, Hunnului, 
carei vorbia grecesce, Priscus Pa, în- 
trebat cu mirare: cine este? tot aşa 
el trebuia din capul locului să întrebe : 
cine sînteţi? pe barbarii pe cari îi au- 
dia vorbind într'o limbă asemănată cu 
acea latină; şi dacă el îi distinge apoi 
de Hunni şi de Goţă într'un mod siste- 
matic prin numele de Ausoni, se vede 
că chiar diînşii kat spus că aşa îi 
chiamă. 

Este cea mai veche menţiune isto- 
rică a unei vorbe curat românesci, care 
ne presintă o tulpină latină şi doue 
sufixuri de asemenea latine, dar unite 
tote printr'o formaţiune lexică, propriă 
nouei naţionalităţi latine din Dacia. 

La întrarea Goţilor și a Hunnilor în 
actualul Bănat, Românii de acolo erai 
elementul etnic cel indigen, care avea 
tot dreptul de a se făli că ei sînt a- 
borigeni, autoctoni, cei bătrâni, stăpâni 
ai erei; şi tocmai acâsta cată să fi 
spus ei lui Priscus la întrebarea, lui 
că cine sînt dinșii, căci tocmai acesta 
vrea să dică românesce auşoniu. 

Cuvîntul auş, din latinul „avus“ 
prin sufixul „-uș“, acelaşi sufix des- 
mierdător ca în femininul „mătuşăt (= 
amita + uşă), însemnâză, pînă astădi 
pe „bătrân“ nu numai în dialectul ma. 
cedo-român, dar şi la Olteni, în di- 
strictul Olt mai cu samă, de unde re- 
sultă că altă dată, înainte de separa- 
țiunea intre Daco-români şi între Ma- 
cedo-români, a fost o vorbă comună 
tuturor Românilor. Sufizul cel inten- 
siv „-olu“, pe de altă parte, la Bă- 
năţeni ca şi la Macedo-români se ro- 

  

stesce tot-d'a-una „-oniu“, derivând 
din sufixul latin „-dneus“. [n scurt, 
vechiul bănăţen auşoniu are un în- 
țeles ce-va ca lătinesce „senior“ faţă, 
cu simplul „senex“. Să urmărim însă 
mai de aprope acest înţeles, care va 
arunca o neașteptată lumină, asupra 
textului lui Priscus. 

In România, pe lîngă, auş, ba chiar 
mai respândit în graiu, este deminu- 
tivul auşel, despre care tă ce ne 
spune d. S. F. Marian (Ornit. 1, 326): 
„Cea mai mică dintre tâte păserelele, 
„câte provin în Europa, şi tot-odată 
„una, dintre cele mai framuşele, este 
„ăuşelul, numit în Bucovina tartalac. 
„ăuşelul e de nouă-deci şi ş6se mi- 
„limetri 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. E e pe 
„de asupra -măslinii, pe tîmple şi la- 
„turile grumazului castani; marginile 
pfrunţii- şi o trăsătură de-asupra ochi- 
plor sint deschise, zăbelele şi cercul 
„ochilor albii; vîrful capului galben, 
„părţile inferidre ale corpului galben- 
„aprinse şi pe de lături ruginit-casta- 
nii. Penele aripelor şi a codii castani. 

„închise şi pe mărgini măslinii-deschise. 
„Ochii castanii-întunecaţi; rostul negru; 
„piciGrele castanii. Auşelul e respân- 
„dit mai peste t6tă Europa. El petrece 
„Yera prin păduri, 6ră primăvera şi 
ptomna prin grădini. Nutreţul au şe- 
„lului sînt diferiţi cărâbuși, musce şi 
„alte insecte mici.. 

In t6te cele-lalte Timbi neo-latine, ba 
mai în tote limbile din Europa, numele 
aușelului este 6răşi un deminutiv, 
dar anume dela cuvintul „rege“. Aşa ; 

frances „roitelet“; 
italian „realino“ şi „reillo“; 
spaniol „reyezuelo“; 
german „Zaunkânig“; 
rusesc „korol&k“;
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bohem „krâlicek“; 
grec „faoiiioxost, etc. 

Deja în latina clasică numele auşe- 
lului era „regulust, 

Dacă deminutivul din au ş are sen- 

sul de „crăişor“, atunci intensivul au- 

şoniu cată să fi avut sensul de „rege“, 

negreşit nu ca cel mai bătrân în ac- 

cepţiunea materială a cuvîntului, ci în 

accepțiunea, cea morală: ca cel mai ve- 
nerabil, de unde şi latinul „senior“, li- 

teralmente „mai bătrân“, a devenit 

la Neo-latini „seigneur“ şi apoi „sire“, 
adecă tocmai rege. 

Există o dovadă, cumcă Românii de- 

la curtea lui Attila, dicând lui Priscus 
că ei sînt auşoni, l-ai şi explicat 

tot-o-dată înţelesul vorbei ; şi era, în a- 
devăr, un lucru cât se pâte de firesc 
ca dînsul să le fi cerut o lămurire în 

acestă privinţă, căci după graiul lor 

cel lătinesc el trebuia să'i confunde 

cu anticii Ausoni din Italia, despre 
cari nu se pâte să nu fi citit vre-o 

dată, dar tocmai acâstă confusiune îl 
încurca şi mai' mult. De ce sînteţi voi 

Ausoni? ce însemneză, pentru voi a- 

cest nume? cum de aţi ajuns în țâra 

Hunnilor? stă nesce întrebări, pe cari 

împreglurările le impuneaii ori-cui faţă, 
cu Auşonii dela Dunăre. 

Noi am vădut că în textul lui Pris- 

cus este intrebuinţat pretutindenea, a- 

decă de trei ori, numai genitivul plu- 
ral „4dooviwv“. Se scie că glosatorii 
medievali, când interpretaii un cuvint, 

“îl luaii în forma gramaticală în care 

îl găsiaii. După acâstă particularitate 
caracteristică, este lesne de constatat 
că Suidas, lexicograful bizantin din 
secolul X, are in vedere anume pe 
Priscus, când pune glossa cu genitivul 
plural: „4vooviov = Icalv. 

Aci însă ne întimpină o nedume- 
rire. Acelaşi glosă: „4iooviov. ra- 
Aviv“ se află şi la Hesychius, lexi:   

cograf alexandrin din secolul 1V, care 

trăise înainte de Priscus, şi prin ui- 

mare nu putea să'l cunâscă. Este to- 

tuşi nu mai puţin sigur că Suidas de 

asemenea nu cunoscuse lucrarea lui 
Hesychius nici măcar de nume, ci nu- 

mai pe un istoric omonim din Milet. 

Astfel fiind, nemie nu ne împedecă a 
admite că la Hesychius glosa de mai 

sus este o interpolaţiune, făcută de 
cătră un copist posterior epocei lui 

Suidas. Să adăugâm. că. din lexico- 

nul lui Hesychius ne-a remas un sin- 

gur manuscript, după care Va editat 

Musurus la 1514, ceea ce face peste 

putinţă o confruntaţiune de texturi, 

pe când dela Suidas există mai multe 

manuscripte. Nedumerirea se înlătură, 

dară fără multă dificultate, întru cât 

este mai pe sus de orice îndoslă că 

Suidas a utjlisat textul lui Priscus, și 
acâsta nu o dată, ci de o mulţime de 
ori. Ediţiunea Niebuhriană, (p. 225 — 28) 

reproduce trei-spre-deci fragmente, de- 

spre cari dice: „Sequentia, guae sine 

auctoris nomine apud Suidam legunţur, 

Prisco tribuenda esse videntur“. Cătră 

cele trei-spre-deci fragmente, cată să 

mai adiogâm acum un al patru-spre- 

decelea, luat; de cătră Suidas tot din 

Priscus şi tot „sine auctoris nomine“. 
Inainte de a merge înainte, să mai 

lămurim o împregiurare. 

Descrierea călătoriei lui Priscus, aşa, 

cum a ajuns pină la noi, este scurtată 

întru cât-va. Originalul cuprindea unele 

amănunte, cari ai fost suprese de cătră 

copişti. Probă evidentă este următorul 

pasagiu din lornande: „Ad quem (At- 
„tilam) in legationem se missum a 
„Lheodosio iuniore Priscus historicus 

„tali voce inter alia refert: In- 
„gentia siduidem flumina, id est 'Tisia, 

„»Libisiaque et Dricea transeuntes ve- 
„nimus in locum illum, ubi dudum Vi- 

„Qigoia, Gothorum fortissimus, Sarma-
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ptarum dolo oecubuit“. Deşi Iornande 
afirmă, aci în modul cel mai positiv că 
reproduce propriele cuvinte ale lui Pris- 
cus, totuşi în textul. grecesc cel ajuns 
pînă la noi întregul epizod: „ubi du- 
dum Vidigoia etc.“ lipsesce cu desă- 
vîrşire. In acelaşi chip copiştii ati omis 
din -Priscus cuvintele cari urmâză în 
Suidas imediat şi fără separaţiune 
după glosa „A4tooviov. Traităvi, şi a- 
nume: „kai Avooveş, oi Baoiisişt, a. 
decă: „iară Ausonii însemnză regit. 

Sintem auşoni, ceea ce vrea să 
dică cei mai bătrâni aice, adevăraţi 
baștinaşi, moşteni şi domniai acestui 
pămînt, — ai gis Românii cătră Priscus; 
şi dinsul a înregistrat întocmai decla- 
rațiunea, lor, cu singura deosebire că 
alfabetul grecesc îl silia vrând-nevrând 
a pune un s în loc de ș. 

Pină acuma era o nestrăbătută e- 
nigmă de a găsi în secolul Y la Pris- 
cus, lingă Hunnii şi Goţii lui Attila, 
pe „Ausonii“ sai „Ausones“ din antica 
Italiă,. un termen etnie care atunci de- 
venise deja de vâcuri un simplu epitet 
poetic în literatura latină, şi care nici 
chiar în Italia, cu atât şi mai puţin în 
provinciele romane, poporan n'a fost 
nici 0 dată. 

Şi câte enigme de felul acesta mai 
remân nescotocite şi nedeslegate în „is- 
toria începutului Românilor în Dacia! 
enigme pintre cari forte multe sar 
descifrat pînă acuma, dacă istoricii no- 
ştri sar deprinde a studia isvârele 
în texturi originale, nu în traduceri, 
şi dacă ar fi maj tari în sciinţa limbei, 
fără, care istoria, cea veche nu pote de- 
cât să şchiopăteze în casul cel mai bun. 

3% Pilma, 

S'ar puts mira cine-va cu drept cu- 
vînt, că în călătoria lui Priscus la curtea 
lui Attila nu se află nici o menţiune 

  

  

despre Gepidi, deşi se scie, din totali- 
tatea fântânelor istorice contimpurane, 
importantul rol pe care Pai jucat ei 
în resboile lui Attila şi apoi în căderea, 
dominaţiunii hunnice. 

Faptul este că pe Gepidi Priscus îi 
cuprinde sub numele generic de Goţi, 
„roryort. | | 

Noi însă vom căuta aci ai deosebi 
pe unii de alţii, căci cu Gepidii naţio- 
nalitatea română cea de lingă Timiș 
a avut mult a face, pe când cu Goţii 
propriii dişi ea nu s'a ckoenit mai nici 
o dată. 

Cine dre să fi fost Gopigii? 
Pe când Goţii ocupaii numai regiu- 

nea de peste Nistru, se afla, alăturea cu 
dinşii o crângă separată din tulpina, 
gotică, 

Eraii aşa numiții Gepidi. 
Posiţiunea lor geografică în acea e- 

pocă resultă forte limpede din nara- 
țiunea, lui Iornande. EI qice că ei lo- 
cuiseră de 'ntăii pe o insulă a Vislei, 
că de acolo sai întins peste o ţeră 
mai spaţi6să, fără a se depărta, totuşi 
de reşedinţa primitivă, căci n'aă în- 
cetat de a av6 vecini o ramură a Bur- 
gundilor, pe care şi Ptolemeiă (Geogr. 

"II, 5) o pune lîngă Visla; şi în fine, 
că acestă nouă patriă a Gepidilor era 
numai munți și numai. păduri, după 
propria expresiuue a unui rege al lor, 
care—după Iornande: — „inclusum se 
montium quaeritans asperitate, silva- 
rumque densitate constrietum“. 

Cu aceste indicaţiani în mână și cu 
o mapă de 'naintea ochilor, e peste 
putinţă a nu recunâsce Galiţia la p6- 
lele crescetului resăritân al Carpaţilor. 

Din Galiţia Gepidii ai trecut în Un- 
garia, întocmai ca mai tărdiii Maghiarii. 

Textul lui Iornande este aci deo 
confusiune spăimintătore, pe care pote 
cine-va s'o descurce numai d6ră adu- 
cendu-şi aminte că entusiastul istoric
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al Goţilor trăia pe la anul 550 şi că 

tot pe atunci scrieai Bizantinii Pro- 

copiii, Agathias şi Menandru, prin con- 

texturile cărora, sîntem datori a] con- 
trola, 

lornande (De reb. Get. XII, L) re- 

petă erei că Gepidii stăpânesc Dacia 

întregă, pe care 6răşi întrâgă, — după 

el—o stăpâniseră mai “nainte Goţii. 
Când ajunge însă a delimita topogra- 
ficesce hotarele acestei dominaţiuni a 
Gepidilor, dice că ei şedeaii lîngă, flu- 
viele Criş şi Mureş, între cari la mijloc 
voal bagă, doue riuri cu nisce numi pro- 

blematice: „Gepidae sedent juxta flu- 

mina, Marisia, Miliare, et Gilfil, et Gris- 

sia qui amnes supradictos excedit...“ 
(ibid. XXII). 

Acsta'i „întrega Daciă“ ? 

Ş'apoi tocmai în astă regiune nici 

că a fost vre-o dată nu numai o do- 

minaţiune, dar nici măcar o invasiune 
gotică, despre care să ne fi rămas o 

silabă în fântânele anticităţii. 

Intwun alt pasagiii (ib. V), Iornande 
trage hotarele teritoriului gepidic cu 

totul altfel, şi anume: „Prin ţâra Ge- 

„Pidilor curg riuri mari şi renumite, 

„Căci despre nord şi apus o scaldă 'Ti- 

„Sianus, despre sud marea Dunăre, 

„despre răsărit o curmă fluviul 'Tavsis, 

„ale cărui unde iuți şi spumânde se 
„Teped furi6se în Dunăre“. 

Tisianus fiind Tisa; Pavsis, pe Tabla 
Peutingeriană 'Tivisco, în Priscus Tegrj- 
cas, în. Ptolemeu Zifroxos, neputând a 
fi alt ce-va decât 'Timişul ; Gepidia este 

dară pămîntul dintre Tisa şi Timiş. 

Cura 6re acum să împăcâm pe lor- 
nande cu lornande ? 

Procopiii, Agathias şi Menandru ne 
spun întrun glas că Gepidii stăpâniait 
orașul Sirmii cu regiunea învecinată, 
şi nu că o spun printr'o nudă afirma 

ţiune de felul aceleia a lui Iornande, 
dar înregistreză un şir de evenimente 
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petrecute între Gepidi şi Longobardi, 

între Gepigi şi Greci, între Gepidi și 
Franci etc., tâte în actuala Serbiă.. 

Un alt scriitor sincronic, Ennoâiă, 

confirmă şi el mărturia celor trei Bi- 

zantini, pun6nd în Gepidia apa „Ulca“, 

pe care o recunoscuse deja Katanesich 
(Tab. Peuting. I, 8301), şi'mi pare bine că 

şi Rosler (Rom. Stud. 74)0 recunâsce 

a fi actuala Vukă, un rii 6răşi din 

regiunea Sirmiului (cfr. Feriig, Enno- 

dius und seine Zeit, Passau, 1855). 

Cum să explicâm 6re cele două aser- 
ţiuni contradictâre ale lui Iornande faţă, 
cu necontroversabila unanimitate a lui 
Procopiii, Agathias, Menandru şi En- 
nodiii ? 

Iornande seriea departe în Italia, co- 
piând pe Cassiodor sai compilând de 
prin Ablavius şi alţi scriitori perdută, 
fără să observe vre-o dată că făntânele 
sale nu sint t6te din aceiaşi epocă. 
Extrema negligenţă a lui Iornande este 
ceea-ca l'a deochiat de de-mult în ochii 
criticilor (Wattenbach, Deutschlands 
Geschichtsquellen, 47 —52). 

Totul se limpedesce, dacă vom re- 
stabili următ6rea ordine cronologică în 
migraţiunile Gepidilor : : 

Primul stabiliment, lingă Visla ; 
Al douilea, în Galiţia; 

Al treilea, lingă Criş şi Mureş; 
Ultimul, între Tisa şi Timiş, iar 

peste Dunăre, lingă Sirmiiă. 
Cum dară Iornande, deşi descrie pe 

larg el-însuși hotarele gepidice în pri- 
mele patru migraţiuni, totuşi nu se 
satură de a celebra dominaţiunea Go- 
ţilor şi Gepidilor peste „totius Da- 
ciae fines* ? 

Aci 6răşi el nu comite alt păcat de- 
cât pe acela, de a nu fi înțeles fântâ- 
nele de cari se servise. 

Şi 6tă cum: 
Bizantinul Procopiii este autoritatea 

autorităţilor în ceea ce privesce ambii
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țermi ai Dunării. Ca secretar al lui 

Belisariii, el luase parte la tâte stră- 
lucitele expediţiuni ale marelui căpitan 

şi cunoscea, de aprâpe tot felul de n€- 
muri germanice: Goţi, Gepidi, Vandali, 

Longobardi etc. (ef. Dahn, Prokopius 

v. Caesarea, Berlin, 1865). Negreşit că 
neminea pe acest tărim nu ne va pute 

conduce mai cu certitudine. 

Ei bine, Procopiii dice întrun loc: 

„Gepigii, cari stăpâniai urbea Sir- 
„mii şi t6tă Dacia, după ce împ&- 
„ratul Iustinian smulsese acea, regiune 
„de sub dominaţiunea Goţilor...“ 

Cu câte-va rînduri mai jos: 
„Impăratul a dat Erulilor alte câte-va 

„locuri din Dacia în giurul Singi:- 
„dunului, unde ei locuesc şi astăgi“ 
(De bello Goth., III, 33: „In rade di 

7oâw re Xiguov za dlamiac în rod 270) 
misiorov dndoag xaraiapovreg 20y0v. 
“Errel 0€ 1âyiota Baoilsis 0106 Tovori- 
wi&vos Ogpeilero Ior9owc etc. za) lia 
nâvroi daxias Yogia ddvros Baoiitog 

Egovioi toyov augi 7r6lrv Xtyyq9dva“), 

Intrun alt pasagiă: 
„Mai "nainte, pe când Dacia era 

„tributară Goţilor, Gepidii nu 
„se mişcaii din fâstele lor locuinţe de 
„dincolo de Istru, căci atâta se 
„temeau de Goţi, încât nu cutezai a 
„trece fluviul“ (ibid. III, 34). 

Pentru seriitorui bizantin „dincolo 
de Istru“ este naturalmente ţermul 
nordic. Prin urmare, pe ţermul sudic 
al Dunării se aflau Goţii, cărora le era 
tributară Dacia de acolo şi de grâza 
cărora tremuraii Gepidii, aşegaţi atunci 
lîngă Tisa, 

Apoi 6răşi: 
„la Dacia şi in Pannonia sînt ora- 

„Șele Singidun şi Sirmiă pe malul Is- 
„trului“ (ibid. 1, 15). 

Mai încă: 

„Hotarele Daciei, unde se află -ur- 

  

  

„bea Sirmii...“ (Procop. Hist. arcana,: 
p. 18). 

În fine: 
„Gepigii stăpânesc Singidunul şi Sir- 

„miul cu regiunea învecinată.“ 
(Proc., De bello Vand. 1, 2). 

Dacă aceste șâse citaţiuni nu sînt 
de ajuns, Procopiu ni-ar mai procura 
altele vr'o două-trei nu mai puţin 
decisive. 

Sirmiul, adică Mitrovitz de astădi; 
Singidunul sati actualul Bielgrad; mai 

pe scurt Serbia, nică decum România 
danubiană, 6tă dară tâtă Dacia pe 

care o ocupaseră dentâii Goţii după 

trecerea lor peste Dunăre, precum, ni-o 

spune şi însuşi Iornande (LV), iar re- 

trăgându-se aceştiia, aii cuprins*o Ge- 
pidii, pogoriţi acolo din laturea vest- 

carpatină, unde locuiseră mai “nainte. 
Confusiunea nominală între Dacia, 

cis-danubiană pe de o parte, şi pe de 

alta, între cele doue Dacie trans-danu- 
biane, ale cărora hotare ai fost tot- 
d'a-una, f6rte reii definite, dar pe unde 
în realitate ai stăpânit cât-va timp 
n6mul goto-gepidic în urma invasiunii 
Hunnilor, acestă confusiune nominală 
a făcut pe compilatori de felul lui Ior- 
nande a plăsmui o fantastică domina- 
țiune a Goţilor şi Gepidilor peste tstă 
Dacia d'a-stânga Dunării. 

Un alt vechii scriitor tot atât de 
puțin scrupulos, „necriticul şi istori- 
cesce nepăsătorul Eutropii“ după cum 
îl califică, Bichhorn (Gesch. d. Litte- 
ratur, Gott. 1805 p. 8387), bagă și el 
în Dacia Traiană nu numai pe Tervingi 
şi Taifali, dar încă şi pe Victofali, pe 
cari adevăratele fântâne nu'i arată ni- 
căiri decât spre apus de Timiş (Amm. 
Marcell. XVII, 12; Capitolin. M. An- 
ton. XVI) şi despre cari nu ni se va 
cita un singur fapt pe teritoriul danu- 
bian al României, 

Istoricii moderni, fâră a'şi da oste-
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n6la de a scăpăra lumină din confrun. 
tarea isvârelor, sai mulţumit a tot 
repeţi fabula, pînă ce, sub eleganta 
până a lui Râsler (Rom. Stud. 62), ea 
a luat nisce proporţiuni iperbolice pînă 
şi *n cronologiă, | 

Din istoria Gepidilor ne preocupă de 
astă dată următorele doue puncturi: 

1. Ei vorbiaii un dialect gotic, fiind 
pex Gothorum prosapia“ după lor- 
nande, yordza t9wp după Procopii, 
IvrYo. după Priscus; 

2. E ai locuit forte îndelungat în- 
ti'o parte a Bănatului, fiind astfel ve- 
cini cu Românii de acolo, cu Auşonil 
cei de lîngă lacul Alibunar. | 

Pe la anul 600 un general bizantin 
mai dă încă lingă Tisa peste urme de 
Gepidi, cari însă nu mai sînt atunci 
o naţionalitate compactă, ci nesce șu- 
brede remăşiţe (Theophylact. ap. Strit- 
ter, Gepaed. p. 387). | 

E remarcabil —- în parentesă — că 
precum Goţii proprii dişi ne-ai lăsat; 
un preţios monument archeologic cu 
o inseripţiune runică în tesaurul de aur 
cel descoperit la Petr6sa în regiunea, 
Buzâului, tot așa în Bânat, însă nu- 
mai acolo, a romas dela Gepigi 6răşi 
un preţios monument archeologic scris 
cu rune, anume tesaurul de aur des- 
mormîntat pe la finea, secolului trecut 
în comitatul de Torontal, despre care 
Dietrich (Runeninschriften des banater 
Pundes, in Pfeiffer, (Germania, 1865, 
IX, 177—209) conchide că aparţine 
unui popor gotic, dar diferit de Goţii 
proprii dişi : „Fest steht aus der Spra: 
che der Îuschriften ein zum Kreis der 
Gothen gehriger Stamm, und aus den 
Runen, duss es nicht genau derselbe 
War, dem wir den Ring von Bukaresţ, 
urspringlich von Pietrossa, verdanken“. 

Ori-cum ar fi, Gepigii ai locuit în- 
tr'o parte a Bănatuluj. cel puțin pînă, 
în secolul VII, 
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In acest mod, prin durata seco- 
lară a unui contact fie cât de indi- 
rect, Auşonii lui Priscus ai fost puși 
în stare şi—am put6 chiar dice —aii 
trebuit să împrumute dela Gepidi 6re- 
cari gotisme. Cu alte cuvinte, urmele 
gotice, dacă există unde-va la Români, 
apoi numai dâră în Bănat. 

Acolo, în adevăr, ne întimpină un 

gotism, singurul de astă-dată, dar ne- 
contestabil. 

Reposatul filolog bănățân Simeon 
Mangiucă, într'un studii fârte intere- 
sant ca adunare de material pentru 
botanica poporană română (Familia din 
Pesta, 1874, No. 43—49; cf. Col.l. 
Tr. 1876 p. 3860), dice între altele: 

„Frumâse credinţe are poporul no- 
pstru şi despre locuinţa dinelor din 
»Ţera-Românâscă, la locul cu apele 
pălbe, unde se scaldă, ginele şi unde 
pcresce şi florea, cea misteri6să, a cării 
ptrupină este învelită în pândă de p6- 
„tră, şi care om pâte căpăta acea, flâre, 
„acela este norocos, căci dînsa ?] con. : 
„duce cu o atragere magică câtră lo- 
„curile unde se află tesaurii îngropaţi,- 
„Şi acolo, punând firea pe pămînt, pe 
„loc es tesaurii pe faţa pămîntului. 
„Sufletul unei muieri care a vătămat 
„dinele, purtat fiind de dîne spre chi- 
„Dbire şi resplătire, ajungând cu dînele 
„pînă la locul cu apele albe şi văgând 
„acolo planta, cunoscând'o a întins 
„mâna să o rumpă din pămînt, dar ob- 
„servând'o o dină, l-a dat cu sbiciul 
„peste mână de i-u cădut flârea din 
„mână. Dela locul cu apele albe din 
„Ţera-Romănsscă, plâcă dinele în că- 
„lătoriele lor, trec peste munţii Orşo- 
„Vei, peste stânca cea mare delu Ber- 
„Zasca, trag la cârşiele Saschei şi a 
„Ciclovei, de aci fac excursiuni prin 
„Bănat, apoi peste muntele Semenic 
„de lingă Caransebeş, şi se întârnă în- 
„napoi în Târa-Românescă. In călăto-
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„riele- lor, inele bucuros petrece pe 
„poienele munţilor de iederă, de foiofiiă, 
„de semenic şi de priboiu (geranium 
"„macrorhizum, grosswiirzeliger Storch- 
„sehnabel), unde ţin ele petrecerile, os- 

„pătările şi jocurile lor, purtând cu sine 
„cete de suflete păcătâse spre pedep- 
„Sire. Intre gine este una cu numele 
„Filma,.mai mică, dar mai rea, care 
„mai tare chinuiă sufletul celor mor- 
„boşi (căci sufletele le pârtă ele cu sine, 
„iar trupul stă ca şi amorţit a-casă în 

„pat), şi cele-lalte dine nu strică voia, 
„ei. Despre acâstă dină cei morboşi, 
„venindu-şi când şi când ce-va în fire, 
„Se dice că murmură din buze: Filmo! 
„dar nu mă chinui aşa tare, ci 6rtă-mă!“ 

Mangiucă mai adaugă, : 

„Tâte aceste despre dîne le-am audit 
„Şi scris dela muierile sciutâre din Si- 

„chevita, moi vîrtos însă dela Ana Ju- 
„rescu de acolo“. 

Acâstă naraţiune este pentru noi cu 

atât mai preţicsă, cu cât se pote ga- 
ranta perfecta ei autenticitate. Man- 
giucă nu întrevedea de loc marea, im- 

portanță istorică şi linguistică, a celor 
povestite d-sale de câtră baba Ana de- 
la Sicheviţa. Entusiast pentru elemen- 

tele latine ale naţionalităţii române, 

inamic a tot ce nu e pur roman, 
forte rei dispus mai cu deosebire pen- 

tru ori-ce lucru nemţesc, archeologul 
bănăţen şi-ar îi impus, de sigur, pa- 
triotica, datoriă de a nu lăuda „frumâ- 

sele credinţe ale poporului nostru de- 
spre locuinţa dinelor“, dacă ar fi bănuit 

câtuşi de puţin că ele sînt tocmai... 

gotice! 

Patologicesce vorbind, gina Filma, 

aşa după cum o vedem în scenarul 
din legenda lui Mangiucă, unde bolnavul 

o inv6că „din când în când venindu-și 
în fire“, nu e alt ce-va, decât febra, al 
cării epifenomen ordinar este delirul, 
70 rragageovetv al lui Ippocrat. Acâstă 

  

  

explicaţiune medicală, concârdă, precum 
ne vom încredința îndată, cu înţeleşul 
etimologic al cuvîntului. : 

Tremurul este punctul comun, unde 
febra se ciocnesce şi se confundă cu 
diversele fase ale spaimei, astfel că, 
luându-se una drept alta, în- mai multe 
limbi însuşi numele febrei derivă din 
noţiunea spaimei. 

La Francesi „frayeur“ şi „effroi“, 
doue nuanţe de spaimă, provin din la- 

tinul „frigor“, de unde la, noi friguri 
„febră“. 

La Serbi febra, se chiamă rpoaunua, 

dela rposa „terdre“, ultimul grad de 
spaimă. 

„Cuvîntul nostru frică, la Albanesi 
frikă , este acelaşi cu grecul gpoizn 

„tremur“, de unde gros 7ruosroc 
„febră“. 

