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18 X1,1932, 

Cu toate că stau stabilit unele norme în ce- 

ea ce priveşte repartisarea particularităţilor 

lingvistice, vedem abateri în legătură cu un ca- 

pitol din istoria limbei romîne,anume lezicule. 

Sînt unii care derivă. spre lexic o parte din mor- 

tologie,derivaţiunea, Domnul Rosetti, în Limba _ro- 

mînă în secolul a]. XVI-lea, se ocupă 1a vocabular 

de forme derivate cu prefixe şi sufixe şi de cu- 

vinte compuse, 

E prilejul să observăm dacă sistemul acesta 

este de recomanăat.Prin xocabular se înţelege în- 

tregul matezial lingvistic al unei limbi,0 pre-
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posiţie deo conjuncţie şi, aparţin vocabularu- 

lui Un dicţionar le înregistrează. Deci prin YO 

cabulars;am putea înţelege toate formele aparţi- 

nînd unei limbi.S!au făcut însă deosebiri după 

cum o parte din particularităţi se referă la fo- 

netică,morfologie,sintaxă şi în sfîrşit,la lexic. 

Ceea ce este al derivaţiunei,ou sufixe prefixe 

sau cuvinte compuse,atinge o particularitate mor- 

fologică. Că un cuvînt care dă loc la âerivaţ iune 

sau compunere îşi schimbă sensul, da; însă acesta, 

nu e un motiv ca să-l trecem la vocabular, | 

Lexicul, propriu-zis, urmăreşte cuvintele din 

punctul de vedere special al originei,ca seman- 

tism,ca circulaţie geografică. Dacă un cuvînt pre= 

sintă interes din alt punct de vedere ,de sigur că 

aparţine cercetărei lexicale, 

lă voi limita numai la anumite fapte,lăsînd 

la c parte ceea ce este al derivaţiunei, întreba- 

vea este: cum von face expunerea noastră asupra
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particularităţilor lexicale ? Un sistem,uneori 

justificat,este al ordinei alfabetice,nai ales 

cînd este vorba de un număr restrîns de forme. 

Când ne găsim în faţa unei mulţimi de cuvinte, 

înşirarea alfabetică are ceva mecanice 

Altă orientare este aceea a procedărei din 

punct de vedere al. originei cuvintelor.Acesta e- 

ste un criteriu mai viu decât cel dintîi dar mai 

interesant este să vedem cum un cuvînt a evotu= 

at ca sens,dela origine.Ceea ce. atinge semant- 

caseste o derivare a cercetărei din punct de ve- 

dere al originei,Pînă cînâ cîneva nu cunoaşte o- 

riginea unui cuvînt.nu poate să-l urmărească din 

punct de vedere semantic.,De acea,semantica a fi 

o parte a ]îngvisticei, întîrziată; Punctul de ve- 

aere semantic primează asupra celui genețic.Orî- 

ginea interesează şi ea;este însă,relativ,mai pu- 

ţin interesantă decît transformările de înţeles. 

Mai este un criteriu,cel geografic.Cun au 

circulat cuvintele pe o întindere maj mare sau
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“mai redusă ? Aici întîlnim multe dificultăţi, 

Dacă ne-am propune să studieri lexicul din punct 

de vedere geograficyar trebui să ajungem la sta- 

biliri precise.Cutare cuvînt era cunoscut pe în- 

tregul teritoriu,în secolul al XVI-leayaltul era 

limitat. Trebue să avem indicaţiuni sigure. Cîte 

| texte din secolul al XVI-lea pot fi bine locali-. 

sate ? Materialul Gin secolul al XVI-lea la noi, 

ca şi acel aiz alte limbi romanice dintr!'o epo- 

că mai veche este foarte diferit şi foarte ine- 

gal: avem unele texte a căror provenienţă ne e- 

ste iîndicată,altele -şi cele mai multe- nu ne-au 

dat decît indicaţiuni aproximative şi nu le pu- 

tem localisa decît cu aproximaţie. Şi atunci,din 

punct de vedere geografic,nu avem posibilitatea, 

pentru mai multe cuvinte,să ştim în ce regiuni 

circulau şi deasemeni,nu cunoaştem regiunile în 

care să putem spune precia că numai anumite fore 

me circulau, 

Dealtminteri,şi cînă an studiaţ fonetica, an
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relevat această dificulţate; chiar „dacă un text 

poartă alături de dată un nume de localitate un 

de se spune că. a fost seris,nu este nici o dova» 

aă că particulari tăţile din acel document, sau 

din. acel text religios,sînt cu siguranţă proprii 

regiunei care ne este dată în text.Sse poate far» 

te bine ca acela care a tradus textul sau l-a 

copiat,să fi fost din altă regiune şi întîmplă- 

tor numai să, se fi găsit în localitatea înâica- 

tă în document şi să fi strecurat particulare 

tăţi proprii graiului din altă regiune, 

Mura. i o posibilitate poate să existe,anume 

atunci cînd dintrtun ţinut aven la îndemână cît 

mai multe texte,care toate ne inăică acelaşi cu= 

vînt. Dacă vedem că în mai multe texte găsim per= 

sistenţă în apariţia unui cuvînt asemenea aparte 

ţie repetată în textele din regiune,ne îndică şi 

ne autoriză să credem că într'adevărscuvântul a- 

parţine acelei. regiuni şi că în secolul al XVI- 

lea,formeie acelea erau caracteristice,
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Dacă ne găsim însă, în faţa unui material re- 

dus dintrto regiuneșeste foarte greu să urmărim 

dlexicul din punctul de vedere al circulaţiuneie 

In expunerea noastră vom pleca dela punctul 

de vedere semanti c. Von lua cuvintele după cun a- 

par în' secolul al XI-lea, comparate cu echiva- 

lentele lor de astăzi Vom avea. o imagine a ga- 

mei semantice pe careşpe de o parte,scuvintțele 

au urmat-o pînă în secolul al XVI-lea şi în a- 

celaşi timp,pe de altă parte,din acea epocă pâ- 

nă astăzi, Pireşte,vom urna şi sistemul alfabetic 

însă,alfabetic pe grupuri,nu în total. Vom 4is= 

tinge;după semantism,forme care se grupează în- 

tr!'o categorie şi le vom aranja apoi alfabetic, 

In primul rînd avem de amintit cuvîntul a- 

jur. In secolul al XVI-lea,âupă cun se poate con- 

stata dintrt'un pasaj din Psaltirea lui Coresi, în- 

telesul lui era mai: extins decît cel de astăzi, 

în sensul că era echivalent cu noțiunea de "postu
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“Plecă cu ajun sufletul meut,adică: “ (Dumnezeu) 

a supus cu post sufletul meu".In altă parte, tot 

la Coresi,în Cazania I-ia,se spune: "post sau a- 

“jun Este semnificativă această asociere şi se 

vede că de atunci începuse să se piardă înţele- 

sul mai extins al lui ajun în concurenţă cu sla- 

vicul post. Cînă Coresi spunea "post sau ajun", în- 

seamnă că esita în întrebuinţarea acestor forme 

şi asemenea esi tare arată concurenţa între două 

forme âintre care totdeauna;mai curînă sau mai 

tîrziu,una ajungea să se impună, 

In secolul al- XVI-lea găsim forma ajun şi cu 

semificaţia generală de "postesc".Această semni- 

ficaţie,de "a posti",se mai păstrează pînă astăzi 

sub forma a ajuna. Dicţionarul Academiei romîne re- 

levă întrebuinţarea şi astăzi,în unele regiuni,a 

formei ajun cu înţelesul de "post".Mai tîrziu a 

început să-şi piardă această semnificaţie primiti- 

văspentru că dacă zicen “ajunul Bobotezei"sau "a- 

juaul Crăciunului" nu ni se mai deşteaptă numai de-
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cît înţelesul adevărat de "post ,ci accepţiu- 

nea actuală este de "zi premergătoare unei săr- 

bătorin. Astăzi sta extins mai mult acest înţe- 

les;ajun însemnînd "zi premergătoare unui ter- 

men oarecare", inaiferent dacă este o sărbătoa- 

reg sau nu.Se poate spune astfel: tam plecat în 

ajun”, Vedeţi,cun dela deea de 'ta posti" sta 

ajuns la ideea de "zi premergătoare unei sărbă- 

tori!" şi apoi la ideea âe “zi care precede un 

termen dat",E interesantă evoluţia acestei for- 

me din punct de vedere semanti cs | 

A apăra apare; în secolul al ZVI-lea,cu sen- 

sul de "a oprin, Iată un exemplu din Codicele 

Voronetean,din. care reiese acest sens:"Nece uru 

să nu amăre cum să nu-i slujască" unici unu să 

nu oprească să nu slujească,In toaţă 14 teratu- 

ra veche a.-apăra apare cu acest sens și dialec-=. 

tal mai poate fi constatat şi astăzi, Semnifica- 

yin este explicabilă,alături de aceea care s'a 
fixat. Propriu-zis;2_apăra a insemnat la origi-
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ne Ya înconjura de anumite precauţiuni o acţiune! 

“a pune ceva la adăpost de anumi-te întîmplări, 

Noţiunea de "a apăran sta aesvoltat de aici uşor, 

A bănui apare, relativ,rari In Psaltirea Hurmu- 

zachi apare cu un sens depărtat de cel ae astăzi, 

Intr'un pasaj la Coresi înţilnim: "eu scîrbesct 

(eu sufer),iar în Psaltirea Hurmuzachi: “eu bănu- 

asc. Cum star putea explica sensul din, Psaltirea, 

Hurmuzachi ? Plecînd aela etimologia cuvîntului 

(ungurescul banni) trebue să admitem că şi în 7o- 

mîneşte verbul a însemnat altceva. In ungureşte 

are sensul de ta-i părea cuiva rău", InArdeal şi 

în vechea romîneaecă găsim acelaşi sens.Cum sta | 

ajuns la semnificaţia actuală ? Părerea de rău e 

s stare sufletească şi ne putem închipui că “eu 

bănueşc" „după ce a însemnat "îmi pare rău de un 

lucru"'a ajuns să însemne "mi-e sufletul chinuit 

din causa aceastan.Am avea astfel transiţia spre 

ceea ce apare în Psalţirea Hurmuzachi ; Heu sînt 

chinuit,sînt scîrbit", Dar sensul de astăzi cum



12 

star explica ? Aici fasa semantică e mai înâepăr- 

tată. Porma transitivă trbue să presupunen că a 

fost mai tîrzie,Intîi a fost înţelesul de "bănu- 

esc că sta întîmplat ceva"; mai ales în împreju- 

rări de îngrijorare,de necaz.0dată ce s'a zis Wbă- 

nuesc că s'a întîmplat ceva",sta putut ajunge la 

noțiunea mai extinsă,adică de presupunere nu nu- 

mai pentru un lucru care chinueşte sufletul,ci 

pentru orice lucru ce s!'ar putea întîmpla. După ce 

a bănui a primii această sferă semantică mai ma= 

re -de orice presupunere- atunci ca transitiv;sta 

putut să se zică "îl bănuese pe cineva, Intrtade= 

văr,procesul semantic e cam complicate 

Ur alt cuvînt care are un înţeles deosebit în 

secolul al XVI-lea este bazaconi e sau bezaconie, 

cuvînt de provenienţă slavică, compus âin bezz,"fă- 

ră" şi zakonz,"lege", Aici avem âe a face cu tra- 

ducerea cuvîntului slav prin elementele lui şi sta 

ajuns astfel la expresia fără-de-lege şi deriva- 

tul fără-legiutre. Acestea sînt forme care au cir-
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culat în secolul al XVI-le2,pătrunzînă bine în 

limbă. Astăzi nu ne mai dăm sama că atunci spunem 

fără-de-lege,avem de a face cu un cale mcrfolo- 

_gic şi semantic după slavă, 

Bazaconie era întrebuințat alături de fără- 

leses,absolut cu acelaşi înţeles, Constatăm dectso 

îmbogăţire a vocabularului . Dacă e să urmărim mai 

departe acest cuvînt,observăn un proces semantic 

semiificativ.Dela noţiunea de fără-lege s'a a- 

juns la ceea ce înţelegem astăzi prin bazaconiee 

Expzicaţia este, relativ,uşoară, Ronînul asuprit 

a zis: "a venit şi bezaconia, aceasta, împilarea 

aceasta"; "nu mă surprinde că a venit şi nelegiu- 

irea aceasta! mai ales dacă ţinem samă de fatalis- 

mal oriental dublat de oarecare umor.Bazaconie a 

început să însemne un lucru neaşteptat, ceva ca- 

re surprinăe, . Astăzi nu mai are nimic din semni- 

ficaţia de mai înainte, 

Cuvîntul beznă îl găsim în secolul al XVI-lea 

în texte religioase,în care apare foarte des în-
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trebuinţat.Dacă urmărim Psaltirea Scheiană sau 

alte texte religioase,vom vedea că întîlnim cu- 

vîntul beznă corespunzător slavicului bezzdzno, 

"fără funâ", si întradevăr, în Psaltţirea Scheia- 

nă forma slavică e tradusă prin fără fună. sau 

fără funduri, De obicei cuvîntul acesta compus 

se întrebuinţează în sens religios;cîn este vor= 

va de iad sau de pedeapsa pe care cineva 0 va 

primi în întunecimea lumei ae dincolo, 

Prin urmareşcuvîntul alavic a apărut tradus 

în elemenţele lui componente , cum aţi văzut în 

Psaltirea Scheiană. Alte ori apare însă şi for- 

ma slavă adaptată la lîmba noastră.La Coresi e- 

ste de relevat un pasaj în care o formă apare 

alături de cealaltă.De pilaă: "întru fără funâul 

beznei aruncă omul"; aici sînt redate ambele for- 

me: cea slavică şi cea romînă, care este echiva- 

lentul formei slavice, Dealtminteri, "fără fun- 

dul" este ceva cu totul artificial; nu putem cre= 

de tă «e circulat această formă în iimba curentă,
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mraducătorii au căutat să redea cuvîntul slav, 

traducîndu-l prin cuvinte care circulau în lim- 

ba noasttă, Este un fel de atitudine care pare 

că vine din pornirea de a analisa cuvintele sla- 

ve, Aceasta se făcea, de către acei care aveau de- 

osebite predisposiţii pentru asemenea cercetări 

analitice şi sta întîmplat oa peritru forma sla= 

vică să se facă anali sa, descompunînâ-o în elemen- 

tele ei,care au fost traduse în romîneşte printr! 

un termen pe care nu-l putem admite că ar fi ft 

cunoscut limbei curentee 

Dacă forma slavă apare redată prin "fără funa 

sau prin forma beznă,ae fapt avem de a face cu un 

  

sens mai apropiat de cel in slavă,pentru că ter- 

menul era întrebuințat vorbindu-se de haossde a- 

dîncimile iadului, Sensul. sta limitat cînd a fost 

_Yorba de o anumi tă întunecime,a: nopţei,de pildă, 

Dacă ar fi să găsim un echivalent pentru forma 

“din secoluli' al XVI-lea,am avea neologi smul abis, 

care redă destul de bine sensul formei vechi, 

.. 
A
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O formă âe provenienţă ungurească ce dă 1oce 
la observaţiuni ae semantism este a, birui, In Pa- 
lia gel, ştie găsim expresiunea: "pămîntul îl 4 
veţi birui",Sensul e aeosebit de cel de astăzi,bi- j; 
Zul însemnînă aici ta stăpîni”. şi în alte texte a- 
pare cu acelaşi înţeles. In acord cu etimologia un- 
gurească -birni-, cum ne representăm procesul se- mnântic în urma căruia cuvîntul s'a fixaţ cu înţe- 

de căuta printr'un mijloc sau altul a face o sfor- 
Ă țare pentru a înfăptui ceva,pentru a ajunge în stă-
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pînirea unui lucru.De aici s'a ajuns la sen- 

sul de "a învinge",iar semnificaţia din vechea 

romînească ar fi derivată in aceasta din ur- 

mă. Dicţionarul Academiei presupune deci,că 

sensul de "a stăpîni" a derivat din sensul de 

"a învinge. Crea că interpretarea este greşi- 

tă. In limba zomînească nu a existat o aseme- 

nea filieră semantică, în orice cas;nu aşa cum 

-o arată Dicţionarul Academiet.Cuvîntul apare 

cu nuanţări deosebite. Avem şi astăzi întrebu- 

inţarea lui a_ birui cu sensul de na învingen, 

De pilaă: m'a biruiţ oboseala, In ungureşte sen 

sul cel mai vechi e de "a stăpîni o ţară",pa- 

sajul din Palig dela Orăştie şi întrebuinţarea 

as mai tîrziu a acestor forme ne arată că,de 

tapt,ne găsim în faţa unui ungurism,care a pă- 

truns la noi cu accepţiunile care îi erau pro- 

prii în ungureşte. Dacă în secolul al XVI-lea 

avem sensul de "a stăpîni" acesta este un re- 

Ov. Densusianu 
Limba romînă in BeCsal_XVI-lea,lezicul. Fasc.2s 

   



flex din ungureşte, | 

Dacă este vorba să explicăm procesul seman- 

tiesatunci trebue să ne referim la limba ungu- 

rească şi să plecăm dela ideea de a avea stăpî- 

nire asupra cuiva,mai mult în sens material ,Ple-» 

cînd dela noţiunea de a stăpîni în sensul ace- 

stașsta putut desvolta din această noţiune ace- 

pi 

ea de “a stăpîni pe cineva", “a birui pe cineva", 

0 altă formă e bolovan, care apare în seco- i 

1vui al XVI-lea ca echivalent al formei slavi- 

ce. cu sensul de"idor, se explică acest înţeles; 

pentru că idolii vechi erau representaţi de 
foarte multe ori printrt'o' stană ae piatră, Găa 
sim în Psaltirea Soheiană şi aiurea, expresia: 
13e înzhinau la bolovani adică: "se închinau 
ăa îdoli",B greu de precisat dacă în Limba cu 
ventă din secolul a] AVIalea era întrebuințat | 
Cuvâitul Bolovan, cu dens] de "ido3t, Putem paie 
supune că a ius aveastă adcewiune întrto dea 
glune dialectală, însă nu era răspînăit. în Dica
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ţionarul Academiei se relevă expresia: "Parcă 

m'am închinat tot la bolovani ,âe n'am avut nici 
un noroc",Este luată âin Braşov, cu observaţiunea 