Latinul febris „friguri“ se află în le- 

gătură cu grecul ptfoua (mă tem) 
şi cu germanul „bebe“ (tremur). 

In monumentele paleo-slavice, febra 
se numesce "pacatul, TpAchkz, Tpa- 

hu, bulgăresce „tresopatkă“ sati „tre- 

scă“, din aceiaşi radicală ario-europeă 
cu sensul de tremurare, din care Persii 
au făcut „tars“ (spaimă), la Osetini 
„tharsin“ (temere), în limba zendică, 
„tarsti“ (spaimă) etc. 

Boemesce „tras“ însemnsză spaimă, 
jar „trasawka“ febră, 

In limba persiană spaima se dice 

„bîm“, bâla în genere „bimari“, un fel 
de febră în specie „biîmari siah“, lite- 

ralmente spaimă nâgră (Vulleis, Lex. 
Persic. I, 304). | 

Mai pe scurt, dîna Filma, care re- 

presintă „febra“ sub raportul medi- 
cal, prin însăşi acâsta ar put să fie 

„spaimă“. în privinţa linguistică; a. 

decă, în vre-o limbă re-care — vom 

cerceta mai jos în care anume — cu- : 

vintul filma, mai 'nainte de a trece la



3173 

„febră“, putea, să fi avut semnificaţiu- 
nea generală de „spaimă“, 

Omul primitiv, înzestrat cu „corpo- 
lentissima fantasia“ după expresiunea 
lui Vico, dă obiectivitate tuturor im- 
presiunilor sale, fie interne saă externe. 
Un pasagiii din cartea lui Iob (UV, 
13—1'7) dice: „In gânâurile visurilor 
„de n6pte, când somnul cade peste 6- 
„meni, tâmă şi cutremur m'aii întim- 
„pinat şi făcură să se cutremure tâte 
„6sele mele, şi un duh trecu pe di- 
„naintea, mea, şi părul mi se sburli pe 
„Cap; el stătu, dar nu cunoscui faţa 
„sa ; un chip era înaintea ochilor mej...% 
In acest pasagii, ca şi în legenda bă- 
nățână a lui Mangiucă, un bolnav, de: 
lirând în friguri, vede „un chip înaintea 
ochilor sei“, un chip'atât de teribil în- 
cât „i se sburlesce părul pe cap“, şi 
care totuşi nu e în realitate decât, 
„Spaima-febră“ personificată. 

Asemeni fenomene, fie „spaimă“, fie 
„febră“, fie ambele întrunite, ne apar 
adesea, în mitologia diferitelor popâre, 
când ca, dei, când ca dine, căci sexul 
depinde de genul gramatical al cuvin- 
tului. 

La vechii Romani spaima era re- 
presintată prin deii Pallor şi Pavor. 

La Eleni— prin deul 40f8oc, din ace- 
iaşi radicală ge (temere), din care 
am vădut mai sus că derivă latinul 
„febris“. 

La Slavii din Carniolia, dinele co- 
respundătore Furielor din mitologia cla- 
sică se chiamă Apakena ŞI eTpamuHnua 
(Venelin, Boarape, Moscva 1829 t. Ip. 
145); cel de "'ntâiii cuvint dela APIA 
(bremur), cel-lalt, dela erpaxa (frică). 

Deul de destrucţiune din mitologia, 
indiană, teribilul Civa, acela din su- 
dorea, căruia — după Mahâbhârata —s'a 
născut febra (Muir, Sanscrit texts t, 

"IV p. 814), se chiamă Bhima, adecă, 
„spaimă“. Acelaşi nume îl portă de ase- 
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menea în monumente sanscrite maj 
multe alte deităţi reutăci6se secundare, 
Yar sub forma” cea femei6scă Bhimă, el 
se aplică la geiţa morţii Durgă şi la o 
nimfă din cele dise „apsarasas“, a că- 
rora principală misiune este dea perde 
pe muritori sait de ai înnebuni (Roth- 
Bâhtlingk, Sanskrit-Wtb. t.V p. 294; 
Gubernatis, Mitol. Vedica 1874 p. 193). 

Pentru spaima luată în sens ex- 
clusiv de febră, selbatecii Mantra, cari 
locuesc în Indo-china pe peninsula ma- 
laică, ai un deit special, numit Hantu- 
bara-sisip (Ujfalvy, Revue de philol. 
t. II p. 189). 

La Persi, febra este „o dină roşiă 
cu păr de flacări“ (Tylor, Anfânge d. 
Cultur t. 1 p. 292). 

In literatura, sanscrită, febra e „re- 
gele b6lelor“ (Roth-Bâhtlingk, III, 168); 
rege, nu regină, căci sanscritul jvara 
(febră) e masculin. 

Romanii, la cari febra era femsiă, 
aveai pe dina Febris. O inscripţiune, 
găsită în valea Hațegului în secolul 
XVI (Ackner-Miller, Inschr. in Dacien 
p. 19) sună: 

FEBRI. DIVAE. FEBRI 

SANCTAE. FEBRI. MAGNAE, 

CAMILLA. AMATA. PRO. 

FILIO. MALE. AFFECTO 

pP. 

La Eleni divinitatea febrei era zria. 
og saii 'Egudizrg, acelaşi — pote — pe 
care Omer (0dyss. V, 396) 0 numesce 
„demon de spaimă“, descriând cumpli- 
tele dureri ale unui bolnav. 

In descântecele rusesci, febra este 
personificată, prin doă-spre-deci dine „ne- 
peptenate“ şi „neîncinse“ (Sacharov, 
Ceasania pycexaro napona t. I, part, 2 
p. 24). 
p+-Drub — ice Pictet (Origines indo- 

europ., ed. 1863 t. II p. 635—6)—
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„Sapplique dans le Rigvâda ă une es- 

„pece de d&mon 'mâle ou femelle, et 
„Signifie malfaisant, nuisible, de la ra. 

„cine druh, nocere velle, odisse. De lă 

„aussi drâha, drâgha, malice, offense, 

„haine, drâgdhar, ennemi, offenseur,. 
„druhvan, drOhin, qui cherche ă nuire, 

„malin, etc. Cette perşonnification du 
„mal reparait chez les Iraniens dans 

„la Druj (au nomin. Drukhs) du Ven- 
„didad (Farg. VIII, passim), le d&mon 

„femelle qui se jette sur les cadavres 

„et qu'il faut chasser par divers pro- 
„c€d6s. Les inscriptions de Persspolis 

„oftrent Druga comme le nom d'un es- 

„prit malin... Un correlatif du d&mon 
„indien Druh est le lithuanien drugis, 
„fiăvre et surtout frisson febrile. La 

„fiâvre, en effet, âtait considâree comme 
„produite par un mauvais esprit, et 

„personnifi6e comme tel“. 

La Boemi, după cum am v&dut mai 
Sus, tiasawka este „febră“, iar tias 
„spaimă“; dar acelaşi Tias ne apare 
în anticele poesii boeme dela Kraledvor 

y ca „deii al spaimei“: 

„-«Ze stienov lesniech virazi Tras,..“ 

Nu vom căuta de a mat îmmulţi a- 
nalogiele. 

Ele sînt de ajuns pentru a ne con- 
vinge că Filma, prin care se idealis6ză 
febra la Românii din Bănat, pote să, 
aibă sensul etimologic de „spaimă. 

Dacă însă Filma însemnâză în adevăr 
spaimă, acâsta cată să fie anume în 

vre-una din acele limbi, cu cari naţio- 

nalitatea română va fi avut 6re-când 
vre-un punct de atingere, iar mai în 
specie Românii din Băânat. ! 

Pentru a nu ne abate dela cererile 
metodei linguistice, să stabilim mai 
întâiu condiţiunile fonetice ale cuvin- 
tului filma, 

În limba română silaba fi este tot- 
dauna originală, adecă nu provine 

  

  

nică o dată din fa-, fe-, fu-, sai din 

vre-o altă combinaţiune silabică. Ca 
exemple avem: fii (fio), fiiu (flius), 

fiiastru (filiaster), ficat (ficatum), fig 
(figo), fir (filum), fildeş (ture. fildiş), 

fistic (ture. fistiq), fitil (ture, fitil), fişee 

(ture. fişe), filă (gulia) etc. Din ma- 
ghiarul „k6p“ Românii ai făcut ;chip“, 
dar pe maghiarul „f6l* nu Vai schim- 
bat în „fil“, ci Pai lăsat „fel“, 

Încă o dată dară, ori-unde se află la 
noi silaba f-, aceiași silabă f-, “iar nu 
alta ori-şi-care, trebui să fi fost în 
limba, de unde s'a luat cuvintul. 

Prototipul cel immediat a! Filmei ro- 

mâne nu pâte fi falma, felma, fulma, 
flama, 6tc,, ci neapărat filma. 

Constatarea, acestui punct fonetic ne 
înlesnesce calea, înlăturând ori-ce eti- 
mologiă nemetodică, 

Să ne întrebâm dară: de unde 6re 
să fi luat Bănăţenii pe dîna Filma? 

Citind legenda pe care ne-o dă Man- 
giucă, ne-a isbit din capul locului ca- 
racterul vechiu germanic al totalităţii : 

1%. Binele călătoresc prin ţâră; 
20. Ele pârtă sufletele Gmenilor morți; 
3%. Filma e cea mai mică din dine; 
49. Ea este tot-o-dată cea mai rea; 
50, Cele-lalte dine se tem de dinsa, 
În mitologia scandinavă asemeni dine 

se numiaui Norne. 

În saga Nornagestr, scrisă după 

celebrul scandinavist Rafn în secolii 
XI sau XII (Antiquites russes, -t. 1 
p. 211), trei Norne, călătorind prin ţâră * 
(thar foru thâ um landit vâlvur), ne- 

meresc la un copil în l&&n; pe când 

cele do& mai mari îl bine-cuvintâză cu 

dărniciă, se scâlă cea mai mică (hin 

Şngsta nornin) şi] blastemă (Dietrich, 
Altnord. Lesebuch p. 320). 

Iacob Grimm (Deutsche Myth. 1854 

p. 381) reproduce următârea naraţiune, 

nu mai puţin caracteristică, dintr'un 

poet german de pe la 1200:
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„Trei surori dine călătoria prin tsră 
„(ziehen durchs Land) pentru a, căuta 
„de nevoile 6menilor. Cele dentăiii do 
„Pr&bune şi nesocotite, voiaii cu grabă 
„Să sbore în ajutorul altora. Cea. de a 
ptreia însă, la care ele se supuneat 
„(als h6here Macht verehren), numind?o 
„domnă a lor, nu'i lăsa să facă binele 
„(Werden aber von der dritten zurick- 
„gehalten)...& 

În „Istoria Danică a lui Saxo Gram- 
maticus, 6răşi un scriitor scandinav 
din secolul XII, se deseriii de asemenea 
trei dine, dela cari depind sorţile ome- 
nesci şi dintre cari cele dentâiu doă 
sint bune, iar cea mai mică rea: jter- 
tia vero protervioris ingenii inviden- 
tiorisque studii femina“, — pasagiu a- 
supra căruia Grimm (op. cit. p. 387) 
observă: „die dritte Nymphe ist wie- 
derum die bâsgesinnte, das Geschenk 
der beiden ersten verringernde“. 

În fine, în vechea mitologiă nordică 
dinele Norne ne apar şi ca Valkyrie, 
adecă alegătâre, având misiunea de a 
lua şi a purta, sufletele celor morţi. 

Mai repetâm dară, nemic nu pote fi 
mai vechiu germanic, ca cele cinci tră- 
suri din legenda lui Mangiucă : 

10. Dinele călătoresc prin ţ&ră ; 
2%. Ele pârtă sufletele 6menilor morţi; 
3%. Filma, e cea, mai mică dintre dine; 
40%. Ea este tot-o-dată cea mai rea; 
50, Cele-lalte dine se tem de dinsa... 
Un asemenea complex de elemente 

constitutive nu ne întimpină nicăiri 
aluri, nici chiar în miturile slavice, a- 
tât de înrufite de alminterea cu cele 
germanice (cfr. Potebniu, O mort, în 
JlpeBnocru, Moscva 1865 p. 153 — 96). 

Este remarcabil că la Slavi, atunci 
când dinele lor se apropiă în unele 
puncturi de Norne, totuşi vedem că şi 
acolo tocmai cele mai mari sînt mai 
grabnice a face reii, iar cea mai mică 
le mai reţine, adecă un fenomen dia- 
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netralmente opus aceluia din mitolo- 
gia scandinavă, (Potebnia, op. cit. 192; 
Grohman, Sagen aus Bohmen 1863 p. 
4; Miladinovtzi, op. cit. p. 16—19). 

O excepţiune pînă la un punct for- 
meză Croaţii. 

La dînşii aşa numitele dine Rodie- 
niţe sai Sudieniţe se as6mănă 6re-cum 
cu Nornele scandinave. Profesorul Val. 
javec a scris în astă, privință o mo- 
nografiă întregă, forte interesantă, în 
care constată că şi la Croaţi cea mai 
mică, din dine este generalmente mai 
rea (ap. Jagi, Knjizevnik 1865 t. II 
p. 53). Dar acestă apropiare e numai 
parţială, nu totală ca asemănarea ce 
se observă între dinele germane deja 
nord, şi cele bănăţene ale lui Mangiucă. 
Croaţii nu confundă nici o dată. pe 
Norna, adecă dina prevestitâre a sor- 
ților, cu Valkyria, care pârtă sufle- 
teie Omenilor morţă. Apoi dinele lor 
nu călătoresc într'un mod sistematic. 
În fine, însuşi -d. Valjavec convine 
că, „cei-lalţi Slavi ne având nemic a; 
nalog, sar put bănui că Croaţii vor 
fi împrumutat concepţiunea lor despre 
dine anume dela Germani. Să nu uitâm 
vechea observaţiune a lui Şafarik (Slow. 
-starozitnosti p. 548) că dintre toţi Slavii 
cele mai multe gotisme se află la Serbi. 
Grimm (D. Myth. p. 407) avusese 

dară şi nu încet6ză de a av6 dreptate 
când a dis: „noţiunea dinelor ursitâre 
nu s'a desvoltat la Slavi“, 

Aci este locul de a se încruci ori- 
cine de 'naintea lipsei de metodă a re- 
posatului Cihac. Deşi dioa Filma nu 
are absolut nemic slavic şi deşi nică 
0 dată slavicul vi nu trece la Români 
în fi, totuşi Cihac nu s'a sfiit a afirma - 
(Dict. II p. XVI) că Filma nu e alt ce-va 
decât Vilama, dativul plural din ser- 
bul Vila „dină“: „Le serbe moliti se 
Vilama est ie datif pluriel que les Rou.- 
mains du Banat ont chang6 en Filma“.
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Cu o asemenea nouă teoriă linguistică 

despre trecerea tuturor labialelor una 

într'alta şi mai ales despre paternita- 

tea dativului plural, Cihac ar fi putut 

să sustină că „episcop“ se trage da. 
binele din „vobiscum“! 

Nici cei-lalţi vecini ai Românilor — 
despre dinele Ungurilor, bună-6ră, se 
pote vede monografia lui Ipolyi (Ma- 

gyar myth. 1854 cap. IV) — nimeni 
afară, de vechii Germani, nu ne înfă- 
țişeză, întrunite cele cinci puncturi e- 
senţiale din naraţiunea lui Mangiucă: 

19. Dinele călătoresc prin ţeră,; 

20, Ele pârtă sufletele Gmenilor morță; 
3%, Filma e cea mai mică din dine; 
4%, Ba este tot-o-dată cea mai rea; | 
50. Cele-lalte dine se tem de dînsa... 
După ce am constatat tiparul vechiiă 

germanic. al întregei legende despre 
dina Filma, acuma soluţiunea ni se 
presintă dela sine. 

În limba gotică, pe care o vorbiaii 
nu numai Goţii propriii dişi, dar şi 
Gepigii cei de lingă Tisa, filma însem- 
n6ză „spaimă“, 

Textul lui Uifila ne dă acest cuvînt 
de patru ori, de doă ca nume şi de 
doă ca verb, în câte-patru casurile 
cu preposițiunea us (din), care însă 
este aci cu totul indiferinte, ca şi ?n 
goticul  „us-agiths“ .(spăimîntat) din 
„agis“ (spaimă), sati ca şi preposiţiunea, 
anal6gă ex în al nostru s-paimă din 
„expavimen“. 

Ca nume, goticul film-, de genul 
feminin, se traduce totuna prin 
„spaimă“, 

Iată texturile : 

I. Mare XVI, 8: 
Ulfila: dizuh than sat ijos reirojah 

us-filmei... 
Vulgata : invasit; autem eas tremor 

et pavor.. 

    

Românesce: erai cuprinse de. cu- 
tremur şi de:spaimă... ! 

II. Luca V, 26: 

Uliila: jah us-film ei dissat allans.. 
Vulgata: et stupor prehendit 

omnes.., 
Românesce: şi spaima a cuprins 

pe toți... | 
Ca verb, goticul film- se traduce 

prin „uimire“, adecă situaţiunea în 
câre omul îşi perde cumpătul: 

III. Mare I, 29: 

Uifla: jah us-filmans vaurthun.. 

Vulgata: et attoniti fuerunt... 

Românesce: şi sai uimit... 

IV. Luca XI, 43: 

Ulfila: us-filmans than vaurthun 

allai.., 

Vulgata: attoniti autem facti sunt 

omnes... 
Românesce: şi se uimiaii toți... 

Lobe, Gaugengig!, Diefenbach şi alţii 

confundă pe goticul ulfilian „film.“ 

(spaimă) cu germanul—nu goticul— 

„film“ (pele), explicând spaima prin 
rădicarea pelei saii prin eşire din pele. 

Precum românul , speriare “ (==ital, 
spaurare) nu se înrudesce câtuşi de 

puţin cu românul „păr“ (=pilus), deşi 

„sper-“ şi „păr“ se asâmănă în apa: 
rinţă, tot aşa germanul „film-“ (pele) 

este absolutamente alt ce-va decât go- 

ticul „film-“ (spaimă). 
„Film-“ (pele), după legea corespun- 

dintei fonetice, nu diferă decât numai 
d6ră prin sufix de grecul zi şi de 

latinul „pellis“, pretutindeni cu acelaşi 

înţeles concret, de „pele“; cât; despre 
„film-“ (spaimă), Fick este cel dentâii 

care a, isbutit să limpedâscă. orizinea 

acestei vorbe. Ca, temă, verbală, goti- 

cul „film-an“ (uimire) corespunde ve- 

chiului scandinav „fâlm-a“ (tremurare) 

şi „grecului rslsu-iţo (sgvduire); ca 
temă nominală, goticul „-film-ein-“
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(spaimă) ne conduce — pote — la giecul 

maiuos (bătaiă de inimă) ; ca punct de 

plecare comun pentru acâstă întrâgă 

familiă, de cuvinte, este radicala „pal“, 

conservată în latinul „pel-ln“ (împing) 
şi în grecul z&l-io (scutur); în fine, 

ca sens fundamental, o mişcare vio- 

lentă saii—mai bine—febrilă (Kuhn, 
Zeitschr. XIX, 262—3; Fick, Vergl. 

Wtb.2 p. 8373; idem, Ehemalige Einheit 
p. 234, 339). 

Se scie că tulpina germanică pri- 

mordială se despărția din capul locului 
în trei ramure : cea gotică, cea, scandi- 

navă şi cea teutonică. Tâte popârele 
germanice, cu cari Românii, direct saiă 

indirect, mult sai puţin, au avut a 
face încâce dela secolul VII pină as- 

tă-Qi, aparţin fără excepţiune ramurei 

teutonice. In acestă ramură teutonică, 

care se desbină în sute de dialecte şi 
sub-dialecte, cuvintul film- (spaimă), 

fie ca, verb, fie ca nume, nu se găsesce 
nicăiri. Chiar în ramura scandinavă, 

mai “apropiată de cea gotică şi dela 

care avem preţidse monumente lite- 
rare începând din secolul VIII, acâstă 

vorbă nu se află cu vocala î, ci numai 

cu d în fâlma (tremurare), sai cel 
mult cu e, dacă vom admite ca făcâna 
parte din aceiași familiă pe islandesul 
felmr „spaimă“ (Hăfer, Zeitschr. f. die 

Wiss. d. Spr., t. III p. 58) Prin ur- 
mare, Românii Bănăţeni ai putut îm: 

prumuta pe dina Fiima exclusivamente 

din limba gotică, nu însă dela Goţii 

proprii Qişi, cu cari n'a fost nici o 

dată în contact, ci dela acei Gepigi de 
iîngă Tisa, cu cari s'aii învecinat, la 

marginea occidentală a Bănatulă, în 

curs mai mult de un secol. 

Deja la Gepidi, pâte şi la Goţii pro- 

priii dişi, vorba film-, afară de sensul 

sei ulfilian de „spaimă“, cată să fi 
însemnat o dină, o Nornă sai Val: 

kyriă, căci Românii Bănăţeni împru: 
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mutară dela dinşii nu un cuvînt co- 

mun, ci anume personificaţiunea, cea 

mitică, ba încă în legătură cu o le- 

gendă întregi de un caracter vechiu 

germanic f6rte pronunţat: „inele că- 
„lătoresc, purtând sufletele 6menilor 

„Morți, iar cea mai rea din ele, deşi 

„e mai mică, totuşi poruncesce ginelor 
„celor bunei, 

Negreșşit însă că în fragmentul biblic 

al lui Ulfila, de vreme ce este biblic, 

nici 'se pâte aştepta cine-va de a în- 

tălni o accepţiune păgână a vorbei 
film-. În acest mod, cercetarea n6stră 

umple o lacună în mitologia gotică. 

Din cele doue cuiburi ale Românis-. 
mului, unul la Olt şi celalalt la Timiș, 

Oltenia a fost scutită aprope cu de- 

săvirşire de invasiuni străine, şi totuşi 

nu se pâte dice că ea şi-a păstrat; na- 

ționalitatea mai bine decât Bănatul, 
unde Românul a fost necontenit în 

contact cu tot felul de nâmuri barbare. 
Cei mai plugari dintre toţi Românii 
prin însăşi natura unui pămînt roditor 

peste mesură, Bănăţenii se împăcaii 
cu Hunnii, cu Gepidii, cu Avarii, cu 

Slavii, cu Ungurii, hrănindu'i pe toţi 

rînduri-rinduri şi lăsându'i apoi pe toţi 
să plece înainte, pe când Românul re- 

mânea pe loc, adevăratul auşoniu al 

erei dela Attila şi pînă astădi. Ne 
*ntrerupta atingere cu străinii Ja fâcut 

pe de o parte mai gelos de propria sa 
naţionalitate şi mai conservator de 

frică de a n'o perde; dar tot-o-dată, 

pe: de altă parte, memoria acelei atin- 

geri s'a petrificat pe nesimţite, ca nesce- 

straturi suprapuse, în graiul şi în le- 
genda Românilor din Bânat, astfel că 

numai la dinşii noi găsim unele tra: 

diţiuni etnice medievale, pe cari în 

deşert le-am căuta în Oltenia, cu atât 

şi mai puţin în Arddl, 

Vom da un exemplu saii doue.
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Am vorbit mai sus despre Gepidi, cari 
nu erai decât o ramură de Goţi. După 
aceşti Goţi, precum îi numesce şi Pri. 
scus, Bănatul a fost cotropit de Avari, 
pe cari însă i-ai nemicit Francii, anume 
Carloman prin fiiul sei Pipin, gonin- 
du'i din regiunea Tisei: „trans Tizam 
fluvium fugatis“, după expresiunea, con- 
timpuranului Eginhard (cf. Zeuss, Die 
Deutschen p. 738). Bănăţenii dară cu- 
noscură acuma doue mari popâre ger- . 
manice : pe Goţi şi pe Franci. „In Bă- 
phai pină 'n diua de astădi — dice 
„Simeon Mangiucă (Albina din Viena, 
„1856 No. 88) — când vine vre-un 
„Nem prin sate românesci, se leat 
„copiii după el şi strigă drept semn 
„de batjocură: Nemţ! Nâmţ! Goto- 
„Frânţ! şi tot-mai departe făcând 
„Versuri de batjocură, parte ruşin6se, 
„la fie-care sentenţă de do versuri în 
„cadență repeţesc: Nâmţ! N&mţ! Go- 
„pto-Frenţ!“ Din generaţiune în ge- | 
neraţiune mumele românce din Bânat 
aii făcut pe copiii lor să nrască pe ve- 
chii asupritori Goţi şi Franci, cari 
vorbiaii de o potrivă nemţesce şi ale 
cărora numi, întrunite în singurul Go- 
tofrenţ, ai ajuns acolo pînă la noi 
ca un archaism supra-vieţuit în graiul 
cel copilăresc. 

S'a repetat mereii că „Ler-d6mne“, 
obicinuitul refren al colindelor române, 
este o reminiscență despre împăratul 
Aurelian. Acestă opiniune n'are nici 
un temeiu, şi chiar nici un sens. In 
cursul mei dela Facultatea de Litere 
din Bucuresci, eii am demonstrat deja 
că acel „Ler-Dâmne“ nu este alt ce-va 
decât „Lar Dominus“ al mitologiei ro- 
mane, asupra căruia voiu reveni pe 
larg la locul sei (v. Colindă). Aurelian, 
în ori-ce cas, nu putea să fi fost drag 
Românilor din Dacia, pe cari tocmai 
dinsul i-a trădat, lăsându-i fără admi- 
nistraţiune şi fără legiuni în prada 

46,928, IUL. 
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barbarilor. O amintire despre Aurelian 
s'a, păstrat totuşi, însă numai la Bă- 
năţeni ; şi causa este că âcest împ&- 
rat, Dac de origine şi forte celebru prin 
vitejiă, se născuse la Sirmium, actua- 
lul Mitrovitz, în faţa sait la costa Bă- 
natului. Legenda cea bănăţenâscă de- 
spre Aurelian merită a fi atinsă aci 
măcar în trâcăt,. 

Fraţii Schott, în colecţiunea, lor cea, 
germană de basmuri române din Bă- 
nat (Walachische Mâhrehen, Stuttg. . 

"1845 p. 213, 357), ai publicat unul 
întitulat „Mandschiferu“, care li-a fost 
comunicat, din Oraviţa. Nesciind roma- 
nesce, fraţii Schott explicaii pe Mân- 
giferu prin francesul „mange-fer“, 
ceea ce ar fi la noi Mâncă-feru, nici 
o dată însă „Mângiferu“, care e pur 
şi simplu rostirea binăţenâscă cea dia. 
lectală pentru numele compus Mâw- 
de-feru, franţusesce „main-de-fer“, 

Să se observe că în Mân'-de-feru, 
„mân'“ nu este o scurtare din forma 
obicinuită „mână“, ci forma românâscă 
cea veche organică „mânu“, la plurăl 
_„mânule“, care nu o dată ne întim- 
pină în tipăriturile din secolii XVI şi 
XVII, bună-6ră în următârele doue 
exemple după Cipariu (Principia p. 
129): 

19. Pentateucul Orăştian din 1881: 
„mânule”i era flocoase ca a lui 
Isav fratelui său mânu...“ 

20. Omiliarul moldovenesc din 1642: 
„Şi ai în cap cunună şi în mânu 
steg...* 

„Mân'-de-feru“ este dară archaicul 
„Mânu-de-feru. 

V. Mână. — Mân'de-feru. 
In basmul din Oraviţa, sai mai bine în 

legenda. transformată în basm, Mân'- 
de-feru este un om din popor, care îşi 
începe cariera ca, ostaş de rând, fârte 
sărăc şi forte cheltuitor, plăcându't mai 
mult vinul decât femeile, dar de o forţă 

84
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fisică şi de o vitejiă atât de prodigi6se, 

încât îngrozesce pe toți şi la urma 

urmelor ajunge împărat. Este caracte- 

ristic mai cu samă, cum Mân'-de-feru. 
tăia Gmeni cu sutele şi cu miile, ca 
şi“ când ar fi nesce musce. 

Nare cine-va decât să 'alătureze le- 
genda bănăţenescă cu biografia lui 

Aurelian cea scrisă de Flavius Vopi- 
scus, unde ni se spune întocmai aşa, 

despre sărăcia şi cheltuelile acestui îm- 

părat, eșit din poporul de jos: „humi- 

liori loco natus“, plăcându'i mai mult 

vinul decât femeile: „vini et cibi paulo 

cupidior, libidinis rare“, şapoi de o 
forţă fisică extra-ordinară: „nervis va- 

lidissimis“, şi atât de vitez, atât de 
tăietor de 6meni, încât într'o singură 

bătăliă a ucis cu mâna sa patru-deci 

şi opt de duşmani, iar în diferite bă- 

tăii din acelaşi resboiu peste noue-sute 

cinci-decă : „Aurelianum manu sua bello 

Sarmatico uno die quadraginta et octo 

interfecizse, plurimis autem et diver- 

sis diebus ultra nongentos guinqua- 

gintac. 

De ce însă Bănăţenii îl numesc pe 
Aurelian Mân'-de-feru? îl numesc 

aşa fiind-că tot aşa îl numiai chiar 

vechii Romani, tocmai legionarii cari 

serviaă sub dinsul pe când el era încă 

numai colonel, „tribunus militum“, spre 

al deosebi prin acestă poreclă de un 

alt colonel Aurelian, mai puţin bătăios 

decât dînsul. Ni-o spune fârte neted Fla.- 

vius Vopiscus: „quum essent in exer- 

citu duo Aureliani tribuni, hic, et 

alius qui cum Valeriano captus est, 

huic signum exercitus apposuerat m a- 

nus ad ferrum, ut si forte quaere- 

retur quis Aurelianus aliquid vel fe- 

cisset vel gessisset, suggereretur: Au- 

relianus manu ad ferrum, atque 
cognosceretur“. 

Intre latinul „Manu-ad-ferrum“ şi 
între românul „Mân'-de-feru“ există 

  

  

aceiaşi diferinţă preposiţională ca fran- 

ţusesce între „main-de-fer“ şi „main- 
au-fer“, 

Mân'-de-feru, „manu-ad-ferrum“, 

iată dară singurul Aurelian cunoscut 

Românilor, şi numai celor dela Timiş, 

permiţându:ne astfel a înşira, acum cro- 

nologicesce continuitatea cea teritori- 

ală a elementului românesc din Bănat.: 
sub Traian; 

sub Aurelian; 

sub Hunni; 

sub Gepidi ; 
sub Franci. .. 

v. Abeş. — Almaş. — Broncă. — Bu- 
fan. — Prătuţ. — Glad... 

*Bănât (grâu-), t. &Agric.; varicte 

de froment. Se dice şi „grâii de Bânati. 

„Sub acest nume se cunâsce în agri- 

cultură, în comerciul de cereale şi ?n 

industria morăritului varietatea de grâii 
care se cultivă de preferinţă in Pănat, 

de unde'i vine numele. Acestă varie- 

tate este cu spicul alb, analog cu grâul 

bălan românesc, cu care are multă a- 

semeEnare, deosebindu-se însă prin a- 

ceea că are un spic ce-va mai lung şi 

b6be mai rotunde, mai măricele şi mai 

sticlâse, Este unul din grânele cele mai 

căutate de morari pentru calitatea su- 

peridră a făinei ce se pâte scâte din 

el. Introdus în România, acest grâi 

reuşesce bine în primii 3— 4 ani, după 

care interval trebue adusă sămînţă, 
nouă“ (P. S. Aurelian). 

v, 2 Bănat. — Grâă. 

Bănătul, s. m. artic.; t. de Chore- 

ogr.: sorte de danse villagevise. Sub 

acest nume d. Vulpian (Musica popu- 

lară No. 85) pune un „joc de brâiiă, 

despre care ne lipsesce ori-ce altă in- 
formaţiune. 

V. «J06,
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Bănănătsc | 

Bănănăire !-—y. Băldliesc. 

Bănănăit | 

'"Bănăresc, -escă, 3dj.; propre ă 
un monnayeur 0u aux monnayeurs, 
Unelte bândresci. Muncă bânărescă. 
Ceea ce distinge meseria de bănar, 
de unde şi adverbial: binăresce — 
aşa cum fac bănarii, 

V, Bănar.—-ar. 

2-Bănăresc (bănărit, bănărire), vb.; 
peser une somme d'argent, compter la 
monnaie au poids. A cântări banii, 
fiind prâ-mulţi, în loc de ai număra 
unul câţe unul. Literalmente, a trage 
banii la cumpănă, cum. se face la o 
bănăriă de cătră bănari. Din acest 
verb a remas în grau mimai partici- 
piul substantivat bănărit, când e 
vorba de o mare bogăţiă în bani. 

v. Bănărit, 

Bănăresce.—v. !:Bânăresc. 

Bănăriă (plur. bănără), s. f.; 10, 
Hotel des monnaies, monnaierie ; 20. 
grande somme d'argent. In primul sens, 
astăgi se dice monetăriă, în epoca, 
Fanarioţilor taraphană. Derivă prin 
sufixul -iă din bănar „Monnayeurt, 
Intru eât Statul, fie în Moldova, fie 
în Muntenia, bătea bani în ţ6ră înce- 
pend din secolul XIV, pâte şi mai 
"nainte, este învederat că bănăria 
nu €e ce-va noii la Români. ! 

Nic. Costin, Letop. Il p. 5: „Păcu- 
tai Dabija Vodă și dăndrie de bani 
de aramă la Sutavâ,...* - 

Nic. Muste, Letop. III p. 10: „Era, 
bândrie în cetatea, Sucevei, care era 
dela Dabija, Vodă şi făcea şalăi de a- 

  

  

ramă, carii numai aice în țară îmbla, 
4 şalăi la un ban bun...* 

In colecţiunea numismatică a Aca- 
demiei Române se află un şalâii din 
bănăria lui Dabija-vodă: 

  

Este curios că acest bănuţ a jucat 
un mare rol în istoria financiară a Po- 
loniei. Sub anul 1662 scriitorul con- 
timpuran Pasek (Pamigtniki, ed. We- 
glewski, Lwow 1877 p. 226) ne pove- 
stesce: „Prin specula unor supuşi po- 
loni S'aii întrodus atunci în Polonia 
şalâii moldovenesci (szelagi wotoskie), 
în schimbul cărora s'aiă exportat în 
străinătate o mulţime mare de bani 
de argint şi de aur, pentru care faptă 
acei speculanţi nu merită de a purta 
numele de Poloni şi vor trebui să dea 
o grea socotâlă lui Dumnedei, căci a. : 
cei şalâi moldovenesci (te wotoskie 
szelagi) aii pricinuit o mare sărăciă, 
desperare şi omor între Gmeni. Ince- 
pând dela Lemberg, la, bâlciuri lumea, 
se bătea pentru aceşti şalâi; după a- 
ceea însă ei sai retras din Polonia: 
mică şi s'aii înculbat;;în Polonia-mare, 
întindendu-se pînă la fluviul Oâra şi 
pină la Marea-baltică, întocmai ca o 
cumplită locustă (jako owa okrutna, 
szaraiicza).,.« 
„Tată ce poznă făcuse bânăria lui 
Dabija-vodă.! 
„In sensul al doilea, ca „grande somme 
d'argent“, adus de Cihac (II, 8), se dice 
mai obicinuit bănărit şi bănet. 

v. Bănar.— Bănărit. 

Bănărire.—v. 2Băndrese, 

Bănărit, s. n.; le part. pass6 de
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bănăresc pris comme substantif: 

grande somme d'argent. Sensul proprii 

este: atâţia bani, încât nu se pâte nu. 

mera unul câte unul, ci trebui căntăriță 
cu grămada, adecă trebui bănărit, cum 

fac bânarii la bănăriă. Băndărit este 

mai mult decât bănet, care exprimă 

numai noţiunea, colectivă de mulţi bani. 

I. Crângă, Poveşti 1 p. 67: „boierul 

acela, de muit bănărit ce avea, nu'i 
mai sciea numărul...“ 

Ibid. p. 228: „Mulţi crai şi împărați 

eşiaii înaintea lui Harap-alb, şi care 
din cotro îl ruga, unul săi dele bână.- 

rit cât va, cere el; altul să'i deie fata, 
şi jumătate de împărăţiă...“ 

v. *% Bănăresc. — Bănărid. — Bănet, 

Bănăţen, -enă sai -encă, s.etadj.; 

habitant du Banat, propre au Banat. 

Serbii, Ungurii şi Nemţii din Bănat 
sînt şi ei Bdnăfenă, dar cuvîntul se a- 
plică mai în specie la Românii de a: 
colo. Intre Românii din Bănat se deo- 

- sebese aşa numiții Prătuţi de aşa nu- 

miţii Bufani, cei dentâiu fiind Bână- 

țeni de baştină, cei-lalți veniţi acolo 

din Ţera-Românsscă. Bănăzânca se dis- 
tinge întru cât-va prin port de Ro 
mânca din Oltenia. 

Cuvîntul funcţionâză şi ca adjectiv, 

sinonim cu bănăţenesc, dar atunci 

femininul e bănăţenă. nu bândţencă. 

Grânele bănăfene se bucură de multă 
căutare. Vin băndţen, scorţă bănăţenă, 
cai băndjeni etc. 

In Bănat se rostesce Bănățan, Bă- 
năţancă,. | 

- Sub numele de Bănățancă, d. Vul- 
pian (Jocuri de brâit No. 21) a publicat 
musica, unui dan, poporan, despre care 

însă noi nu cun6scem amărunte. 

v. *Bănat. — + Bănăţenă. — Bufan.— 
Codren. — Prătuţ... 

"Bănăţenă, s. f.; î. de Vitic.: va- 

BĂNCESCI 

| 
| 
| 
! 
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rist6 de raisin. „In comitatul Aradului, 
Strugurii ai mai multe numiri, şi a- 
decă: strugure alb numit mustăfe; 
strugure alb cam galben numit gălbă- 

nuţ; strugure alb numit ţiţa caprei, 

coda 6iei, boldână, bânățenă...“ (pr. D. 
Popoviciu, Bănat, c. Tincova). 

v. Băndţen. — Strugure. 

*:Bănăţenă ) 

:—v. Bdânăten. 

Bănăţencă | 

Bănăţenesc, -escă, adj.; apparte- 
nant au Banat, propre au Banat. Gra- 

Jul bănățenesc se deosebesce mult de 
cel oltenesc. Cântecele binăfenesci aii 
fost adunate de d. Enea Hodoş. Doină 
băndţenescă etc. 
v, % Bânat. — Bănăţen. 

Bănăţenesce, adv.; î la facon du 

Banat, en dialecte de Banat. Aşa cum 
fac sau vorbesc Bănăţenii. Bănăţe- 
mesce nu se rostesce „zic“, ci „dzic“, 
întocmai ca în Moldova. Am vădut lu 

Mehadia o ţerancă îmbrăcată bănaţe- 
nesce. 

v. Bănăţenesc. 

Bănceâ. —v. Bănciluţă. 

Băncesci, s. m. pl.; t. de Gâogr.: 
nom de village. Topicul Bdncesci este 

pluralul din Băncescu, formă: pa- 

tronimică din numele personal Banciu 
(v. %Ban). Un sat Bâncesci se află în 

Tutova, o altă localitate cu acest nume 
în Argeş (Prundescu, Dicţ. 28), dar cel 

mai interesant este vechiul sat moş- 
nenesc Bâncesciă din Buzeii, în legătură 

cu memoria, legendarei Dâmna Nega, 
care fusese şi ea moşnâncă acolo. 

A. Odobescu, Scrieri III p. 175, re- 

produce povestirea unui ţeran Buze- 

uan:: „În vremea de demult, pe când
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Gmenii de pe lumea asta seieaii şi pu- 
tea mai mult decât ce pot şi sciii cei 
de acum, pe când pruncul de trei gile 
îți număra numai într'o clipă tote ste- 
lele de pre cer și vedea cu ochişorii 
cum cresce ierba câmpului şi audia cu 
urechile cum sfăriie fusele cână târce 
păiajinul, pe vremea, de atunci trăia, în 
plaiurile Buzăului o împărătâsă tare şi 
mare, pe care o chiăma Dâmna N6ga. 
Ea îşi avea palatele ei tocmai colo, în 
codrii Cislâului, unde se vEd şi astădi, 
pe o măgură mare ocolită cu piraie, 
temeliile de zid ale cetăţii ei, iar gră- 
dinile şi livegile în cari ea se preumbla, 
când i se făcea urit a-casă, şi-le avea 
pe colnicele Lapoșului, unde stă şi acum 
puţul ei cu colac de pâtră, săpat cu 
slove pe cari, gă&ii. nică cei mai cărtu- 
rari din dioa de astădi nu le mai pot 
ghici. Din toţi copiii câţă Dumnedeii îi 
dase și “i luase înapoi la sine, Dâmna 
Nega rămăsese în văduviă numai cu 
un fecior pe care 11 iubia ca lumina 
ochilor. Era şi drăgălaş, — bată! fericea 
—puiul de împărat!...« 

Nu scim ce va fi făcut Domna Nâga 
pe la Cislâii şi pe la Lapoș, dar scim 
că ea trăia încă pe vremea lui Mihaiu- 

Vitezul, căci la 1600 dăruise o admi- 
rabilă cruce unei mănăstiri rusesc din 
Kiev (Bockpeenoe urenie 1840 p. 436 sq.), 
şi mai scim că era; văduva, lui Mihnea. 
vodă, Turcitul, cu care a făcut pe Radu- 
vodă Mihnea, unul din cei mai buni şi 
mai înţelepţi din vechii Domni ai Ro- 
mânilor. | 

Crisov dela Radu-vodă Mihnea din 
1622 (Cond Mss. a episc. Buzeii, în 
Arch. Stat. din Buc. . III p. 97): „ca 
să'i fie sfintei mănăstiri [Anin6sa] nişte 
mori dela Bănceşti din apa Buzăului, 
penvru că aceste mori ai fost ale ră- 
posatei mumei domnii mâle Doamnei 
Nâgăi, apoi cănd au fost la pristăvire 
domniei ei, iar răposata muma domnii 

  

  

mie Doamna Nga, singură ai dat şi 
ati adaos acâste de mai sus zise mori 
la sfănta, şi dumnezeiasca mănăstire...« 

V. Băâncescu. — Negă. . 

Băncescu (plur. Băncesci), s. m.; 
nom d'une famille noble valaque. Un 
n6m de moșneni în Buzeii. 

Zapis din 1705 (Cond. Mss. a episc. 
Buzeii, în Arch. Stat. din Buc. î.1, 
p. 109 a): „Adecă eii Părvul Odobnul 
dat'am zapisul mieu la măna dumnâlui 
nepotu-mieu lui Anton sin Dragomir 
căpitan Bâncescul...“; şintr'un alt act 
din acelaşi an (ibid. p. 109 b): „Anton 
căpitan sin Dragomir căpitan ot Băn- 
ceşti“. 

V, % Ban. — Băncescă, |. 

Băncilă. —v. *Ban. 

Băncilăţă (plur. Bănciluțe), s. f.; 
caparagon. Ţol de cal. Pătură de 
cal. Şăin6nu (Dicţ. germ. 33): » Bânci: 
luţă, Satteldecke“. a 

Doină din Dobrogea: 

F6iă verde alimon, 

Să pun murgul la pripon, 

Să&'mi aştern o băneiluţă 

Şi la căpătâiu şeluţă... 

(Burada, Călăt. p. 240) 

unde editorul explică în notă-bănciluța 
prin „cerga de sub şea“, 

Bânciluţă este un termen forte in- 
teresant, fiind întrodus la noi, proba- 

bilmente prin comerciii, dintr'o limbă 
neo-latină medievală, unde baneale 
sai bancal însemnă cergă, „subsellii 
stragulum“, bună-6ră întrun text din 
Du Cange (ed. Carpent. 1, 561): „duas 
cortinas, unum bancale, et sellam 
suam cum omni apparatu equestri“. 
Băânciluţă este a doua deminutivare 
din bănceă (plural bâncele), care pre- 
supune pe :un medio-latin bancella.
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v. Cal, 

Bănciulesci 

_$—v. %Ban, 

Bănciulescu 

Băncută.—v. Băncuţă. 

Băncuţă (plur. bâncuţe), s. f.; petite 
piece de monnaie, piece de 50 centi- 
mes. Laurian-Massim: „Băncuţă = mo- 
netă de hărtiă, de mică valdre, de gece 
cruceri“. In Lexiconul Budan: „Băn- 
cută = ban de hărtiă, der Banko- 
zettel“. 

Jipescu, Opincaru p. 57: „negustoru 
încurcă, lumea, la cântar şi stârce pai. 
sprece câştiguri dîn spinarea muştiriu- 
lui: pă mine cu trei leiţe la sare, pă 
cumătra cu şapte bani la frundișâră, 
pă Puican cu douo parale la lipiea 43 
pâine, pă Tircav c'o bâncuță d'ali dă 
cindeci d5 bani...“ 

Delavrancea, Paraziţii p. 309: „nu 
le aveaii decât cu ajutorul bâncuţelor 
şi a jumătăţilor de sfanţ...“ 

Doină din Bănat: 

Tinerețe, haine scumpe, 
Cumpăra-v'aş, n'am băncuţe; 
Bătrâneţe, haine rele, 

Vinde-v'aş şi n'am putere! 

(Hodoş, Posz. pop. 153), 

unde este de observat rima cea numai 
"vocalică, întocmai ca la Spanioli: -u-e 
(scumpe = băncuţe), -e-e (rele = putere). 

Un cântec ardelenesc cu forma băn- 
cută, vegi'l în Ungaria, 1892 p. 355. 

Bâncuţă, cuvînt noii, deşi forte res- 
pândit, este o românisare din germanul 
„Bankozettel“, adecă bancoţiettel). 
Transilvanul bancută se apropiă mai 
mult prin final de germanul „Bank- 
notte“. In ambele casuri, asociaţiunea 
de idei cu românul ban a ajutat nu 

  

  

  

puţin la înrădăcinarea acestui cuvint 
în popor. : 

v. 1Nemţ. 

Bâăndar 

Bândâur 

„—v. Bondar. 

Băngaăr . 

Băndâiu 

Bânde, n. pr. m.; Benoit? Să fie 
Gre o scurtare poporană din Bene- 
d ic t= bohemesce Benda (Jungmann)? 
In România „Fata-Bândei“ se chiamă, 
o moşiă în Muscel (Frundescu), iar aug- 
mentativul Băndoiu „baltă în jude- 
țul Brăila, plasa Balta, în mijlocul ei 
este şi o insulă cu asemenea, numire“. 
In Moldova, între moşiile mănăstirii 
Aron-vodă (Doc. Rom. II No. 6, în 
Arch. Stat. din Buc.) se menţion6ză 
la 1762: „Băndeştii de pe Prut“, 
ceea ce presupune şi pe un patronimie 
Băndescu. 

v. Ungur. 

Băndesci : 

„—v, Bânde. 

Băndescu | 

Bănd6lă, s. f.;; t. famil.: femme 
lourde et paresseuse ou sans 6nergie. 
In munţii Sucevei: „Bandoâli=o0 pă- 
pălugă de femeiă care se tot duce în- 
cotră apucă, unde calcă se cutremură“ 
(Şedătârea 1893 p. 126). Cuvintul la 
noi este luat d'a-dreptul dela Ruteni, 
la cari bandolia figur6ză ca epitet 
feminin cu sensul de „rea, nenorocâsă“: 
„BaBnoza = Reimwort zu moxa: bâses 
Schicksal“ (Zelechowski, Ruth. Wtb. 1 
p. 12). Tot la Ruteni verbul bandi- 
kuvati însemneză a lucra încet, a fi 
lenevos: „GaamaKyBara = langsam arbei- 

*
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ten“ (ibid.). Nefiind slavică, remâne ca | 
alții să, cerceteze de unde anume vor 
fi căpătat Rutenii tulpina acestor doă 
cuvinte. La noi, în ori-ce cas, bândolă 
e un rutenism. 

v, 1 Rus. 

Băngâu (plur. bângâ)), s. m.; homme 
qui n'est remarquable que par sa lon- 
gusur. Lungan. Deşirat. In munţii 
Sucevei: „Bangâu==mare, lung“ (Şedă- 
torea 1893 p. 126). Vine din maghiarul 
banga „prost, nătărau. 

V. *Ungur.— Nătărâi. 

Bân&să (plur. bănese), s. f.; &pouse 
dun Ban. Soţia unui Ban, de unde 
vine cuvîntul prin sufixul -6să—lat. 
-issa, 

Crisov dela Mateiu Basarabă din 1646 - 
(Cond. Mss. a mănastirii Vieroş No. 1 
p. 169, în Arch. Stat. din Buc): „a- 
câstă jumătate de sat din Bezd6d fo- 
st'au mai de “nainte vrâme al lui Şăr- 
ban postelnic de Coiani : şi a măne-sa, 
jupânssii Ancâi bânesii de moşie încă 
mai de “nainte vr6me, iar după sceta, 
când au fost în zilele răpăosatului A- 
lexandru voevod cel bătrân sină Mirciă 
voevod 7080 (1572), iar Şărban postel- 
nic dinpreună cu mumă-sa jupănesa 
Anca bănâsa...“ 

Zapis din 1714 (Cond. Mss. a episc. 
Buzei, t. I p. 147, în Arch. Stat. din 
Buc.): „Adecă eu Mariia bănâsa Milâsca, 
înpreună cu ginere-mieu Dumitraşco 
Brăiloiu vel căpitan za Cerneţ,..“ 

Mai multe sate în România pârtă 
numele de Bânsa după - boeria unei 
foste proprietare, dintre cari cel mai 
interesant este Storobăn6sa, 'adecă 
„Bătrâna-băntsă“ în 'Teleorman. 

v. *' Ban. —-6să. — Storobănâsă. - | 

'"Bănesc, -€scă, adj.; p6cuniaire, 
relatif a la monnaie. Laurian-Massim ; 

  

  

»Bănesc=— de bani, în bani, relativ la 
bani: interese bănesci, afacere bănâscăt. 

v. 2 Ban. 

2-Bănesc, -escă, adj.; relatif a la 
dignit6 d'un Ban. Ceea ce se atinge de 
boieria Banului. Veniturile bânesci. 
Puterea bănâscă. Portul bănesc. 

Cantemir, Chron. II p. 372: „sui 
tras spre Severin şi peste Olt, unde şi 
la stăpâniia Bănescă unii dintr înşiă ai 
agiuns...& 

A. Odobescu, Scrieri Ip. 157: „0 
muliime de panduri bănesci, călcând 
peste trupul tovarăşului mort, se ră. | 
pediră cu săbiile seâse,..« 

v. 1.Ban. 

%Bânesc (Bânit, bănire), vb.; d6- 
penser de Vargeni. Format din ban, 
acest cuvint se aude în Ard6l. „A 
băni = a cheltui, de ex.: şi-o bănit Şi 
el banii, o remas numai cu punga“ 
(Reteganu), 

v. 2:Ban, 

“Bănesc (bănit, bânire), vb.; tre 
Ban, avoir le rang de Ban. „A bănit 
dela Ban prin analogiă cu „a domni“ 
dela „Domnt. 

Colindă muntenâscă;: 

Sluj6sce'mi, slujâsce 

Pin” la Sân-Văsii 

Să 'mpart, boierii, 

Că te-oiu ridica 

"Ban la Craiova, 

Şi tu că” bâni 

De te'i feriei... 

(G. D. T., Poes. pop 48), 

v. Ban, 

*Bănesc (bănit, bănire), vb.; oc- 
troyer le rang de Ban, 6lever ă la di- 
gnit6 de Ban. În vechiul gratu admini- 
strativ, pe lîngă verbul generic boie-
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rese = fac pe cine-va, boier, se între. 

buinţait verbi specifici pentru apr6pe . ! 

fie-care boieriă în specie: a vornici, a 

logofeţi, a spătări etc. Astfel a băn 

pe cine-va, însemnă al face Ban. Vodă 
a.bănit pe Golescu. S'a bânit Ghica. 

Nu mă tot bâni! când boerului i se 

ură să i se dică merei jarhon Bane“, 
V. % Boeresc, 

Bănesca, s, f. artic.; t. de Chorâogr.: 

nom. d'une danse villageoise. Nu avem 

amănante asupra; acestui joc ţerănesc, 
ci numai o indicaţiune. 

„Danţurile cunoscute poporului pe 
aci sînt: brâul, sărba, sultănica, ungu- 

râsca, lăzesca, bânâsca, floriciea, birul, - 

slănicul, mocăncuţa, băluţa, boerâsca, 

slătăresca, siminocul, grădinița, şi dura“ 

(B. lonescu, Dâmboviţa, c. Săcuenii). 

E caracteristic un joc numit; Bănesca, 

adecă cum j6că Banii, alăturea cu un 

altul Boer6sca=cum jâcă Boerii 
mai de jos. 

V, Joc, 

Bănesce, adv.: pâcuniairement, en 

argent. Laurian-Massim: „Bdnesce =cu 
bani, pe bani, numerata pecunia“. 
-v.  Bănesc. 

Bănesci, s. m. pl.; t. de G6ogr: 

nom de certaines localit6s, Frundescu 
(Dicţ. top. 29) înşiră o mulţime de 

sate cu numele Bânesci: în Prahova, 

în Argeş, în Dimboviţa, în Vlașca, în 
Botoşani. Cuvîntul derivă, fie din nu- 

mele personal Ban, fie din titlul Ban, 

prin intermediul patronimicului Bă- 
nescu. 

Crisov dela Mihnea-vodă din 15783 

(Cond. Mss. a mănăstirii Govora, p. 

65, în Arch. Stat. din Buc): „fectorii 
lui 'Ţalapie anume Barbul ot Lungeşti 
şi Negr6 ot Băneşti...“ 
„Afară de Bănesciă din Botoşani, in- 

BĂNET 

i 
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dicaţi de Frundescu, catagrafia satelor 

moldovenesci circa 1859 (Buciumul Ro- 

mân, I p. 186) ne mai dă doue sate 
Bănescă în Tutova şi unul în N6mţ, 

v. Ban. 

Bănescu.—v. Bânesci. 

Bănet, s. n.; pâcule, beaucoup d'ar- 
gent, grande somme en numsâraire. Lau- 

riau-Massim : „Bănet =—mare sumă de 

bani, avere mare în bani: bânetul lui 

nu lare neminea; s'a strîns mult bd- 

net în vistiriă; atâta bânet n'aţi putut 
stringe decât prădând lumea. 

Bănet s'a “format din ban prin su- 

fixul colectival -et=lat. -etum, care 

dintru *ntâiu însemnă numai o mul: 

țime de arbori crescând la un loc, dar 

. pe care graiul românesc, în diverginţă 

cu cele-lalte limbi romanice, Pa întins 

asupra noţiunii de mulţime în genere, 
acesta însă mai cu samă în Muntenia 
şi *n Moldova, fârțe rarla Românii de 

peste Carpaţi. Astfel între exemplele 

de mai jos despre bănet, trans-carpatin 
nu este nici unul. 

Filimon, Ciocoii vechi p. 232: 

„— Dar bine, mă, ce a făcut atâta 
bănei ce i-a remas dela tată-sei? 

p— A dat tot în cărţi.“ 
Delavrancea, Paraziţii p. 180: „Ce 

negoţ, ce daraveri, ce bănet s'ar face!...“ 

A. Viăhuţă, Nuvele p. 182: „ei s'au 

aşedat jos, la pămînt, tustrei, ş'aă nu- 

mă&rat bani muiţi între dinşii; vorbiai 

încet şi se ţistuiai unul pe altul; el 

asculta cu drag cum îi zuruia în urechi 
bănetul lor...& 

Basmul „Trei fraţi împărați“ (Ispi- 
rescu, Legende p. 274): „Cel ce va 
mânca inima găinei, de câte ori se va 
culca, se va pune la capul lui o pungă 

cu bănei, unde o va găsi când se va 
scula...“ 

Jipescu, Opincaru p. 46. „6meni al-
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tor nâţii își înţes6ză pungsili cu bânet 
din negustorie, şi noi stringem într'ali 
nostre sărăcie lucie şi ofuri vergi...« 

Colindă muntenescă: 

Noue mori de sub pămînt 
'alte noue mori de vînt 

Măcinând aur şargint, 
Cu piscâie pe ferâstră 
Să pice bănet în casă... 

(&. D. T., Poes. pop. 88). 

Balada „Dobrişânu“: 

Vr'o cinci-sute de miesre 

Ce es vâra fătătore, 

Buţi cu vin şi stupi cu miere, 

Mult bănei şi grea avere... 

(Ibid. 474). 

Balada „Corbea“ : 

Iertă, Dâmne, pe Corbea, 
Co da bir ca birnieii, 
Gălta ca nemeşii, 
Bănetul ca vameşii... 

(Ibid. 519) 

Balada „Stănislav Vitâzul“: 

Paloşul dela Şupel 

Cu tăişul de oţel, 
Mult bâne! cerea pe el... 

(Ibia. 571), 

Balada „Bolbocânu“: 

Bolbocân negustoria, 
Dar bănet ce căştiga 
Cu săraci '] împărţia... 

"(bid, 604). 

Prin același sufix -et, din „galben“ 
se face „gălbenet = mulţi galbeni“, 
bună-6ră în balada „Badiul“ 

La negoţ negustorim 

Şi cu el măcelărim, 

Gălbenet 

Agonisim, 
Cu bănet 
L'îmbogâţim... 

(Ibid, 689). 

  

  

v. 2 Ban. — Bănăriă, — -et. 

Bănez.—v. Bană. 

Băniă, s. f.; dignit6 ou fonction de 
Ban. Boeria de Ban, veche şi cea mai 
mare la Munteni, nouă şi printre cele 
mici în Moldova. Pină pe la 1600, în 
Ţera-Românescă numai cei din n6mul 
Basarabilor puteai să ajungă la Bănă. 

Balada „Aga Bălăcânu“: 

„Ai, Domne măria ta, 
Să-mi dăruesci Băma 

Că o să-mi stric năşiat, 

Domnul dacă audia, 
Bănia căi juruia!; 
Atunci căpitan Costin, 
Agăl Bălăcânu fin, 

A lui cal că 'ncăleca 
Şi în 6ste se ducea... 

(Lumiaa pentru toţi, IL. 7). 