Dlui Puşcariu că poate în această parte ar fi o 

urmă din forma de care ne ocupăn; “Dolovan ar i 

circulat în regiunea Braşovului cu sensul de ni 

-do01l", Această expresie ar trebui înţeleasă în sa 

sul următor: parcă m? am închinat la idoii pă- 

gîni, de aceea n'am avuţ NOTOC, E 0 mărturie. pe - 

care n'am putea pune prea mult preţ pentru că 

ar putea interpreta şi altfel: „parcă am îna 

chinat tot la pietres.. | | 
In seria cuvintelor începătoare cu litera e 

vom televa pe 2_cerga, In vechea românească, şi 

astăzi dialectal, înseamnă "a căutan, avîna echi a 
valent pe frechercher şi represatîna pe dati» 

nul CIRCARE. Yom stătui asupra semant1smului , zeta 

tificîna ceea ce se spune în Dicţionarul Acadae 

miei.,Dl Puşcariu etede că CIRCARE cu înţelesul 

de "a căuta" a plecat din graiul măsurătozi lor
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ae pămînt.La Romani CIRCARE TERRAM a însemnat 

întîi "a merge de jur împrejurul unui 10cspen-= 

«ru a-l măsura".,Ar fi,astfel,un termen hotar- 

nic, Aceasta îl face pe Dl Puşcariu să creaă 

că atunci cînd întîlnim în textele noastre 

vechi "a cerca o moşie",am avea o urmă din ve= 

chea întrebuințare a iat. CIRCARE.Este o dena- 

turare a procesului semantic adevărat.In epo- 

ca latină putem urmări cum CIRCARE se înârepta 

spre sensul e na căuta" care se explică bine 

&in acela de "a, merge în jurul unui loc".Ast= 

tel avem şi expresia! CIRGARE MONTES,"a merge 

în jurul munţilor", In latină cuvântul nu era 

întrebuințat numai în legătură cu măsurători- 

Le de teren.Cu vremea sensul primi tiv stă ex= 

tins şi CIRCARE a însemnat "a trece dintrt'un 

ice în altuln, lnţelegem cum,la un moment dat, 

a etoluat mai departe,ajungîna să însemneze "a 
trece pehtru a căuta,pentru a umâri ceva",De= 

asemeni „CIRCITAAA -a cesteta- abare fără nict



21 

o nuanţare în sensul hotărniciilor de pămînt. A 

însemnat acelaş lucru ca şi CIRCARE, "a merge îme 

prejurul unui loci . | 

Să trecem 13 o altă formă şi anume la chiaz» - 

care represintă pe latinul CLARUS,. In secolul al 

XVI-lea apare cu sensul lui etimologic.Astfei la 

Coresi întîlnim; “are a șe arăta uiouă mai îmfrîz. 

şeţat şi mai chiar,(mai limpede,mai luminos) As= 

_tăzi sta fixat la întrebuinţarea adverbială: chiar. 

aşaycu toate că se mai păstrează încă cu funcţi- 

„une adverbială în expresia: "din chiar senin",a- 

dică: “ain seninul limpede", Tot aşa s'a arătat 

că în expresia de astăzi apă chioară“,nu estţe 

alt sens decît "apă clară", "apă limpede". In acea-= 

stă expresie -cuvîntul ne mat fiina înţeles. s'a 

produs alterarea formei chiară în chicară Adjac» 

tivul chiar fiind în concurenţă cu adjectivut 

diprade,î-a cedat acestuia terenul şi a rămas Nu 

mai cu funcțiunea adverbială, 

Porma a. cîştiga şi mai ales a se cîştiga,
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1atICASTIGARE, apare în secolul al XVI-lea cu sen- 

_ sul âe ta fi preocupata avea grijă de ceva", E 

un proces sementic interesant, care trebue 1ămu- 

rit.Trebue să admitem că şi astăzi „peste munţi î ş 

se zice "mă cîştig;'am grijă de un lucru", Ple- 

cînd dela latină,ne representăm procesul seman- 

tic în felul următor, CASTIGARE însemna "a, mus- 

tra“,"a dojenîn,a pedepsi”. Ca reflexiv,ME CAS- 

PIGOstrebue să ne închipuin că a însemnat "mă 

mustrez", "mă pedepsesc", "mă chinuesc de a face 

un lucru“, De aici: sta putut ajunge la sensul de 

a fi mereu urmărit de grija de a îndeplini. cuta».. 

re lucru, lămurindu-ne astfel , sensul din vechea 

romînească, La Gorest întîlnim: "Nu vă cîştiga 
Xeţi ce veţi mînca", Aceasta este prima fasă, Tre- 
cîna mai departe, dela "eu mă cîştig,sînt preocu- 

pat de o grisă" sta ajuns la ideea de "sînţ Pre 
ocupat de gîndul de a realisa Cevasun cîştig, | 
Ideea de preocupare a evoluat spre aceea de rea 
lisarea unui scop,prin faptul că sp Gîtrigă ctneu
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va. cînd ajunge la un beneficiu.S*a zis: "m'am 

cîştieat pentru -cutare lucru" sau "m'am câşti- 

gat cu cutare. lucru", Porninâ dela ideea de Că 

utare a unor. anumite mijloace;sta putut uşor ax. 

junge la ideea de resul tat final, ae cîştige 

"Rămîne întrebarea dacă nu s 'ar fi păstrat 

pînă mat tîrziu,o urmă din sensul latin. în Le» 

ziconul buăan întîlnim expreşia: "cîştig pruncii 

In Dicţionarul Academiei se exprimă părerea că 

star fi zis pe vremea lui P.Maior: "câştig | 

_ prunci",adică "pedepsesc prunci”, Interpretarea 

este silită. Expresiunea ar putea fi înţeleasă 

în n sensul de "mă ocup de creşterea pruncilor", 

 Ciudă apare în secolul al XVI-lea cu înţe- 

"lesul de "minune", „iar derivatul ciudat însemna 

"minunat, Alături apar şi formele ciudeasă şi 

ciudesă, Sînt forme care corespună lexiunei sla- 

ve; la genitiv, dudo apare sub forma Xudese. Tre 

bue să presupunem câ în limba curentă nu s!a 

2i's: ciuae să, aceasta fiina: o transmisiune meca.-



24 

nică din slavă, 

Sensul nu e uşor de explicat la prima vedere, 

Nu ni-l putem lămuri dacă plecăm numai dela sub- 

stantiv, Trebue să luăn în consideraţiune adj ec- 

tivul ciudat, Un om Liudaţ e un om deosebit; qe 

alţii,minunat într'un fel. cine se deosebeşte ae 

alţii,e considerat că nu e un on în toată firea 
şi de multe ori sensul acesta e uşor dus spre o 

pejorisare.Sta putut spune despre cineva că e un 

om ciudat'",pentru că are apucături nu numai ciu- 

date dar în rău deosebite de ale altora.,Dacă aâ= 

jectim a ajuns să fie pejorisat,putem presupu- 

ne că această pejorisare sta putut reflecta şi 
asupra substantivului, Ciusă a primiţ accepțiunea 

în acoră cu <iudat.St'a zis că un ome ciudat, cînd 
e pornit spre râu,are Ciugă în e1l,e cu sufletul 

plin de ciudă.Nu tzebue să uităm însă, că şi în. 
trebuinţarea lui piudă singur a putut să contzibue 
la această deviere semantică, Atunci cîna sta zis; 
"Nu mi-e giudă că a Spus cutare luezun, am butea
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distinge ceva âin sensul primitiv,adică: "nu mă, 

mir. că ai spus cutare lucru", 0 expresiune de fe- 

lul acesta arată că sensul a dus spre ceva supă= 

rător pentru suflet, Şi odată ce întîlnim expre- 

siunt de felul acesta: "nu mi-e ciuaă că ai spus 

cutare lucru" atunci sta putut zice: "mi-e ciu- 

dă că te-ai gîndit la cutare luoru",adică: "mă 

mir că te-ai gîniit la cutare lusru“, In acelaşi 

timp/ însă această mirare produce în sufletul meu 

un resentiment, şi acel resentiment a fost acela 

care a due spre fixarea noţiunei de astăzi, 

+".".



2 XI1,1932,.. 

Cu toate că nu are prea mare importanţă , 

vom' insista totuşi asupra semantismului pe ca= 

re îl presintă forma codru. In secolul e] XVI- 

lea era ae mul te ori identic cu "munte" «Dacă ne 

referim la originea lui şi 1a semnificaţia ve- 

che;,trebue să ne representăm procesul semantic 

în felul următor Plecînă dela latinul QUADRUM 
(în latevulgară QUODRUM) ajungem; prin foneti sm 
normal ; la TOMa Sodru. Aţi printre care şi G.Ma= 
yer,au căutat să-l derive âin albanesă. Amin- 
tesc cu această ocasiune ceea ce am spus şi al- 
tă dată.0Ori ae cîte ori putem explica Prin la» 
tină o formă din vocabularul nostru,chiar dată
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aceasta se întîlneşte cu vreo formă din sla- 

vă sau din altă limbă,trebue să Tămînem la e= 

timologia latină şi asemănarea cu alte limbi 

sto considerăn ca înt împlătoare, | | 

Dacă plecăm dela, QUODRUM, sensul prâmi tâv 

nu a putut să fie decît de "pădure de şes", 

Numai într'un loc aşezat o pădure putea să fa- 

că impresia de ceva pătrat.Sensul a stat ală= 

turi ae ceea ce e propriu lui “codru de pîner 

Mai târziu sta spus un coâru şi cînd era vor- 

ba de o pădure aşezată la o anumită înălţime, 

Aşa ne explicăm ae ce în secolul al XVI-lea 

codrul apare cu sensul identic aceluia de “mun= 

te, | | | 

Creştinătate apare la Coresi cu sensul de 

"însuşirea sufletească de a fi creştin".Un om 

fără creştinătate e păgîn. Astăzi nu se mai în 

tîlneşte cu această semnificaţie, 

Crunt şi verbul a crunta ne prebintă. sen=- 

sul de “însîngerat" şi." a însîngera" ca şi
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dialectal astăzi, Propriu-zis, în secolul al XVI= 

lea şi chiar mai tîrziu,acesta era înțelesul o- 

pişnuiț, Din punct de vedere fonetic latinul 

CRUENTUS a dat în moa normal &runt. Dacă e să ne 

dăm samă de evoluţia de mai tîrziu a sensului , 

cred că procesul semantic trebue să ni-l închi- 

puim astfel: un om crunţ a putut să însemne un 

om "însîngerat","plin de sînge".Cineva care se 

înfăţişa în felul acesta,nu pentru că ar fi fost 

victimă,oi pentru că el provoca însîngerarea,a 

rămas cu numele de “om crunţi, 

Prin urmare;crunt nu a avut dela început 

“sensul de astăzi: a început să însemne “înfioră- 

tor" numai mai tîrziu,cînd s'a fixat ca formă - 

adjectivală, Şi atunci ,dela sine,şi verbul a se 

  

încrunta a urmat acelaşi sens şi s'a zis despre 
cineva care "'încruntă fruntea" bre figura în- 

cruntată","are suflet răun, 

A_şe_cuceri este o formă aes întrebuințată 

în secolul al XVI-lea,Are Sensul de "a se ple-
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ca“ ,"a se smertn.In literatura veche nu este a» 

testat cu sensul actual "a cuceri o ţară,In e- 

poca mai nouă, sub influenţa fr.conquerir,a ajuns 

la sensul de astăzi, Plecînd dela latină, trebue 

să presupunem că şi la noi a existat sensul care 

pe urmă pe cale neologică a fost reluat, 

In 1 atină, CONQUERO, însemna "a căuta să pună 

mîna, pe cevat,nu "a cuceri"'probriu-zisygăsim în- 

să şi nuanţa aceasta, în latina vulgară , CONRUE= 

RERB , însemna, +a intra în stăpînirea unei ţări", 

Dela sensul de a cuceri prin învingere,putem pre- 

supune că în vechea ronînească sta derivat sen- 

sul de "a se învinge cineva pe el însuşi", "Mă 

cuceresc", "mă birui","mă smeresc" în sânsul cre- 

ştine 
”  Ugozr de explicat astfel,şi sensul lui cucer- 

Dic. Acela care are sufletul plecat şi mai ales - 

în sensul că se supune la ceea ce î se impune, 

care nu se revoltă împotriva a ceea ce este con- 

venit în creâinţa lui,este cucernit,
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Cumplit şi a. cumpli însemnau în secolul al 
XVI-lea "împlinit şi Ya împlini“, "Zilele se 

cumplu” zilele se. împlinesc; "a cumplit ârumul", 

a sfîrsitya dus pînă la capăt un drum, In latina 

vulgară COMPL E înserina "a duce pînă la capăt"; 

"a sfizgin, “a desăvârşi", Cum sta ajuns la semni- 

ficaţia de astăzi 2 Ce a putut să determine ca 

forma cumplit să devină calificativul ştiut, să 

capete nuenţa pejorativă de astăzi ? De sigur că 

dacă plecăm dela forma adjectivală nu putem să 
ni-l exp14căn, pentru că la forma adjectivală nu 
putein vedea uşos procesul: semantice A trebuit să 
se zică mai întîi: "or cumplit de rău",adică "om 
desăvirşit de rău","pînă la ultima margine a rău» 
tăței", -Cumpliţ a redat aici o noţiune de intensi-. 
ficare.Dela o vreme însă,cum se întîmplă şi alte 
ori,dispare unul ain termeni şi cuvîntul care a- 
vea rolul de a întări un adjectiv,rămîne el în- 
Suşi în lotul lui cu nuanţa pe care amânăouă cu- 
vintele 6 tomau împreună, şi deci,ceea ce resul-
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ta aintri o asociere, rămîne actim: numai în sana 

primului cuvînt, a i, 

E de amintiţ un element slavic din anie care 

apare şi în limbile sîrbă. şi bulgară, Provine 

ain slavicul âychanije, însemnând "suflare", "ce 

este însufleţiti.La Coresi întîlnim pasajul: 

"Toată dihania să aude Domnul" ,aqi că: toată fi- 

inţa, toată suflarea să laude pe Domnul In Palia 

dela, Orăştie ie găsim un sens mai depărtat:"Diha- 

nia ta, care ai scos-o din Eghipet". Aici dihanie 

are înţelesiil de. popor" fiind vorba despre nea= 

mul lui Israel, Ceva absolut echivalent pentru 

pasajul din urmă nu găsim în slavonă. In bulga- 

tă şi sîrbă cuvîntul apare cu sensul de "animal", 

tot ce este însufleţit sapropiat deci ,de dihanie 

de astăzi, | . 

Punînă. în legătură forma actuală cu ceea ca 

aste atestat în secolul al RVI-lea,veden că dâ 

la slavi am primit cuvîntul nuanțat spe .senshi 

de "fiinţă", Chiar în slavă cuvîntul îşi limita .
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se sensul la "ahimal",după cum ne arată bulgara, 

In felul acesta s'a fixat şi la noi această for- 

mă,care în secolul al XVI-lea apare şi cu alte nu- 

anţări.B ceva care nu ne surprinde, 

A dobîngi are în. secolul al XVI- lea sensul de 

"a învinge“, In Palia dela Orăştie găsim: "l-a do 

bîngit pre el“, Din context reiese că avea înţe- 

lesul de "l-a învins".Originea cuvîntului o găsim 

în slavicul dobyti., cu indicativul present dotada, 

"capăt", "cîşgtig".Sensul de "a învinge" nu e ates- 

tat direct în slavă, E mai mult o rani fi care 3de- 

la "a cîştiga" sta ajuns printrto evoluţie Beman- 

tică la "a învinge“, na cucerin, 

Dojană apare la Coresi: "învăţătura şi Sojana 

ta". Dacă am interpreta pasajul după înţelesul de 
astăzi,ar fi o explicaţie falsă, Avem aici,de fapt, 
un pleonasm, În secolul al XVI- lea d Sojană însemna, 
"învăţătură". De multe ori sinonimele se explică 
Prin obiceiul de a recurge la pleonasme.Alte ori 
alăturarea se explică prin faptul că una din for-
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ajunge să nu mai fie întrebuințată, De acsea doja= 

nă nu ar fi tocmai un pleonasmeNe mai fiina aţât 

de des întrebuinţat,sta pus învăţătură şi sta fă- 

cut totuşi , concesiune formei mai puţin întrebuin- 

tate, | | | 

In slavă dogznaţi în seamnă "a urmări, Presen- 

tul indicativ e do Xena; Urmărind pe cineva sta pPu= 

tut ajunge să se înţeleagă că "îl urmăresc conti = 

nuu cu vorbele! "01 mustru".Ceea ce apare la Core- 

si: şi la alţii,trbue interpretat în felul urmă- 

tor; o dojană,de multe ori,este ca un fel âe sfat 

mai asprusdar în orice cas,este ceea ce îşi pune 

cineva în gînd să-i fie învăţătură cuiva. Dela, mu- 

strare s'a putut ajunge astfel,1la învăţătură, As- 

tăzi nu cred să mai apară cu acest sens, 

Pentru drac avem foarte dese exemple de un 

sens pe care nu-l înţelegem uşor.Intîlnim astfel 

în Psaltţiri; “te înconjurară dracii tăi", pacă ne 

referim la versiunea latină sau slavă,vedem că e 

    

0v.Densusianu, 
Limba roniînă în sece.al XVI-iea,Lexicul, Pasc. 3,
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vorba de "yrăşmaşi",Cuvîntul cu acest sens nu poa= 

te fi atribuit limbei curente, In pasajul cores- 

punzător psaltirilor noastre găsim pe s1.yragă; 

care înseamnă şi “drad şi "duşman", In limba romînă 

drac n'a însemnat niciodată "duşman" în sensul o- 

bişnuit, | | 

Eftin apare foarte des în secolul al XVI-lea 

cu accepţiunea;câre ne surprinăe,de "milos" şi ef- 

Linşug cu sensul de "milă", "generositaten.Trebue 

şă presupunem că, semantismul nu e răsărit direct 

în limba noastră. E o influenţă streină. Dacă ne ra- 

portăm la textele slave vedem că Stegre are sen- 

sul de "milo3",dţedrota,de 'hilăn, iar Btedriti se 

traduce prin "a avea milă".Dar în slavă mai avem 

şi altă formă Sedii, corespunzătoare lui Stedri- 
ti,cu semnificaţia de "a cruța", Ce sta întîmplat? 