Ion Neculcea, (Letop. II, p. 313): 
„pre Lupul Bogdan iar l'aă pus Hat. 
man, pre Maxut vel Postelnic, pre 
lie Cantacuzino vel Spatar, pre Savin 
Zmucilă vel-Ban; şi de atunce se a- 
şăză acâstă boierie cu temeiu în Mol- 
dova de este aşezată la rând, că mai 
înainte vreme, deşi era la vre-un Domn, 
une-ori şedea mai sus, iar alte-ori mai 
gios: dupre cum le fusăse alte boierii, 
aşa şedă şi cu Bâniea la divan; iar de 
aci înainte i sai aşezat rândul după 
Spatarul cel mare...« | 

Gheorgachi Logofăt, Letop. III p. 
292: „acâstă boierie a Bânsi în ve- 
chile vremi n'a fost, şi nu de mult 
S'ail adaos şi acestă boierie, făcându- 
i-se şi venit un ban de drobul de sare 

"dela ocnă...“ 
v. Ban, 

1Bănică.--v. %*Ban, 

Bănică, s. f.; . de Botan.: Phy- 
teuma, raiponce. Dr. Brândză (Prodrom.
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p. 327) indică patru varietăţi din a- 

câstă plantă, dar nui dă nici un nume 
românesc. 'Termenul bănică se găsesce, 

pare-ni-se, numai la d. Dame (Dicţ, 

fr. 1, 118). Ar trebui verificat. Noi bă- 

nuim că la d. Dam6 bânică este o gre- 

ş6lă în loc de bănişor, după cum 

în adevăr se numesce acâstă plantă în 

unele localităţi. 
v. 9Bănigor. 

Bănici6ră (plur. bănicidre), s. f.; 

petit boisseau. Deminutiv din baniţă. 

Țeranul, când râgă pe cine-va să! îm. 
prumute cu o baniţă de mălailu sau 

de alt ce-va, nu dice nici o dată ba- 
niţă, ci bănicidră: ce mare lucru să, 

"mi faci bine cu o bânicidră saii două! 

In Oltenia, baniţa dela mâră se nu- 

mesce tot-d'a-una la deminutiv bânt- 
cioră (M. Căocâltei, Dolj, c. Pleniţa). 

v. Baniţă. 

Bânire.—v. 3:t'5 Bânesc. 

”Bănişor (plur. bănigori), s. m.; 

monnaie, argent (avec une nuance de 
cajolerie). Lawrian-Massim : „Bănişor, 
deminutiv din ban, mai virtos cu în- 

țeles de resfăţare: a strins băiatul bă- 
nişori; cine era să'mi mănânce băni: 

şorii mei!“ Bânişor e sinonim cu bă- 
nuţ, care însă exprimă o nuanţă mai 

puțin desmierdătore, saii chiar exclusiv 
deminutivă. 

Fragment biblic din sec. XVII (Cod. 

Mss. miscell. al Bis. Sf. Nic. din Braşov, 

p. 271): „diin ce vom av6, să dâm şi 

s%i ajutăm, au bânișoră, au păine, au 

hăinişoare, au încălţăminti, macarii 
urii pâharii de apâ, râce...“ 

Filimon, Ciocoii vechi p. 157: „In 
sănătatea săracilor ţerani, cărora le 

dăm fum de ardeiu şi le punem ferul 

roşu pe pept, ca să le luâm bănişorii 

din pungă...“ Se 

BĂNIŞOR 

| 
| 
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[. Crângă, Poveşti [. p. 49: „Nu te 

pune în p6ră, măi omule, cu împăratul 

iadului, ci mai bine iea'ţi bănigoriă şi 
caută/ţi de nevoi...“ 

Jipescu, Opincaru p. 157: „Binili cel 

avem noi dăla stăpânire, să cadă pă 
capu, în casa şi pă chieptu ălor dă ne 
mănâncă nouo bănigori...!“ 

Balada „Darie“: 

Măi Darie, puiu de lotru, 

Ce ţii drumul strîmt din codru, 

Şi despol pe călători 
De-avuţii, de bănişori... 

(Marian, Bucov. 1], 12), 

„Pluguşor“ din Dobrogea: 

Daţi-ne doi-trei leisor! 

De bănişori, 

Că dâr nuw'i marea 
Cu sarea; 

Daţi-ne doi-trei leişori 

De bânişori, 

Să facem un boldişor, 
Să *mboldim cel bouşor... 

(Burada, Căl&t. p. 36), 

Ca o gradaţiune logică faţă cu sino- 

nimul bănuţ, în balada „Gheor- 
ghelaş“ : 

Toţi bănuţii şi-a cărat 

Şi la mins l-a 'ngropat: 

Cată colo după ușă 
C'am un uleiu cu cenuşă, 

Şi iea cinci sute de lej, 

C'au fost bănişorii tei... 

(G. D. T., Poes. pop. 5%, 

Singularul bănişor însemnâză bani 

saii avere în locuţiunea adusă de Dr. 

Polysu: „El are bănișor=er hat Gelă, 
er ist reich“. 

v. %Ban.— Bănuț. 

*Bănişâr (plur. bănişori), s. m.; t. 

admin.: dâlâgu6 du Ban de Craiova 
pour juger ou ex6cuter parmi les pay-
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sans les choses de peu importance. 
Deminutiv din Ban prin sufixul com- 
pus -işor, precum prin sufixul de a- 
semenea, deminutival -e1 erati formaţi 
vechii termeni administrativi analogi : 
vornicel, -spătărel, stolnicel ete., din 
vornic, spătar, stolnie... 

Bănişorii erai dintru'ntâtu numai în 
Oltenia ca, subalterni ai Banului; cu 
timpul însă, deja, în secolul XVII, do- 
cumentele ne arată bănişori şi pe aiuri 
în Ţera-Românescă. In crisvele cele 
scrise sluvonesce ei sint generalmente 
numiţi czAun, adecă, „judecători“, ceea 
ce ne dă prima, idee despre natura func- 
țiunii lor. 

„In vechime — dice Fotino (fo. +. 
Zazias t. III p.457)— Banul avea sub 
dînsul bânişori, cari judecati diferite 
certuri, adultere şi alte afaceri în cele 
cinci judeţe“. 

Era un fel de judecători ambulanți, 
„Iissi dominici“, sa mai bine „Missi 
discurrentes“ din legislaţiunea meâie- 
vală occidentală (v. Du Cange aa v. 
Missi). 

Acestă veche instituţiune a fost des- 
fiinţată, în secolul trecut de cătră Fa- 
nariotul Constantin Mavrocordat, care 
a concentrat atribuţiunile bănigorilor 
în mânile celor cinci ispravnici (Sul- 
zer, Gesch. d. trans. Dac. III, 128; 
Baur, Mâm. sur la Val. p. 51). 

Bânişorii nu aveai I6fă, ci căpătati 
o plată 6re-care proporţională dela, cei 
judecaţi de dînșşii, ceea, ce constituia un 
venit destul de bun. Din acest venit 
o parte anuală fixă se cuvenia Banului, 
care astfel primia dela toţi bănişorii. 
împreună suma de 500 lei pe! an, ceea 
ce se numia venit al bănişoriei: 
pe Tiis Mrawoogiagt (Fotino, III, 458). 
Desfiinţându-se bănişoriă, acestă sumă 
o plătiai Banului ispravnicii. 

Judeţele din Oltenia, fiind cinci, ur- 
mâză că din fie-care judeţ se platia 

  

  

Banului 100 lei. Numărul satelor celor 
vechi în fie-care judeţ, oltân fiind cam 
de 150— 200, eraii forte de ajuns câte 
dece bănișori pe judeţ, câte unul adecă 
la 15—20 sate. Eraii dară în Oltenia 
întregă plus-minus 50 dânigori, fie-care 
contribuind la bănişoriă cu câte 10 
lei pe an. 

E de prisos a mai adăoga că băni- 
şorii erai din boieri, 

Crisov dela Alexandru-vodă, lliaş din 
1629 (Cond. Mss,. a mănăstirii Govora 
p. 170, în Arch. Stat. din Buc); „Sa 
tul Cerneţul din judeţul Mehedinţi ca 
să fie volnic cu acâstă carte a domnii- 
mele să facă sat să fie slobozie să să 
strângă oameni striini Sărbi şi Arbă- 
nași şi Ungurâni şi oameni fără bir 
şi fără dajde; iar de câtră domniia 
mia să albă milă şi să fie în pace de 
bir şi de gălâtă şi de fân- şi de dijmă 
de stupi şi de gorşteni de oi şi de porci 
şi de miiare şi de csră şi birul boului 
şi al calului şi de oaia sâcă şi de bd- 
nişorii din judeţ şi de cai de olae şi 
de toate dăjdili şi măncăturile căte 
sănt preste an în ţara domnii-mele, 
pentru că i-am ertat domniia mia ca 
să să străngă oameni streini dintr'alte 
ţări, oameni fără, bir şi fără dajde, nu- 
mai să aibă a dare de un om căte 2 
galbini întrun an, însă dela sveti Di- 
mitrie 1 galbin şi la sveti Gheorghie 
l galbin, iar de alte dăjdi să fie de 
toate în pace cum serie mai sus, drept 
aceia şi voi, birarilor, şi voi toate slu- 
gile domnii-mele, ori-carii de ce slujbă 
veţ umbla într'acest judeţ, în vrâme 
ce veţ;, vede cart domnii mâle, iar voi 
să căutaţi să vă feri, şi foarte în pace 
să lăsaţi satul Cerneţul...“ 

Crisov dela Mateiu Basaraba din 1649 
(A. IL. R.I, 1p. 109: „forte să vă, fe- 
riţ şi în pace să'i lăsaţi [pe călugării 
din Argeş], să nu mai scorniţ cuvinte 
ca aceste; şi voi potropopilor; Şi voi
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bănişorilor, şi voi armăşeilor, şi voi 

toate slugile dumnie-mâle carii veţ, fi 

şi vornicei, încă să aveţ a vă feri de 

sfânta mânăstire şi de călugări şi de 
satul mănăstirii...% 

Dela aceiaşi din 1637 (Cond. Mss. a 
mănăstirii Govora p. 228, în Arch. 

Stat. din Buc.): „să nu aibă nimen6 
tr6bă să judece satul Glodul, nici că- 
măraşii dela Ocnele c6le mari, nică bă- 

nişoriă de judeţ, nici nimen6, ci să 

aibă ai judeca pre dânşii de toate pă- 

rinte egumenul cu tot soborul, şi cine 
dintru dânşi va avs vină mare, să aibă 
a] aduce pre el la domniia m6, iar 

alţii întru dânşii să nu între...* 
v. t Ban, 

*Bănişor (plur. bânişori), s. m.; t. 
de Botan.: raiponce, Phyteuma. Pâte 
să fie şi „Campanula rapunculus“, au- 
milă franţusesce de asemenea „rai- 

ponce“.  Rădăcinele ambelor acestor 
plante servesc de o potrivă ca salată. 

„Bânişori, îi mănâncă ţeranii cu oţet 

în loc de lăptuci“ (D. Basilescu, Pra- 
hova, c. Drajna-de-sus; St. Istrătescu, 
Dimboviţa, c. Cobia). Bânigor e demi- 

nutiv din ban „monnaie“, ca şi te- 
menul botanic bănuţei, despre care 
a se ved6 la locul sei. 

v. 1 Bănică. — 1 Bânuţei. 

Bănişoriă.—v. 2Bânişor. 

Băniţăre | 
.—v. Băniţea, 

Băniţât | 

Băniţez (bănizat, băniţare), vb.; me- 
surer au boisseau. Costinescu: „A bă- 
niţă==a măsura grâne cu baniţat. 

v. Baniţă, - 

Bănos, -6să, adj.; qui rapporte de 

Pargent, riche, opulent. Laurian:Mas-   

sim: „Bănos = 10. pentru pers6ue: plin 

de bani, avut în bani: om aşa de bănos 

încât nu'şi mai numeră banii, ci şi'i 
mesâră cu baniţa: 2% pentru lucruri: 

care aduce: mulţi bani, mult căştig: 

moşiă bândsă, negot, bănos, măiestrii 
bânoset. 

Balada „Chira“: 

Sculuri de mătase, 

D'ale mai băndse, 

Fir şi ibrişin, 

Postav d'ăl mai bun... 

(G. D. T., Poes. pop. 6419). 

Varianta din Dobrogea: 

Ghiuluri de mătasă, 

Marfă femeâscă, 

Că e mai băndsă 

Şi e mai frumâsă... 

(Burada, Călst. 107). 

Balada „Darie“: 

Nopți şi dile 'ntregi pândiam, 

Şi pre cei bănoşi prindeam 

Şi de bani îi despoiam... 

(Marian, Bucov. 1, 1). 

Doină din Arâăl: 

De mi-aş mai găsi o fată, 

W'aş vr6 să mor nici o dată; 

Şi de no fi ea băndsă, 

Numai să fie frumâsă.., 

(Bibicescu, Poes. pop. 177). 

Cântec din Arqăl: 

Aşa dice popa nost 

Când more cel fără rost: 

Mergeţi tare, 

Că bani n'are; 

Dar când m6re vr'un bogat, 

Unde'ţi cântă trăgânat: 

Puneţi jos, 

Căi bănos!... 

(Jarnik-Bărsanu, Trans. 469. 

v. 2Ban.
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Băntălesc.—y. Bântuese. 

Băntuesc (băntuit, bântuire), vb. ; 
vexer, molester matsriellement ou mo- 
ralement. - 

Este ciudat că dicționarele româno- 
francese, explicând pe bântuesc, tocmai 
pe „vexer“ şi pe „molester“ le-ai ui- 
tat cu desăvîrşire, traducând băntuesc 
prin : „occasionner une perte, un dom- 
mage, l6ser, nuire ă, offenser, cho- 
quer, blesser, attaquer“ (Pontbriant şi 
Dam6), din cari cele mai multe, apr6pe 
tote, nu se potrivesc de loc cu sensul 
cuvintului nostru. 

E puţin exactă chiar sinonimica, din 
Lexiconul Budan: „băntuesc=vatăm, 
întărit, tulburi, 

Pe toţi însă i-ai: întrecut Laurian- 
Massim (Gloss. 58), afirmând că bân- 
luesc ar trebui înlocuit prin bat: „ori. 
cum, e mai bine a'l înlătura, precum 
sa înlăturat în faptă (?), mai ales când, 
pe lingă alte multe expresiuni, se pâte 
supleni fârte bine şi cu batere, de 
ex.: inimicii sai lotrii băntuesc ţâra = 
bat ţsra; pâtra a bântuit re buca- 
tele=lea bătut“, 

Băântuesc nu este tocmai „faire tort“, 
după cum îl traduce Cihac (II, 478), 
căci „a face reii cui-va saii la ce-va“ 
pote să fie pe furiş, într'ascuns, pe 
nesimţite, pe când băntuesc exprimă 
tot-d'a-una, o acţiune pe faţă şi cu o 
violenţă Gre-care, ceea ce corespunde 
pe deplin cu „vexer“ şi „molester“, 
cu „vexer“ mai cu deosebire, întru cât 
acesta, ca şi bintuesc, se aplică mai 
în specie la un re pricinuit de cătră 
o autoritate, de cătră cine-va sai ce-va 
mai puternic. 

Biblia Şerban-vodă, 1688, Deuter, 
XAIII, 16: 

Înpreună cu 
tine va lăcui în- 

tru voi, va lăcui 

Tecum habita. 

bit, in vos habi- 

tabit ubicungue 

  

  

în tot locul unde 

va plăc€ lui, să 
nu'l bântueşti pre 
elă,.. 

placuerit ei, non 

tribulabis 
cum... 

  

Ibid. Tobit, VI, 7: 

«inima Şi fi- | 
caţii, de va bân- | 

tui pre cine-va | 
drac sau duhi vi- 

cl6n, aceste tre- 
bue a le afuma 

înnaint6 omului 

sau a fămeii, şi 

„Cor et jecur, şi 
quem turbave- 

rit daemonium 

vel spiritus ma- 
lignus, haec opor- 

tet suffire coram 
homine, vel mu. 
liere, et non ultra 

nu să va mai turbabitur.., 
bântui... 

Ibid. Dan. VI, 18: 

...încu8 Dum- .. eoncluserat 
năzău gurile lei- Deus ora leonum, 

  

lor şi n'au băn- 
tuit pe Daniil... 

et non affece- 

rant molestia 

Danielem... 

  

Ibid. Psalm. XXXIV, 13: 

Şi eu, cândi Ego autem cum 
ei mă bântuia, mihi molesti 
mă  îmbrăcami essent  induebar 
cu sâci,.. | cilieio,.. 

In Psaltirea Şcheiană, circa 1500 Şi 
la, Coresi 1577 tigureză în acest pasa. 
giu vechiul sinonim dodeesec (= pa: 
leosl. AcAbiă „molestum  fieri“): „E 
eu cându ei dodeiia'mi, înveștia-me 
în sacu...“ 

La mitropolitul Dosofteiu, 1680: 
„cândă ei supăra mie, m'am înbrăcat 
în zăblău“, 

Sinonimul dodeesc ne întimpină 
şi la Cantemir, Divanul lumii, 1698 f. 
82 b: „acolo râlele chitiri sau vrăima- 
şile ispitiri, carile ca demonii sau ca 
diavolii îi bântuăa şii dodiia, nu vor 
trece, nice cătră dânşii vre-o putsre 
vor av6,.“
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Cu sensul figurat la Cantemir, Chron. 
Ip. 171: „ca un stârv lângă drum 

mort, carele nările drumeţilor bântu- 
iaşte...“ 

Frumâsă locuţiune proverbială la 

lanache Văcărescu, Cron. (Papiii, Te- 

saur Il p. 299): „şi nu sai bântuit 

nici măcar cu un paiu“, 

Zilot, Cron. p. 17: „hoţii Kărgialii, 

care de multă vreme bântuia oraşele 
şi satele din ţâra tureâscă...* 

Ibid. p. 41: „eşirea Pazvangiilor din 

țeră ai fost prin postul Pascelor; apoi 

jar ai început când şi când a face 

sup&rări şi a o bântui, trecând, când 

pe faţă, când printr'ascuns, dincâce pe 
marginea, Dunării şi făcând jafuri şi 

hrăpiri...“ 

C. Negruzzi, Scris6rea VI: „Alexan- 

dru cel Bun făcu la 1402 o bisericuţă 
de lemn în cinstea S. Ioan Teologul, 

"pe lîngă care se adunară câţi-va mo- 

nahi; şi pentru adăpostirea lor şi a 

altor creştini, în timpurile=".celea pe 
când Moldova se bântuia de resbiie şi 
de rescdle, zidi aprâpe de biserică şi 
un turn de pâtră...“ 

A. Odobescu, Scrieri I p. 106: „Mir- 
cea, fusese aşegat Domn cu sila în ţâră 

de Porta turcâscă, şi numai hulă şi 

ură îşi rădicase asupră'şi prin năpă.- 
stuirile sale; iar mai ales pe boieri îi 

bântuia şii muncia cu r&utate, ca d6ră, 

să le plătâscă cu amar şi cu chinuri 

omorul tătâni-seii Mihnea...*, unde este 
de observat năpăstuesc ca sinonim 

cu bântuesc. 

I. Crângă, Poveşti 1 p. 306: „După 

bucluc umbli, peste bucluc ai dat, măi 

jupâne Scaraoski. Să te înveţi tu de 
altă dată a mai bântui Omenii, Sar- 
sailă spurcat ce eşti!...“ 

Basmul „Fata cu pieze rele“ (Ispi- 
rescu, Legende p. 394): „Se silia, bie- 
tul împărat, cu toţi cei 12 fii al sei, 
să facă pace, să fie între 6meni bună 
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învoire, să, oprscă relele ce'l bântuia, 
dar g6ba, pagubele curgeau gârlă...“ 

In graiul administrativ de altădată 
bântuesc devenise un adevărat termen 
juridic, frte des în cris6ve şi'n zapise, 

Crisov dela Simeon-vodă Movilă, 1602 

(Doc. Rom. IL No. 25, în Arch. Stat. 

din Buc.): „dereptu acâia şi vooa, tu- 

turor slugilor domnii-msle carii veţi 
inbla preîn mesereri şi slujbele domnii- 
mâle, de vr6me ce veţi ved6 carte 
domnii-mâle, iară voi să avăți a vă 
feri de acel sat şi de svănta monastire 
să nuw'i băntuiți de nimic, nice să se 
plăngă calugherii...“ 

Zapis moldovenesc din 1606 (Cuv. 
d. bătr. Ip. 151): „şi a rămaso acestă 
săracă, Udrisca să n'ou băintoiuscă (Bn- 
„ATordcKn) nemene...* 

Cartea mitropolitului Luca al Ungro- 
vlachiei cătră logofătul Hera, 1629 
(Doc. Rom. I No. 282, în Arch. Stat. 
din Buc.): „dumnâta”l băntueşti săi iai 
acele moşii dela măna lui; derept a: 
ceia, * grăesc vlădiciia m6, ca unui 
bojarin bun şi înţilept şi bătrăn, să 
socoteşti dumnsta că nu'ţ iaste cu cale 
al bântui...& 

Crisov dela Constantin-vodă Brânco- 
ven din 1707 (Cond. Mss. aepisc. Bu 
zeu t. Lp.67, în Arch. Stat. din Buc.): 
„Sfinţii sale părintelui Damaschin e- 
piscopul ot Buzău şi altor oameni ce 
vin să macine la morile sfinţii sale, ca 
să fie în pace de căpitanul cu toţă că- 
lăraşii ot Buzău, să nu-i băntuiască 
de olăcării şi de podvoade,sănu 
le iea, cai de olac şi carăle de podvoade, 
ci săi lase în bună pace...“ 

Ca termen juridic, Dăntuesc ne apare 
la Români deja în crisâvele muntenesci 
cele scrise slavonesce în secolul XY 
sub forma eanrogaru. 

Crisov dela Dan-vodă din 1430 (A. 
IL R.I,1 p. 78): „AA HX he cavker
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RANTSRATI HA CĂXAEU, HH TAEHHK HH 
Ripun, 

Crisov dela Vlad-vodă din 1490 (A. 
i. R.I, lp. 6): „HHTRO Aa uk ne cavker 
BAN TOBRaATrHY, 

In vechiul stil juridic, băntuesc e si- 
nonim cu învăluesc, jar substan- 

tivul „băntuâlă“, după cum vom ved6 
la locul sei, cu substantivul „val. 

Crisov dela Leon-vodă din 1630 (Cond. 

Mss. a mănăstirii Nucet f. 33, în Arch. 
Stat. din Buc.): „şi voi părcălabii, carii 
veță fi de acum înainte în oraşul dom- 
niei mele la Tărgovişte, în vreme ce 
veţi ved6 acâstă carte de ertăciune a 
domniei mele, iar voi foarte să vă în- 
credinţaţi şi în pace să lăsaţi toate 
bucatele sfintei mănăstiri Nucetul de 
vamă, ori-căte va vinde în tărgu, de 
nimene bântuială să n'aibă, pentru 
că singur am ertat domniia-m6, precum 
iaste mai sus scris; iar cine să va, is- 
piti a bântui sau a învălui pre sfănta 
mânăstire Nucetul de vamă, acela om 
rău va petrece...“ 

Alăturea cu băntuesc (băntuesci, bân- 
tuesce) se aude în graiu o formă scur- 
tată bântuău (bântuă, bântue), ce-va maj 
energică, 

Basmul „Copiii văduvului“ (Ispirescu, 
Legende p. 341): „Apoi d-ta nu scii că 
aici în fântână este un balaur mare 
de ș6rpe care bântue omenirea ?...« 
Românul bântuesc, ca şi serbul ban- 

tovati, vin da-dreptul din maghiarul 
bântani; e probabil însă că la Un- 
guri cuvîntul este de o proveninţă ad. 
ministrativă medio-latină din bandire 
„proscribere, multam imponere“ (cfr. 
Daniăic, Rjetnik iz starina t. 1 p. 26). 

„Tot din bântani -- dice d. Mân- 
drescu (Elemente unguresci p. 136)— 
s'a, format şi băntălesc, verb ce se 
aude prin Selagiu, întocmai ca, confis- 
căluesc, contrăluese ete.€ 

BĂNTUELĂ 
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v. Bântudlă. — Dodeesc. — Năpăstuesc. 
— Învăluesc... 

Băântuelă (plur. băntueă), s. f.; ve- 
Xation, sous le rapport matâriel ou 
moral; comme terme de thâologie: 
tentation. Sensurile de: „l6sion, dom. 
mage, nuisance, attaque, insulte, ou: 
trage, perie“, pe cari le dai dicţio- 
narele româno-francese (Pontbriant, 
Dam6), sînt puţin exacte, ca şi sino- 
nimica română din Lexiconul Budan: 
»Bântudlă —vătămare, întăritare, 
ispitire“, 

Accepţiunea cea, teologică: băntudlă 
ptentation“, ca sinonim cu ispită, ne 
apare fâyte limpede în Biblia Şerban- 
vodă din 1688: 

Deuter. VII, 19: 

Bântudlele câle | 
mari carele au 

văzut ochii tăi... 

Tentationes 

magnas quas vi- 

derunt oculi tui... 

Job. 34 X, 12: 

Și totii odată 

au veniti bântu- 

ialele lui preste 
mine... 

Unanimiter au- 

tem  venerunt 

tentationes 

ejus super me... 

Luc. XXII, 28: 

Iară voi sânteţi 

carii aţi rămasi 
Vos autem es: 

tis qui perman- 
cu mine întru sistis mecum in 
bântutlele mâle.,, tentationibus 

meis ..     
Ca termen juridic, în actele admini- 

strative băntuțlă e sinonim eu val. 
Crisov dela Radu-vodă Leon din 1665 

(A. L.R.I, 1 p. 56): „dă nemic val 
sau băntuială să maibă...* 

Crisov dela Şerban-vodă din 1684 
(Cond. Mss. a episc. Buzeii t. III p. 
338, în Arch. Stat. din Buc.): „de că- 
tră domniia m6 vor fi aceşti oameni 
în pace şi ertaţi de bir de ţară, de
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miere cu cară, de gălstă cu fân, de 
s6ma a doao şi a treia, de cară de 
oaste, de zaharâle, de sursat, de birul 

oştii, de birul lefilor, de birul untului 
şi de orănduialele şi sataralele ce să 

pun pă silişte, şi de alte dăjdii și min- 
- i cături:-căte vor fi .peste an în ţara 

domnii mâle, de nici unele val sau 
bântuială să n'aibă...“ 

Una din băntuelile cele mai obici- 

nuite, şi tot-o-dată cele mai triste în 

istoria română, era atunci când boierii 

vroiai, prin tot feluri de tertipuri, 

să robescă pe țeranii cei liberi, cari 

stăpăniaii de capul lor câte un petec 

de pămînt şi se numiaii cu mândriă 

judeci sau cneji, adecă „judices* şi 

„principes“. Acest fel de nelegiuire se 

dicea: bântudlă de rumâniă. 

Crisov dela Constantin-vodă Şerban 

din 1654 (Cond. Mss. a mănăstirii Hu- 

rez f. 322, în Arch. Stat, din Buc): 
psealță săteni toţi câţi. sânt şi să vor 

afla moştâni din satul Craiovița şi cu 
feciorii lor câţi Dumnezeii le va da, 
ca să fie judeci de acum înainte, în 

pace şi slobozi de rumânie, ei şi fe- 

ciorii lor şi cu toţi moşii lor şi cu tot 

hotarul de cătră boiariul domniei mâle 

Diicul spatar şi de cătră feciorii lui şi 

de cătră toate rudeniile lui, de nimen6 
bântuială de rumănie să nu aibă, nici 

de el, nici de feciorii lui, pentru că 

acest sat Craiovița ce scrie mai sus 
ei aii fost cn6ji cu ocinele lor încă mai 

de'naințe vr6me...“ 

Crisovul lui Cunstantin-vodă Brân- 

coven din 1693 (Cond. Mss. în Arch. 

Stat. din Buc. p. 18): „nepoţii Neculii 
Pupăză den sat den Runcu ot sud 

Gorjii şi cu fetorii lor cele va da Dum- 
nezeu, ca să fie în pace şi slobozi de 

rumănie, ei şi cu toţi fesorii lor, de 
cătră Costandin postelnic fesorul Pa. 

raschivei. peharnic nepotul Radului Ba- 
nul Buzescul și al jupănâsii Flincăi 
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Bănssii şi de cătră fetorii lui şi de 
cătră toate rudeniile lui și de cătră, 
tot n6mul cine s'ar trage den Radul 

Banul Buzescul, de cătră nimene nici 

un val şi nici o băntullă să n'aibă 
de rumănie...“ 

v. Onez. — *Judec. — 2 Rumân. 

Ion Canta, Letop. III p. 185: „Acest 

Domn [Teodor Calimac] cu chiverni- 

selele dreptăţii sale în trei ani ai 

purtat poroneile împărăteşti, împlinin- 
du-le fară smintâlă și fără nici o băn- 

tuclă a Portei, odihnind pre saraci cu 
dreptatea lor şi apărăndu'i de toate 

„împrotivirile, şi ai mântuit ţara de 

asuprelele Lajiior, carii împresurase 

țara...“, unde „băntulă a Porții“ în- 

semnâză „asupreli din partea Turcilor“. 

Zilot, Cron. p. 50: „la să venim a- 
cum iarăşi a mai arăta bântudla să- 
racei ţeri ce aii cercat despre hoţii 

Pazvangii...4 
Pe lîngă asuprelă, băntudlă e si- 

nonim cu năpaste și cu vechiul do- 

de6lă. | 

v. Băntuesc. — Asuprelă. — Dodetlă. — 
Năpaste. 

Băntuire (plur. bântuii), s. t.; 

Vinfin. de băntuesc pris comme sub- 

stantif: action de vexer, de molester. 

Asuprire. Învăluire. Năpastuire. 
Dodeire. 

Zilot, Cron. p. 80: 

Pădurile gemea tot pline de băjânii, 

Prin găuri petrecând, prin găuri de jigânii; 

Dar unde s'ai simţit de hoţi vr'o bântuire? 

P&r din capul cuiva'şi nu aă cercat clâtire!... 

C. Negruzzi, Alexandru Lăpuşn6uu, 

I: „Am audit, urmă Alexandru, de 
bântuirile ţerei şi am venit s'o mân- 

tuiu...“ 
A. Odobescu, Serieri t. 1 p. 441: 

„EI [Constantin Cantacuzino) mijlocise 

atunci să aşede în scaunul Domniei pe
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junele Grigoraşcu Ghica, carei făgădui 
să'l scutâscă în tâtă viţa lui de ori-ce 
grijă, de ori-ce bântuie...“ 

v. Bântuesc. — Băntutlă. 

Băntuit, -ă, adj.; le part. pass de 
băntuesc pris comme adjectif: vex6, 
molest. Asuprit. Invăluit. Năpă- 
stuit. Dodeit. 

Ianache Văcărescu, Cron. (Papii, Te- 
saur II p. 277): „Sultan Mustafa, care 
fu cel inai cu multă înţelepciune îm- 
podobit, decât toţi împărații osmanlii a 
acestui strălucit n6m, şi cel mai mare 
politic între Musulmani, aşijderea Și 
cel mai bântuit de nenorocire...“ 

I. Crângă, Poveşti IL v. 183: „pe 
vremile acele, mai tote ţerile erai bân. 
tuite de resbâie grozave... 

Negativul nebântuit e sinonim 
cu nesilit. 

Crisov dela Constantin Brâncovân 
din 1695 (Cond. Mss. a mănăstirii Hu- 
rezu f. 6, în Arch. Stat. din Buc.): 
„Venit'aui la domniia m6 dea lor bună 
voe, de nimen6 nesiliţi şi nebân- 
tuiţi.,.£ 

v. Băntuesc. 

Băntuitor,-6re, subst. et adj.; celui 
qui vexze, qui moleste. Asu pritor, 
Invăluitor. Năpăstuitor. Do- 
deitor. 

Biblia Şerban-vodă, 1688, Job. XVI, 
10: - 

„.Scârşni asu- 
pra ui6 dinţii, să- 

geţile bântuitoriu. 
lui lui pre mine 
căzură.., 

„fremuit  su- 

per me dentibus, 

sagittae pirata- 
rum ejus super 

me deciderunt... 

    

Cantemir, Ist. leroglif. (Mss. în Acad. 
Rom. p. 152): „Ales şi mai virtos, pre 
unii carii şi poruncilor noastre ca nisce 
obraznici îndrăznesc neascultători, şi 
supuşilor noștri bântuitori, şi publecăi 

46,928. III. 
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răscolitori aiavia s'au văzut şi Ss] 
arătat...“ 

v. Bdntuesc. 

Bântuiu. —v. Băntuesc. 

Bănuelă (plur. bânuele Şi bânuedă; 
s. f.; soupcon, doute, pr&vention. Lau- 
rian-Massim: „Bănudlă = acţiunea, sait 
resulratul acţiunii de a bănui: a în- 
tra în bămâlă=a, începe să prepună ; 
a băga la bănudlă =, face să, prepună“. 

Pe când verbul bănuesc exprimă 
ambele sensuri de „soupgonner“ şi de 
„prendre en mauvaise part“, cei doi 
Substantivi bănat şi bănudlă sat 
specialisat, fie-care în câte un sens di- 
ferit, astfel că bănudlă însemu6ză nu- 
mai „soupgon“, iar bănat numai „Te- 
gret“ sai „reproche“, fără a se con- 
funda vre-o dată. Infinitivul 'substan. 
tivat bănuire, avend ambele sensuri, 
este sinonim cu bănat şi cu bănuzlă 
tot-o-dată. Sinonim cu bânuclă în spe- 
cie este prepus. 

Pravila Mateiu Basarabă, 1652, p. 
|: „să nu crâză lesne şi fâră de în- 
trebare prepunerile şi părăle şi bă- 
nuialele.. 

Ibid. p. 237: „Cela ce aştepta st 
moştenescă ocinele şi avuţiia, cui-va, 
acela face prepus şi bănuială cum 
să fie otrăvit pre acâia rudă a lui,..« 

Ibid. p. 523: „Cade-se a ispiti bănu- 
ialele celora ce părăsci pre episcopi 
sau pre clirici...* 

Ibid. p. 586: „nevoinţa lori nu taste 
alti ce-va fără numai ce a face şi a 
lipi cinstii preoţilorii bănuiale, batjo- 
curi, spurcăciuni şi ocără şi numai de 
aducer6 netocmiri şi valure...“ 

Ibid. p. 609: „fâmeile obrază deîn 
cele fără bănuială, adecă mumăni, su- 
rori şi mătuşi de tată sau de mumâ...« 

Ibid. p. 112: „nu o ştie adevărată 
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că, curvâşte, ce numai ce are aşa oare- 
ce bănuială...“ 

In Pravila lui Vasile Lupul, 1646, 
în loc de bănudlă se întrebuinţeză pre- 
tutindenea sinonimul prepus, de e- 
xemplu f. 35: 

„Un omi de va fi săraci, şi va în- 
c6pe a, cheltui bani mulţi, face pre- 
pusi cuniă să: fie furati...* 

pCela ce va avia în casa sa cinii 
bune ca acâlia de furtuşagi, face pre- 
pusii şi acesta cum să fie lu fu. 
ratii...& | 

„Cela ce-are putia_ face uni furtu- 
şagi ce va să să facă să] smintâsca 
să nu să facă, iarâ elu “1 lasă de să 
face, acesta face prepusti cum să fie 
cu ştiria lui acel furtuşagi...“ 

„Acâste prepusuri nu sămti nice 
„de o trbâ giudeţului, mai vărtos căndii 
vor fi înprotiva vre-unui om bunii şi 
vestitii de lucrure bune...“ 

Loculiuni: | | 
a av6 bănutlă = „soupţonner“ ; 
a da bănudlă =: pr6ter aux 

soupgons“ ; a da loc de bănuelă | 

om de bănutlă =,soupgonnable, su- 
jet ă caution“; 

a întra în bâănuelă — „6tre pris de 
soupgons“; 

a sc6te din bânuelă = „6carter les 
soupgous“.,., 

Radu Popescu, Cron. (Magaz. ist. IV 
p. 147): „A pomeni toate bunătăţile 
pre deplin căte avea Domuul, nu mă 
lasă obiceiul istoriei, pentru ca să nu 
daii bănuială de colachie, care rumă- 
neşte se chiamă ciocoinicie,..“ 

Crisov dela Mihaiu Racoviţă din 1742 
(Cond. Mss. a mănăstirii Vieroş No. 1 
p. 77, în Arch. Stat. din Buc): „Dar 

Necolae polcovnicul încă au mai răs- 

puns cumcă are bănuiaiă că, fiind la 
o vr6me toate scrisorile casei socru- 
său la sfânta mănăstire, să nu să fie 
luat cărţile lui de acestă moşie de că- 

  

    

  

tră călugări; care domniia-me, pentru 
bănuela lui ce are asupra călugărilor, 
aşa am hotărât... 

Legiuire Caragea, 1818, p. 57: „de 
laste om de bănuială, sau risipitoriu, 
sau de vieţuire urâtă, sau alt feliu 
încât şi cu chizăşie să nu fie vrâdnic...« 

I. Văcărescu p. 333: 

Zioa de astăzi ţi-a fost fatală: 
Ce'ţi fâcă soarta, n'a bănudlă!,. 

A. Pann, Erotocrit, II p. 42: 

Văzând că soțul ei foarte pironiţi ochi ? şi 
[ţinea 

Şi cu luare aminte pe păstoriţa privia, 
A întrat în bănuială că are amor cu ea... 

A. Odobescu, Scrieri t. 1 p. 170: 
„Un neincetat susur de tainică trădare 
îi şoptia la aud; mintea se muncia 
cu tot felul de bânueli...“ 

I. Crângă, Poveşti I p. 4: „Şi băr- 
batu-mieii, _Dumnegeii sâ'l ierte! nu s'a 
putut plânge că lam înșelat sai l-am 
risipit casa, deşi câte o dată erai bă- 
nuiele... 

Basmul „Voinicul cel fără tată“ (Is- 
pirescu, Legende p 127): „Zimbi Dina 
când audi şi vădu urcidrele ce'i dase 
Smeul. Nu dise insă nimic care să “1 
dea vr'o bănudlă...* 

„Poveste ţerănescă“ (ibid. p. 257): 
„Ca să te credem că tu ai facut o aşa, 
vitejiă, arată-ne vr'un semn, care să 
ne sc6tă din băută.“ 

Balada „llinuţa Sandului“ : 

Ci tu, soro, să'mi aşterni 

Lîngă tine la picidre 

In iatacu'ţi de culcare, 

Că'1 iatacul de fer6lă, 

Adăpost la bânusiă... 

(G. D. T., Poes. pop. 642). 

Balada „Tudorel“ :
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Tu ibovnic ță-at găsit 
Şi cu el te-al îndrăgit; 

Dar lasă c'ai nemerit! 

O să te puiu la 'ncereare 

Să mă scoţi din bănudlă.., 

Ubid. 674). - - 

Proverb: „Nu se pâte 

Mârte fără bănuelă 
Şi nuntă fără căâlă“. 

(A. Pann, HI, 113). 

Altul: 

Fii ia ori-ce în ferâlă, 

Nu da loc de bănutlă... 

(bid. 1, 168). 

v. 1 Bănat.— 
Prepus... 

1- Bânuesc. — Bănuire. — 

Bănutlnic.—v, Bănuicios. 

1-Bănuesc (bănui, bănuite), vb.; 
10. sotiptonrier, supp6fer, se douiter; 
25. prenâre en rhauvăise! “part, repro- 
cher, regretter, se repentir. La Laurian: 

Massim se găsesce numai primul sens, 
deşi sub-împărţit în două, fără ca a- 

câstă bifurcaţiune să fie tocmai de tre- 
buinţă : „Bânuesc = 10. a prepune, a 
presupune, a'și imagina, a crede: îmi 
bănuesc pe cine-va =—crea că ela făcut 
sau comis ce-va; pe tine îmi bănuesc 
că mi-ai furat caii; neavând un câsor- 
nic, îmi bănuiam că e forte tării ;— 
20. a suspecta, a teme: nu € bine să'ţi 
bănuesci fără cuvint muierea; cel cui 
s'a furat ce-va, bănuesce t6tă lumea...“ 
In Lexiconul Budan, din contra, ne 
întimpină numai sensul al doilea: „Bă- 
nuesc saii îmi bănuesc = îmi pare rei, 
doleo, me poenitet“. Luându-se, pe 
semne, după Lexiconul Budan, d. Dame 
(|, 118) se înșlă când afirmă că sen- 
sul al doilea „regretter, se repentir“ 

  

  

este propriii Transilvaniei, ca şi când 
ar fi necunoscut pe aiuri, pe când de 
fapt în România Dunărână ambele sen- 
suri sînt de o potrivă respândite în 

grafu şi "n texturi, Adevărul este că 
Românii trans-carpatini nu cunosc pri- 
mul sens, pe care nu'l are nici proto- 
tipul cel unguresc al cuvîntului. 

10. Bănuesc = „soupeonner“. 

"La Laurian-Massim aprâpe tâte exem- 
plele, cu o singură excepţiune, ni se 

presintă construite reflexiv: îmi bd- 

nuesc, ceea-ce este fârte exagerat, usul 

cel obicinuit fiind numai bănuesc. 

Pravila Mateiu Basarabi, 1652, p. 
252: „Cine se va vădi întru curvie,. 

măcarii de nu va eși de faţă, acela nu 
poate să o ia muiare, că Vai bănuită 

oamenii că au înblat cu insa, ca să 
nu se adeverâze bănuiala...“ 

Zapis din 1745 (Cond. Mss. a episc. 
Buzei t. Il p. 97, în Arch. Stat. din 

Buc.): „bănuind noi cumcă ne-ar fi mai 

rămas şi nouo moşie nevândută de 
părinţii noştrii. într'acest hotar al Păr- 
scovului, alunecăndu-ne după nişte ter- 
feloage de scrisori vechi, ne-am sculat 
cu toţii de am dat mare jaloba...“ 

|. Văcărescu, p. 852: 

Moşnegii cum mi-a 'mpărtăşit 

Ascunsa lor știință, 

Din număr ei am bănuit 

A Ielelor ființă... 

A. Pann, Erotocrit II p. 43: 

Deci dorind să'şi văz “soţul ce pasurl va 
- -. apuca, 

Şi ce urmare va, face, din somn când să 
[va scula, 

A mers înțrun loc d'oparte ş'in nisce frunze 

[Sa pus, 
Fără să o scie altul unde şi'n ce loc sa dus; 
Şi de multă nerăbdare inima ei se bătea, 
Până să se 'ncredinţeze despre care bănula...
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Gr. Alexandrescu, „Incă o di“ : 

Apoi daca] tei suflet Pam binuit vro dată, 
Dacă nemulţumirea "ml adesea te-a măhnit, 
E vremea de ter tare; vecia ne'mpăcată 
M8 chiamă: cerul ierta acelor ce-ai iubit... 

Delavrancea, Paraziţii p. 210: »îna- 
inte de a'i audi bine, le bănuiam ş6p- 
tele... 

Basmul „Lucâfărul de dioa“ (Ispi- 
rescu, Legende p. 385): „Busuioc, bă- 
nuind pe Siminoc că so fi îndrăgostit 
cu femeea lui, nu voi să! cr6dă când 
acesta îi mărturisi adevărul...« 

Satira poporană „Cucul“: - 

Cose ?n pat, câse ?n gherghef, 
Dar de cusut nare chef, 

Ci'mi ese-afară pe prag 

Să v6gă pe cin” i-e drag. 

Dac'o *ntrebi, dac'o cârtesci, 
Ea dice co bănuesci, 
Cu belea te pomenesci: 

Taci, bărbate 

Fermecate, | 
Nu le băga 'n samă tâte.. 

(G. D. 1., Poes. pop. 345). 

Cu sensul „soupgonner“, construc- 
ţiunea „a'şi bănui pe cine-va“ este 
rară şi e mai mult posesivă decât re- 
flexivă: „soupgonner quelquun des 
siens,. 

Radu Popescu, Cron. (Magaz. ist. IV 
p. 33): „nu socotia că aii venit bătaia 
lui Dumnezeii de le plăteşte după fap- 
tele lor, ci şi-aii bânuit pre o sora 
“măne-sii, mătuşa Doamnii, anume 0O- 
limbiada, călugăriţă de mulţi ani, că 
ea ar fi făcut fermece,..“ 

Dionisie Eclesiarhul, Cron. (Papiă, Te- 
saur II p. 178): „sai întors Turcii 
inapoi la oraş, şi bânuindu' şi pe boieri 
că ei aă pricinuit spaima lor, ai che- 
mat pe toţi boierii şi i-ait jurat să ţie 
credinţa cu ei...“ 

Construcţiunea cu dativul în.loc de 

BĂNUESC 
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acusativ pâte să aibă în aparenţă. sen- 
sul de „soupgonner“, în realitate însă, 
însemneză tot-d'a-una „prenâre en mau- 
vaise part“, ca, la Conachi, bună-dră, 
p. 224: 

„MB laud de frumuseţe, dar nu poţi să'mi 
[bănuescă, 

Căci le trag chiar dela tine, căci tu mă 
Îîmpodobeşti... 

II. Bănuesc „prendre en mauvaise 
part“. 

Biblia Şerban-vodă, 1688, Luc. XIII, 
„14: 

„„archisynago- 
gus, indignans 

quia sabbato cu- 

„mai marele 

sinagogului, bă- 

nuind căci o vin- 
decă sâmbăta I- rasset Jesus, di- 
sus, zicia... cebat... 
în contextul grecesc: dyavoxriiv. 

Tot aşa în Noul Testament dela 
Bălgrad din: 1648. 

In Biblia luf Bobb, 1795: „măniin- 
du-să căci o vindecasă Isus sâmbăţa... 

Biblia Şerban-vodă, Regn. 1, XVIII, 9: 
Şi era Saulă | Et erat Saul in- 

bânuindi pre Da. videns David 
vidă den zioa a: ab illa die et de- 
c6ia şi înnainte... inceps... 

în contextul grecesc: vrroflsrouevog. 
Mitropolitul Dosofteiu, Paremiar 1683, 

Dec. 17, f. 24 (Daniel, XII, 27): 
“ŞI deca audzâră „ut audierunt 

Vavilonianii, bă. Babylonii, indi g- 
nuiră foarte şi nati sunt vehe- 
să pornirâ asupra menter et con- 
împăratului... gregati adversus 

regem,.. 

Acelaşi, Synaxar 1683, Oct. 20, £. 
75 a: „nu divi, frate, nice bănui; gu- 
deţulă lui Dumnedzău iaste direptă, 
&ai poftită ai dobânditiă;..« 

Ibid. Oct. 9, f. 56 a: „Ce ţii, ne- 

vastâ? a ce nu laş să odihnâscă carii
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sânti aicia ? —iară ia răspunsă şi dzâsă,: 

"nu bănui dumneta asupra şiarbei tale, 

că mare doru-mi'i, cam avutii numai 

doi cuconi şi i-am îngropat astădz pre- 

amândoi... 

Îbid, Oct. 29, f. 94 a: „cu minuni 
şi cu miracuri i-au făcutuii fii luminii, 

pentr'aciaia, bănuindi Jidovii şi nepu- 

tând răbda îndrăzniria lui, cu grabnică 
şi fără viaste moarte Pau umorâti...“ 

Ion Neculce, Letop. Îl p. 371: „o- 
blicind Împăratul pentru Seremet căi 

este jale de fecior, tare i-ati bănuit şi 
Vai mustrat.,.* 

Tbid. p. 405: „Atunce şi Grigori 
Vodă, după ce aii venit la Iaşi din oaste, 

trimis'aii arzii de jalobă la Împărăţie 
pentru stricăciunea ce ai făcut Tătarii 

țării şi pentru boierii pribegi, ce sănt 

rude lui Mihai Vodă, cum aii făcut a- 
tăte amestecături la Tătari, fiind şi cu 

îndemnarea lui Mihai Vodă de sai fă. 
cut aceste. Deci Poarta ait bănuit tare 

lui Mihai Vodă... 

|. Crengă, Poveşti 1 p. 6: „Şi dacă 

Einachi se punea pe gene'i, ea îndată 

lua apă rece şişi spăla faţa, ca nu 

cum-va s'o vadă neadormita socră şi 
săi bănutscă,..* 

Ibid. p. 107: „epele erai ale lui, şi 
când le grijia, grijite erai, iară când 

nu, —n'avea, cine săi bănuescă..,“ 
Ibid. p. 223: „aşa a trebuit să se 

întămple şi n'a cui .bănui, pentru că, 

nui după cum gândesce omul, ci”i după 

cum vrea Domnul... ! 

Ibid. I p. 154: „Stăpâne, să nu bd- 

nuesci, da am să dic şi ei o vorbă: 
de ce nu te însori?...% 

Ib. p. 190: „Luminate crăişor, să nu 
bănuescă, dar nu te iuți așa de tare, 
că nu scil.de unde “ţi pote veni a- 

- giutor...“ 
In ultimele doue pasage, este de ob- 

servat restrictivul da sai dar în le- 

  

  

gătură cu „să nu bânuescă“. Tot aşa 
în următârele doue texturi: 

Doină din Arde: 

Frungă verde:acuma cresce, 

Iubesce, mândră, iubesce, 

Da iea sama ce iubesci, 

Nu: cum-va să bânuesci : 
Să nu iubesci- o. nălucă, 

S'o iubesci şi să se ducă... 

(Jarnik-Bărsanu, Trans. 251). 

Alta. : 

De lacrămi nu'mi bânuese, 

Da'mi bănuesc de obraz, 

Că'i de tînăr cu năcaz... 

, (Tribuna din Sibiii VI, p, 149). 

Doină din Moldova: 

Cucul dice, mierla dice: 

„Nu'ţi b6 banii, măi voinice!..“ 

Cucule, jivină rea, 

Nu purta de grija mea! 

Mieriuşcă, pasere sură, 

Nu'mi tot bănui din gură... 

(Aiex., Poes. pop. 2. 298). 

Învitare la nuntă: 

Pin” la pămînt m'oiu pleca 

Şi tot voue m'oiu ruga 

Să, veniţi 

De bine-voiti, - 

+ Însă să nu bănuigă?... 

(Albina Carpaţilor 1879, p. 300). 

Bănuesc „prendre en mauvaise part 
se construesce fârte des cu reflexivul 
dativ: îmi bănuesc. 

La Românii din Biharia: „îmi bă- 
nuesc=îmi pare ret“ (Conv, lit. 1887 
p. 1005). ! 

Psaltirea din Bălgrad, 1651, f. 92 a, 

resumatul psalmului L: „că'ş cunoaşte 
păcatele şi'ş bănuiaşte de iale...“ 

Mitropolitul Dosofteiu, Synaxar 16383, 
Dec. 10, f. 209 a: „prosticia mâncare 
acia ce mânca era plină de țânțari, a-
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ciasta o răbda trei ai încheiaţ, şi ne- 
mică n'au suspinatiă nice Ş'au bănuită... 

Ibid. f. 210 p: „dodeit nu o data 
sau de daori, ce 11 ai încheiaţii, şi nu 
Şau bânusț. 

Ibid. Oct. 26, f. s8b: „aciastia, de 
Vom dzâce cătră "'mpăratulă, ne tia- 
memiă să nus bănuiască pre svinţia 
ta, 

Același, Psaltirea, 1673 (ed. Bianu 
p. 276): 

Dumnedzăi stătu 'n zbori mare 
De Dumnedzăi, de domni tare, 
De'i mustrâ pentru &udiațe, 
Bănuindwş i schimbind fiaţe, 
Şi le grălaşte cu scrăpă,.. 

Ioan Canta, Letop. IILp. 154: peSă 
le dee [boierilor pribegi] giupănesele şi 
toată averea, cu laude despre Adăl. 
Gherei Sultan, că de nu le va da Gri- 
gorie Vodă giupănesele, apoi să nu'şi 
bănuescă,..« 

Doină din Ardsl: 

Busuioc cu fâia verde 
Drăguţul cu alta'mi şede ! 
Ş6gă şi prubuluâscă, 
Numai să nw'şi bănuâscă 
Nici piciorul n'oiu întinde 
Şi trei-patru mor cuprinde, . 
Nici afară n'otu eşi , 
Şi—geii—altul mi-otu găsi... 

(Jaraik-Bărsanu. Trans. 248), 

Alta: 

Augit'am audit 
Că mânâra sa logodit ; 
Las'o să se logodâscă, 
Numai să nu'și bănudscă... 

(Bibicescu, Trans. p. 291). 

Alta: 

Măgeran cu fir ciuntat, 
Văd bade că m'ai lăsat; 
Măgeran verde domnesc, 
Lasă-mă — nu'mi bănuesc... 

(Familia din Pesta 1884 p. 240).   

00 

Ca cei mai mulţi verbi cu sufixele 
-ăesc şi -uesc, bănuesc are o formă, 
pPoporană scurtată mai energică: bâ- 
nuău. 

Jipescu, Opincaru p. 61: „PB chip 
îţă jocă mereit suferinţili şi grijili, ca 
flăcăraea unde se bănuie de combră,..* 

Tbid. p. 156: „MB bate gându să bă- 
nuiu că ne'nşală ca pă copii şi ne papă 
bani...& 

V. Bânudlă, 

::Bănuesc (binuit, bânuire), vb. ; 
traiter avec quelqwun une affaire, ad- 
ministrer ou g6rer. 

În Dicţionarul Mss. bănăţân circa, 
1670 (Col. 1. Tr. 1883 p. 427) ne în- 
timpină: 
„Benuiesk = Doleo. 
»Bănuiesk=—Ago cum aliquo. Tracto. 

Curam gero“, 
Este grei a admite identitatea de 

origine a ambelor cuvinte. Primul eşte 
verbul cel obicinuit bănuesc „Tegretter“ 
din maghiarul bânni. A] doilea se deo- 
sebesce cu desăvirşire prin sens, apro- 
piându-se mai mult de ban „monnaie“, 
cu care lesne îl unesce asociaţiunea de 
idei: a, da şi a lua bani, a se îndelet- 
nici cu treburi bănesci, a face socoteli, 

v. 2:Ban, 

Bănuicis, -6să, adj.; 10. soupgon- 
neux; 20. suspect, sujet ă caution. 
Laurian-Massim: „Bănuicios= 10, aple- 
cat a bănui; 20. supus la bănuiret, 
Costinescu are forma: » Bănuincios = 

" bănuelnic, care bănuesce lesne, care 
se îndoesce despre ce-va, despre cine: 
va“, — printr'o falsă analogiă cu „pu- 
tincios“, care derivă din „Puţinţă“, pe 
când corespundătorul „bănuinţă* nu 
există. Numai prin sensul „Soupgon- 
neux“ bănuicios e sinonim cu bănui: 
tor, dar prin ambele sensuri cu bă. 
nuelnic.
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v. Bănuesc. 

Bănuincios.—vy. Bănuickos. 

Bănuire (plur. dănmri), s. f.; Pinfin. 

de bănuesc pris comme substantif: 

10. action de soupgonner; 20. action 

de regretter, de prendre en mauvaise 

part. Peste Carpaţi circulâză numai 
sensul al doilea. Lexicon Budan: „Bă- 
nuire= dolor, poenitudo“, 

Colindă din Bucovina: 

Când îşi aducea a-minte 

De traiul de mai "nainte, 

Plângea tot cu tănguire: 

Si cu mare bănuire 

De muia chiar petrile 

Vărsându'şi lacrimile... 

(Sbiera, Colinde p. 66). 

v. Bănuesc.— Bănudlă. 

Bănuit, -ă; le part. pass€ de bă- 

_nuesc pris comme adjectif; 10. soup- 
Gonn6; 20. meâcontent. 

Cu primul sens: 

Zilot, Stihuri (Tocilescu, Revista, V 

p. 845: 

Că mulţi ziceam: Manul Grecul, ba şi un- 
[chiu lui Ipsilant, 

Bănuit la, Turci urmeză, deci nu scapă de 

[gelat... 

A. Odobescu, Scrieri 1 p. 103: „A- 

cele strigăte, repeţite de mii de glasuri, 
porniră gl6tă cu volbură după piaţă 
şi toţi se răpediră la locaşele' bănuiţilor 
omorîtori,.. * 

Cu sensul al doilea: 
Doină din Bucovina: 

Nu fi, bade, cu bănat 
Că ţi-a fost plugul stricat! 

Nu fi, bade, bănuit 
Că ţi-e plugul hârbuit! 
Nu scit plugu'i hârbuit, 
Ori de cap eşti ameţit? 

  

  

Da de te ţii bănuit 
Că ţi-e plugul hârbuit, 

Să vii joi 

Pin' la noi... 

(Marian, Bucov. II, 43). 

v. Bănuesc. 

Bănuitor, -6re, adj ; soupconneux, 

ombrageux, jaloux.  Laurian-Massim: 

„ Bănuitor == care bânuesce, care e aple- 
cat a bănui“. 

“A. Pann, Moş-Albu Ip. 9: 

Deo fi, ziceam în sine'mi, vr'un om bă- 

(nuitor 

Şi cu arțag la peţiă, pătăios, -gâlcevitor, 

Cum va vede pe mine la miez-de-noapte 

[şezând 

Cu nevasta lui în casă, te miri ce i-o da 

(prin gând... 

A. Odobescu, Scrieri I p. 188: „Gre- 

cul bânuitor şi întăritat smulse pe 
bi6ta Ancuţă din zadarnicele îngrijiri 
ale jupâniţelor curtence...* 

Balada „Cucul şi turturica“ : 

Pentru dumnâta 
EU n'aş dice ba, 

Dar gic şi dic ba 

Pentru maica ta, 

"Căi bănuităre 

Şi fermecătâre: 
Ea "mi va bănui 
De te-oiu prâ Iubi... 

Doină din Ardsl: 

Duce-naş în lume, duce, 
Dragostea 6ră m'aduce; 

Duce-m'aş departe 'n ţâră, 

Dragostea m&ntârnă 6ră. 

Dragoste bănuitore, 

Rea copilă eşti sub s6re, 

Că ori-unde-a merge voi, 

Tu m&ntorni sr înapoil... 

(Pamilia din Pesta 1885 p. 91). 

v. DBănuesc. — Bănuickos.
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Bănulesci, s..m. pl.; t. de Gsogr.: 

ancien nom d'un village en Valachie. 
Astădi, judecând după dicţionarul lui 
Frundescu, nici o localitate în România 
nu se numesce Bânulesci, pluralul to. 
pic dela patronimicul Bănulescu, de- 
rivat el însuşi din numele personal 
Ban, articulat Banul. Ce s'a făcut 
dară cu vechiul sat Bânulesci din ju- 
deţul Buzeii, des în actele din epoca 
lui Mateiu Basaraba şi unde pe atunci 
se întrebuință nu o dată acel nume 
personal Ban? 