Forma aceasta nu a fost bine distinsă, şi atunci u- 

nii au tradus prin "milos" şi "a avea milăt,alţii 

prin "a cruța“ şi “cruţători şi alţii prin "eftin" 

şi "eftinşug". Noţiunile ăe "milă", "cruţare" au



fost asociate şi în felul acesta ne explicăm ce 
ne dau textele din secolul al XVI-lea. Eftingua 
este o derivare dela ideea ds ceea ce este cru- 

ţatyceea ce este mai de luat în samă, . 

Ajungînă la litera £,vom aminti un cuvânt 
interesant,al cărui semantism se explică foarte 

bine. In secolul a1 XVI-lea fămeaie însemna “toţi 
ai casei". Intrtun pasaj âin Cazani e, lui Coresi da 
tîlnim:. cu muiarea ta şi cu toată fămeaia pasă 

la biserică? Coresi a înțeles să şpună: cu feneia 

ta şi cu toată familia să te duci la biserică, 
făineaie reproduce normal pe latinul FA AL LI A, Sen- 
sul nu e greu de explicat. Dacă pînă mai tirziu ; 
fămeaie a însemnat "toţi care iac parte dintr!'o 
familie", trebue să presupunem că din anumite ex- 
presiuni s'a derivat sensul de mai iîrziu.Dacă câ 
neva, întreba: ce-ţi face fămeaia, înţelesul era:ce-ţi 
face fami11a, Deoarece însă pe lîngă soţ femeia re- 

presenta anil îa,se înţelegea prin întrebarea ge 

mai sus: ce-ţi face femeia,la un nioment dat forma,
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uuiare a fost lăsată mai lao parte,cîna fămeaia 

a început să-şi fixeze sensul în această direcţi - 

une. Alături de aceste două cuvinte s'a mai adău- 

gat (afară de lat- soţie) o formă qe provenienţă 

slavă,nevastă , care propriu-zis, însemna tlogodni.- 

că" sau "femeie de curînd căsători tăn. ela O vre. 

me a devenit identic cu o parte din înţelesul cu- 

vântului "femeie". 

Giudeţ are în vechea romînească trei sensuri; 
acel de "judecatăr,ae "locu: de judecată" şi acel 

de "judecător", In plus avem şi semnificaţia actu- 
ală de "împărţire teritorială", In ceea ce priveş- 
te acumularea de sensuri „nu e ceva propriu seman- 

tismului romînescs In limba latină JUDICIUIA însem.- 
na în acelaşi timps "judecatan, "locul unde se fă. 
cea judecaţa" şi tacej care presidau la o juaeca- 

bâ"sdn urmă sta mai utăugat sensul actual, 

caca
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Relevam rîndul trecut un cas de imi taţ iune 

semantică în sensul că un cuvînt din secolul al 

XVI-lea apare cu un înţeles deosebit de cel de 

astăzi ş: inexistent chiar atunci,pentru că re- 

dă, o semnificaţie pe care o presenta 6 formă sla- 

văydupă care traducătorii noştri au imitat sen- 

sul. In textele religioase găsim o altă formă, în 

acest sens;şi anume genuncheie cu semnificaţia, 

„de "popor", "neam", Ca 3ă vede cum'e încadrat în 

  

nă: "blagoslovescu-se de el toate seruncuile pă 

mintului", Nu e posibil să fi circulat cuvîntul 

cu acest Sena. In versiunea slevă cuvîntul coreas-
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punzător este koltno „care are înţelesul de nge- 

nunchi! ş "trib", "neam", "seminţie", Deci dasă în 

secolul al XVI-lea cuvîntul apare asifelşe o sim: 

plă redare mecanică a, ceea ce aparţine vocabula- 

ruiui slav, 

De amintit. că în vechea romînească, cuvîntul 

'care derivă din GREVITIA,ereaţă,apare cu sensul 

care redă desţul de bine semn: ficaţia primitivă, 

"greutateti „In Codicele Vorcneţean întîlnims "oîr- 
ma frîngea-se de greaţa valurilor". şi alte ori. 

apare ereaţă cu acest sens. înţelesul acestui ouu 

vînt s!'a restrîns la semnificația, actuală de "ce- 

va care  apasăn, "ceva care indi spune", 

A_ împărţi apare foarte des atestat cu sensul 
ae “a despărţin, In Psaltirea Scheiană găsim: "Doa- 

2 mne nu împărţi =te de mere", aai să: hu mă părăsi, 
Un derivat cu prefixul ÎM- ne deşteaptă alte NO - 
Yiuni decât aceea exprimată de verbul din. vechea 
românească, A despărţi este expresiv în acest ser, 

n 
oa a 

Dea o vreme cele două forme gasindu-se în concu=
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curenţă,era natural să cedeze aceea care nu era 

| în acord în totul cu alte serii, 

A_jelui este iarăşi o formă interesantă. bacă 
ne referim la psaltiri găsim următorul pasaj: "cum 

jeluiaşte cerbul la izvoarele apelor..." Sensui 

lui jeluiaşte este "a dori", Comparînd celelalte 
versiuni ale psaltirei vom găsi pe jeluiaşte_în- 
locuit cu "doriaşten şi "pohtiaşten, 

In ce legătură stă forma in secolul al XVI 

lea cu ajelui de astăzi. ? DL riktin e de părere 
că s'a produs o confundare de înţeles, Dacă ple- 

căm dela a _jelui cu accepțiunea de'a fi trist», 

acesta corespunde slavicului Zalovati Cu sensul 

corespunzător, In slavă însășmai era un ve: "b Zela- 

„ti cu înţelesul de "a dorin. Ce sta întâmplat 9 A- 
 mândouă formele stau întâlnit şi 2_j£iui sti în- 

trebuinţat cu sensul cunoscut şi cu acel de "a qo- 

min, 

A lăsa însemna în vechea românească "a iertţa! 

"Domnul lăsa-va păcatele tale", înseamnă: Domnul va
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“ierta păcatele tale. lăsăciune avea sensul de en 

tăciune" Astăzi ,nu ştiu dacă lăsa mai este între- 

buinţat cu acest înţeles. Dacă în secolul al XVI- 
Lea apare cu semnificaţie deosebită de cea de as- 
tăzi să m ne închâpuim că această semnificaie 
este resultată din transformări petrecute în 1 i Be 

ba noastră. în latina vulgară LAXARE primise în e- 
poca creştină sensul acesta de na ierta“, 

Lemn apare foare des cu sensul de "arboren, 
"copac! ș chiar "pom" Semanti smul ,probabi1,nu are 
nimic de a face cu cesă”ce ne az slava unde garg- 
ya înseamnă, Şi "lem”" şi "arboren,Na trebue să 
admi tem că aupă felul formei slave s'a dat fop- 
mei romîneşti un dublu înţeles.şi în limbile To= 
manice găsim ceva echivatent. Chiar. în limba ka 
tină LIGNUM avea afară de sensul caracteristic, 
şi pe acela de "arbore", Şi în popor astăzi mai 
este întrebuințat cu acest înţeles, 

Limbă avea în secolul al XVI-lea sensul ge 
m îi a 

E 

i 

mean". Cînd era vorba. de neamuri streine se zi cea
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Nîibi păgî ne. Uneori are un efect comic pentru ci- 

  

ne nu cunoaşte acest sensecînă întîlneşte. de ex.,; 

în Psaltirea Scheiană: "Toate 1 îmbile să plăseze 

cu mînule" „adică: Toate limbile să bată din pal- 

  

me. Seni! dublu c datorit influenţei din slavă un- 

de jezayka însemna şi "limbă" şi "popor", 

Lînged d şi lîngoare apar cu un înțeles întru- 

cîtva deosebit de cel qe astăzi, Lîngsă era sino- 

nim cu "Bolnav". Fonetismul apare cu gs nu cu lo
 a 

n LANGULDU5 a dat “normal i Lîngeg. Schimbarea lui g în 

£ se datorește altor forme ș cum ar fi de exemplu, 

ânceai, 

Lîngoare corespunde latinuiui LANGOP și avea 
înţelesul. de "boalăn, Nci iunea, exprimată ae adjec- 

tiv a fost extinsă; lînceg e ma: mult decît bol. 
„” 

nav şi nu numai din causă de boală, In schimb sub- 
stantivul şi-a restrîna noţiunea; cu vremea a de- 

semnat numai un fel de boală, febra tifoidă, 

Un semant î sm interesant îl presintă iorma lu 

Dee derivă din latinul LUVEN In secolul al. XVI-lea,
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păstrează încă semnificaţia veche de "luminăn, 

In Psaltirea Scheiană înţîlnâm: "fereşte-mă,Doa- 
mne; ca. lumea ochiului", La ispirescu găsim într'wm 

  

pasaj: “orbecăia ca să descopere o potecă ce sto 

ducă la lume", Aici nu avem sensul de "lume",ci 

de "lumină, 

Chiar în secolul al XII - -lea sensul acesta a- 
junsese si fie rar,pentru că se “impunea accepţi - 
unea care e fixată astăzi.Dela o vreme lume a 

servit s să determine noţ iunea, de MUNDUS, Aceasta 
so datoreşte faptului că în vechea. slavă cuvîn- 
tul svădtz însemna "luminăn şi "lume". Sta produs 
astfel,un calc semantice după slavă, în epoca de 
bilingvism slavo- - român, 

Mîndru represintă pe slavicul nadrzs care în- 

  

semna "înţelepţi, Miîndreţe însemna "înţelepctu- 
ne", Intrebarea este dacă mînâru a circula în. 
limba curenţă cu acest înţeles, Că la origine 
a însemna at acelaş lueru ca şi în slavă,încontes- 
tabil, Cu vremea însă, semi ficaţia a deviat, Rvo-
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luţia semantică e uşor de presupus. Cineva care e- 

ra mai înzestrat,mai înţelept faţă de alţii şi-a 

manifestat o superioritate. Pentru alţii un om mai 

înţelept a fost socotit ca ridicându-se deasupra 

nivelului comun. Distincţiunea a fost apoi „deviată 

în altă direcţiunesNu numai prin calităţi de înţe- 

lepciuneşci şi prin calităţi fisice a putut cine- 

va să-şi manifeste mîndria.Mândru a devenit idenz 

    

țic cu "frumos". Lîngă mîdru exista şi măreț desen- 

ga
 fost expre- 

  

nînd aceeaşi noţiune, Derivatul măreț 

giunea caracteristică pentru noţiunea pe care 0 gă» 

sim mai tîrziu redată de mândru, Pentru 3 exprima 

ideea aceasta,au mai intervenit şi alte clemenţe | 

de vocabular şi anume formele: făloş şi fudul, Gru- 

pîndu-le vedem nuanţări deosebite;Mînaru şi mărey 

nu au ceva pejorativ; filos şi fudul însă,sînt ter- 

meni care au ceva, supărător, | 

Dacă ateste două forme care au căpătat un în- 

ţeles pejorativ,este explicabil, pentru că elemen- 

tele streine sînt supuse să primească o umbrire a
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sensului lor. Slementele latine, proporţional „sînt 

mai puţin expuse pejorisărei, 

Chiar dacă un cuvînt nu e de origine latină, 

însă a pătruns în limbă într'o epocă mai veche,e 

scutit de degenerare, Cuvintelor introduse mai 

tîrziu li se adaugă ceva antipatic,atingerea cu 

neamurile streine deşteptînd anumite antipatii,



16 XX,1932e 

Ajungînd la cuvintele începătoare cu litera 

msvcm releva un element de provenienţă latină mi- 

şelInpecolul! al XVI-lea avea înţelesul de "săraot 

"nenorocit", Derivatul cu sufixul -ame „mişelame  în- 

semna "sărăcime", Sensul e în acord cu ceea ce ne 

dă vocabularul latin. MISELLUM e un dcrivat din 

MISER; în latină avea sensul de "săzăcuţ", "nenozo- 

cit",E de relevat însă,că în vechea romînească a- 

pare şi cu o semnificaţie specială:mişel era iden- 

tic cu "lepros", întîlnindu-se cu ceea ce găsim în 

  

francesa veche unde mese] avea acelaş sens, Trebue 

să presupunem că în latina de mai tîrziu „MISELUM
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a primit şi accepțiunea specială ce "lepros", 

Cît priveşte semnificaţia actuală, ea se ex- 

plică pl ecînă dela noţiunea de "sărac".A influen- 

vat ideea că cineva de jos;sărac,e pzivit ca-un 

om cu sufletul pornit spre rău, 

Cuvîntul muta are apare destul de des în psal- 

tiri mai ales în Psaltirea Scheiană,Are sensul de 

„aşezare" "sat", "sălaş", Cine nu urmăreşte mai de 
aproape contextul, nu prinăe deodaţă semnificaţia. 

specială a cuvîntului. „Atestarea acestui “înţeles e 
interesantă, vine să se alăture la ceea ce mai în- 
tîinim şi astăzi dialectal, In Părţile Rodnei, în 
partea extremă din nord- estul Ardealului „mutare 
e o stînă mai mică ce se poate transporta UŞOr, 
In Maramureş şi în Marţ îi Apuseni apar formele 
mutătoare şi mută tură, &nândouă în lezătură cu vi. 
caţa păstorească, ca şi cea dintâi „deaiţtei, 

Este aici o urmă Bicţioasă din vocabularul 
păstoresc, [şi găseşte echivalentul în forme. ana. 
loagesmuando în îns 3 

ge; in Sudul Pranţei -risemnind “astînăn,
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„Cuvântul sia fixat la noi,ca şi în suaul franţei, 

în legătură cu transhumanţa. este surprinzător că 

numai vagi urme stau păstrat din vieaţa acestui cu- 

| vînt Mai surprinzător e. faptul că în aromână punăe 

pînă astăzi v vieaţa de peregrinare e vie, nu avem | 

nici o urmă de expresiune identică, 

Nemernic avea în secolul al XVI lea accepţiu- 

nea de "rătăcitor "pribeag, "atseâneSemanti rul 

presintă oarecare dificultăţi Nu poate zi isolat 

„de verbul "a, nimerin. Mu poate fi pus direct în 1e- 

gătură cu slavi cul amăruna care înseamnă "potrivit" 

derivat din namăriti, "a măsura",care la rînâul lui 

derivă din mira, "măsură", a de 

Nimeri la origine însemna "a măsura",Un lueru | 

măsurat e un lucru potrivit.St*a zis,de exempluz-“ain: 

nimerit,lovină în cutare lucru, Apoi a nimeri s'a în- 

  

trebuinţat cu accepţiuni mai întinse: am dimerit 

rău; sau am nimerit întrtun loc, 

Odată ce sta ajuns la această accepţiune,ne pu- 

tem explica procesul senm:rtic care a favorizat sEn.
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sul lui nemernic şun om umblînă âiîn loc în loc; 

nimereşte undeva. Noţ iunea ae "călător pribeag" 

se explică în sensul acestas procesul semantțice 

a mers mai departe, Cine vine ca un vagabond e 

privit rău,deşteptîna îndoială, 

Trecem la seria formelor care aparţin 1îte- 

rei p. In primul rînd e de amintit verbul a păţi, 

care în secolul al XVI-lea apare şi cu altă ac- 

cepţiune decît cel ae astăzi.B atestat în texte. 

le lui. Coresi, Sensul era mult mai extins decît 
astăzi, Se putea s»une astfel; eu pat (paţ ) foame, 

eu pat frig, 

  

Peliţă e foarte des atestat în secolul al. 
XVI-lea. cu sensul de "trup", Intrtun pasaj în 
Psaltirea lui. Coresi găsim: "pomeneşte că peliţă 
sînt „adică:să 4îj minte că sînt trup,fiinţă o- 
menească, Astăzi, propriu-zis, sensul acesta nu mai 
este curent.3e ascunde totuşi, într'un derivat. 

Dacă în lîmba veche gâsim această întrebuin. 
ţare, aceasta se datoreşte faptului că în slavă ,
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“plătit însemna "carneş"trup" şi npieliţăn, rraducă- 

  

torii. au redat cu un cuvînt romînesc ceea ce era 

unul din înțelesurile formei slave, 

Putem presupune totuşi. că în limba curentă e- 

ra întrebuințat cuvîntul cu înțelesul de "trup ? 