" Crisov din 1649 (Cond. Mss. a episc. 
Buz. t. If. 171): »--Şi Iar [au cum. 
părat] dela Cărnilg 1 loc din. Bânu- 
leşti drept 100 aspri gata, şi iar au 
cumpărat Nan dela Stănae fata Voi- 
nii un loc la fața Banului drept 140 
aspri „* 

Alt crisov din acelaşi an (ibid. f. 
189 b): „şi au fost mărturii la aceste 
cumpărători anume de acolo din saţ 
[Bănuleştă] Stanciul şi Fătul şi Moş şi 
Vlădan şi Mihai Şi Cărstiian şi Stroe 
şi Crăciun şi Drăguş şi Stoica şi Ba. 
nul...“ 

In secolul trecut Bănulesciy s'a pre- 
făcut în Bălunesci, bună-6ră întrun 
zapis din 1780 (ibid, f. 389): „Înaint6 
noastră avuse judecată egumenul Sa- 
moilă ot schit Alunişul cu Vasile ot 
Băluneşti sin Moisică pentru moşiia 
dela Băluneşti...« 

Tot aşa găsim Bălunesci în reper- 
toriul topografic al lui Foţino (Zor. . 
ZJanias ţ. LII p. 199): „Mrehovvtorut: 

In fine, în dilele nâstre Bănulescii 
prin Bălunesci sai metamorfosat, în 
Bălânesci, ca şi când ar deriva din 
Bălan, uitându-se cu totul oră-ce tradi- 
ţiune a vechiului nume. Este un mare 
sat moşnenesc, despre care d. B. Iorgu- 
lescu (Dicţ. geogr. Buz. p. 28) ne spune 
„In timp de invasiuni teritoriul acestei 
comune, mai cu samă valea Bă jenarilor 

şi Virful-stânei, ai servit multora, ca 
un sigur asil. Numele “pare a fi luat dela un Bălănescu, căci ne întimpină 
des numirile: Nucul Bălănescului, 
Tufele Bălănescului ete. 
Am adus într'adins acest specimen 

despre modul cum pâte să dispară un 
Vechiu nume topic, nu printr'o schim: 
bare propriă disă, ci printr'o treptată 
sărire saii înlocuire a câte un sunet, 
pînă ce te pomenesci la urma urmelor 
cu un nume radicalmente diferit, care 
pote să dea nascere chiar la o nouă 
legendă locală. 

v. %Ban, 

Bănulescu. — v. Bănulesci. 

Bănuţ (plur. bânuți), s. m.; petite 
monnaie. Laurian-Massim: » Bănuț = de- 
minutiv din ban, ban micuţ : bănufi 
de argint, de aramă, de aur ete.“ gi- 
nonim cu bănişor. 

A. Pann, Povestea vorbei III p. 75: 

Că stăpânul casei un bănuţ pierduse 
Şi slugile toate era de el puse: 
Uni! aşternutul scutura din case, 
Alţii cernea praful care”l măturase... 

Delavrancea, Vis Şi vistă p. 9: 
„Sc6se punga; se uita în ea; dar ce 
să v6dă? In loc de dimon, bănuţi de 
aur ce luminaă ca jerateculii. „« 

Ibid. p. 108: „Trânti căciula, arunca, 
zăbunul, scâse punga din sîn, o lărgi 
la gură Ş'o puse pe tarabă, Bănuţii de 
aur sclipiai par'c'ar fi fost vii,..« 

Balada „»Gheorghelaş“ : 

Şi câţi ani Pam tot slujit, 
Bănuţi mi-am agonisit, 
Avere mi-am întocmit,.. 

(6. D. T., Poes. pop. 395). 

Doină din Bucovina:
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Prungă verde de-un bănuj, 

Ce mi-e mie de-un drăguţ! 

Din cap când volu clătina, 

Şepts-opt mil-oiu căpăta... 

(Marian, Bucov. II, 155). 

„Ursita saii ursit Grea hotăresce sorta 
fie-cărui copil în cele trei dile dela nas- 
cere. Pentru aceea în n6ptea a treia 
pune moşa în -mijlocul casei, lîngă fe- 
meea, ce a născut, o mâ6să rotundă, pe 
ea aşterne o pândă curată, pe pânqă 
o azimă de pâine unsă cu miere de 
stup şi dasupra trei bănuţi în trei 
părţi înfipţă în azimă; mai pune pe 
m6să un păhar cu apă, puţină metasă, 
un fir de busuioc, o pereche de bete 
şi o bucată de pândă nouă...“ (R. Mi- 
chailenu, Mehedinţi, e. Vînju-mare), 

v. * Ban. — ! Bănişor. 

*Bănoţ (plur. bănuți), s. m.; t. de 
Zool.: germe de l'oeuf. Metaforă din 
bănuţ „petite monnaie€, 

S. F. Marian, Ornit. II p. 256: peiscând 
e să pună Guele sub cloşcă, atunci mai 
întâiu le cârcă în zarea luminei spre 
a ved6, cari sînt bune de pus şi cari 
nu. Cele ce aă dânuj în partea rotundă, 
şi nu sînt ciuruite, acelea sînt bune...« 

v. + Bănuj. 

Bănuţel. —v. Bănugi. — Bânuţei. 

Bănuțţi sati bănuței, s. m. pl.; t. 
de Botan.: 10. Bellis perennis, paque- 
rette; 2%. Buxus, buis. „Bellis peren- 
nis=fruşiţă, bănuţei, năsturei, 
îl6re-frumâsăt ( Barcianu, No- 
menclatura plantelor p. 9);.şi tot a- 
colo (p. 10): „Buxus sempervirens= 
bănuţei, merişor, cimişir“. Lexicon 
Budan: nBănupi saii bânuței — buxus 
semper virenst, 
Laurian-Massim : „Bânuji, o plantă 

ce stă tot-d'a-una verde, merişor, 
din causa formei frundelor plantei, cari 

  

  

sint mărunţele şi rotungidre ca nesce 
bani mititei. Bănuţă, cu aceiaşi în- 
semnare ca şi bănufi, plural din bă- 
nuţel, care, ca deminutiv din demi- 
nutivu) bănuţ, exprimă şi mai bine 
una din calităţile plantei, adecă - mici: 
mea, și rotundimea, frundelor ei, 

Doină din Ardei: 

Frundă verde şun bănuj, - 

As6ră mi-am. prins drăguţ; 
Dar Pam prins într*o cercare, 
Să vedem ce fire are... 

(Jarnik-Bărsanu, Trans. 66). 

Alta: 

Frungă verde sun bănuţ, 
Nu stă lumea 'ntrun drăguţ... 
Ba stă, dei, dacăi mândru! 
Frundă verde ş'o frăguţă, 
Nu stă lumea ?ntr:o drăguță... 

Ba stă, desi, dacă” mânâruţă 1... 

(Ibid. 405) 

Alta: 

Prungă verde trei pătace, 
Dis'a mândra că mi-a face 

O până de bănujei 

Prumosă ca ochii ei. 
Frungă verde de gutue, 
Fii am dis că nw'mi trebue 
Făr” până de măderan, 
Să ne mai jubim un an.., 

i (bid, 43). 

v 1 Bănuj. — 2 Bănuţei. 

1Bănuţei. —v. Bănugi. 

*Bănuţei, s. m. pl.; t. culin.: sorte 
de pâte. Un fel de tocmaci sat tă- 
ieţei. Mâncare ţerănâscă în Bănat: 
»Bânuţă, un aluat tăiat mărunt în 
quadrat, se fierbe în zamă de carne 
de vită“ (M. Juică, Grădiştea-mică). 

V. *Bănuţ. 

„*băr, 6l6ment l&xique constitutif
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du mot desbâr. în limba română sînt |! 
mai mulţi verbi, compuşi din prefixul 
romanic negativ dis. şi din câte o 
tulpină despărută din graiu. Așa sînt 
bună-6ră: 
desgurdese=dis-gurd.; 
desmierd=dis-merd.-; 
des-băr... | 
In desgurdese tulpina este înve- 

derat latinul gurdus „Prost, greotu“, 
de unde spaniolul gordo „TOS, 6pais, 
imbecile“ şi francesul gourd „perelus 
par le froid“. Românul desgurdesc 
corespunde perfect francesului dâgour- 
dir „redonner du mouvement.ă ce qui 
Stait engourdi“ (Littr6). 

In desmierd, pe care Cihac (II, 
495), printrun adevărat saltum mor- 
tale etimologic, îl trage din maghiarul 
gYyânyOritni „Q6lecter “, negativul 
dis- este urmat de latinul merda 
(fr. merde, span. mierda), însemnând 
literalmente pd6crotter“, a spăla şi a 
curăța, de gunoiu, cum face murmele cu 
copiii lor, mai ules la animale, la cari 
acestă acţiune este o adevărată des- 
mierâare. 

În desbâr însă, pe care Cihac (II, 
94) il încumetresce fără sfi6lă cu sla- 
vicul bratţi „prenâre“, ei nu gă- 
sesc nică o tulpină latină, care să co- 
respundă lui băr. De aceea prefer a 
crede că acest, verb este o simplă con- 
tracţiune din desbaier „dălierE. 

v. Baier. 

*Bâr sai bârrr sai bîrrr, interj.; 
t. pastor.: cri du berger qui conduit; 
et. dirige ses moutons. 

„.Bâr este o exclamaţiune ciobăn6scă, 
de ex.: bâr, țintato, la strungă! bâr, 
ciolo, innapoi! bâr, lae, bâr! bâr, bu. 
călae, bâr/.. ([. Simionescu, 'Tutova, 
c. Cărlomănesci). 

»Bârr, 6iă de acolea! sai: bârrea, 
Giă de acoleal! (învăţ. Miron, Tecuciu, 

      

  

  

C. Găicâna), unde interjecţiunea. este 
amplificată prin -a ca în „haida“ ete. 

„Când mînă oile, se dice: bârr,; la ca- 
pre: târr; la mâţă: hârr.,. pr.R, 
Popescu, Mehedinţi, c. Isverna). 

Satira poporană „Luptele Ţiganului“: 

Avea dada, avea, 

Avea o 6iă 

Lae 

Bucolae, 
Mânâră şi lânosă, 
Tare speri6să, 
Eu giceam: birrr / 
Ea făcea: hîrel,.. 

Ei —hap dă lână, 
Ea—hap 4% mână, 
Eu — hap dă barbă, 
Ea — hap dă 6rbă... 

(Marian, Satire p. 822). 

Interjecţiunea bâr n'are a face cu 
latinul belare, de unde op trage Lau- 
rian-Massim (Gloss. 60); cu tote ace- 
stea, pote să fie o onomatopeiă roma. 
nică, de vreme ce o găsim şi *n Oeci- 
dent: „Pour appeler les moutons. on 
leur dit: brrr! brrri! Rozoy-en-Brie 
(Seine-et-Marne), communiqu6 par M. 
Leclerc; brrr! brrr! tal! ta-ă,! 
Suisse romande, Blavignac ; beri-beri! 
ou berou-berou! languedocien, A- 
zais“ (Rolland, Faune popul. V, 128). 

Să se observe tot-o-dată că din ace- 
lași grup fonetic s'a născut însuşi nu- 
mele Giei în albanesul berr, pe care 
Gustav Meyer (Alb. Wtb. 27, 83) îl 
alăturâză pe deo parte cu berr, bar- 
bero în mai multe dialecte italiene, 
iar pe de alta cu numele albanes al 
ciobanului: „bari, wahrscheinlich altes 
Hirtenwort und mit berr zu ver: 
binden€, 

V. Cid. — Bărdesc. 

1*2:Bărăc. —y, 1:2Barac. 

Bărăcă (plur. bărace), s. f.; brouil-
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lard €pais, gel6e blanche, givre. Le- 
xicon Budan: „Băracă == negură, grâsă, 
nebula crassa, item pruina“. Este un 
deminutiv din bară „loc băltos“, cu 
aplicaţiunea noţiunii de - umedâlă Ia 
atmosferă, 

v. Bară. — Bărdciă. 

Bărăgă.—v. Barangă. 

*Bărân, s. m; t. milit.: ancienne 
machine de siâge pour battre les mu- 
railles. 

v. Bărdnesc. 

Bărăngă.-—v. Barangă. 

"Bărăt, s. n.; privilăge, brevet. Din 
turcul berat „diplome“. Prin bărat 
se înțelegea la noi crisovul, dat 
unui individ saik unei asociaţiuni, însă 
nu de Domnul ţerei, ci de Porta Oto- 
mană, 

Miron Costin, Letop. I p. 217: „să 
scâtă uric de Domnie neschimbată în 
zilele lui, care uric în limba, lor (Tur- 
cilor] se chiamă berat...“ 

Constantin Căpitanul, Cron. (Magaz. 
ist. II, 14): „Intracest an şa înnoit 
Duca-ve;dă Domnia de al treilea an, 
după, cum era obiceiul, aducăndu'i caf- 
tanul Lascarache Roset şi cu un agă 
mare, înaintea, căruia i-ai eşit Domnul 
cu boiarii, eu slujitorimea, aducăndu'l 
cu cinste în Bucureşti, şi îmbrăcănă 
caftanul după ce ai citit baratul de 
Domnie, ait dat cu 12 tunuri. .« 

Enache Cogălnicânu, Letop. III, p. 
251: „Ear cănd ai fost vineri Mart în 
3, s'a pogorit la Împăratul la Eali- 
kioşk, triimeţind de aiă rădicat pe Con: 
stantin-vodă şi Pai adus la Kiuntruk, 
şi pe Linţul l'aii dus înaintea Împăra- 
tului; şi fiind că avea băratul, el vă. 
dând pe Împăratul sii scos băratul, 
care îndată ai apucat şi Paii dat la 

  

  

Împăratul, şi acolo unde îl cetia, ai 
făcut cu măna...* 

v. Turc. 

*Bărât (plur. băraţi), s. m.; prâtre 
ou moine catholique. Şăinenu, Semas, 
p. 37: „Preotul catolic se numesce în 
Bucuresci barat din ungarul barât 
(călugăr) dela paleo-slavicul brat 
(frate), de unde Băriţia, numele 
bisericei catolice din Bucuresci...* 

Nu numai în Bucurescă, ci şi pe. 

aiură în România preuţii catolici pur- 
tai numele de bărafi, de unde şi. nu- 
mele satului Băraţii în Moldova, în 
care „se află o biserică catolică forte 
veche“ (Ort. Racoviţa, Dicţ, geogr. 
Bacâu p. 116). 

Crisov dela Constantin Mavrocordat, 
1742 (Cond. Mss a mănăstirii Nucetul 
f. 50b, cfr. ibid. f. 54): „să aibă a 
luar6 sfânta mânăstire tot vinăriciul 
domnesc den d6lul Topolovânilor după 
val6. Glămbocslului dela tot omul câţi 
vor av6 vii într'acest d6l al Topolov- 
nilor pre moşiia sfintei mânăstire, afară 
„den viile Băraţilor cele vechi ce sânt; 
ertate de alţi răposaţi Domni mai 
de 'nainte vreme...“ 

A. Odobescu, Scrieri Ip. 101: „Tâtă 
obştea cuvi6să, muieri şi bărbaţi, as- 
culta căntârile latinesc ale băratuluă 
şi resunetul măreț al organului...* 

v. Bărateş. — Bărăţiă. 

Bărătă (plur. bărdp), s. f.; beret, 
toque de laine ou de feutre. Din ita. 
lianul beretta, cuvintul a ajuns la 
Români prin turcul barata „bonnet 
long de drap rouge que portaient les 
bostangis“ (Şain6nu). 

Enachi Cogălnicânu, Letop. III, p. 
225: p... şi sosind (lordache Spatarul) 
în laşi, ai conăcit în curtea Domne- 
scă la cămară, prinzănd trebele cu mare 
tărie şi nebăgatoriu în samă, pân şi
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ciuhodari cu bărăă îşi făcusă, care 
acest lucru altă dată n'aii mai fost ca 
să facă alt; boier, făr de Domnie şi 
Beizedele, măndrie peste samă...“ | 

Gheorgachi Logofăt, Letop. III p. 
315: „... şi vănătorii ce se făcuse pănă 
la 100 de oameni în 2 steguri, şi 
Roșii ce se făcuse iar pănă la 100 de 
oameni, carii se purta în haine roşii şi 
în. bărăți Arnăuţăşti...« 
v. Turc, 

Bărăteş, s.m.; ami. Prieten. Din 
maghiarul barât „ami“. Cuvintul ne 
întimpină numai în Dicţionarul Mss. 
bănăţân circa 1670 (Col. |. Tr. 1883 
p. 426): „Băratesh. Amicust, 

v. 2Bărat, 

_Bărăţi, n. pr. top.—v. 2Bărat. 

Bâră, n: pr. pers... m. Vom: începe 
prin a reproduce următârele texturi, 
luate numai din Condica manuseriptă 
a episcopiei Buzei (în Arch. Stat. din 
Buc.): 

Zapis muntenesc circa 1690 (Cond. 
Mss. a episc. Buz. t. II f. 36): „Adecă 
eu Vişa şi Rada, fetele Bărăi feciorul 
Cărstei Dănculescul, făcut'am zapisul 
nostru...“ 

Zapis din 1712 (t. III f. 35): „Adecă ei 
Ngoe diiaconul sin Ion Bărăscul da- 

tam zapisul mieu la sfănta, episcopie din 

Buzău și la cinstită măna sfinţii sale 
părintelui kir Ioasaf episcupul Buzău- 

lui, precum să să ştie că eu dea m6 

bună voe şi de nimen silit am închi- 

nat sfintei episcopii schitul nostru dela 
Prejma în moşiia, Cislului, care schit 
laste fâcut din temelie din moşu-mieu 
popa Băra şi de Iosif fiiu-său,..* 

Zapis din 1673 (ibid. t. 1 f. 304): 
„Adecă au Stoian cu fămâia me Bărcă 
şi cu feciorii miei...“ 

  

    

Zapis din 1762 (ibid. t. [II f. 168) : 
„care loc mi lau dăruit şi mie călugă. 
riţa Băroae...“ 

Aşa dară din numele personal Bâră 
se formă patranimicul Bărăscu Şi. 
femininul Băroae = nevesta sai vă- 
duva lui Bâră, pe lingă care există și 
0. formă femesscă deminutivă Barcă. 

O localitate din judeţul Roman se 
numesce Bârca și tot aşa se chiamă 
o altă localitate în Ilfov. 

La Macedo-româpi Bârcă se între: 
buinţâză ca nume bărbătesc (1, Cara- 
giani). a 

Din patronimicul plural Bărăsci 
mai multe sate pârtă acest nume: în 
Olt, în Argeş, în Sucâva, în Rimnic- 
Sărat, în Buzei, în Putna. 

Prin -ilă, sufix favorit al numilor 
bărbătesci : personale, Bâră se ampli- 
fică în Bărilă. Numele cel mirenese 
al nemuritorului mitropolit Dosofteiu 
era Dimitrie Bărilă, iar după numile 
de botez ale: părinţilor sei: „Leontart 
Și „Misira“ (A. I. R., 1, 118), se vede 
că dinşii nu erai Moldoveni de baştină, 
ci nesce Macedo-români stabiliţi în Mol- 
dova, unde fiiul lor a ajuns apoi un 
adevărat; lucfăr de credinţă şi de 
sciință, 

Cu vocalism scădut, Bâră şi Bă. 
rilă devin Bere şi Berilă. Ambele 
aceste forme ne întimpină, între altele, 
într'un crisov dela Mihaiu Vitâzul din 
1594 (Tocilescu, Rev. t. II p, 311). 

Deja între anii 1222 —28, sub tzarul 
serbesc Stefan, sînt menţionaţi întrun 
crisov al acestuia trei Români, fie-care 
cu numele Berilă: „ace Baachn us- 
TO ChMO Asan ckH UpPRKRH, HAEHA cH 
corn... Aaniua, Bepnac, Hkru... Anna, 
AcBpnw, Bepuac... Bephac, Alupour, 
Reaknn...“ (Miklosich, Monum. Serbicu, 
p. 12, 183), alăturia cu cari figureză 
acolo numi românesci ca: Bucur, Bulă, 
Dedul, Singur etc.
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Din Berilă numele patronimic Be: 
rilescu şi numele topic Berilesci. 

Zapis din 1690 (Cond. Mss. a mănă- 
stirii Snagov, f. 93, în Areh. Stat. din 

Buc.): „şi din Berileşti „Stoica biv 
vel agă“, care iscălesce apoi: „Stoica 
agă Berilescul.“ 

Forma săduiă Beră nu e rată în 

nomehclatura. vechilor familii boieresci 
din ArGâl (Puşcariu, Date istorice t. 
II passim); aşa: - 
Bera de Margina la 1437; 

Bera de Mundra la 1600; 
Bera de Livadia la 1640; 
Bera de Venicze la 1667... 

Dela scâdutul Bere sai Beră vine 
patronimicul Berescu şi topicul Be- 
resci în loc de Bărăscu şi Bără.- 
sci. Locaiităţi cu nume Beresci sînt 

numer6se : în Bacâi, în Covurluiu, în 
Putna, în laşi, în Dorohoiu, în Argeş, 
în Dolj, în Gorj, în Mehedinţi, pe lingă . 

cari Berâsca în Prahova, în Argeș, 
in laşi, în Vasluiu (Frundescu). 

Deminutivul Berică în zapisul 
muntenesc din 1627 (Doc. Rom. Il No. 

140 în Arch. Stat. din Buc): „az 
Berica logofăt...“ 

Corelativ deminutivului feminin Bâ,r- 

că, pe care Pam vădut mai sus, cu 

acelaş sufix primar -c- este format nu- 

mele bărbătesc Bârc sai Berc, de 

unde printr'o sufixaţiune secundară, 
Bârciu, Berciu, Bârce sau Berce. 
Dintre Românii din Ard: Bercse 
de Bikszâd la 1500, Bercse de Hât- 
bik la 1615, Barcesi de „Alba-lulia 
la 1631, Barcsan etc. (Puşcariu, l. 
C.). În România, numele personal Ber- 
via întrun crisov din 1573 (Cuv. q. 
bătr. 1 p. 252), într'an zapis muntenesc 
din 1696 (ib. 152), întrun zapis moldo- 
venesc din 1656 (A. 1. R. III p. 233) etc.; 
apoi satul Bercioiu în Argeş, sutul 
Bărcide în Putna, pirâul Bărcesci 
etc., făra a mai vorbi despre intensi- 

BÂRĂ 
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ay 
vul Bărcan, cărui îi reservâm un 

loc deosebit. 

- Din forma Bărilă se nasce prin 

desmierdare numele personal Bârle 

cu patronimicul: Bărlescu, de unde 
topicul Bărlesci în Buzei, în Su- 
câva, în laşi, în Gorj, iar una şi ace- 
iaşi localitate din Romanați se dice 

Bărăsci şi Bărluiu, acâstă din urmă 
formă fiind un augmentativ din Bârle. 

Din forma scădută Berle prin pa- 

tronimicul Berlescu a eşit topicul 
Berlesci: în Ialomiţa, în Vâlcea, în 
Gorj, în Braila (Frundescu). 

Bărle sai Berle e des :: Româ- 
ni de peste Carpaţi: Barle la 1471, 

Barla de Karansebes la 1537, Barla 

de Diagomirfalva la 1663, Berla de 
Karansebes la 1594, Berle de Kis- 

Buny la 1666 etc. (Puşcariu, |. c.). 
Prin sufixele onomastice -oe şi -ae, 

fârte obicinuite la Români, se formeză 
Băroe saii Beroe şi Bărae sai Be- 

rae. Beroe se găsesce în secolul XIV 

în Serbia printre Românii cei mulţi 

de acolo din acea epocă:  Bepore (Mi- 
Klosich, Monum. Serbica, p. 97, 123), 
lar Bărae, mai sufixându-se prin -ac, 

a produs curiosa formă Bărăiac, 

după cum se numesce o localitate în 

Mehedinţi (Frundescu), şi întrun za. 

pis moldovenesc din 1697 (Conq. Mss. 

a episc. Huşi t. Vf. 79 b, în Arch, 

Stat. din Buc.): „şi la tocmala nâstră, 

Sau tămplat şi oameni buni anume 
Bărăiacul egumenul de Căpriiana...« 

In fine, din Bâră prin sufixul de- 

minutival -ac s'a format numele 

personal Bărac, conservat în topi- 

cul Bărăcesci din Prahova (Frun- 
descu); apoi o formă scădută Bărag, 
din care intensivul Bărăgan ne în- 
timipină ea nume personal la Olteni 
înti”un crisov dela Radu-vodă Mihnea 
din 1615 (Con. Mss.a, mănastirii Hu- 
rezu f.410a, în Arch. Stat. din Buc.):
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„de-aciia în lacul cu crucâ, la puţul 
lui Bărăgan“. A 

Astfel numele personal Bâră, lăsând 
la o parte formele cele patronimice şi 

topice, se ramifică în: 
Beră, 
Bere, 

Berică, 

Bârc, 
Berc, 

* Bârcă, 

 Bâreiu, 

Berciu, 

Berce, 

Băreioiu, 

Bercioiu, 

Bărilă, 
Berilă, 

Bârle, 

Berle, 

Barluiu, 

Băroe, 

Beroe, 
Bărae, 

Berae, 

Bărăiac, 
Bărac, 

Bărag, 

Bărăgan... 

Marea respândire a lui Bâră la Ro- 
mâni este cu atât mai interesantă, cu 

cât originea lui remâne -problematică. 

MorosSkin' (Oraganckiii muenoeroBr, p. 

31) pune pe Bără (hnpn) şi Bârcă 
(Bnpnko) între numi slavice, dar sin- 

_gurul exemplu pe care ] aduce este 

„luat din aşa numitul Sinodic al tza- 
rului Boris, o făntână bulgară plină 
de numi curat românesci: Albul, Ba- 

„de, Balaciu, Barbul, Bucur 

ete. Ori-ce ar fi, numai slavic Bâră 

nu este. | 

Ar pute să fie un nume de origine 

căobânâscă în legătură cu interjecțiu- 
nea bâr şi cu verbul bărăesc, care 

însemn6ză a bălbăi sai a borborosi. 

  

  

v: 2:Bâr. — Bărdesc. — Bărcam,.. 

Bărăbar, adj. invar.; 6ga!, de com- 

pagnie, daccord. Un provincialism din 
Bânat, din serbul Bapagap „in diner Li: 

nie“, de unde Eapagapenje „das Gehen in 
gleicher Linie“, Bapagapnrnee „sich in 
gleiche Linie stellen“, pe cari Serbii, 

la rîndul lor, le-ai luat din perso-tur- 
cul barabar „ensemble, parallăle“. 

„Bărăbar = de o potrivi sai 
asemenea; a bărâbări = aa, ase- 

m&na, a se împăca unii cu alţii; bără- 

bărit = împăcat, doi sai mai mulţi“ 
($. Liuba, Bânat, c.. Maidan). 

v. t-Zurc. 

Bărăbăresc 

  

Bărăbărire /.—v. Bărdbar. 

  

Bărăbărit 

Bârăc.—y. Buree. 

Bărăciă (plur. bărăcii), s. f.; petite 
flaque. „Bărăciă sai bolbochiţă 

numesce poporul o micuță adunătură 
„de apă, în care se scaldă rațele și gâ- 

scele. Bărăcia e facută de Gmeni în- 
tr'adins. Tot bărăcă se numesc şi mic- 

şorele bolbochiţe ce se văd pe drum 

sai prin alte locuri în urma unei pioi 
sdravene“ (D. Basilescu, Prahova, c. 

Drajna-de-sus). 
“Cuvintul, ca nume proprii -al unui 

loc apos, ne înţimpină deja în crisovul 
dela Mihnea-vodă din 1589, (Cond. Mss. 

a episc. Buz. t. II p. 135, în Arch. 

Stat. din Buc.): „ca săi fie un vad 
de moară ce se numeşte Bărăcie...“ 

Este şi mai interesant de a se găsi 
acest cuvînt în dialectul macedo-român: 

„una bărică, una băricie = mic 
heleşteii“ (I. Caragiani). 

Bărăciă este format prin sufixul
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colectival -iă din 'b ărac, deminutiv 
dela bară, „terrain bourbeuz“. Din bă- 
rac, printr'un alt sufix, vine forma arde- 
len6scă bărăciune: „Bărăciune se 
dice lao apă stătută, împuţită, de ex.: 
nu lăsa să beie jitele din bărăciun e; 
sai: tătă diua am băut şi io bără.- 
ciune d'aceia, că nui p'acolo nici 
fântână, nici isvor, numai apă acea 
cu bărăciune“ (|. Reteganu). 

v. Bară, 

Bărăciune.—v. Bărăciă, 

Bărăesc (bărâst, bărăire), vb.; 10, 
crier en conduisant leg moutons; 90, 
chuchoter, parler indistinctement. Din 
interjecţiunea bâr prin sufixul onoma- 
topoetic -ăesc. 

- Laurian-Massim: „Bărăire = a mina 
oile, a le face să msrgă strigându-le 
bâr. 

Lexicon Budan: „bărăesc = oves aq 
mulctam compello; bărăit= compul- 
sio ovium ad mulctam“, 

Descântec din Bucovina; 

De-a fi cu văduvă grasă, 
De-a îi cu fată frumâsă, 
Cu dinsa să nu grăâscă, 
Să nu bâriscă, 
La mine să se pornâscă..., 

unde d. S. F. Marian (Vrăji p. 15) ob. 
servă: „Sub verbul a bîrâs se înţelege 
aici atâta cât a borborosi sui a 'şopti, 
adecă a vorbi ce-va pe sub nas ca să 
nu'l poţi înţelege ce vorbesce. Iar Ver. - 
bul acesta este format dela adverbul 
bir, cu care îndatinză Românii de 
pretutindenea a, chema ovile€, 

v. 2:Bâr. 