Dialectal nu este cunoscut cu acest înţeles,dar 

cînă zicem "drac. împeliţat", înţelegem, propriu-zis, 

drac întrupat" Ar trebui jdeci,să presupunem că a 

existat poliţă, în vorbirea curentă, cu sensul ae 

"4rup" „deoarece avem derivatul acesta.Totuştye po- 

sibil ca expresia "drac împeliţati să fi fost în- 

trebuințată în cercul celor care cunoşteau slava. 

A_S e pipăi înseamnă în secolul al XVI lea fa, 

se. . atinge" Astfel găsim la Coresi: "'cîţi se piâpă= 

iză de îns,mîntuiţi fură",adică: cîţi se atinseră 

de e1,fură mîntuiţie Cuvîntul e -de origine slavă, 

pinati, însemâînăd a atinge"; ne exp1i căm astfel, - 

sensul pe care 1 ars cuvîntul nostru în secolul 

1 XVI-lea, Astăzisa pipăisare o semnificaţie care 

  

Ov. Densusianu, 
Limba romînă în secaal XVI-lea, Lexicule, Fasce4e



50 

pleacă tot dela noţiunea de "a atinge". 

„ Pomeană., în secolul al XVI-lea, însemna mai 

mult Gecît astăzi şi anume,avea sensul de "amin- 

ti re”, “pomenire".Aga găsim la Coresi: "în pomea- 

pa de veci",adică: în aminţțirea de veci.Astăzi 

sensul sta restrîns la ceea ce este cunoscuta 

0 formă interesantă întrtun fei,pentru că se 

îndepărtează de sensul de astăzi,este a rămîne 

Intâinima astfel,ezpresiuni ca: akămînea de jude- 

cată,adică : a pierde un proces sau: ne-au rămas 

pe noi,adică: ne-au lăsat pe noi fără drept. o 

întrebuințare, care nu pare tocmai clară. Intîi,tre= 

bue să presupunem că verbul urmat, de de arată în- 

ceputul procesului serantic,Sta zis; g rămas Ge 

judecată, sau cum găs im într'un bocet de Marian : 

"de tată sînteţi rămaşi". Astfel,zămîn de cinevaş 

de cevaşde tatăsde moşiesa îns-mnat: xămân la o 
  

parte de el,xămin fără e1.Procesul a evoluat mai 

departe şi forma sta întrebuințat Şi ca reflexi- 

a vă: mia, rămas»
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A_răposa şi a_se_răposa sînt forme curente în 

secolul al XVI-lea, întrebuințate cu sensul ae ta 

se odihni". intrtun pasaj dir Cazania lui Coresi 

găsim: "'răpaosăsmînîncă şi bea", E întru câtva, 

surprinzător cum verbul bine păstrat în secolul 

al XVI-lea,a fost prigonit de concurenţa slavi= 

cului a se odihni. Dacă astăzi întrebuinţăm for- 

mele a se repausa, reraua, să nu n” închipuim că 

sînt continuarea formei vechi,ci,sînt o reluare; 

sînt neologisme. î_răposa sta păstrat însă,cu alt 

sensz 

in secolul al XVI-lea mai puten surprinde lu= 

pă
 

pta îritre cuvîntul latin şi cel slav.Intrtun paz 

a din Cazania_ lui Coresi se spune: "dă lor ră- o
 2 

  

s şi ocdîhnă",Coresi a scris cuvîntul vechi,ră- & t
e
 o 

Paâtssşi părîndu-i-se că nu ar fi tocmai familiar, 

a adăugat imediat şi pe odihnă,ceea ce denotă as- 
  

cendentul pe care începuse să-l ia,încă din acea 

epocă, forma slavă faţă de forma de provenienţă 

latinăe
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Rod,afară de semnificaţia actuală,presintă pe 

aceea mai extinsă de “neam” "seminţe", se zicea 

astfel: rodul lui Israele | 

Rugdă deaseneni,nu însemna în secolul al XVI- 

lea ceea ce este caracteristic sensului de astăzi, 

“adică numai cei uniţi prin legături de rudenie,ci 

însemna "un trib",tun neam întreg".Astfel întîl-: 

mim: truda lui Israel",o expresie foarte curentă 

în textele vechi care ar fi redată .cu un alt ter- 

men seminţia lui Israele 

Slava ne dă explicaţiunea,pentiu că în slavă 

avem sensul cuvîntului mai extins decît în 1 îmba 

noastră,
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Din seria cuvintelor referitoare la z vom mai 

releva uri cuvânt asupra căruia va trebui să insi s- 

tăm ceva mai mul $- Este acei derivat aîn latinul FOS- 

PRUMe Rost apare curent cu sensul de "gură Astfel, 

găsim la Coresi: ndeschide-voi rostul meu şi se va 

auzi" ,Dacă urmărim semanti smul întîlnim unele COM 

plicaţiuni ce aşteaptă să fie lămurite.Cun s'a a- - 

„Juns anume,la accepțiunea de astăzi ? Trebue să a- 

mintesc că acest“cuvînt nu a dispărut; prin multe 

părţi se mai întrebuinţează, Intr?o expresiune ca : 

a spune un lucru pe ae rost, înţelesul e: a. spune n 

gură e dacă e să lămurim expresiunea aceastayatunci 

trebue să admitem că sta zis: spune un lucru de rost,
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aaică,din gură. A trebuit să se zică,deasemeni: spu- 

ne un lucru pre rost -pre avînă funcțiunea lui veche 

de "prin", La un moment dat sta ajuns la contamina 

rea ambelor expresiuni: sta recurs şi la o preposi- 

țiune şi la cealaltă, resultînd expresiunea de as- 

tăzi: pe de rost. 

„Revenind la evoluţia lui semantică,trebue să ad- 

mi tem că din graiul dela ţară, în specizl ain cel al 

vărancelor,s!a ajuns ca rost să fie nuanţat în sea- 

sul a ceea ce este propriu astăzi la războiul de țe- 

  

sut. Rost,la război,e locul gol între iţe.De aica 

Putem presupune că sta ajuns la expresiunea: a pune 

 Xostul pînzei, Există apoi,şi un derivat: a _ rosti 

pânza. 

Dacă țesutul era bine pus la calesrostul era bi- 

„ne făcut.Dela această accepțiune sBecială sta ajuns 

la accepţiuni mai extinse.Se spune astfel: nu e cu 

Zost,nu e făcut cu rost „Odată ce ideea aceasta sta 9 

fixat bine în limbă,sta ajuns la semniţicaţiuni va- 
A victe: a face un lucru cu ost, nu are nici un roşt.



CĂ IN 

Dacă comparăm acest element latin cu ceea ce 

este în acelaşi senş în vocabularyeste înteresan. 

tă o constatare. In latină se ajunsese la o nuan- 

ţare în sensul acelei din limba romînă. Propriu-zis 

_ROSTRIMI însemna "cioc" sau "both,fiind âerivat din 

RODERE, "a roade" şi sta aplicat,în special;anîima- 

1eloz. In latina vulgară a fost întru cîtva înobi- 

lat. A început să fie întrebuințat vorbinău-se şi 

despre oameni, | 

- Ajungând la sensul pe care îl întîlnim în lim- 

ba romînăşla un moment âat,sta produs o concuren- 

ță cu un alt element latin provenit âin CULA, ca. 

re deasemeni,la început nu a însemnat "gură" ci 

Hgîţlej",In secolul al XVI-lea vedem cum a conti- 

muat să suhsiste o formă alături de cealaltă, Cu 

vremea, însă,gură este aceea care sta îmvuse 

Ajungem la formele începătoare cu s.De amin- 

tit că sămânță, în secolul al XVI-lea,are sensul 
  

care e propriu astăzi lui fseminţie", "neam", 

Mai mult ne Qă prilej să insistăm cuvîntul ca-
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re corespunde: latinului SALUTARE, Intrt'un pasaj la 

Coresi înttlnima "nimea pre ale să sărutaţiv, 

Ne- am închipui că avem aici cuvîntul de astăzi a 

sărutae Comparînă versiunea. latină şi cea slavă,ve- 

dem că. nu este vorba de sărutareşci de salutare» 

Me întrebăm atunci: avem aici o dovadă că latinul 

SALUTARE , devenit sărutare, şi-a păstrat sensul: lui 

primitiv ? Dacă în afară de textele religioase am 

aa găsi cuvîntul cu acest sens,am-putea să aâmitem 

acest lucru; însă deoarece sărutare apare isolat nu= 

mai în traduceri bisericeşti, corespunzînd înţelesu- 

lui lui ă salut „sîntem îndreptăţiţi să credem că 

acest cuvînt nu era curent în secolul. al XVI-lea 

cu acest înţeles,ci reda sensul latin indirect. 

In versiunea, slavă apare forma, felovati şi în 

cea latină SALUTARE. Forma, slavă are înţelesul de 

"a saluta" şi: pe acel ge ta săruta", Traducători 

găsindu-se în faţa verbului elovati,1-au redat 

  

prin cuvîntul romînesc săruta ca să exprime noţiu- 

nea ce "a saluta"eNici nu aveau de altfei,la înde-
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mâuă un cuvînt pentru latinul SALUTARE, 

E întru câtva surprinzător că pentru noţiunea 

de Y a saluta”. nu exista un cuvînt special vechi 

românesc, se spuneat: î- -am spus "bună. ztuan i am 

dat bineţe, 

  

Cuvâniul_sorintură este destul de curent; în 

Limba, veche, Astăzi e păotrat numai pentru a Q6sem- 

na. Sfînta Seriptură. Prin scriptură se înţelegea şi 

„felul de a scrie! Şi. ceea ce era scris, de exemplu, 

40 carte,un gocument. 8 un cuvînt a cărui dispariţie 

din 14mba curentă e de vegretâte 

Ajungem la forma silă.In vechea roninească are 

UT Sens care reproduce bine pe cel Gin slavă anu- 

me pe cel ae "putere şi în sensul moral şi în cel 
Seremet mmm ca 

coneret acesta din urmă cînă.- era, vorba ae armată 3 

Se putea spune: a pornit cu toată sila lui, Vorbin= 

„du=se despre armatele îngerilor se zicea: gileie 

lui Dumiezeu, | | 

Cum s'a ajuns La semnificaţia actuală nu e greu 

de înţeles. Dacă sta zis: cu sila vrea să facă un
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lucru, a însemnat că se impunea să facă acel lu- 

ocru, Odată ce cu sila,adică. cu puterea exercitată 

de cîneva asupra cuiva;a însemnat un lucru făptu- 

ît astfe, silă a deviat spre sensul de "a face ce- 

va, împotriva cuiva". Dealtfel şi în alte forme de- 

rivate din silă găsîm urme din vechiul înţeles, 

Silnicie înseamnă ceva care se impune cu forţa, 

  

Vedem ce curios se îmbină formele silnic şi sil- 

nicie.Ssilnic înseamnă că cineva face un lucru în 

silă;silnicte nu este totdeauna cu sensul lui şil- 

nNiC;Cci apare cu semnificaţia de lucru impus cu pu- 

terea altuia, 

A_silui deasemeni e un derivat care păstrea= 

ză bine noţiune proprie formei slave, 

Interesantă în alt sens e forma a socoti. Ca 

etimologie trebue să plecăm dela ungurescul S2z9- 

kotâlni,care apare şi în ruteană sub forma S9k9= 

4Yiy. Atît în maghiară cît şi în ruteană înţele- 

sul este de "a păzi" şi întrtadevărysensul aces- 

ta =pare în secolul. al XVI-lea,fie în forma ver-
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bslă,fie în derivate, Intîlnim,âe exenpiu,la Core- 

si: “lîngead eran şi nai socotit” ,adicăs; bolnar 

am fost şi m'aţi îngrijite 

Dacă întîlnim expresiunea păstorească: socot 

  

oile sau socotitoruă urmasi, se vede bine -cum sen- 

sul din ungureşte era cunoscut cuvîntului acesta, 

din vechea românească. Putem presupune că atunci 

când l-am luat dela Unguri 58 aplicat la ciobani 

în sensui că. păzesc turma. Păzirea turmei presintă 

„şi alte griji mai ales dacă era vorba de un baciu, 

care să ţină socotelile la stînă. Acesta pe lîngă 

grija turmei „trebuia să aibă grijă şi de contabi- 

litute,Priri urmare, în mediul păstoresc sensul a 

deviat spre acela care e redat de neologismul 

"a, calcula! 0ăată ce sta ajuns la acest nou as- 

pect,nc putem explica şi aerivatele celelatte, 0 

ne o operaţiune mintală.S!a a- 
socoteală presupu 

juns astfel la: a_socoii un iucruja-l privi cun 

se presintă. Cu yremea,a_ocotisa ajuns să înscune
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"a gîndi",a cugeta, | 

. Forma soţie, .. însemna în limba veche "tovă- 

răşi e". Unexemplu din Tetravanehelul lui Coresi : 

"cest om e vameşt lor soţie şi păcătoşi: lor, Sînt 

şi alte numeroase exemple de acest senseLa origi- 

ne a fost urțierivat abstract, însă dela o „vreme a 

derivat „spre ceva concreteS!a putut spune : am ple= 

cat cu soția meayadicășcu tovarăgul meuş pe urmă ; 

după ce PFPAHILIA, sub forma fămeaie nu a mai fost 

întrebuinţat,sta ajuns la o preci sare a lui so 

ţie şi acesta a luat înţelesul de "ţovarăşen, 

forma spată apare în secolul al XVI-lea cu 

sensul din alte limbi romanice şi din latină, de- 

_sennînă anune,armal,Astăzi,afară de vagi urme din 

folklor, spată a atspărut;se păstrează „bine înţe= 

. les, termenul cunoscut dela războiul âe ţesute: 

„Dacă ne raportăm la cealalţă accepţiune;ne în.- 

trebăm: ce legătură, este între spată şi sate ? 

Propriu-zis etimologic,spată a însemnat "ceva latu 
L] 

" icată i a = 
o bucată de lemn sau de metal laţit".Ca armă,sta
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înţeles o armă âintrtun metal,ca o lamăe 

Inţelegem de ce. s'a zis ppâtă şi ia-0 parte 

a corpului omeneseşceea ce formează o extindere 

sta putut denumi astfel. Din latineşte am mo şte= 

nițt anumite înţelesuri, însă în ceea ce priveşte 

partea corpului ş într*o epocă foarte veche î sta. 

zis spatele,cu forma de plurale | 

Am impresia că poporul este mai consecventș - 

mai ales în regiunile unde se păstrează acorâul 

gramatical,nu. se spune: mă, doare spatelescismă 

dor spatele. se mai păstrează anume sentimentul 

că aseasta este o formă de plural, Sta întîmplat 

însă,ca spatele să fie considerat ca un singular 

şi astăzi cei mai mulţi zictmă doare spatele, 

Ajungem la forma a Spazaes care în secolul al 

XVI-lea avea înţelesul de "a risipin. Este foarte 

ăes atestat şi este în acoră cu sensul latinului 

SPARGERE , care însemna "a împrăştia! ta risipit, 

Intrtun pasaj din Psaltirea Soneiană întîlnim 3
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" E mesererea mea nu sbarau_dî înşi!,Meserere în= 

seamnă "milă, Inţelesul acestui pasaj e următo- 

rul: mila mea mu o voi risipi,nu o voi da lao 

parte adodînşii, 

„Cuvântul apare în asocieri care arată şi ma 

extins sensul de "a risipi, De exemplu: "a spart 

pe duşman" înseamnă "a risipit pe Guşman".,Uneori 

se zicea "a sparge o haină",adică " a destrăma o 

haină", Vedem,prin urmare;că în secolul al XVI- 

. = lea,forma aceasta păstrează mai bine sensul de 

"a risipit,"a desfacet, 

Wai tirziuscuvîntul acesta 2 cedat în faţa 

concurenţei fornci a risipi „provenit din slavi- 

cul risipati. Astăzi ssnsul vechi mai apare la a 

cest cuvînt,la expresiunea: „la spartul tirgului” ? 

adică la ristpitul,la terminarea târgului, cîna 

toată lumea se risipeste,plecîng spre casă, Este 

singura urmă v Ă pân Apa - | ngu xm isibilă din inţelesul mai vechi a 
Yi 
d ormei 4 sparge, 

1 "at fo: 3 
a 

Stiati e o formă pe care o găsir
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din Psaltirea lui Coresi: lau în toate nopţi stra- 

turi cu lacrimile mele", Sensul este: tuă în fieca- 

re noapte cu lacrimile mele patul". Strat prin UI= 

mare, în vechea românească apare cu sensul de "pat" 

Adaug că e relativ rar atestatytotuşi se vede căa 

fost mult mai viu decît apare în texte pentru că 

pînă astăzi se păstrează întrt!o expresiune cum es- 

te “strat de flori", Nu ne putem închipui forma a- 

ceasta, decît punînă-o în legătură cu "agternutul”, 

cu ceva întins pe jos ca aşternute 

Termenul curent a ajuns să fie rateatostat si 

în secolul a]. XVI-lea alături de strat.sSi atunci 

ne înţrebăm; nu este oare posibil ca forma veche 

fi fost propriu-zis,strat,care 
ar fi cuvîntul 

ca ge
 

obişnuit pentru noiiunea de "pat" ? Moţiunea de 

'patii este 0 noţiune care presupune oarecare cul tu= 

vă ,pentru că la vară,pînă şi astăzi,oamenii dorm 

pe Jose Desigur că mai curînă sîntem dispuşi să ad- 

za 

mitem că patul primitiv & fost ceea ce se aşternoa 

pe jossde-a-areptul 
pe pământ şi atunci ar fi fost
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foarte potrivit să se zică strate 

mrebue să, presupunem că patul a pătruns într!o 

epocă mai tîrzie,ca o mobilă,1a unii unde erau con- 

diţiuni mai avantajoase de trai,alături de stratul, 

de aşternutul simplu al ţăranului nostru, 

Pentru tradiţia noastră culturală; este mai na= 

tura] să presupunem că. multă vreme lumea, a cunos= 

cut forma strat şi la un moment dat,sub înfluenţa 

grecească a pătruns patul ca o ameliorare în ceea 

ce priveşte mobilierul strămoşilor rioştrie



27 1,1933, 

Un cuvînt tot de origine. latină este a strun- 

cina. Are înţelesul de. Ya sfărîmar, Găsim, de exem- 

| plu, în Psalţirea lui Coresi: nzu. struncinaşi capui 

smeului "adică: tu stărîmaşi capul „Smeului. Ca fo- 

Stimolegta a ca» 

   

  

i 

neti sm diferă ae forma de- asaâzt, 

re trebue să.ne- opri a zost dată de Di Candrea, 

  

„XTORTIONARE,doveni + întâi sturciun aa ajuns prin 

metatesă la ş stzietuna şi acesta,prin reducerea, lui 

iu aton'La a îş aa siruci Nae Ca sens nu este nimic de 

obiectat.Noţiunea de “a sucin a putut duce ugor ta 

n 

noţiunea de "a sârobi”,"a sfărima”e 

0v. Densusianu; 
i. PO e 4 j ,
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Forma actuală se explică printr'o contaminare ; 

trecerea lui i la d,săruncina,este datorită înfluen- 

  

9 
tei formelor Ya sărobi","a sdrumicat, 

Ajungena la un cuvînt care încă nu a ajuns să fi- 

e îămarit sub toate aspectele.,Ar fi o întreagă mono-= 

grafie de scris asupra lui, | 

Urmărind evoluţia, semantică a cuvîntului ţară , 

vom vedea cîte nuanţări au intervenit, In secolul al 

XVI-lea. ţară avea, sensul de "pămînt",Se putea spune: 

a căzut pe taxă. Avem deci ,bine păstrată o nuanţă a 

lui TERRA.In aromînă este cunoscut,dar şi aici a 

fost minat de "loc", 

“Dacă ţară sta păstrat la noi pînă tîrziu cu va- 

riaţiunile semantice pe care le cunoştea latina,ră-. 