Bărăgân.—v. Baragan. 

Bărăire | 
„fe —YV. Bărdesc, 

Bărăit | 

Bărăiâc. —y. pâră. 

  

  
  

Do N n ln 

1-Bărănesc (bărdnit, bărânire), vb.; 
tendre ardemment vers quelque chose. 
»Bărănesc după, ce- -vVa=năzuesc, mă 
bat; aliquid inhio, avide adpeto, alicui 
rei avide studeo; etwas sehnlich ver- 
langen, nach otwas streben, sich nach 
etwas sehnen“, 

Numai în Lexiconul Budan sensul 
cuvîntului e explicat destul de bine. 
La Pontbriant se incepe deja încurcă- 
tura: „bărânesc=soupiter aprăs, dăsirer 
ardemment, envier, convoite : De a- 
semenea la Cihac: „bărânesc =attendre, 
desirer quelque chose“. Acâstă incur- 
cătură mai cresce apoi la 4. Dame: 
„bărănesc = attendre, dâsirer quelque 
chose, envier, convoiter, bougonner, 
grommeler“. 

Nici o dată bărănesc nu însemnâză 
pattendre“. Nici o dată „bougonner, 
grommeler“. Nici o dată „d&sirer, sou- 
pirer apres, envier, convoitert, de Gră-ce 
tote acestea nu exprimă o mişcare ex- 
ternă, şi anume violentă sai împe- 
tuosă. De aceea chiar la Laurian-Mas- 
sim: „bărănesc==a, dori forte, a umbla 
cu gura, căscată după ce-va, ai curge 
balele după ce-va“ nu este exact, căcă 
„dorinţa“, fie ea cât de „forte“, nu este 
o mişcare externă, iar „gura căscată“ 
şi „curge balele“ nu indică ae loc VIo- 
lenţă saii impetuositate. O altă greşelă, 
la Laurian-Massim este de a crede că 
bărănesc se întrebuinţză numai în Ar- 
d6I, pe când în realitate cuvintul cir- 
cul6ză mai cu samă în Moldova. 

Costachi Conachi, p. 280: 

Deci, patimile'ţi măs6ră, omule, şi le slă- 

lbesce, 
Dacă cătră fericire i inima ta bărănesce, 
Căci a le opri pornirea într”o drâptă mă: 

[surare 
Ti a asculta, pe minte şi 'nţelepciunea cea 

| mare... 

I. Crâagă, Stan Păţitul (Conv. lit,
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1787 p. 25): „pote că tu 8i bărdni a- 
tunci să'mi iei sufletul din mine, ori 

mai scii eii ce dracul ţi-a veni în cap 
să ceri!...* 

Exemple comunicate de d. A. Naum: 

„ai bărânit cu toţii asupră'i=— vaii 
aruncat repede asupra lui...“ 

„bărănesce merei, şi vei isbuti...“ 

Cuvîntul mare a face cu italianul: 

baronare, care nici nu există, ci pare 

a fi în Lexiconul Budan o simplă gre- 

Ş6lă de tipar în loc de bramare; 

mare a face nică cu maghiarul vârni 

pattenare“ (Cihac), dar și mai puţin cu 
bărăesc şicu baile (Laurian-Massim), 

ci este o forte interesantă remăşiţă 

din vechea, terminologiă ostăşescă a 
Românilor. 

La împresurarea, şi baterea cetăților, 

pînă la întroducerea relativ modernă 
a tunurilor, arma cea mai puternică 
era o unâltă numită la vechii Greci 
„xotos“, iar la Romani „aries“, adecă 

„berbec“, fiind-că ea consista, dintr'un 

lemn gros şi lung, în capul căruia fi- 

gură o bucată de fer în formă de cap 

de berbec: ostașii ţinând în mâni a- 

câstă unâltă, se aruncau impetuos şi 

cu capul berbecului isbiaii şi doboraii 

zidul cetăţii. 

Slavonesce berbecul se dice Bapan, 

şi tot aşa se numia și unâlta cea de 

asediii. Ca termen ostăşesc, polonul 
baranu cată să fi pătruns în secolul 

XIV la Moldoveni, de unde a despărut 

apoi când acea unâită incetase de a 

mai fi întrebuințată, dar a despărut 

lăsând Românilor în graiu verbul bă- 
rdinesc, literalmente: a se repedi furios 

cu băranul pentru a atinge sai aisbi 

ce-va. Tot aşa lătinesce din sinonimul 
„aries“ se formase verbul „arietare“ 
cu un sens apropiat de al nostru băd- 

rănesc, iar substantivul „arietatio“ ne 
întimpină în medio-latina, bună-6ră: 

  

  

„dum portas robustissima arietatione 
concutere tenderent“ (Du Cange). 

Este de constatat că Românii lua: 

seră dela Slavi pe băran numai cu 

sensul de „bslier comme machine de 

guerre“, căci pentru sensul de „bâlier 
comme gros. billot servant ă enfoncer 
des pieux“, care slavonesce se chiamă 
de asemenea Bapanm, noi am păstrat 
pe vechiul latin „aries“: „ariâte=o u- 
n6ltă de bătut pari“ în Lexiconul Budan. 

v. 2 Arete: — Berbece. 

* 2: Bărănesc (bărănit, bărânire), vb.; 

t. milit.: lancer contre une forteresse 

la machine de guerre nommâe -bâlier. 

v, -+ Bărănesc. 

Bărănire | 

„,—vYv. Bărănese, 

Bărănit | 

Bărânţă.— v. Boranţă. 

Bărătăt,-ă, adj. ; d6cret6, predestine, 

fatal. Ursit. Menit. 

Cun6scem de o cam dată acest cu- 
vint numai din Dolj. „Bărătat = desti- 

nat, De ex.: aşa e. bărătat omul să 

muncâscă şi pămîntul să facă bucate“ 

(N. P. Guran, Craiova). 

Intru cât turcul berat, de unde ro- 
mânul bărat şi neo-grecul uraedze, 

însemn6ză „dâcret, privilâge“, de aci 

verbul bărătez „dâcreter, privilegier“, 
de unde apoi forma participială bd- 

rătat. 

v. Turc, 

Bărătăesc (bărdtâil, bărătâire) sui 

bărăţesc (bărăzit, bărăţire), vb.; vo: 
cif6rer, outrager en paroles. 

Balada „Badea“:
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Tu nainte să te duci, 
Drumul drept să nu apuci; 
Eu în urmă am să viii 

Tot răcnind, 
Bărătăind 

Şi din pistâle trăsnind... 

(Tara-nouă, 1885 p. 225, 226). 

Colindă, din Dobrogea : 

Tot strigând 

Şi bărăţina, 

Striga tare 

"n gura mare... 

(Burada, Călăt. 52). 

Balada „Dobrişan“ tot de acolo: 

Mihnea-vodă că dormia, 
Şi apoi mi se trezia, 
El pe slugi le bărăția, 
Şi din guraşa grăia... 

(Ibid. 186). 

unde editorul explică în notă pe dâră 
fesc prin ocărese. 

Forma bărătăese, eu sufixul onoma- 
„ topoetic -ăesc,' vine W'a-dreptul din 
termenul latin ostăşese baritus, stri- 
găt de r&sbolu, pe lingă care Romanii 

"mai aveai cuvîntul barritus „răcner 
de elefant“, doue vorbe identice prin 
sunet, şi atât de asemănate prin sens, 
încât; era, peste putinţă ca graiul po- 
poran să nu fi ajuns a le privi ca o 
singură vorbă. Se crede că pe baritus 
Romanii îl împrumutaseră, dela Ger- 
mani; fie; noue ne ajunge a, scj că a- 
cest împrumut avusese loc înainte de 
formațiunea, naţionalităţii române, la 
care cuvintul a trecut ca o moştenire 
curat romană. 

Forma, posteriră bărdţesc, cu acelaşi 
înțeles fundamental, se rapârtă, cătră 
bărătăesc ca „tăresc“ cătră ptărăesc“, 
Perdend elementul cel onomatopoetic 
-ăesc, ea pe deo parte a căpătat o 
nuanţă de sens mai puţin frequenta- 

46,948. III, 

  

  

tivă, iar pe de alta a devenit mai pu. 
ţin energică, ast-tel că în texturile de 
mai” sus bărdtdesc se asociază, cu rîc- 
nesc, pe când lui bărăjesc îi cores- 
punde strig şi chiar numai ocăresc. 

Este forte interesant dea urmări în 
limba românâscă asemenea remâşițe 
ale vechilor termeni ostăşesci, fie ele 
latine, fie barbare. 

La Laurian-Massim (Dicţ. [, 119) ne 
întimpină o a treia formă a aceluiaşi 
cuvînt, anume: „Băretare, baret, 
băretat=—a'şi vărsa focul în vorbe, a 
nu mai tăcâ din gură, a blăstăma când 
pentru una, când pentru alta: muierea, 
asta nu face .decât baretă totă Qiua; 
baretă bărbatul, baretă copiii, ba- 
retă argaţii, baretă tâtă lumea; de 
„băretatul ei toță avem să luăm lu: 
mea în cap“. Laurian-Massim propun 
derivaţiunea, dint”un prototip latin „ba- 
litare, sberare continuă, ca formă ite- 
rativă din balare = sberare“, Este în- 
vederat că e mult mai aprope _itera.- 
tivul barrito Gin verbul latin barrio 
prăenesc“, ceea ce ne readuce la eti- 
mologia cea ostăşâscă de mai sus. 

V. Atârn. — Bălaur. — Bărănesc. — Me- 
rindă. — Tăbăresc... ” 

Bărâtuiu (bărătuit, bărătuire) sat 
bărâștuiu (bărăştust, bărăştuire), vb. ; 
1%. se faire passage, passer ă travers; 
20. solliciter. Cu ambele sale sensuri, 
cuvîntul ne e cunoscut numai din Ardsl, 

pÂ bărătui =a resbate la tîrg când 
se tocmesce marfa“ (R, Simu, Trans. 
e. Orlat). 

La Moţii din Arăgl: „bdărătue sati 
bărăştue = umblă, trage nădejde Ia, 
ce-va“ (Frâncu-Candrea, Munţii apuseni 
p. 98; cfr. Poişâra din Sibiu, 1886 
p. 4). 

Etimologia = ? 

Bărăţiă, s. f.; 6glise catholique. Mai 

36
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în specie, acest cuvînt se întrebuinţeză 
despre biserica franciscană din Bucu- 
resci; în genere însă, ori-ce biserică de 

rit catolic este o bărdţiă, cuvîntul de- 
rivând din bărat „prâtre catholique“. 
Este o greşâlă, când reposatul Dimitrie 
Berindeiu (Revista română, I, 621) dice: 
„Am vorbit de âificultăţile ce întimpi: 
nară catolicii în cercările lor de, aşi 

stabili .o biserică în Bucuresci; în fine, 
prin stăruința ambasadorilor austriacă, 
preotul catolic obţinu dela Pârtă un 

înadins berat. Ac6sta făcu ca poporul 
să'l numescă preotul cu beratul, sait 

prin abreviaţiune beratul, iar biseri- 
cei lui să'i dică Băraţid“, 

Astfel graiul românesc posedi pen: 
tru noţiunea de „temple“ . următârea, 
diferenţiare de termeni: ; 

biserică „temple orthodoxe“; 
bărăţiă „temple catholique“ ; 
capişte „temple armânien“ ; 
havră „temple juif“ ; 

giamiă „temple musulman“... 
v. 1: Bărat. — Bucuresă. 

Bărbânţă. —v. Bărbunc. 

"-Bărbăt (plur. bărbaţi), s. m.; 10. 

homme, mâle; 20. mari, 6poux. In pri- 

mul sens, bâărba în antitesă cu 

femeiă sai (muie în sensul al 
doilea, cu s6ţă saii nevâstă. In am- 

bele sensuri corespunde perfect adjec- 

tivului latin barbatus „bărbos“, de 
“unde italianul barbato, spano-portu- 

gesul barbado, provenţalul barbat. 

Insuşirea de a ave saii dea put6să 

aibă barbă este ce-va care dela cea 

de'ntâju vedere deosebesce pe bărbat 
de femeiă sati de muiere. De aceea, 
un copil, deşi de sex masculin, adecă 
de partea bărbătâscă, totuşi nu este 
încă bărbat. De aceea răşi unui spân 
i se pote dice că nu e bărbat. Acestă 
însuşire însă fiind caracteristică numai 

  

  

la om, saii mai bine dicend numai la 
o mare parte a omenirii, de vreme ce 
şi "ntre 6meni există nâmuri fără barbă, 
—este curios că Neo-grecii din latinul 
barbatus ai făcut pe al lor fagfBros 
„animal non châtr6“ şi faofdrov &40- 
Yov „cheval 'amblier“, ceea ce n'are a 
face de loc cu noţiunea, de barbă. Cu 
acelaşi sens dela Neo-greci la Albanesi 
varvat (G. Meyer). Este învederat că 
Neo-grecii n'a luat cuvîntul 4'a- -dreptul 
din latina, care nu duce la o asocia. 
tiune de idei cu „animal non châtr6“, 
ci Pai împrumutat; dintro altă limbă, 
în care se operase deja, anume în pri- 
vinţa omenirii, trecerea sensului de 
pbărbos“ la, „sex cu barbă“, de unde 
apoi „sex masculin în genere“, iar prin 
urmare fagfdros este un curat romă- 
nism în neo-grâca, 

Afară de limba română, în tote cele- 
lalte dialecte romanice latinul bar- 
batus, mai adesea un tip poporan 
barbutus, a conservat. pretutindenea, 
întrun mod exclusiv înţelesul cel [i- 
teral al adjectivului „bărbos“, fără a, 
se substantivă ca, sinonim cu al nostru 
bărbat „homme, mâle“. Acâstă diver- 
ginţă între limba română şi între su- 
rorilei din Occident dă nascere la o 
cercetare despre causa fenomenului. 

In timpul colonisării Daciei, după 
cum se pote constata pe bas-relievu- 
rile Columnei Traiane, toţi legionarii ro- 
mani erai raşi şi numai Q6ră în cetele 
cele auxiliare, compuse din barbari, se 
văd Gmeni bărboși; Dacii însă toţi pur- 
tai barbă, adecă erai barbati în totă 
puterea cuvîntului, Cu chipul acesta, 
înainte de cucerirea romană nantrn a 
femeiă, indigenă n. . - 
într'o strinsă legă 
sex masculin, astf. 
bărbat mi se part pi 
ducere latină a ui 

părute din graiu.
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Un admirabil specimen de asemenea 
dacisme travestite lătinesce este cuvin- 
tul nostru omuşor „luette, uvule, 
noeud de la gorge“. Ca înfăţişare ma- 
terială, cine 6re se pâte îndoi că acest 
omuşor este un deminutiv din om, 
adecă din latinul homo? Şi totuşi ca 
fond, el n'are absolut nemic lătinesc, 
fiind o asociaţiune de idei dacică, mai 
corect daco-tracică, pe care noi o re- 
găsim întocmai în sinonimul albanes 
nieridh, deminutiv dela nier „om“, dar 
nicăiri în cele-lalte limbi: 

lătinesce uvula „struguşari, 
spaniolesce campanilla „clopoțel“, 
nemțesce Zăpfchen „dopuşor“, 
Tusesce azer „limbuţă“ etc. 
Pentru omuşor=nieridh parale- 

lismul româno-albanes este decisiv (Cuv. 
d. batr., Suplem. (1880) p. LXĂVI; 
cf. G. Meyer, Etym. Wtb. (1891) p. 
318). Pentru dărbaț, de o cam dată, 
ne lipsesce un termen de comparaţiune; 
dar faptul e absolut de aceiaşi natură, 
Şi este forte important de a urmări în 
limba, română asemenea dacisme mas: 
cate. 

I. Bărbat „homme, mâle“. > 
Laurian-Massim : „opusul muierii 

în genere prin sex; de ex.: numărul 
bărbaţilor născuţi este aprope egal cu 
al muierilort. 

Mai trebui adăogat că, în şfera sexu- 
lui bărbătesc, bărbat este opus copi- 
lului sai: —după cum se dice în graiul 
Vechiu—co conului, de ex.: nu mai 
eşti copil şi ţi-a venit timpul să te 
porţi ca un bărbat. 

Adesea în loc de bărbut se dice om, 
mai ales la singular, de ex.: am vădut 
un om şi doue”femei. Rar se aude la 
plural. Nu se dice: am vEdut doi 6- 
meni şi 0 femeii, ci: doi bărbaţi şi 
o femeiă, —căci în pluralul „Gmeni“ se 
cuprind ambele sexuri. 
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Codicele Voroneţian circa, 1500, Act, 
Ap. XXII, 1: 

Bărbaţi fraţi 
şi părinţi, ascul- 
taţi... 

Ibid. XXV, 14: 

Uîn bărbatu, 
gice, oare-carele 
fuglu iaste lăsatu 
de Filicu.., 

Ibid. XXIII, 27: 
Bărbatul ace- 

sta priînsu de Iu- - 
dei... 

Viri fratres et 
patres, audite... 

„„dicens: Vir 
quidam est de- 
relictus a Felice 
vinctus.., 

Virum hune 
comprehensum a 
Judaeis...   unde în Biblia, Şerban-vodă, 1688: „pre 

acesta o mii fiindi prinsi de Jidovi,..« 
Ibid., XXV, 17: 
„.„dzişu se a- 

ducă bărbatul... 
unde la Şerban-vodă : 
aducă omului...“ 

Ibid. XXIV, 5: 
„aflămu acestu 

bărbatu pierdză.- 
toriu, 

„.jussi adduci 
virum.., 
„porunciiu să să 

« + invenimus 
hunc hominem 
pestiferum.., 

unde la Şerban-vodă : „aflândii pre o- 
mulii acesta...“ 

Coresi, 1577, ps. V, 7: 

Bărbată cruntă 
Şi hitlâni nu a- 
gonisâște  Dom- 
nului... 

Ibid. XXXIX, 5: 

Ferecati . băr. 

bati, ce iaste nu- 

mele Domnului 

upovăire lui... 

Ibid. LXXIX, 18: 

Fie mâna ta 
spre bărbat de- 

Tepta ta, 

Virum san. 

guinum et dolo- 
sum abominabi- 

tur Domină3— 

Beatus vir cu- 
jus est nomen 
Domini spes e- 
jus... 

Fiat manus tua, 

super virum 

dexzterae tuae..,
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Ibid. XCL, 7: 

Bărbat fără 

mente nu cunoa- 

şte... 

Vir imprudens 
non cognoscet.., 

la Silvestru, 1651: „omuli nebuni 
nu cunoaşte... 

Ibid. CXXXIX, 12: 

Părbatii lim- | 
putii--nu” derâge- | 
se în pământi ; | 

bărbatulhi  nede- 

repti rău văneză, | 
în putredire... 

Vir linguosus 

non dirigetur su- 

per terram ; vi- 

rum injustum 

mala venabuntur 

in interitum... 

Noul Testament din Belgrad, 1648, 
Matth. XIV, 21: 

„era bărbaj ca 

la cinci mie, fără 
muieri şi co: 

coni... 

Ibid. XIX, 4: 

„„fâcătoriul au 

făcut dintăi bar- 

batul şi muiare. 

Ibid. Marc. X, 6: 

„bărbatul, şi 

nuiar6 i-au fă-" 

atii Dumnezău...   
: Ibid. Luc,, I, 27: 

„„Să va scula 
la giudeţi cu băr- 

baţii rudei ace- |. 

ştiia şi "i va o: 

săndi pre ei... 

„..„.fuit nume- 

rus quinque mil- 

lia virorum, 

exceptis mulieri- 

bus et parvulis... 

„Qui fecit, ho- 
minem ab initio, 

masculum 

et feminan, fecit 

eos.., 

„Masculum 

et feminam fecit 

eos Deus... 

„„Surget in ju: 

dicio cum viris 

generationis hu- 

jus, et condem- 

nabit illos,,, 

Ibid. XXIII, 49-50: 

Sta tot, cunos- 
cuţii lui departe 
şi muierile ca- 
rele venise după   

Stabant autem 

omnes noii ejus 

a longe, et mu: 

lieres quae secu- 

    

  

el deîn Galilea, 
văzănd acest. A. 

tunc€ iaca ună 

bărbat anume 1o- 

sifi, sfetnicii... 

Ibid. io. [, 30: 

„„.după mine 
vine uni bărbat, 
carele înnainte 
mi e pus... 

a 94 
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Galilaea, haec vi- 
dentes. Et ecce 

vir nomine Jo: 

seph, qui erat 
decurio... 

„.post me ve. 

nit vir qui ante 

me factus est. 

Ibid. Act. Ap. 1, 10: 
„„Jaca doi băr. 

baț stătură în- 

naint€ lori... 

Ibid. VIII, 27: 
...Şi iaca un 

bărbată  Arapi 

famăn,.. 

Ibid. XVII, 19; 

Şi multi deîn- 
tr'ânşi crezurâ, şi 

dein muerile 
Grecilor câle de 

frunte, şi bărbaţi 

nu puținei... 

„Ibid, XXII, 4: 

„„„legăndi şi 
dăndi în temniţ, 
bărbații şi mu.- 
eri... 

Ibid. Ep. Jac. 1, 8: 

Că bărbatul 
cu inimă, îndoită 

neaşezatu e... 
  

Ibid. Paul. Corinth. 

Cănd era co- 
con, ca coconul 

grăia, ca coconulă 

  

„„„ecce duo viri 

adstiterunt juxzta 
illos... 

a.et ecce vir 

Aethiops, eunu- 
chus,,. 

Et mulţi qui- 

dem crediderunt, 
ex eis, et mulie- 

rum gentilium ho- 

nestarum, et vi- 

ri non pauci... 

.«. alligans 
tradens in cusi 

dias viros 

mulieres... 

Vir duplex 

nimo inconst: - 

est... 

XIII, 11: 

Cum essem ] 

vulus, loque 

ut parvulus, -



ADDENDA 
(VEDI ADDENDA DUPĂ PAG, 2224). 

(Cu steluța în cap sint indicate comunicaţianile din partea d-lui Aursliii Candrea) 

Abitir. 

La col6na 88, după rîndul 28, a se intercala: 

Balada „Mizilic-craiu“ : 

Atunci Mizilie-craju 

In casă că mi'şi întra, 

Şi din gură cuvinta;: . 

— Ce e gi6za lupului, 

Mai abitir a îrnpbratului.., 

(Ţara-nouă 1887 p, 252). 

Acătare, 

La col6na 133, după rîndul 43, a se intercala: 

* Forma amplificată acătărilea (= a.- 

cătare-le-a) cu însemnarea de „bon, ex- 
cellent, exquis“, mai circulsză în Mol- 
dova. | 

Contemporanul V, sem. 1, 29: 
p-«Somnul ce'l pălia merei nu'i părea 
acătărilea....« 

Ibid. VII, sem. 1, 290: „...după Irina 

ceia nu” nicl-o-dată borşul acătărilea...« 

Ibid. 466: „...da ce să nu fie un lucru 
acătărilea ?...* 

  

Ibid. sem. II, 6: „...aşa li se cade, 
că de-i femeia acătărilea, o ucid...« 

Aci. 

La colna 172, după rîndul 36, a se intercala: 

* Pe lingă idiotismul „cât p'acit, 
mai avem în românesce şi reduplicatul 
„p'aci-p'aci“ cu aceiaşi însemnare de 
„peu s'en fautt, 

Ispirescu, Legende 12: „Şoimulenul 
mei, pentru care p'aci-p'aci era să'mi 
pierd vi6ţa pînă Pam dobândit, a 'm- 
bătrânit şi el...% 

Aci... aci, cu însemnarea francezului 
„tantot... tantâti : 

De la Vrancea, Sultinica 237: „Hai 
să spunem ghicitori, dise Doroftei care 
începuse a cânta, legănând capul, cam 
fără voie, aci p'un umăr, aci pe cel- 
lalt,..« | 

Crângă, Scrieri II 65: „...ţiina la u- 
rechi câte o lespegidră fierbinte dela 
s6re, cu argint printr'însele, şi aci să- 
Tiam întrun picior, aci în celalalt, aci 
plecam capul la drâpta şi la stânga...“
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Acolisesc, 

La colâna 200, după rindul 4, a se intercala: 

Este curios că gratul prefăcea pe a. 
colisesc în ocolisesc printi”o etimologiă 
poporană dela ocolesc, adecă a se lega, 
de cine-va nu d'a-dreptul, ci pe încun- 
giurate. Aşa întrun crisov dela Duca- 
vodă din 1681 (Melchisedec, Chron. Ro- 
man. I, 309). „s'au fost ocolisind Bazga, 
şi Apostol Beţivul de locul svintei e- 
piscopii fără ispravă şi cu mare nă- 
paste...“ 

La colâna 214, după rindul din urmă, a se in- 
tercala : 

Acrâiu, -6iă, adj.; trăs aigrelet. Se 
întrebuinţză în graiul Românilor din 
Selagiu (Tribuna din Sibiii, VII, 333). 
Fiind compus din acru prin sufixul 
cel intensiv -otu (==1at. -oneus), a- 
croiu este mai mult decât acriii. 

V. Acriă, 

Adăvăsesc. 

La col6na 291, după rîndul 34, a se intercala: 

Intr'o a patra formă, la Moţii din 
Ard, s'a perdut nu numai a, dar şi 
d a trecut înt: „a tăvăsi=a prăpădi, 
de ex.: tâte vitele mi s'or fdvăsit = 
tâte vitele mi s'a prăpădit« (Prâncu- 
Candrea, Rotacismul p. 62), 

La col6na 306, după rîndul 18, a se intercala: 

* *Ademenit,-ă, le part, pass6 d'a.- 
demenesc pris comme substantit : 
action d'attirer, sâduction. 

Conv. lit. XX p. 137: „ar fi dus, 
sărmanele, mult şi bine dorui ademe- 

  

    

XX 

mitului, căci el, berbantul, în totă vi6ţa, 
n'a ademenit decât o singură, femeiă...& 

V. Ademenesc. 

Adiiu. 

La col6na 345, după rîndul 6, a se intercala: 

La Moţii din Ardel forma, „a aduiat 
a păstrat mai cu samă sensul latinului 
„adire blandis verbis“ din Plaut, căci 
ea însemneză în genere „a mângăia“ 
(Frâncu-Canărea, Rotacismul p. 48). 

La colna 384, înainte de rîndul 1, a se in- 
tercala: - 

Aduiu.—v. Adu. 

La col6na 457, după rîndul 4, a se intercala: 

Aft. —y. Aht. 

Agăţare. 

La col6na 494, în rîndul 9, a se adăoga: 

Acest cuvînt însă are sensul maj 
propriii de „aceroc“. Costinescu : pA- 
găţătură = sfişiitură la haină apucân- 
du-se sai prindându-se de ce-va; lucrul 
de care își rupe cine-va haina agățand:o“, 

La col6na 494, după rindul 25, a se intercala:: 

Agăţător, -6re, subst. et adj.; grim- 
pant, qui s'accroche. Costinescu: „4 
gățător = care se urcă, seagăţă prin 
ajutorul labelor, unghiilor“. Se dice şi 
despre unele vegetale, Iedera, şi viţa 
sint plante agățătore, al cărora, luger 
fiind prâ-slab, caută să se burice în 
sus agăţându-se prin cârcee de alte 
plante saii rădemători. Scaiul şi căp- 
tălanul sînt de asemenea agăţătore, deşi
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ei nu se suiă,“ci se agaţă prin go- 
gOşele lor de lucruri de alături. 

Substantivul feminin agățătore (plur. 

agățători) însemn6ză o unâltă cu cule 
saă cu cârlige sat cu cângi, făcută 
într'adins pentru agăţat pe ea haine, 
rufe, provisiuni sai altele, 

V. Agâţ. — Cărceiu. — Căvlig... 

Agăţătâre.—v. Agăţător. 

Aht. 

La col6na 548, după rîndul 2, a se intercala: 

Pe lîngă aât, se mai aude pe alocuri 
şi aft, 

Doină din Bucovina : 

Inimă — pămînt şi lut — 
Multe afturi le-am avut, 
Afturi grele cu durere, 
Mândră fără măngăiere.., 

(Marian, Ornit, I, 37). 

Ajtedeu. 

La col6na 609, după rîndul 2, a se intercala : 

In loc de ajtegeă se aude une-ori 
ajte-diua, o formă nu mai puţin inte- 
resantă. 

Trifulescu (Lumina pentru toţi, 1886 
p. 415): „Din gura sătencelor române 
la țesutul pândei: 

„Marița, o sătencă, se duse la vecina, 
sa I6na, şi găsind'o ţesând 'la pândă, 
îi dise după obiceiu: Ajte-diua, su- 
rată I6nă! | 

„16na respunse : Ţum-tale, surată 
Mariţo...* 

* 

La col6na 609, după rindul 10, a se intercala : 

Ajtegiua.—v. Ajtedeii. 

  

    

    

Alagea. 

La col6na 670, după rîndul 41, a se intercala: 

P. Ispirescu, Sn6ve p. 77: „Ce să, 
facă el ca să 6să d'acolo? Să întrebe 
nu'i venia la socotelă, ca. să nu paţă 
vro alagea,..* 

Altiţă. 