„ mîne să lămurim alte espectes;şi anume,ale derivaty 

lat. Tăranul întrebuința termenul de ţară opus cas 

lui de "munte", S!'a coborit dela munte la ţază, Și 

astăzi, în limba poporului;ţară înseamnă "locul dela 

ges" în oposiţie cu cel din regiunile muntoase. A- 

(3
 casta este o constatare care îşi are valoarea ei,
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Ajungem să ne explicăm cum şi-a luat naştere cuvîn- 

- tul ţăran.In vechea romînească,ţăran; însemna 'blugari, 

„Mucez dela, şes",Ciobanul,de fapt,nu era ţăran. Astfel 

ne explicăm derivatul acesta curent, 

Trecem la o altă formă, tot de origine latină, 

a ucide.lia Coresi apare astfel: "îşi ucidea pieptul”. 

Cineva ar zice că este un nonsens.Explicaţia e foar- 

te iogică,In vechea romînească a ucide nu însemna 

"a omorî",ci ta bate pe cineva aşa încît ar putea să 

moară! Se putea spune: l-a ucis,dar nu 1-a omorât, 

astăzi mai apare prin unele părţi cu această sem- +a
 

e
 

Fh
 

pe
 

pe
 

ni caţie atenuată, 

Din latinul VIRIDIA a resultat varză,însă în se- 

colul al XVI-lea varză şi verze ru au sensul specia- 

lisat de astăzi,ci e: generic. De exemplu, în Palia de- 

la Orăştie găsim: "Rodi pămîntul iarbă şi verze! Nu 

se poate înţezege că ar fi rodit pămîntul "iarbă şi 

varză", ci este vorba în general despre vegetaţie, 

Cuvîntul voevoâ însemna deseori în limba secolu- 

 



lui al XVI-lea "căpetenia unei armatețnu numaidecit 

"domn". Aceasta era în acord cu semnificaţiunea cu- 

vântulâi din slavă, - 

In legătură cu războiul stă un alt cuvînt: yvgi- 

nic. In slavă Xoinic însemna, "luptător" "războinicii, 

Cei care luptau fiină oameni săraveni voinici cu Vii 

pul s'a fixat sensul în această âirecţiune, 

Ajungem la a doua serie de forme mai bogată care 

fe qă aspectul lexi cal din secolul al XVI- leasâin 

punct de vedere a/ elementelor caracteristice atunci, 

forme neexistente astăzi,sau aacă le mai întâlnim, a- 

pat în regiuni cu totul isolate,  .: 

In această categorie întră un. număr destul de ma- 
re de forme de provenienţă siavăsungară şi de alte 
provenienţe, Este natural ca vocabuiazul din secolul 
al XVI-lea să se presinte cu acest aspect, pentru că 
avem de a face cu texte locale, fie din nora,fie qin 
Sud şi ceea ce este provincial se manifestă mai mu1ţ 
ca forme caracteristice decît ca particularităţi de 
natură morfologică, 

a!
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Alături de multe cuvinte de origine streină, von 

avea prilejul să constatăm latini sme foarte intere- 

sante.Bra,în secolul alvI-lea o bogăţie de vocabus 
lar;care & fost înlăturată datorită concurenţei e- 

lementelor streine, | | 

In primul rînd avem de amintit cuvîntul de ori- 

gine latină a RĂurIt tes durni ta. Acesta din urmă e- 

ra nai rar întrebuinţat.Dacă astăzi spunem "dormitea- 

ză" avem de a face cu un neologism. Pentru noţiunea 

de "a dormita" s'a recura la alte forme cum este 

"a moţăin de exemplu. | 

Un cuvînt care nu a Gispărut complet este agru. 

Reprezintă pe latinul AGER.Exemple găsim în Codice- 

le Yoroneţean şi la Coresi: "ceia ce au lucrat agre- 

le mele", sau: "semănară agzele! Este o formă care 

a fost înlocuită din causa concurenţei slavicului 

9gor sau a altor forme cum este,de pildă,ţarnă etc, 

Agru se mai întrebuinţează întrto. mică parte a 

Bănatului şi în Oltenta;prin Gorj şi Mehedinţi,In 

Mehedinţi 1-am auzit pronuniat e o ţărancă: "nu
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este agor anul ăsta'"',Mi-a explicat că "nu s'au fă- 

cut bucate".In Mehedinţi nu mai înseamnă deci ,upă- 

mîntul lucrat”,ci "roadeli“, Ca fonetism,este ae a- 

dăugat că s'a produs o epentesă extrem de rară. Avem 

de a face mai curînd cu o contaminare cu forma sla- 

vă O9g9re | 

Un cuvînt pe care îl întîlnim în Textele măhă- 

<ene este alămojnăscu înţelesul de "ceea ce gă ci- 

neva de pomană".In slavă găsim forma alumoăno.0ri- 

ginea este probabil ungurească, 

Cuvîntul aslam apare rar,dar este caracteristic, 

Inseamnă "camătă", In Psaltirea Scheiană întâlni : 

"Argintul său nu dede întri'aslamu", In rugeşte avem 

forma 9slam scu pronunția intermediară dintre e şi 

a. In ruse şte este de provenienţă orientală, Ruşii 

l-au împrumutat dela Tătari şi apoi ni l-au trans-= 

mis nouăcAr fi prea îndrăzneţ să apunem că l-a lv- 

at direct, 

Cuvîntul asîn este un latinism bine păstrat în se- 

colul al XVI-lea.Chiar mai tîrziu este bine cunos-
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cut,Este un cas curios de substituire lexicală,In- 

urto epocă tîrzie;şla un moment dat, un cuvînt stre- 

in,măgarsa venit să-i dispute locul.Wăgar a pătruns, 

âe sigur,dela suâ.Poate că în transporturile făcute 

de straini sau de Romînii care veneau în contact cu 

streinii,cuvîntul a fost des întrebuințat şi astiel 

a luat locul lui asinscaresaproapesa dispărut. 

O formă interesanţă,âe provenienţă latinăşeste 

azină sau arirăs însemând "nisip".Se mai aude şi as- 

tăzi „rarşîn Ardeal,De ce pînă în secolul al XVI-lea 

sta păstrat bine şi apoi a fost înlocuită de slavi- 

5 m
.
 

cul sip ? 
  

De adăugat că şirul de numiri din toponimie „Apî- 

noasasnu stă în legătură totdeauna cu forma anin ; 

arin, ci uneori cu arinoasa,adică nisipoasa. 

Intîlnim în secolul al XVI-lea forna auă. Forma, 

veche a fost uă,representînd pe UVA latin,cu înţele- 

sul de "strugure". Auă, a însemnat "fructul", "Strugui- 

re" însemaypropriu-zisp"etorohine".Săsim în limba 

veche; un strugure de auă, cum 3e spune astăzi: un
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strugure de poamă, - îri Mo1dova. Auă a fost apoi,mai 
mai puț în întrebuințat, pentru că strugure şi-a ex- 
ting accepi iunea, ajungînă să însemneze. ceea. ce este 
cunoscut astăzi, 

ce“...
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In Psaltirea Hurmuzachi apare -odată- cuvîntul 

aplecat. In celelalte versiuni ale pealtizei întâl- 

nim,fie bălat,fie Prune sau făt si în Psaltirea Vo- 

roneţeană apare Sugător. Sensul. apare 1 impede ; este 

echivalent, cu "copil mic, 

In ceea ce priveşte apariţiunea, lui,irebue să 

amintesc că se explică în legătură cu vezbul a _aple- 

ca, întrebuințat mai ales de ciobani care aplecai ai e- 

iul la cate. Aplecătoare este oaia care dă mielului 

să sugă, | 

Etimologia este clară,Cuvintul represintă pe 1la- 

vinul APPLICARE, Sensul sita fixat în modul următor :
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sta spus a apleca la sîn,pentru a da să sugă unui co- 

pil mic,ln acelaşi timpsavem şi noţiunea de “a pune 

sub" 3gi mai ales,cînd era vorba de miei,aplecarea lor 

e făcea plecându-i sub oaie, Odatţă ce sta specîali- 

sat astfel,sia putut să fie des întrebuințat şi să 

aparţină vocabularului păstoresce 

Tot un singur text ne Gă o formă cum e a aveni şi 

avenit.Palia dela Orăştie întrebuinţează cuvîntul în- 

trto expresie unde este vorba de taluat" care "nu pu- 

tea aveni",adică nu: putea să crească,să dospească, 

Derivatul avenit,=ăş - însemna "crescut" ăospitn, 

Sensul ar fi să-l explicăm în sensul următorila- 

tinul ADVENIRE ar fi însemnat,aplicîndu-se la aluat, | 

că vine la punctul de a se dospi,se îndreaptă adică, 

spre dospire,spre a deveni »îne avenităe 

Cuvîntul nu mai este întrebuinţaţ astăzi, 

Trecem la seria formelor care încep cu litera pb. 

in primul rînd este de amintit cuvîntul de origine 

siavă bpeseadă şi a besedui,"a vorbi", Derivă din ve- 

  

niul Say bestăa,âin verbul besădovati. In unele re-
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giuni mai este încă întrebuinţat.Găsindu-se în con- : 

curenţă cu alţi termeni,a cedat terenul. Pentru no- 

tiunea de "a vorbi" erau în secolul al XVI-lea for- 

mele: a cuvînta,a vorbisa grăîisa spunesa zice.Sînt 

nuanțe de sigur,între ele,dar dacă adăugăm şi cu- ; / 
/ 

/ 

“xîntul de provenienţă slavă,a besegui, veden că vo=/ 

cabularul era mai bogate | 

De provenienţă ungurească este o formă dată nu- 

mai de Palia dela Orăstie: a bintătui, însemnând "a 

pedepsi", "Cine loveşte robul său,fi-va bintătuiti, 

  

Represintă pe ung. biintetni cu acelaşi înţelese 

în secolul al XVI-lea biaznă şi blăzni însemnau 

  

"a amăgin ,"amăgi re" "cursă care se întinde", Aceste 

forme vin să ne explice ce apare astăzi dialectale 

In Psaltirea Scheiană întîlnim: tlîngă cărare blaz= 

ne puseră mie” e Apare astăzi în Bucovina şi mai de- 

parte spre apus substantivul blaznă gi bieaznă cu 

sensui de "arătare antipatică" "pocitură", “un om 

piaznie! In acelaşi timp are şi sensul de "om nea- 

jutat la mânțe" ,"nătîngi „or cars nu e cu minţile în- 

|
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tregi",Ce 1 legătură poate să fie între semi ficaţia 

actuală şi cea din secolul. al XVI - Lea Şi în acelaşi 

timp,cea din slavă ? 

„In Dicţionarul Acadentet Romîne semanti smul e 

explicat. în felul următor: biaznă star fi zis es 

pre o arătare urîtă o pocitură„pentru că s'ar fi 

înteles că se arată diavolul ca să "amăgească" Mi 

se pare că e cam forţată interpretareaspentru moti- 

vul că . sensurile româneşti se întîlnesc cu ceea ce 

ne. ofere slava, în special rusescul blaznăti "a se 

arăta în vis cuiva”, In ruteană gi cehă avem bia- 

zan,blazn cu sensul de "nebun".Ceea ce îngeală, ce - 

este amăgire,poate să. fie un Vise Deza ideeța acea- 

staydela ceea ce vezi în vis,ce e îngelare, ne sx- 

plicăm filiaţiunea din slavă, In romîneşte „noţiunea 

de "ară tare” ,"năluci ren este în acoră cu ceea, ce 

_ne dă siava„Noţ iunea, cealalt tă de "om nu în toate 

mintile",ca şi în ruteană,se expI ică dela noţiunea 

de "a vedea în visn,"de a avea halucinaţii, 

  

Yorma botejune este interesantă întrucîtra,pen-
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tru că era ceva obişnuit în secolul al XVI-lea, Se pa- 

re că mai apare şi astăzi prin Bucovina. Fonetismul ne. 

arată că trebue să plecăm dela un derivat din latină; 

dela BAPTIZO cu sufizul -tonemsBAPTI2 ONIIMs vumai ast 

fel ne putem explica forma romîneascăe 

Un element “ae origine. slavă e voz,nidorn, se închi- 

aă pozilor, însemnat se închină. idolilor, Derivă din 

slavicul 202%» cu sensul de "zeun, vâneze. Pluralul 

formei slave e boză,Noi am luat fonetismul âela plu- 

ral şi am xefăcut apoi; un singular boz, | 

"Este de amintit în legătură cu această formă că 

în expresia cunoscută, bogdaproste  aven de a face cu 

slavicul bogz şi cu verbul prostite „care însemna "a 

ierta”.Se dădea de porniană la săraci ,pentru ca Dumne- 

zeu să ierte păcatele celui care a păcătui Mai tîr- 

ziu sensul sia extins. 

Ajungem la categoria formelor care. încep cu lite- 

ra G.£ de amintit o formă de origine latinească. În 

Psaltirea, Scheiană întîlnim un pasaj: "Că întră ca- 

lul lu Faraon cu carele şi cu sălarii întru mare",
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Căiarii avea înţelesul de "călăreţi", Avem aici o 

formă interesantă, corespunzătoare latinului CABALLA- 

RIUS;care a dat în francesă chevalier şi sta păs- 

trat şi în alte limbi romanice,Chiar dacă nu ar fi 

atestat la noi în secolul al XVYI-lea,ar trebui să 

presupunem că a existat,pentru că forma actuală că- 

lăreţ este derivată din vechiul călariu, Deasemeni ; 

avem derivatul călare. Cînă spunem: merge călare, a- 

vem aici forma adverbială, 

Dela o vreme forma călariu a fost înlocuită de | 

derivatele călăreț şi călăraş.Este de observat însă, 

că în secolul al XVI-lea, după cum se poate vedea 

din Psaltirea Voroneţeanăcălărahu era în legătu- 

ră numai cu vieaţa militară, 

Un alt cuvînt de origine latină este căsătoriu. 

Inseamnă “om căsătorit","'om care are familiesCa for- 

maţ iune trebue să presupunem că a existat în limba 

latină un derivat dîn CASA,CASATORIUS,din care a re- 

sultat forma romînească, 

Cuvîntul căţîn este atestat în Palia dela Orăş-
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ie. Agtăzi nu este absolut necunoscute i-a înregistrat 

Viciu în glosarul său şi se întâlneşte în toponinie; 

mai ales ca termen ce designează munţi înalţi şi rete- 

zaţiscobiţi ca o albie.,In latină CATINUS însemna "far 

furie", strachină" „Noţiunea de “"strachină! a fost de- 

rivată spre aceea de "ceva scobit, concav".Munţii în 

felui acesta s'au numit căţâni. 