La colna 778, în rindul 30, după cuvîntul 
<din» a se adăoga: 

primitivul „lătiţă, de unde prin îm- 
prumut medieval dela Români vine 

1-Alde. 

La colâna 784, după rindul 40, a se intercala: 

Pe lingă moldovenescul Aldomir 
se mai pâte adăoga muntenescul A |- 
dimir în crisovul lui Alexanăru-vodă, 
Mircea din 1575 (Mănăstirea Cozia pach. 
XXIV No. 2, în Arch. Stat. din Buc.): 
„NoRSnu Gronka wunn$ $ GT8Aunna wm 
TAAnNAMUHp MECTO 34 BEHHOr gag. 

Este forte interesant de a regăsi a- 
cest nume Aldomir sai Aldimir, sub 
forma Oldamur, la un principe . al 
Cumanilor, pe care cronica, maghiară îl 
menţion6ză sub anul 1282: »„Oldamur 
Dux Cumaniae“ (Chron. Budense ed. 
Podhradezky p. 207; Katona, Hişt. criţ, 
Arpad. t. VI p. 866). Nu cum-va va 
fi fost Român? 

v. Băvlad. 

La col6na 792, după rîndul 22, a se intercala: 

Aldimir, n. pr. m.—v. 1 Alde. 
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La col6na 793, după rîndul 16, a se intercala : 

Aldur.—v. Aldan şi Addenda la t. 
II şi III. 

Alăman. 

La col6na 871, după rîndul 24, a se intercala; 

Intun crisov dela Vlad-vodă din 
1510 (Mănăstirea Câmpulung No. 2, în 
Arch. Stat. din Buc.) se menționâză 
un Alăman (Slamman8) mare buclucaş, 
care, după ce deduse fiicei sale Maria 
satul Stănescii drept zestre, se încerca 
apoi cu orice preţ a “şi relua moşia, 
mergând cu judecata pînă la Domniă. 

Dintr'un crisov dela Petraşcu-vodă 
din 1561, relativ la acelaşi sat. Stă- 
nesci (No. 9 ibid.), se vede că numele 
Alăman era fârte obicinuit pe acolo, ast- 
fel că pe atunci un Alăman se judeca 
cu doi popi, pe al cărora tată Radu îl 
desmoștenise bunicul lor numit de ase- 
menea Alăman, şi] desmoştenise anume 
fiind că, era bătăuş. 

Alunat. 

La colâna 948, după rîndul 2, a se intercala: 

* Alăturea cu forma participială alu- 
nat, se aude în Moldova și verbul 
alunez „6carquiller les yeux, ouvrir 
de grands yeux“. 

” Contemporanul, VII, 467: „Ochii îi 
erai rătăciţi şi alunaii ce-va a încru- 
cişat...“ 

Ibid. 469: „Când se mai potoli risul, 
începu a îndesa şi a da din cap, alu- 
nând ochii...“ 

Ib. 470: ,... tot suflă un scrum în- 
chipuit dela capătul de ţigară cel stins 
de trei câsuri, plâcă urechea înspre 
femeiă şi alun6ză ochii cumplit...“ 
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Alună. 

La col6na 952, în rîndul 17, după calona» 
a se adăoga: 

„ sai mai bine allona, cu li], fără 
care nu s'ar explica 7 în românul 
alună, şi 

La col6na 955, la capăt, înainte de «1: Alunică>, 
a se intercala : 

Alunez.— v. Alunat. 

Anghelina. 

La col6na 1199, după rîndul 42, a se intercala: 

” Intro ghicitâre din Bucovina des- 
pre „Cloşca şi Uliul“ (Marian, Ornit. 
I, 124), Cloşca pârtă epitetul de An- 
gheluşă: 

Angheluşa ferbe pere, 

Tandalie vine şi cere; 
Angheluşa nu se "ndură, 
Tandalic vine şi fură... 

La col6na 1293, după rindul X7, a se intercala: 

Apărâe (plur. apărâ)), s. f.; beau- 
coup d'eau verse par ter'e. O intere- 
santă fusiune poporană din apă şi din 
pluralul părae dela „părti“, ljteral- 
mente a fuce să se umple casa de 
părae. 

I. Crângă, Poveşti 1 p. 65: 
pe Şi tornă el totă apa cea din fân- 

tână pe jăratec, pînă ce stinge focul 
de tot şi se răcoresce cuptioriul; ba 
încă face şi-o apărae prin casă, de s'a 
îndrăcit de ciudă hirca dela bucătăriă...“ 

v. Apă. — Păriă,
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Arbure. 

La col6na 1435, în rîndul 17, a se adăoga: 

Este ciudat că d. I. Bogdan (Vechile 

cronice p. 121 nota) confundă pe hat- 
manul Copaciu cu hatmanul Arbure, 
făcând din aminidoi un singur perso- 
nagiu. Tot la d. 1. Bogdan (ibid. p. 157, 

207) ni se pare a fi greşită în Cronica, 
lui Macarie-lectura următorului pasa- 
giu : „Mnzoya5, Bexurr 0y60 canoM5 po- 
Mou; e Ap6anacs“, pe care'l traduce: 
„Mihul, boer mare, Arbănaş de 
n6m“. Era, hatmanul Mihu Arbure, iar 
nică decum Arbănaş. 

Argea. 

La colâna 1577, în rîndul 14, după punct a se 

intercala : 

Cihac ar mai fi putut adăoga că gre- 
cul doyais:os „jugum textorium“ 
(Passow, Carmina p. 602) a trecut şi 
la Albanest. Astfel întrun cântec al- 
banes din Sicilia: 

Moră, bilie,-'nd'argali... 

Bre, fâtă, care şegi la resboiu... 

(Camarda, Append. al Gramm. p. 86). 

ŞI totuşi n'are a face cu românul 
argea. 

Arnică. 

La col6na 1720, după rîndul 31, a se intercala: 

"A se lovi cu capul de arnice, este 
o locuţiune proverbială, prin care se 
exprimă neplăcerile unei lungi căl&- 
torie,. 

„Eh, că destul te-ai chinuit tu pînă 
acum, luând dslurile în pept şi lovin- 
du-te cu capul de arnice...“ (Tribuna, 
din Sibi, VIL, 18). 

  

  

Asan. 

La col6na 1798, după rîndul 41, a se intercala: 

Despre Constantin Asani Cilibiul vor- 

besce sub anul 1621 Miron Costin, 
Letop. 1 p. 264: „aşezasă în gănâul 

seii Alexandru Vodă numai să omoare 

pre o samă de boieri, ales pre Vasilie 

Lupul Vornicul şi pre Cehan Vornicul 
şi pre Savin Hatmanul şi pre Buhuş 

Visternicul şi pre Ureche Spatariul. 

Costin era mazil la ţâră; ce ori să "] 
tragă în partea sa Alexandru Vodă, 
ori alt gănd avea, ăl chemasără la 

curte şi "i dară Hătmăniea. Ce văzănd 

Costin lucrul îngroşet între domnie şi 
între sfat de gănduri spurcate şi foarte 

rele, şi-au lat zioa bună pre căte-va 
zile şi ai eşit la ţâră. Iară celoralalţi 

bojeri toate gândurile lui Alexandru 

Vodă ai descoperit Costantin Aseni, 
om de casa lui Alexandru Vodă...“ 

Este probabil că toemai cu acest 

Alexandru-vodă, crescut grecesce în 
Stambul, se va fi întrodus: în Moldova 

n6mul Asanilor. 

La col6na 1824, după rîndul 36, a se intercala: 

* Ascundiș (plur. ascungişuri), s.n.; 
cachette. Sinonim cu ascunssre. 

Basmul „Fata de împărat cu stea în 
frunte“ (Convorbiri literare XX, 404): 
„Colo tărgiii, mai câtră miedul nopţii, 
eşi şi fata lui Verde-Impărat cu îngă- 
duinţa, mai marelui curţii împărătesci, 
şi în ascundişul ei de mai nainte se 
îmbrăcă cu haina cea minunată de dia- 
mant,,.* 

V. AScunsore. — îş. 

Astruc. 

La col6na 1910, după rindul 31, a se intercala: 

* Considerând forma românâscă a-
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parte, i-am put admite un -prototip 
latin abstruco în loc de adstruco. 
La 'Tertullian, adv. Marc. 4, 27, se ci- 
tesce: „...negat lucernam abstru- 
endam, sed confirmat super candela. 
brum proponendam“, unde abstruo 
însemnâză „a ascunde“ (v. W oiflin, 
Arch. f. lat. Lexik. VI, 568). Precum 
din „apo“, „batuo“, „mando“, sait fă. 
cut „apuco“, „battuco“, „manduco“ 
(v. la cuvîntul Apuc), tot aşa din ab- 
struo s'a putut face abstruco, apoi 
astruco cu perderea lui b ca în pA8- 
cund = abscondo“. Dela a „ascunde“ 
mortul pînă la a „îngropa“ nu eo 
mare depărtare. 

-aş. 

L-a colSna 1959, după rîndul 18, a se intercala: 

Registrul armatei căzăcesci în 1649 
(Peecra poăcea Banopoxckaro, Moscva, 
1875) este plin de Români, cari îşi fă- 
ceait aşa dicând o şcâlă militară prin- 
tre Căzaci. Nu e de mirare dară că ne 
întimpină acolo o mulțime de numi 
personale cu sufixul -aşcu: Fedora- 

  

a ai 

şco (p. 101, 160), Dumitraşco (p. 165, 
169), Petraşco (p. 165, 176), Romaşco 
(p. 196), Ionaşco (p. 336) etc., cari nu 
sînt de loc căzăcesci, 

Dintre acestea, este mai ales inte- 
resantă forma Romaşcu. 

Atîrn. 

La col6na 2062 după rîndul 19, a se intercala;: 

* Cu acelaşi sens tirnă în balada 
„Corbea“: 

Şi 'şi avea Corbea, 'şi-avea 
O căță cu nume Dulfa, 

De bătrână ce ara, 

Păr pe dînsa nu avea; 
Avea culcuş într”o tirnă 
Şi "nvălişul dintr'o lână... 

(Biblioteca Familiei, anul T-iă, p. 39%), 

La col6na 2140, după rîndul 20, a se intercala : 

Auşbiu. | | 
„—vV. 2 Bănat. 

Auşoniu. | 

  

Strat şi substrat. 

La pag. XX din întroducerea la tomul II, după rîndul 16, a se intercala: 

Asupra acestul punct trebui să atragem atențiunea cu tot-dinadinsul, căci ştrengari sciinţifici al-de d. Oblak dela, Gratz (Archiv făr slav. Philologie) s'aii şi grăbit, deja a ne acusa de ignoranță, „Unwissenheit“, fiind-că cutegdarăm a pune la o parte fonetica cea proto-slavică Şi am insistat în casul de faţă numai asupra foneticelor slavice dialectale posteridre. D. Oblak n'a trecut încă peste vrista de a crede că tot ce sboră se mănâncă, adecă tot ce se găsesce în manualuri este sacro.- sfint. Manualurile cele cunoscute lui, le-am cunoscut şi noi, şi cine Gre nu le cunâsce! Dar ceea ce scim noi şi ceea ce n'a venit timpul
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să scie şi d. Oblak, este că tote foneticele din lume ai câte o 
cronologiă propriă fie-căriia. In acest mod, ca să vorbim pedagogicesce, 
aşa ca să ne potă înţelege chiar d. Oblak, fonetica limbei z a avut în 
cursul istoriei sale peri6da a, peridda, b şi peri6da c. Dacă în peridda, 
b s'a diferențiat. din limba z un dialect Gre-care z, fonetica, acestui dia- 
lect z are a face numai şi numai cu fonetica peri6dei d a limbei z, 
nică de cum cu peri6da a. Linguişti al-de d. Oblak îşi inchipuesc a fi 
grozavi, când compară, bună ră, graiul țigănesc d'a-dreptul cu sanscrita 
saii cu vedica, în loc de a se mărgini cu vre-un dialect pracrit, după 
cum 0 cere bunul simţ. 

  

Babalic. 

La colâna 2254, după rindul 21, a se intercala;: 

In cronica lui Dionisie Eclesiarhul 
(Papiii, Tesaur, II p. 190— 95), babalic 
are sensul de venerabil, însă când 
vorbesc Turcii între dînşii, de ex.: 
++. 8 început a se sfătui cu el, 

fiind om bătrân şi vestit la resbâie ; 
după altele i-au dis: babalic, să punem 
tr6ba în lucrare...“ 

n. al scris Căpitan-paşa lui Lei- 
paşa pitac: Multă sănătate şi dragoste 
măriei tale babalic...“ 

  

La colâna 2282, după rîndul 26, a se intercala: 

Bâbeș, n. pr.; ţ. de Gâogr.: nom 
d'une montagne. Frundescu : „» Babeş, 
munte şi stână în judeţul Prahova, 
plaiul Telsjen, aprope de hotar, cu 1000 
pog6ne pădure“. Acâstă, localitate este 
interesantă prin următorul crisov dela, 
Mateiu-vodă Basaraba din 1644 (Cona. 
Mss. a mănăstirii Snâgov, f. 65, în 
Arch. Stat. din Buc.): pe. Să ia ce va 
fi venitul dupre la stănele boerâşti 
dupre munţii sfintei mănăstiri Sn6go- 
vului ce să chiamă Gărbova şi dela 
Floriu şi dela Radila şi dela Babeşul 
şi dela Zângă, cum au fost Şi mai de 

  
    

"nainte pre l6ge bătrănă, pentru 
că am miluit domniia m6 cu tot ve- 
nitul acestor munţă de pre stănele bo- 
er6ști să fie sfintei mănăstiri întărire 
şi călugărilor de hrană, cum am văzut 
domniia m6 şi carts răposatului bă- 
trănului Alexandru voevod feciorul Mir- 
cii voevod pentru acești muţi dela 1&t 
1077 (1569) veche şi spartă,..« 

Babeş este o curi6să formaţiune din 
babă, prin sufixul -eş, care rare-ori 
se acaţă la substantivi, ci mai cu samă 
la adjectivi. 

v. Babă.—-eş. 

  

Baboiu. 

La col6na 2286, după rindul 10, a se intercala ; 

Glosar slavo-român circa 1670 (Mss. 
în bibl. Societăţi! archeologice din 
Moscva, p. 127): „neprs: baboiut,. 

  

Baciu. 

La col6na 2298, după rindul 19, a se intercala: 

SA mai adăogârn în trâcăt că la Sa- 
şii din Ard6l românul baciu a căpătat 
sensul onorific de om venerabil în ge- 
nere: „Baatschu, Ehrenbenennung
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ălterer Mânner, dem hochdeutschen Mei- 
ster, Herr entsprechend“ (Sitzungsber. 
d. Wiener Akad., hist.-phil. RI, t. 1 
p. 234). 

La col6na 2353, după rîndul 40, a se intercala: 

Bainschi.—v. Băinţi. 

Baier. 

La col6na 2361, dupi rindul 10, a se intercala: 

Glosarul slavo-român circa 1670 (Mss. 
în bib]. Societăţii archeologice din 
Moscva) are cuvîntul de doue ori: 

f. 209: „oysnonecie : baerul care poar: 
tă cei nebuni la gătu“; 

f. 231 b: „OY3oHouienie: baer ci dau 
fărmăcătorii să poarte la gătut. 

Balamut. 

La col6na 2369, după rîndul 38, a se intercala: 

Glosarul slavo-român circa 1670 (Mss. 
în bibl. Societăţii archeologice din 
Moscva, f. 251) traduce pe slavicul 
WrnorHik „blagueur, menteur“ prin 
doi sinonimi românesci : „6ocotniţa, 
balamut. . 

v. Ciocolniţă. 

La colâna 2395, după rindul 11, a se intercala: 

Balmut, s. m.; tî. de Myth.: nom 
d'un sabre lsgendaire.—v. Basm. 

Balş. 

La col6na 2394, după rîndul 21, a se intercala: 

Istoricul serb Miiatovic, întrun stu- 
diii publicat englesesce (The eastern 
and western Review, 1893 January p. 
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96), ne spune că în archivul particular 
al Bălşescilor se află următbrele trei 
acte: 10. un crisov moldovenesc din 
1493, în care se dice că el sînt „Prin- 
cipi veniţi din Serbia“: 20. doă seri- 
sori din 1490, prin cari împăratul Fre- ! 
deric III recomandă Domnului Moldovei 
şi Domnului Țărei-Românesci pe „prin- 
cipii serbesci Teodor şi Ivan Balșat. 
Putem asigura pe d. Miiatovic că aceste 
trei acte sînt cu totul imaginare. De 
acelaşi natură este împregiurarea că 
Balșii din Serbia purtaii în marca lor 
nobilitară o stea, şi că tot o stea ne 
întimpină pe pecetea Bălşescilor, dar — 
numai dela anul 1800 încâce. 

Inainte de d. Mijatovi€, episcopul 
Melchisedec (Chron. Rom. I p. 143) se 
încercase a trage pe Pălgescă din fa- 
milia cea princiară serbescă, fiindcă în 
două cris6ve dela Stefan ce! Mare, din 
1471 şi din 1487, se vorbesce despre 
satul Poiana pe apa Moldovei: „PA 
BhAu KWksone Bacu n Aanua“, adecă 
„unde ai fost cnezi Băloş şi Dan- 
ciul“. De aci reposatul prelat trage 
conclusiunea, că: „Nu e de mirare că 
acești Knezi serbesci, după ce patria 
lor a cădut sub Turci, aii dobândit azil 
în Moldova cea independinte şi ospi- 
talieră pentru confrații creştini“. Nu 
acesta este de mirare, ci e de mirare 
că episcopul Melchisedec nu sciea că 
chinezi se numiai la Români de'n- 
tâiu primarii satelor, jar mai tărdiii 
toţi ţeranii cei liberi, ceea ce nare a 
face de loc cu nici o familiă princiară 
din Serbia saii de pe aturi. 

V. Chinez. 
La locul seă noi vom ved6 că ade- 

vărata, posteritate românâscă a fami- 
liei Balăa din Serbia sînt Catargiii, 
aședaţi de'ntâiu în Oltenia şi apoi tre- 
cuță în Moldova. 

V. Catargiă.
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Barangă. 

La col6na 2484, în rîndul 38, a se adăoga: 

Intr'un zapis din Buzeii din 1780 

(Cond. Mss. a epise. Buz. t. III f. 

639): „...eu avănd o Tigancă în Ţigă- 

niia episcupiei, măritată după un lo- 

niţă Lăutaru fecior Barangăă. 

Barbă. 

La col6na 2507, după rîndul 41, a se intercala 

următorul alineat : 

Intru cât se atinge de Ţâra-Româ- 

n6scă, pedâpsa prin raderea barbe 
se constată întrun mod decisiv prin 

crisovul lui Constantin-vodă Şerban din 

1654, care se află în posesiunea conte- 
lui Talievici la Craiova şi unde se dice 
că ţeranii din satul Dărvar în Mehe- 
dinţi, fiind prinşi cu minciuna şi cu 
clevetirea împotriva boierilor Filişeni, 
drept pedpsă „ai avut capetele şi 
barbele' rase ca nesce 6meni rei şi 
vicleni: „BpHTRSET PAABE HA H Epa- 
ARE tak Hi uaotkun aan n AS- 

RaBn€. ” 

La col6na 2850, după rîndul 34, a se intercala: 

Bădenu (plur. Bădeni), n. pr. m.; 

une ancienne famille noble valaque. O 

veche familiă boierâscă, din judeţul Bu- 

zeii, despre care | 
v. Bâlenu. 

Bână. 

La colsna 2872, după rindul 40, a se adăuga 
alineatul : 

Carţea de judecată a mitropolitului 
Teodosie din 1669 (Magaz. ist. 1 p. 
408): „lar Stroie vornicul el prindea 
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bâha cumcă, nu ştie de acea ştire ni: 
mică. Deci aceşti boiari ei scoaseră o 
carte a lui Grigorie Voevod, carele îl 

da şi '] mărturisiia că el Vai îndem- 
nat şi i-ai zis să omoare pre Costan- 
din Postelnicul, încă puindu” şi blestem 

mare căci Vaii adus la acea cule rea. 

Iar Stroie vornicul iar prinse vdha şi 

de aceia, zicănd căi 6ste voia să scrie 

ce'i va, fi voia. După aceia aceşti bo- 
iari mai scoaseră 3 răvăşale scrise cu 
singură mâna lui la Costandin comisul 
Vărzariul, în care răvaşă scriea tocma 
deplin vânzare şi îndemnare a nu ”] 

lăsa vii, ci al omorâ. Atuncia el sin- 
gur se cunoscu şi se vădi atave că 
ste Iuda...“ 

Bâhă. 

La col6na 2872, după rîndul cel de pe urmă, 

a se adăoga: 

„Pe la noi un om care a comis ce-va, 
re, ca să nu 7] judece pune diva, 
adecă nu spune. Un cal, care pâte, dar 
nu voesce să tragă, se dice bivaş“ 
(S. Lăuba, Bănat, c. Maidan). | 

Prin urmare, cuvîntul e vechiu şi 
există de o potrivă în Moldova, în Mun- 
tenia, în Arâ6! şi 'n Bănat. 

Bână. 

La colâna 2873, în rîndul 23, după <6), ase 
adăoga: 

La Bulgari bâhă este un învederat 
împrumut dela Români, care există 
numai în locuţiunea „a prinde bâhâ“ 
cuprinsă în proverbul: 6x75 ne xBama, 
a He nana = „nu tăgăduesce, dar nică 
nu plătesce“ (Duvernois, CaoBap5 60x- 

raperaro asta, p. 182, 2478).
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Băiaş. 

“La col6na 2886, după rîndul 33, a se intercala: 

Glosar slavo-român circa 1670 (Mss. 
în bib]. Societăţii archeologice * din 
Moscva, f. 98): 

pââseBuăa : feredeu, bae; 
A435HHkm: băiaşt, 

Bălaciu. 

La colâna 2927, după rîndul 24, a se intercala: 

Deminutivul Balacico (Bas4uko) ne 
întimpină ca nume personal în faimosa 
poemă poporană serbă despre „Nunta 
lui Dușan“ (Karadzic, Iliecue t. II p, 
151 sq.). Este „Balacico-voevoda din 
oraşul Letian“, un uriaș din capul 
căruia es flacări şi furtune Şi care este 
cel mai periculos duşman al Serbilor, 
adecă nu e Serb el-insuși, şi nici Bul- 
gar, căci vorbesce cu despreţ, despre 
Bulgari. Acest nume Balacico ne în- 
timpină una singură dată în literatura, 
poporană serbă, iar în cea bulgară nici 
o dată. Este învederat românul Băla- 
ciu. Despre acâsta noi ne vom încre- 
dinţa şi mai bine, când ne va veni 
rîndul a vorbi, în întroducerea la to- 
mul IV, despre miticul oraş Letian. 

La colâna 3017, după rîndul 12, a se intercala: 

Bălcen (plur. bdiceni), s. m.; celui 
qui va ă, une foire ou qui en revient,. 
Pormaţiune oltenâscă din baâlciu 
„foire“, care ne întimpină în descân- 
tecul de obrintit din Valcea: „Impăr- 
țiră turta cu toţi drumaşii, cu toţi 
bâlceniă...“ (Dr. Manolescu, Apărătorul 
sănătăţii, II p. 264), 

v. Bălciu, 

Bălişor, 

La col6na 3057, după rîndul 27, a se intercala: 

Crisov dela Mihnea-vodă din 1580 
(Cond. Mss. a episc. Buz. ţ, III f.. 26, 
27 etc, în Arch. Stat, din Buc.): „ca 
să'i fie lui satul Cornul Bălisorului tot 
cu tot hotarul pănă în apa Biz*uluj,..« 

Băluţ. 

La col6na 3092, după rindul 35,a se intercala:: 

Doină, românâscă din Serbia (Picot, 
Chants pop. d. Roumains de Serbie 
p. 15): 

AId, băluţă, să fugim, 
Să fugim, să pribegim ! 
Acuma e bun de fugă, 
Acuma e 6rba crudă... 

Băltăreţ. 

La col6na 3072, după rîndul 8, a se intercala: 

Prognostic ţerănesc : 

Când bate băltăreţul, 
Iea'ţi tolagul şi săculeţul. 

(Dr. Crăinicânu, Igiena țeranului p. 27). 

Băltină, 

La col6na 3075, după rîndul 15, a se intercala 

Hotărnicia oltenâscă din 1749 (Cond. 
Mss. a mănăstirii Jitianu p. 69, în 
Arch. Stat. din Buc.): „și de acolo pe 
la capul moşii spre amiază-noapte di- 
rept în ulmi, în crângul lu Epure, şi 
de acol6 drept în bălină (Saru) în 
hotar, de acila pe bâltină (Banu) 
în jos pe lingă otarul Bereştilor...«
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pă rindul 8, a se intercala: 

„tru a nu lăsa nică 
mintea cititorului, să 

„0, n eomposiţiunea ceă 
> „ViOgigă s&xeuvîntului. 

Am spusgă; auşontu este de trei 
ori romanic: prin tulpina „avus“ şi 
prin ambele sufixuri „-uş“ şi „-oniu“, 
Sufizul „-uş“ este aci mai cu deose- 
bire remarcabil, fiind nu numai latin 
prin origine, dar încă specific românesc 
prin formaţiune, astfel că, graţiă lui, 
priscianul eado6v:oş ni se presintă ca 
un element exclusiv daco-latin, nu ro- 
manic în genere. In adevăr, acest sufix 
deminutival „-uş“, ca şi sufixurile ro- 
mânesci de funcţiune anal6gă „-aş“ şi 
pi“, câte-trele sai născut din sufi- 
xurile latine primare „-ascus“, „-iscust, 
pruscus“ amplificate prin sufixul latin 
secundar „-eus“ sai „-ius“, adecă din 
pasceus (-ascius)“, „-isceus (-iscius)“, 
prusceus (-uscius)“. Mărginindu-ne la, su- 
fixul „-uscus“, el ne întimpină lătinesce 
în „molluscum“, „labrusea“, „asinu- 
sca“, „atrusca“, „palusca“, „Mutus- 

„cus“, „Etruscus“ ete. Amplificarea a; 
cestui sufix primar prin secundarul 
peus“ sai „-ius“ este tot; aşa de nor- 
mală ca şi amplificarea prin peus“ saii 
„ius“ a sufixului „-ucus“ în „Albu- 
cius“ din „albucus“ sai în „pannu- 
ceus“ din pannus“, — forme rare în 
latina clasică, dar cu atât mai pre- 
ți6se. prin aceea că ele distingeaii toc- 
mai latinitatea cea vulgară. In acest 
mod, ro ânul mătuşă, represintă pe 
mm latin Situscea€, românul auş pe 

ipmânul intensiv auşoniu 
pă „avusceoneus“ sai „a- 

“. Grhpul consonantic se în 
„ 3ceus Îuscius)“ a, trecut la 

sonul pălatal ş întocmai ca 
sal. fascia = reto-roman faă 
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lat. fascia“ sai în „uşă =ital. uscio 
=reto-roman u5=—lat. ostium (oscium), 
un fonetism a căruia vechime se ju- 
stifică pe deplin prin acestă, concor- 
danţă, italo-retică,. 

Acuma să aprofundâm sensul „se- 
nior“ al cuvîntului auşoniu la Priscus. 

*Bănat. 

La colâna 3163, în rîndul 20, a se intercala: 

Dionisie Fotino, care trăia pintre noi 
în gilele n6stre şi care sciea bine ro- 
mânesce, tot încă nu putea să serie 
grecesce altfel decât: Movoar (Muşat), 
"4eudons (armaş), 'Idotov (laşi), “Păcou 
(roșii), Kaiapaiordsc (călăraşi), urraevro0g 
(bănişor) etc. 

Aldan. 

La colona XIL din Addenda tomului II, după 
rîndul 35, a se intercala: 

Din ăldur, cu conservarea aecen- 
tului şi cu trecerea lui -ld- în -nd- ca 
în „ande =alde“ (v. 2 4lde), s'a născut 
tot; în Ard6l doue forme aspirate: han- 
dur şi durhan, Qin. cari cea a doua 

„este o simplă mnetăţesă, “din cea de 'm- 
tâju: dur-han = hah-dur, o metatesă 
forte curi6să, dar învederată. 

Următ6rea, notiţă, despre aceste doue 
forme o datorim d-lui Ioan Reteganul: 
„FHândur şi durhân = cânepa, mare, 
grosă, ce se semănă prin mălaie, po- 
rumbari, cucuruze, şi care servesce de 
s&minţă. Sînt şi anduri de vsră, din 
cari fac copiii sbiciuri; aceştiia sînt 
netegi şi abia cam ca degetul de groși, 
dar sămiînţă, se face numai din banduriă 
cei de tâmnă. Audi muierile vorbind: 
— Mânădră ţi cânepa, Părască ?— Laso 
“n foc căi numai handuri! — Io înc: 

Mu 27 

Z 24 1.
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am nesce durhani cât, nu sciii să” to- ald-tur 
pesc să'i îngrădesc în gard...“ | 

ândur! In acest mod genealogia de mai suş | 
al cuvîntului trebui completată, pe | “hândur 
lîngă ramura cea formată prin sufixul |! 
tonic -ăn: ald-+an, printr'o altă ra- 
mură cu sufixul netonic -ur(=ulus) |] 

ZE Pi 

“durhăn. 
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