Există însă, în Bucovina o formă, înregistrată şi 

"de Panţu în dicţionarul botanic,căţîn;care se dă bra- 

zilor mici jepi.Dl Puşcariuş în Dicţionarul Academiei, 

pune alături în cuvînt de celălatt,Dela noţiunea de 

| "munte cu vîrful retezat şi scobit" să se ajungă la 

noţiunea de. "jepi seste ceva foryat.depii nu cresc nu- 

mai pe munţii cu . asemenea înfăţi şare. Se poate că cel | 

de-al doilea cuvînt să fie de provenienţă streină şi € 

influenţat de cuvîntul pe care l-am moştenit dela La- 

tinie | 

Un slavism rar este conob, însemnînd "căldare", 

Represintă pe slavicul konobi cu acelaşi înţeles, [1 

găsim atestat în Psalţirea Scheiană şi trebue să pre-
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supunem că a fost introdus în texte,după slavă. p greu 
de presupus totuşi că traducătorii nu au cunoscut un 

"cuvînt atât de curent cum era acest sonobă, 

Am amintit în categoria întîi ae forme cun s'a 

putut ajunge la sensul lui „Cumplî t e 7orma este deri- 

vată din a cumpli. Trebue să insi stăm asupra semnifi - 

caţiei lui roti fu un lucru, însemna a-1 sfîrşi; 

l-a cumplit pe cineva, adică: i-a sfîrşit, 1-a nimicit, 

Della noţ jiunea latină n a duce pînă la capăt drumul", 

s'a ajuns la semni ficaţia de “a nimicit, 

Verbul a cura apare foarte bine în secolul al XVI- 

lea ca sensul care corespunde etimologiei,In Psalti- 

rea Schetană găsim:"E elu e miiostivu Şi cură păcate- 

le loră".Aici ar trebui să-l îmocuin cu derivatul 

de astăzi na curăţat, A cura din secolul al XVI - lea 
corespunde bine latinului CURARE. Dnii Puşcariu şi Giu- 
glea au crezut că putem renunţa la etimologia aceas- 

ta şi putem pleca dela latinul COLARE, care, foneticeşg- 

te,putea să devină Cura însă sensul este hai greu de 
“admis. Odată ce avem atestat în lîmba veche sensul , în
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acoră cu latina ta curăţi un lucru" de ce ne-am în- 

depărta dela această etimologie ? COLARI, care însen- 

na “a strecura",trebue să presupunem că a avut nevd- 

e de o evoluţie semantică; un lucru care "se stre- 

coară" „este "curățat, Ar fi, aealtfel,şi alte măr 

  

turii in care reiese bine sensul lui a cura; “a cu- 

rai 0 pădure , înseamnă, "a curăţat o pădure" „Dacă am 

pleca dela COLARE,ar ti mai greu de admis aşa ceva, 

Tot un element de origine latină este acela ca- 

re derivă din CONSTARE,anume, a _custa, In latină. ver- 

bul însenna "a sta statornic întrtun loci',gi de a- 

ici a derivat noţiunea de "a dăinui""a trăit, Se 

mai aude şi astăzi prin unele părţi în expresia: "să 

te custe Dumnezeu", Semnificaţia în tomîneşte este 

uşi de explicat. S!'a aplicat nu humai în general şi 

la obiecte,ci şi vorbindu-se despre persoanc,Noţ îu- 

unea de “a trăi” legată de noţiunea de "stabilitate; 

"găinuire", a dus uşor spre fixarea întelegului spre 

acest, sens. 

"O0v.Densusianu; 
Limba romînă _în_sec 1-lea.Lexicul.. Pasc.6, 
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Dacă întîlnim şi acest latini sin în secolul al 

XVI-lea,aceasta este în acoră cu ceca ce am mai ob- 

servat în legătură cu bogăţia de vocabular în aceas- 

tă epocă, Alături de a custa circula a yiesa vecui, 

a trăi; a.tieţui de astăzi nu pare.să fie un cuvînt 

extrem de vechi; se pare că a fost derivat mas tîr- 

„ziu din svbătantivul vieaţă, 

pr Dacă ne referim la ctreulaţiunea actuală a aces- 

/ tor forme;constâtăm că a custa e păstrat întri!'o re- 

„ giune foarte redusă. A vie,deasemeni are o circula- 

Viune redusă, toma a_tzrăi a cîştigat ascendent,şi 

alături de ea a vieţui, 

Vocabul axul bogat din secolul al XVI-lea sia re- 

dus în defavoarea formelor iatine, 

"ae e“ă



10 1141933, 

Trecînd la seria următoare de forme din seco- 

lul al XVI-lea, în primul rînd avem de relevat o 

formă de provenienţă slavă geală, însemnând acelaşi 

lucru ca şi elavicul corespunzător gElQ, "faptă", 

Un exemplu dîn Coresi sună astfel: "dealele mîânilor 

sale",de unde reiese sensui de "faptele mânilor sa- 

le". Intrebarea este dacă era curent acest cuvînt, 

sau aparţinea numat vocabularului traducătorilor, 

Cred că ipotesa din urmă trebue exclusă, pentru. că 

deală apare mai tîrziuu ca termen juridic.,Dacă ci- 

neva avea un proces,întrebuinţa cuvintul acesta,
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Chiar astăzi mai apare în unele regiuni; cînd se 

spune "nu are nici o deală!" se înţelege că !inu a- 

re nici o afacere Putem presupune că în secolul al 

XVI-lea acest cuvînt era întrebuințat în limba cu= 

rentăşîn unele părţişpentru că aceasta e în acoră 

cu faptul că avem derivatele îndeletnic şi îndeleţ= 

nici. Indeletnic este cineva care e în stare să fa- 

că un lucru oarecarea | | 

A ge delunga însemna în secolul al XVI-lea "a 

se depărta", "Delungară-se de elu" înseamnă: "se în- 

depărtară de el". Trebue să plecăm,pentru explicarea. 

lui ,deda un compus din latină.Delunga stă alături 

de alunga, şi acesta derivă dela latinul * ALLONGARE. 

De aceeașpentru forma dintii putem presupune că a 

existat în latineşte un derivat din LONGUS,ĂDELON- | | 

GAREe | i 

Dacă punem în legătură sensul vechi cu ceea ce 

apare: în limba curentă în derivatele cu prefixe,în 

delune şi în ciunga constatăm o deosebire în sen- 

sul că nu putem dega direct forma actuală de cea
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din secolul al XVI-lea, Cână zicem îndelungat , avem 

de a face cu un derivat din delung, îndelung; noţiu- 

nea s'a specialisat la timp.Forma din secolul al 

XVI-lea se referea la spațiu, A Gelunea însemna, ia 

depărta" pe cineva dintr! un loc oarecare, In între- 

buinţarea formei din secolul al XVI-lea şi a celei 

de astăzi;avem prin urmare;două rami ficaţiuni a sen- 

sului e | | 

A deşidera este una, din formele sele mâl carac- 

teristice şi chiar dacă nu am găsi-o atestată în se- 

colul al XVI-lea,ar trebui să presupunem că a exi s- 

tat.Iin limbile romanice este foarte curent ceea ce 

a resultat din latinul DES IDERAREe 0âată apare în 

Egaltizea Soheiană cu suprimarea lui de, deşiră. 

Avem de a face cu o greşală sau cu 0 formă reală ? 

Această formă s'ar întilni cu francesul gesirer. Ar 

trebui să presupunem că iatinul DESIDERARE sia, re- 

3 

âus la DESIDRARE şi grupul dr sfar fi redus ia z. 

Ar fi o interpretare silită,pentru că în francesă; 

derivarea lui degirer din DESIDERARE este o desvol-
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tare normală, în romînă trebuia să se păstreze gru- 

pul ÎLe Forma deşgiră e datorită unei simple greşeli 

a copistului, 

De ce a dispărut din limbă acest cuvînt ? La a- 

ceastă dispariţie a contribuit faptul că se găsea 

alături de alt cuvînt care exprima aceeaşi noţiune, 

a dori. Am insistat asupra acestuia în legătură cu 

a ielui însă va trebui să revenin . | 

Dori este un derivat din dor. Putem presupune că 

faptul că dor era în vocabulairul nostru un cuvînt 

aşa de semnificativ, derivatul verbal a. dori.a fost 

sustinut de cel dintâi, Dînău-se resistenţa pe care 

în moa firegc o presenta o formă alături de cealal- 

tă,deşidera sta găsit isolatspentru că nu găsim un 

substantiv cum ar fi fost acel care ar fi „Sorespuns 

latinului DESIDERIUM, 

Ar fi Ge amintit că şi slavhcul a_vofti vine să 
se alăture la formele de mai înainte, Nuanţele lui 

a dori, cercul lui semantice eate mai întins decît al 

lui Pofti, Se poate spune „do resg în 10c de Poitesc;
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pofti îngă nu poate fi întrebuiniat totdeauna în 

locul lui dori. Dozi are mai mult prestigiu şi es- 

te un cuvânt caracteristic pentru noţiunea pe ca- 

re a exprimat-o cîtva timp a geşiderae 

A_despune era des întrebuințat în secolul al 

XVI-lea cu sensul de "a stăpîni", Găsin astfel în. 

Textele mănăcene: "cum desvune o doamnă de roaba 

sa" cu înţelesul de “cum o doamnă stăpineşte pe 

roaba. sa".„Afară de forma verbală aven derivatul 

_despug cu sensul de "stăpinire” şi despuiter cu 

sensul de "stăpânitor, Sensul. se explică dacă 

plecăm dela latinul DISPONERE ş care însemna "a pu- 

ne într'un anumit fel","a orîndut",Sensul formei 

romîneşti sta pus în iegătură cu vieaţa politică 

şi socială.Cel care despunea era designat să aducă 

ordine,să facă: o bună orîndulală şi era de fapt e, 

"stăpânitor", In textele vechi unde găsim forma_des- 

puitor,cuvîntul ar putea fi înlocuit prin "domn" ş 

"stăpîn" sau Woevod! Dela o vreme Gin causa concu- 

venţei formelor de mai sus,despune şi despuitor au



88 

părut inutili şi au pierdut din vitalitate, 

| mot aşa de interesant apare un latinism destul 

de des atestat în secolul al XVI-lea, a _deştinge ; 

care corespunâe latinului DESCENDERE. Fonetismul nu 

ne interesează, Este de amintit însă;că şi această 

formă sta găsit la un moment dat ameninţată de con- 

curenţa a două forme streine: a pogori şi a coborî, 

A pogori este în mod sigur de provenienţă slavică , 

Derivă Gin pot+gora,acesta din urmă însemnînd "munţen, 

Trebue să ne închipuim că în vremea, contactului din- 

tre Slavi şi Romîni sta întîmplat ca expresia PO+ 

gora să fie des întrebuințată, cînă se vorbea, despre 

ciobani Se spunea, de exemplu,că "se coboară P9 gora! 

sau "deştind po gora". Dela o vreme a devenit aşa de 

curent încît a dat naştere verbului a _pogorî, 

A cobori este o formă enigmatică, Dl Puşcariu 

spune că trebue să plecăm dela a pogori pentru a ex- 
plica pe a coborî. Am avea adică o metatesă în forma 

2 POR ,devenit gopori şi apoi o schimbare de su-
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nete,ceea ce este imposibil de admis,hu văd totuşi, 

care ar fi explicaţia acestei forme.Partea din ur- 

mă ne duce spre oborî şi Goborî; dar ceeste silaba 

  

iniţială nu aşi putea spune.Poate să fi avut loco 

contaminare cu un alt cuvînt,dar care e acel cuvînt? 

| Un slavism care nu presintă nimic deosebit este 

a dodei „corespunzând slavicului doaijati. In ve- 

chea romînească avea înţelesul de "a urmări pe ci- 

nevat "a-l prigonit“, Derivatul dodeitor era foarte 

curent în limba secolului al XVI-lea, Deasemeni a- 

par şi derivatele dodeială şi dodeire, o | 

Dosadă şi a dosădi apar în secolul al XVI-lea 

“cu înţelesul de "ocară,ta prigoni";"a năpăstui", 

A dâosădi corespunde slavicului dosadiți cu acelaşi 

înţeles, Și astăzi se mai aude în unele părţi în 

expresia "dosăditul de el, 

O formă de origine latină este a dupleca.Este 

atestatăde mai multe ori în secolul al XVI-lea cu 

o semnificaţie apropiată de cea dela origine.La Co- 

resi găsim:"spinarea lui dunie ă''ș sensul este 8 A |
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clar însemnînd "spinarea lui îndoită”, Sensul s'a a- 

plicat apoi la vieaţa morală. Sta zis: l-am înâuple- 

cat. pe cineva" ,adică l-am silit să se îndoaie,să pri- 

mească ceea ce i sta spuse 

| Duroare este o formă veche ce a fosti minată de 

derivatul verbal durere, In limba descîntecelor este 

des întrevuinţat cuvîntul guroare şi chiar în limba 

poporului se mai aude cu un sens special,Ssă insistăm 

un moment. asupra acestei forme, Din latinul DOLOREM, 

a resultat în moă normal duroare cu înţelesul curent 

de "durere", „Pe de altă parte,în latina vulgară, sta 

format un substantiv POLUS cu acelaş înţeles de "qu- 

rere", Din DOLUS a resultat forma romînească AOŢe Acea= 

stă formă s'a întîlnit cu cealaltă resultată din D0- 

LCREM, Dela o vreme infinitivul lui „durea durere șa 

început să fie des întrebuințat alături âe celelalte. 

două forme,şi vărînd mai caracteristic,a luat locul 

lui duroare, 

| Dor însă,a primit o ntanţare specială,arătîna sta- 
rea sufletească greu de definit,dar adînc simțită şi
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caracteristică sufletului romînesc, Totuşis,şi as- 

tăzi este întrebuințat în unele regiuni în special 

prin Oltenia, cu sensul de "durere fizică" 

Ajungînă la seria cuvintelor începătoare cu 1lî- 

tera £,averm ae amintit o formă de origine ungureas- 

că a felelui şi substantivul feleleaţe Astăzi nu a dis- 

părut comlet,S6 mai păstrează peste munți cuvîntul 

feleleat cu înțelesul d de "încredere", “xăspundert", 

"cuvînt date 

In secolul al XVI- lea feleleat apare cu un sens 

apropiat ae cel de mai':sus.In Codicele Vozonetsan 

înt2inims ascultați acmu al meu cătră voi feleleatţu: 

  

Cineva se adresează altora „spunîndu-le să aibă în- 

oreăere în el după asigurarea pe care le-o dă, 

Verbul a felelui apare tot în Codicele Vorone- 

isan în pasajul următor: "cu buru suflet ce de me- 

re (mîine) feleluesc, sensul este apropiat de acela 

pe care l-am văzut.Vrea să spună: cu sufletul bun 

care vine să dea mărturie sigură, încrediriţare de- 

plină că este aşa»
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Aceste forme derivă din ungsfeleini şi felelet 

cu înţelesul de "a răspunde";care explică bine toa- 

tă gama semantică, 

Forma fvglu apare în Codicele Voroneţean cu 
înţelesul de "cel care este legat", "prins", "captivu 
Derivă din cuvîntul unguresc foglyo. Intrebarea es- 

te dacă acest ungurismsatestat în Codicele VYVorone- 

vean,a deculat în vorbirea curentă, Putem presupune 

că a avut o circulaţiune redusă cu toate că nu-i 
găsim astăzi nici un echivalent nici în Maramureş ş 

nici mai spre apus, 

Trecem la seria formelyr care încep cu litera, 

„&eÎn primul rînd avem de amintit o formă de prove- 
nienţă ungurească a gilălui; întrebuințată în seco- 
Jul al XVI-lea cu înţelesul de "a ur", In Psaltirea 
Scheiană întîlnim pasajul următor: "şi cine gilălu- 
iaşte dereptul greşi',aâică: cine urăşie pe cel 
drept. Represintă pe ungurescul gyuiloin: cu acelaşi 
înţeles, 

Un laţinism interesanţ este acela pe care îi
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găsim atestat în Psaltirea Scheiană în Codicele Vo-= 

xonețean şi în Textele bogomilice» gintue se spu- 

nea în secolul al XVI-lea,de exemplu; ant Lu omenesc; 

adică neamul omenesc, Acest latinism era caracte- 

risţic în limba veche. Represintă pe latinul GENS 

cu acusativul GENTEM şi dacă a dispărut aceasta se 

datoreşte unei hotărîtoare concurenţe din partea 

„nui cuvînt de provenienţă ungurească; Deaihe. 

Am văzut că în secolul a1 XVI-lea şi rudă avea 

sensul de vheamt, âe "popor" în gerieral. Putem Dre- 

supune că în secolul al XVI-lea se putea spune şa- 

lături de gintu omenesc şi gintu rominesca 0 ase- 

menea întrebuințare ar fi fost firească şi în a- 

cord că ceea ce găsim în celelaite 1 bi romanice, 

La noi a dispărut fără să lase cea mai mică urmăe 

Dacă Alecsandri a întrebuințat expresia de ginta 

3 atinăs avem de a face aici cu un neologisme | 

Forma gârbă apare de mai multe ori câ înţele- 

sui de "spinare" corespunzând slavicului grăbBAs- 

1 nu mai este întrebuințat ca termen curent În- 

N tă
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trebarea este dacă în secolul al XVI- lea era cu- 

rent întrebuințat în vorbire . Mi se pare că erau 

preferate formele spinare şi spate şi numai aeria 

vatul gîrboy sia înrădăcinat sin..vreme în 1 îmba 

noastră, Totuşi, în unele bărţi ei rbă,se mai păs- 

trează cristalisat într'o expresie ca aceasta: se 

vine girb ă de mine. A întzet ninţat-o şi Creangă şi 

o găsim în vorbirea poporului, Propriu-zis "a te 

» vine. gâzbă de cineva" înseamnă ai sări în spate 

merdu,a nu-î.da pace, Este deviată puţin noţiunea 

dela care a piecat expresia aceasta, 

A gotozi şi dezivatele gotoviânţă,sotovire a- 
a par în secolul al XVI- lea. cu înțelesul de "a gă- 

ti ngătirer, sînt de provenienţă slavă, 

Astăzi nu ştiu dacă mal circulă sau nus Ver- 

bul a gotovi, găsindu-se în concurență cu formele 

"a găta” şi "a gătinsa cedat acebtora teramul «
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in şirul formelor ce urmează să fie atudiăte 

sînt două âe origine - streină care nu presintă un 

deosebit înteres.Cea dintîi este Laznă cu înțeles 

de "foloan,Se mai aude şi astăzi prin Ardeal,Repre- 

sintă pe ung haszon cu acelaşi înţelese 

Cea de-a doua este de origine_ slavă; mai apare 

şi astăzi dialeatal cu foneti sm variat: ură bor gi 

- părăbor. iseamnă Hi teaz!!ş de-aici avem derivatul 

nrăborie, "vitejie! si a se hrăbori, “a se arăta 

viteaz”, Represintă pe slavicul chrabzrde 

De subliniat este faptul că pentru noţiunea a- 

ceasta toate cuvintele pe care le întrebuinţăm sînt
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de provenienţă streină, 

Ajungem la cuvintele care apar în seria lui îi, 

In primul rînd avem qe relevat chiar forma care se 

reduce la această literă,verbul î.'Prebue să insis- 

tăm un momenţ asupra lui, Filologii nu sînt de E 

cord asupra existenţei latinului IRE în limba noa. 
stră. Istroromîna cunoaşte verbul acesta cu sensul 

de "a merge" „Din secolul al XVI-lea avem două tex- 
te în care nu poate fi îndoială că avem urme din 
latinul 1RE, 

Dacă ne-am referi numai la Psaltirea Scheiană 
poate am avea oarecare îndoială asupra existenţei 

în secolul al XVI-lea, în dacoromînă,a acestui verb, 
pentru că într'adevăr, întrtun pasaj din această 
psaltire citim: "Si acmu după tire îmu cu toată în- 
rema", Dacă ne raportăm la texiul lui Coresi găsim; 
"după tine Yenimu! Cîţ timp aveam numai textul Psal - 
ti rei Scheiane erau motive să ne îndoîm dacă, acest 
inu era într'adevăr, pluralul dela iTe » sau poate o 
reducere în loc de venimu.După ce s'a descoperiţ
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însă Psaltirea Hurmuzachi „aceaste, ne-a adus con- 

firmarea deplină că întradevăr, în secolul al XVI- 

lea se mai zicea într!'o mică regiune de la noi 

a_î pentru "a merge",In Psaltirea Hurmuzachi în 

mai multe locuri,verbul este întrebuințat în aşa 

fel încît nu mai poate fi îndoială despite existen- 

va lui. Găsim,de pildă: voi 4 pe cînă“în Psa]. 

Scheiană şi la Coresi găsim: voi mezegPrini urne- 

re este hotărât că în secolul al XVI-lea era în- 

că întrebuințat acest verb. A dispărut repede dia” 

circulaţiune; în secolul al XVII-lea nu mei apare 

| Am rămas surprins că Dicţionarul Academiei 

nu înregistrează verbul acesta ca fornă veche,Tot 

aşa Dl Candrea,care în Dictionarul enciclopedic. 

a dat alte forme vechi,latinisme interesante, nu 

âă pe acest 1,Au fost oarecare motive pentru ca 

Dnii Puşcariu şi Candrea să renunţe la ceea ce 

găsim în secolul al XVI-lea ? Poate au presupus 

că aven de a face cu slavismul itî,dar odată ce 

  

Ov. Densuslanuş 
IL imba usage în seceal XVI-lea,lezicule fase-1)
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Psaltirea Hurmuzachi ne Qă de mai multe ori forma 

aceastayne vine greu să credem că acest verb să fi 

fost un slavism.Slavismele tipice le găsim bine a- 

fizmate în secolul al XVI-lea.Dacă an fi luat acest  - 

cuvînt dela Slavi pentru a desemna o noţiune atît 

ae curentă,ar fi trebuit să fie bine afirmat în se- 

soiul al XVI-lea gi să se păstreze pînă mai tîrziu, 

Dacă îl considerăm ca un latinism,atunci ne putem 

explica de ce apare sporadic, Este o formă latină 

în agonie în epoca aceasta faţă de concurenţa, pe 

care 1-0. făceau alte forme ca "a merget,"a se du- 

cete | 

Foarte des,în secolul al XII-lea şi mai tîr- 

ziusapare îrcă cu sensul de '"'mamă"!.,De această for- 

mă ne-am ocupat şi cînd am studiat Fonetica, Weî- 

gand credea că aven de a face cu o formă albanesă 

îm cu acelaşi înţeles,această formă stînăd în 1e- 

gătură cu un şir întreg de cuvinte din domeniul 

indoeuropean,care desemnează în limba, copiilor no- 

ţiunea de "mamă".La prima vedere asemănarea este
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frapantă,totuşi cred că nu este nici un motiv să 

ne oprim la această explicaţie cît timp putem ex- 

plica această formă prin limba noastră, Prin abre- 

viaţiuni obişnuite s'a ajuns dela o formă ca mamă= 

Sasmumă-sa la o formă ca mă-sa, Trebue să plecăm 

deci „dela forma mumă, redusă la mă căreia i sta pre-= 

pus un î,cun s'a întîmplat şi cu mi,care a devenit 

îmi prin prepunerea acestei vocale de sprijin. 

Odaţă ce putem să re lămurim această formă ve- 

che din ceea ce este al vocabularului nostrușnu e, 

cred,nevoe să recurgem la explicaţia ce ne-o ofere 

limba albanesă, 

Un cuvînt interesant de origine latină este a 

se_încăreşte,.E atestat în Psaltirea Scheiană,Psal.- 

tirea Hurmuzachi „Codicele Voroneţean şi Praxiul lui 

Coresi,.ln secolul al XVI-lea avem o dovaâă de între= 

buinţarea lui în Anonimus _Caransebesiensis. Astăzi 

nu cred să mai fie întrebuințat deoarece dialecto- 

logii nu l-au înregistrat, 

Inseamă "a încălzi" şi reproduce pe latinul IN-
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CALESCERE,Este ceva surprinzător în felul cun este 

atestat în secolul al XVI-lea: ne-am aştepta să a- 

  

pară sub forma a se_încări. In pasajul. din Psaltirea 

Soheiană perfectul apare astfel: "încărescu-se în-. 

rena mea! iar la Coresi întîlnim: "se încălzi înî- 

ma, mea! „Se depărtează prin urmare,de flexiunea pe 

care ar fi trebuit să o presinte normal ; ca verbele 

analoge cum este a înflori. | Ra 

Intrebarea este dacă forma de infinitiv repro- 

duce direct pe latinul INCALESCERE sau este o refa- 

cere târzie, Este greu de hotărît pentru că, dînâu- 

se fantu). că presentul verbului înfloresc reconsti- 

tue un înfinitir din latina vulgară INFLORIRE , tre- 

bue să presupunem că IBCALESCO a avut un infinitiv 

în latina vulgară INCALIRE, care nu . putea să dea de- 

cât încări e - Ai 

Porma încăregte a înlocuit pe încări sub influ- 

enţa unor verbe ca, a creste şi a mneşte. Analogia, a 

_pleaat dela incicativul present. Deoarece sta zis 

eu _Încărescseu cresc;sta recurs la un infinitiv
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încăreşte după creşte. 

__Un slavism care se întrebuinţează şi astăzi 

prin unele părţi este înjiia (accentul variază ) „care 

corespunâe slavicului. identic îrije cu înţelesul. 

de "ghiaţă subţire, "pojghiţă de ghiaţă", In Psalti- 

rea Scheiană sensul poate fi apropiat de acela de 

"brună" dar mai curînd cred că avem de a face cu 

semnificaţțiunea Gin slavă, aceasta fiind cea propie, 

Cuvîntul se mai întrebuinţează prin unele părţi din 

Ardeză e | | | 

Tot un slavism caracteristic este ÎN0rogyrepro- 

  

ducînă pe siavicul identic ÎNo rog care designa pe 

acel animal fantastic, închîputt cu un corn în frun- 

te. Textele secolului al XVI-lea variază în redarea, 

acestui cuvînt slavic: unele,ca Psaltirea Huznuza- 

Chi „reproduc direct cuvîntul din slavă; altele , cun 

este Psaltirea lui Coresi,vorbesc de un ariimal “cu 

un corn" „pentru că în slavă îng înseamnă "un", iar 

7082, înseamnă "corni.Unele texte au rămas decila 

forma slavă,iar altele au descompus-o în elemente-
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le corespunzătoare romîneşti, 

A_înveşti era o formă destul de des întrebuin- 

tată, Reproduce pe latinul INVESTIRE, Astăzi mai es- 

te cunoscută prin nordul Ardealului şi prin Maramu- 

reş.In secolul al XVI-lea apăâre cu aubaă terminaţi- 

une de infinitiv: a înveşti şi a _ înveşte.Porma priî- 

mitivă a fost a înveşti,însă deoarece 1la indicativ 

present sta zis eu_învăscssub influenţa altor ver- 

be cum e crescss!'a refăcut un infinitiv a înveşte 

după creşte. 

O formă interesantă care ne dă prilej să expli- 

căm o formă de astăzi este a învoalbe cu sensul 

de "a înfăşura" , Reproduce pe latinul INVOLVERE cu 

înţelesul de "a învîrti",ta învălătuci", Cuvântul 

mai este cunoscut prin Muscel,înregistrat de Rădu- 

lescu Codin,şi are înţelesul de “a desface". Dease- 

meni mai este întrebuințat în Oltenia cu schimbarea 

verminaţiunei $Yfnvolbi , însemnînă a, se acoperit, 

ta se învelin", 

Dacă urmărim alte forme din vocabularul nostru,
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nu ne putem închipui că acest cuvînt este acela 

care explică pe a _holba şi a înholba. Trebue să aâ- 

mitem că s'a zis la origine xoalbe ochi ,învoalbe 

ochii.De sigur că avem de a face cu un fonetisn 

special,fiinâcă VOLVET nu putea să dea normal âe- 

cît voalbestotuşi întrto regiune unde x înaintea 

unui u sau 9 a fost înlocuit cu h,casul lui kuive, 

hultur,xoalbe a putut să devină hoalbe, Pentru schîm 

barea terminaţiunei de infinitiv trebue să plecăm 

dela, indicativul present.E1_hoalbe a devenit e] 

hoalbă,pentru că € după labială trece la ă. Termi- 

națiunea aceasta,ă,dela persoana a treia de singu- 

lar a atras această formă spre categoria verbelor 

de conjugaţia întîta,refăcîndu-se astfel un 'înfini- 

tiv a holba în locul lui a înhoalbe, 

In ceea ce priveşte semantiîsmul trebue să fa- 

cem o obsevaţiune,. Cînd spunem "hoalbă" sau "'înhoal- 

bă ochii" avem impresia că la basă stă noţiunea de 

"mărire". Trebue să plecăm dela noţiunea de Ya sucit", 

"a învîrti";cel ce "holbează ochii" nu-i; face mal
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mari ci,propriu-zis,îi "'suceşte",îi "învîrteşten, 

Aven de amintit o serie de cuvinte de proveni- 

enţă slavă mai puţin importante, 

lslegi corespunde slavicului isnăati şi avea, 

sensul de "a cerceta", Această formă este o simplă 

artificialitate; nu a circulat în limba curentă, 

Istucan avea sensul âe "chip ciopliţ",niaoln, 

Reproduce pe slavicul istukanz cu acelaşi înţeles, 

Ispolins,spolin,avea înţelesul de "uriaş" în 

textele psaltirilor. Corespunde slavicului identic, . 

care la origine se pare că era un nume de popor, 

Tot de origine slavă sînt formele iuboy şi iu- 

hoste care apar cu sensul de iubire“, In limba des- 

cîntecelor se întîlneşte iuboste alături de âragos- 

je. În unele părţi se mai aude forma liubov,echiva- 

  

lentă cu forma care apare în secolul al XVI-lea, 

De reievat ca formă curentă însă de astă datţă 

de provenienţă ungurească este forma izeclean , ca 

re reproduce pe ung. îzetien cu trecerea grupului 

il da cl.Aceasta este etimologia la care s'a oprit
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şi Dl Tiktin. Ca fonetism nu este nimic de obiec- 

tat; sensul însă nu coincide. Bvoluţia semântică e 

surprinzătoare, In pasajele unde apare în textele - 

secolului al XVI-lea are înțelesul de "tare, "ag- 

pru". Intîlnia de exemplu în Psaltirea Soheiană: ne” 

eu feria caile izeclene", Iri ungureşte sensul eră | 

de "fără gust ,nfaan am putea spune expri mîndu-ne 

printrtun neologism. Intre înţelesul din 'romîneşte 

şi cel unguresc este o distanţă destul de mare, 

In treacăt amintiza cuvîntul jaloate corespun-“ 

zător slavicului Xa lost cu sensul de "jale, i 

_mrecână la seria căvinţelor începătoare cu 1i- 

tera 1 e de amintit forma lăstiv- care reproduce pe 

slavicul 1zstivz cu înţelesul de "mincinos", "îăge- 

lător".,De exemplu, în Psaltirea Scheiană întâlnim 

pasajul următor: "Doamne, i zbăveşte sufletul mieu 

de rostu nedreptu şi de limbă lăstţivă", Intrebarea 

este dacă o asemenea formă a circulat în limba cu- 

rentă, Se pare că e c simplă transpunere dir slavă 

în vocabularui nostrujdatorită traducătorilor de
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texte religioase, 

In Palia dela Orăştie găsim forma lepiniu,care 

ca sens este identică cu forma de astăzi "lipie“, 

Reproduce pe ung. L&peny ş nu putem spune acelaşi 

lucru despre lipie,pentru că acesta reproduce pe 

sîrbescul lepiînya. Cuvîntul este propriu-zis de o- 

rigine slavică.A pătruns la Unguri sub forma pe. 

care am văzut-o. La noi are o provenienţă dublă, 

In seria aceasta este de amintit cuvîntul 1lu- 

coare pun latinism interesant, reproâucînă pe lati- 

nul LUCOREM, Este o formă care l-a ispitit pe Coş- 
buc; a întrebuiînţat-o şi ae sigur că are presti- 

giul ei poetic, Lucoare poate să fie uneori mai 

expresiv decît lumină. |



24 111933, 

Un cuvînt de origine latină,măritseste atestat 

în Psaltirea Schetană, Iată pasajul:"In soare puse 

mutarea saşi el ca măritu eşi din celariul său", 

  

In celelalte versiuni apare ginere sau mire. Sensul 

este clar: avem de a face cu latinul MARITUS.Ar fi 

fost surprinzător ca odată ce avem representat în 

“ limba noastră verbul MARITARE să nu fi existat pînă 

destul de tîrziu substantivul MARITUS. Psaltirea 

Scheiană ne-a păstrat astfel,un latinism preţios,Il 

întîlnim dealtfel şi în aromână cu acelaşi sens.Mai 

tîrziu a dispărut din causă că sta întîlnit cu alte 

forme tot de origine latină,
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La Coresi apare un latinism interesant,nărat, 

cu sensul de "sărman" "nenorocit". In Psaltirea lui 

Coresi apare în pasajul următor: "fiile Yavilonu= 

luismăratele",iar în Psalţirea Scheiană întîlnim: 

"fiile Vavilonului vai de ialen, | 

Cuvîntul se întîlneşte cu forma identică dîn 

aromînă,care are înţelesul de "nenorocit", 

atimologii stau propus mai multe. Forma latină 

MALE HABITUS, foneticeşte,nu poate să explice pe mă- 

rate. Este etimologia aâmisă, pentru cuvîntul fran- 

ces malade,şi ca sens fireşte că ar putea să expli- 

ce şi pe al nostru mărate | 

De relevat este faptul că acest cuvînt are un 

reflex în toponimie. Intrt'adevăr, în judeţul Vaslui 

este un sat cu numele Mărăţei, care nu poate să fie 

decît un derivat âin mărat. Această, numire toponimi- 

că se întîlneşte cu aceea de Vai-de-ei.Ca sens deci, 

vedem o apropiere între aceste două forme. 

Este de amintit,deasemeni,că Dl Candrea a în- 

registrat în Bănat forma mărac cu sensul de 'săracn,
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3 de presupus că avem de a face cu o contaminare 

- între formele mărat şi Săraca 

Precen la un alt cuvînt de origine latină care 

se presintă cu o bogată familie,Meser însemna "să- 

rac", "nenorocit şi reproduce pe 1atânul MISBR, In 

acelaşi timp apare şi derivatul abstract meserăta- 

ie cu înţeleşul de "sărăcie" „precum şi verbul a_me- 

seri cu sensul de "a sărăci". Deasemeni apare forma 

mesereze cu înţelesul de "milă". Asupra acesteia va 

trebui să insistâăm un moment, Reproduce pe latinul 

MISERERE care însemă: "ai milă". Este prin urmare, 

o formă verbală cristalisată în limba noastră şi la 

un moment dat şi-a pierdut funcțiunea ei,nu a mai 

păstrat sensul de "ai milă" şi a fost derivat spre 

categoria, substantivelor abstracte de conjugaţia a 

doua» terminate în -ereşcum este ae pildă, durer . 

Astfel „miserere a ajuns să însemneze în vechea, ro- 

  

mînească milă, 

Aceste forme de origine latină stau găsit la 

un moment dat în concurenţă cu forme de origine
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streînă şi este surprinzător că au cedat: terenul 

scestora,pentru că de această dată nu era vorba nu= 

mai e un cuvînt isolat,ci de o întreagă serie de 

derivate,care puteau să se susţină între ele, 

Pormele de origine streină sînt: sărac, sărman 

şi cal iq. Acesta din urmă are însăyun sens pejora- 

tiv; este mai mulţ decît sărac şi să n ș termene 

obişnuite pentru a exprima noţiunea de “om lipsitn, 
Calic represintă pe slavicul kal Ya, ka1î a cu sen- 
sul de "shiloâ", “mutilaţi şi de aici „prin extensi - 
unea căpătat şi sensul de "cergi tor şi în acelaşi 
timp şi pe acela âe "hagiu", "pelerin",peniru că şi 
aceştia din urmă în călătoriile lor cerget şi a- 
tunci a fost natural ca noţiunea ae "pelerin" să 
fie astciată de aceea de "cerşitorn, 

O urmă din sensul formei slave î1 presintă cu- 
vântul a calici cunoscut în Moldova cu. înțelesul 
de "a schilodi",se spune astfel:1-a calicit,acică, 
1-a schilodit,în sens fisic, 

Foarte cunoscute în secolul al xvI-lea apar cî-
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teva forme de origine slavă. A _milcui şi a se nil- 

cui aveau la origine sensul de "a cere milă, iar 

mai tîrziu pe acela de "a se tîngui","a se boci", 

In slavă avem milkaţi şi milkovati; forma romînea= 

scă reproduce pe aceasta din urmă. 

In secolul al XVI-lea întîlnim şi un derivat, 

miloste cu sensul întrucîtva deosebit de cel al 

iui milă,I1l întîlnim în Cazania lui Coresi în pa- 

sajul următor: “fie proslăvit pentru mare milos- 
  

tea lui spre noî”.La rigoare star putea spune că 

are sensul general de'milă",dar atci are o nuanţă 

specială de "hunâvoină", "luare aminte". Pireşte 

că sensul nu este prea depărtat de “milă"',însă a- 

ceasta înseamnă în genere "mila! pe care o are ci= 

neva pentru a transmite unuia sau altuia,adică cu 

reciprocitate şun ajutor, pe cînd miloste este mila" 

pe care cîneva o dă altuia fără reciprocitate şi 

mai ales cînd este vorba de mila puterei divine, 

_Milosîrdie este derivat din slavicul corespun- 

zător milosrzdie. In slavă e compus din milz şi
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Bârdz; sir înseamnă "inimă", iar nilosîrae 

semna ceea ce „este în suflet, ceea ce este în ini - 

măi losira a însemnat, mai ales "cu înimă miloasăt 

Alături de forma substantivală găsim şi derivatul 

“verbal a mâ los îrăi,r 'a avea milă, 

Un cuvînt interesant în felul lui şi care ne 

duce. departe este mâscoi, Nu este atestat tocmai 

deasdar totuşi se pare că era curent în vechea ro-= 

mînească cu sensul de "oatîr", In ceea ce priveşte 

derivarea lui,sînt două căi ca să-l putem explica, 

Pe de o parte forma se apropie mai mult de albane- 

su1 r muăk cu aceiaşi înţeles, însă musk cu sufixul 

-0i ar fi trebuit să dea MUŞCRie, Textele vechi „ne 

dau : fonettsmul cu ît mîgcoi, Acesta ne duce spre 

slavicul masa, însemn îna acelaşi lucru. In ceea ce. 

priveşte grupul consonantic ŞC trebue să plecăm de- 

da albanesă,iar în ceea ce priveşte vocalismul tre- 

bue să ne raportăm La slavă, | 

i Dacă urmărim mai departe acest cuvînt,pot să 

amintesc şi ceea ce ne dă domeniul romanic. In di-
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alectele italiene apare musso cu înţelesul tot de 

"catîr", Dl Meyer-liibke, în dicţionarul său etimolo- 

gic,4ă pentru formele romanice explicaţia urmă toa- 

re: cuvîntul este o refacere din ceea ce e atestat 

în latină, MUSCELLA,care apare cu sensul de "catârcăt 

axplicarea lui e foarte simplistă,adică MUSCELLA ar 

fi un derivat din MULLUS,care,se ştie,că era terme- 

nul obişnuit în latină pentru "catîr", însă MULLUS 

nu putea să dea derivatul MUSCELLA.S£ vede că avem 

de a face cu un cuvînt care trebue urmărit mai de- 

parte. Nu cred că poate să fie îndoială că a trebu- 

it să existe în latină o formă YMUSSUS din care s'a 

format un derivat ÎMUSCELLUS atestatînsă,numai sub 

forma. de feminin ÎMUSCELLA, Trebue să aâmitem însă, 

că a existat şi un derivat cu sufixul -CUS:"MUSSI- 

CUS; acesta ar fi devenit “MUSSCUS din care s'ar 

explica şi slavicul mzskz şi albenesul muSk. 

Porma mîzdă, corespunde slavicului mazda şi are 

sensul de "preţ" sau sensul mai restrîns de "miţăt 

Ov. Densusianu, | 
Limba romînă în seceal XVI-lea, Lexicul, Fasc,8 
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Bate foarte des întrebuințat în limba veche şi a- 

pare chiar în legile noastre vechi aşa încât se ver 

de că era termenul consacrat în vechime pentru ce- 

es ce astăzi numim "mită", 

Moidan reproduce pe slavicul moZăan. Il găsim 

  

atestat în Psaltirea Scheiană în următorul pasaj : 

"mogste arsele mojdane rădicu ţie cu afumareseci 

Dacă ne referim la celelalte versiuni ale psaitţi- 

rei,vedem că îi corespunde forma "gras", argele 

af 

mojăane  însemnînă "jertfele grase", Slavicul moz=. 

23
 

  

dan înseamnă propriu-zis,"de măduvă"” pentru că e 

un derivat din mozgăscare înseamnă "măduvăt,: 

oXdană putea. prin urmare, să fie redat direct 

în Psaltţirea Scheiană prin termenul "de măduvăn, 

"eu măduvă multă" sau 'măduvost, însă traducătorul 

a găsit că e mai comoă să se oprească la mojâane 

Se vede de aici cît de leneşă era mintea traducă- 

vorilor,pentru că dacă uneori într'adevăr,niu înțe- 

legeau tocmai bine sensul unui cuvînt slavyceca ce 

„totuşi se întâmpla mai rar,alteori în faţa unor
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forme streine nu s'au mai gîndit că ar fi putut 

să găsească un termen romînesc cunoscut,corespun» 

zător şi întrebuinţau deadreptul termenul strein, 

A nădăi şi a se nădăi apar în secolul al XVI- 

lea cu sensul de "a avea nădejde în cineva" sau 

"în ceva". "Mă nădăesc în Dumnezeu" însemna: am nă- 

dejde în Dumnezeu, Reproduce pe slavicul nadăjaţie 

Hai apare şi astăzi dialectal,mai ales prin 

Ardeal, şi se întrebuințează cu o nuanţă semantică 

deosebită întrucîtva,dar explicabilă: mă nădăesc 

se zice cu înţelesul de "îmi trece prin gînâ", "bă 

nuesc"., Punctul de plecare este acel din secolui 

al XVI-lea,adică, "am nădejăen şi de aici se poa- 

te explica foarte bine semantismul dialectal, "crea", 

"pănuesct, "'gînâesc", ii | 

Ar fi de relevat că pentru o noţiune aşa de 

strîns legată de manifestaţiunile sufleteşti avem 

doi termeni şi amândoi de provenienţă slavă: a nă- 

Săjdui şi a se nădăi. Nu avem nici o urmă de SPE- 

RARE latin,ceea ce arată că într'adevăr a fost foar-
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ţe întensă influenţa slavă, 

O: formă curioasă în felul ei apare în Psaltirea 

Hurmuzachi. ș anume asiasiţă, Pasajul e următorul : 

"Podobtfu-me neiasiteei pustiniei”, In Psaltirea 

Soheiană apare: "Podobilu-me nesăturatulu pustini- 

ei"la Dosoftei,care avea mai multe cunoştinţesa- 

pare forma pelican. Intr!'adevăr aven de a face 

cu slavicul nejasia pcare înseamnă "pelican!, 

Pasajul despre care este vorba s'ar putea înţelege 

astfel; mă asemănai pelicanului puatiei.Unii din 

traducători au redat direct cuvîntul slav,iar al- 

ţii l-au tradus în romîneşte „pentru că nejasttr ; 

înseamnă propriu-zis, "nesăturat; aceasta, în acord 

cu ceea ce se spunea despre "pelican",care,se ştie, 

că mînîncă foarte mult, 

A năsţăvi este o altă formă âe origine slavă 

şi corespunde lui nasțavitţi cu înţelesul de "a, se 

înârepta într'o direcţiune", Un exemplu din Psalti- 

rea, Scheiană: "auhul tău dulce năstăveşte=-we în pă- 

mănțu dereptu!
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In Psaltirea Schelană şi la Coresi apare iarăşi 

un slavism,a năvedi. In pasajul unde se vorbeşte de 

trecerea lui Faraon prin Marea Roşie,cînă a fost în- 

> 

ghiţit înpreună cu toţi care îl urmausgăsim: "Că în- 

tră calul lu Faraonu cu carele şi cu călarii întru 

mare; şi năvegi spr'inşi Domnul apa martiei”, In Pgal- 
  

tirea Voroneţeană apare corespunzător lui năvegi tor- 

ma mînră,adică mînă _ rotacisat, Sensul este clar 3 

"a porni","a mîna", Aven de a face cu slavicul na- 

vesti ,care la indicativul present are forma naveda, 

cu sensul de "a duce","a, îndrepia","a mînae 

Acest cuvînt de sigur, că nu ere, întrebuințat în 

limba curențtă. Este iarăşi un cas tipic de această 

lene sau incoriştienţă,an putea spune;de redare me- 

5 % Fa
r 

canică a formelor slave,pentru că nu era nimic m 

p-
> 

  

i 

curent decît cuvîntul a _ mîna cun s'a pus în Psalti- 

rea Votoneţeană pentru siavicul navesti, 

A nenăvidi apare destul de des în secolui al 

XVI-lea, însă cu toată frecventa întrebuințare nu pu» 

tem spune că ar fi fost o formă cunoscută la noi în
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limba curentă, Avea înţelesul ce "a urî", Un exem- 

plu din Psaltţirea Scheiană: "Cire iubiţi Zeul nenă- 

vidiţi reul",Avem de a face cu slavicul nenavidâti, 

care de fapt,este o formă cu sens negativ, Forma 

positivă era navidăti, compusă din vigâţi,"a privi, 

"a se uita" şi din na-,care înseamnă "la","spre", 

Acest compus slav a fost luat şi el mecanic şi ro- 

mînisat şi de aceea găsim de mai multe ori forma, 

nenăvidi cu sensul de "a urî", să fi părut mai ex- 

presiv acest slavism decît "a urî”,nu aşi putea 

spune, In orice cas nu avem nici un îndiciu că ar 

fi fost o expresiune întrebuințată în limba vorbi- 

tă, | 

Trecînd la seria cuvintelor începătoare cu 9; 

avem de relevat în primul rînd un cuvînt care apa- 

re destul de rar atestat şi este înrudit cu unul 

care este bine fixat în limba ncastră,anume, a Obâo= 

îi. Il găsim întrt'un pasaj la Coresi: "obicniră dea- 

lele lor", însemnând "şi-au învăţat,şi-au deprins 

faptele lor", Reproduce pe slavicul Sbyknati sacs-
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eagi temă care a dat cuvîntul obicei de astăzi a 

  

obicni nu pare să fie însă un cuvînt care ar £i 

circulat în limba curentă.Nu este tocmai des între 

buinţat şi nu avem mai tîrziu dovada că ar fi cir- 
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tăzi,âtalectal,. Totuşi;e posibil să fi chroulat în 

secolul al XVI-lea -relativ rar pentru că se în. 

îlnea cu celălalt cuvîntsobicei. | 

A.oblici este o formă care nu a iispărut Ge tot, 

"A oblicit" înseamnă " a prins de veste","şi-a dat 

„3
 

samă de ceva ce sta întîmplat, La origine insemna: 

ta da pe faţă". In Psaltirea Secheiană întîlnim ur- 

mătorul pasaj: ''Doamne,nu cu urgia ta oblici mere, 

nece cu mănta ta pedepsi mere”, Sensul este: nu nă 

da pe faţă,nu arăta ceea ce este în sufletul meu, 

Ajungem la un latinism interesant fixat întrto 

anumită expresie: opstaste opusopu iaste, Averi aici 

ae a face cu expresia latină UPUS EST, Apare des- 

451. de viu în secolul al XVI-lea în concurență cu 

e 

fowmma "se cuvinet,"se cadet, Din cause concurenie 
3 
Î
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slavicului trebue a fost mai rar întrebuinţat,fă- 

ră însă să dispară complet, In Ardeal se mai aude 

prin multe părţi o formă cu fonetismul deosebit, 

opţă. Astfel se zice: opţă mergsopţă, fac, Sensul 

a deviat întrucâtva; nu înseamnă tocmai “am să 

fac", înţelesul este toi acesta dar se presupune 

că "'se poate întîmpla ca să fac".Nu mai este adi- 

că; semificaţia de impunere,de ceva categoric,
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Continuînă seria cuvintelor începătoare cu 9; 

vom releva astăzi în primul rînd 2 forme. de origi- 

ne slavă,osoagă şi a ogodi,care erau întrebuinţa- 

te în secolul al XVI-lea cu sensul de "plăcere" şi 

a plăcea",ta face ceva pe placul cuiva!.O0godi re- 

produce pe slavicul ugodit . 

Tot ca element slavic apare oltartu,care apa- 

re destul âe des în textele religioase. Putem spu- 

ne că poporul a cunoscut această formă,dar a ră- 

mas la, forma altar,adică la forma latină, Este ca- 

racteristic acest dublet slavo-romîn,pentru că ne 

arată ce sta petrecut în vechime şi chestiunea ar
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merita să fie reluată, Nu ne poate surprinde că 

forma slavă nu s'a impus ca alte slavisme dîn ter- 

minologia religioasă. latinul altar era prea evo- 

cativ,prea caracţeristic în terminologia religi- 

oasă moştenită dela Latini pentru ca să fie înlo= 

cuit de slavicul oltariu.Mai ales prin faptul că 

altar era denumirea unei părţi esenţiale din bi- 

serică,era natural să fie strîns legat de acest 

din urmă termen, Este într!'adevăr o categorie în- 

treagă de forme slave.sau bizantine în legătură 

cu biserica „dar nbţiunea fundamentală de biseri- 

că__ era legată de aceea de altar,aşa că astfel 

ne putem explica păstrarea acestei forme de pro- 

venienţă latinăe 

In parte numai slavic este cuvîntul onagrus 

trecut în psaltiri indirect din greceşte,onagros, 

însemnînd “"asin sălbatec!, Slavii l-au luat din 

greceşte,iar din slavă a fost luat cîirect ae tra--: 

ducătorii noştri. 

A_omrazi care apare destul de rar,corespun- -
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ae slavicului omrzzaţi cu înţelesul de "a (se) pîn- 

gări“,“a pierde din anumite însuşiri”.Era întrebu= 

inţat mai mult sub forma reflexivă: 2 _se_omrăzi. . 

O altă formă care ne duce iarăşi spre slavă 

este a _ostîmple Iată un exemplu din Psaltirea Se :be- 

iană pentru a se vedea înţelesul: "Ocări t-ai toţi 

cei ce oatâmpeacu de dereptaţile tale". Sensul era 

âe “a îndepărta". "Nu ostîmpi de mine" însemna: nu 

te îndepărta de mine. Reproduce pe slavicul ota- 

stapiti, compus din ott care înseamnă "contra şi 

din verbul stapiti care înseamnă " a face drum", 

"a merge înainte","a pătrunde", Prin urmaresotg- 

gtapiti însemna "a, merge contra", "a se îndepărta, 

Cu toate că această formă este rar atestată, reali- 

tatea nu este împotriva întrobuinţărei ei în Min 

ba curentă,pentru că într! adevăr, chiar fonetismul 

acestui verb ne arată că a pătruns întrto epocă | 

veche, 
Ca urme Gialeotale avem astăzi în Molaova for- 

ma stîmpi şi,cu palatalisarea labialei,stînki, formă
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întrebuințată şi ae Creangă. "Nu mai stînkeşten 

„înseamnă: nu mai încetează, 

Dl Tiktin desparte forma veche de cea din 

Moldova, Procesul semantic este explicabi? Nu _în 

cetează se apropie ca sens de a ostîmviș cineva 

care se îndepărtează de un lucru; Înseamnă că în- 

cetează, Stîmpi nu poate să fie decît forma veche 

cu aferesa lui o. 

Să insistăm puţin asupra formei a oteşi „care 

represintă pe slavicul utăSi ţi Această formă, ne . 

duce spre a teşi care are de fapt,două înţelesuri, 

A _teşi un lucru înseamnă a-l reteza" şi nu_mă ţe- 

şesc înseamnă, "puţin îmi pasă", Dnii Tiktin şi 

Candrea explică ambele forme prin slavicul tăsa, 
care înseamnă "a tăia", sensul acesta merge pen- 

tru deşi cu înţelesul de a retezan, Semnificaţia, 
a două însă,este imposibil să fie derivată din no- 
țiunea de "a tăia", In realitate sînt aouă forme 
slave care s'aa întîlnit. Forma Cea de-a doua ea- 

te slavicul tăSiti cu sensul de "a mîngîia,a amă=
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giv,"a înşela", In cehă avem înţelesul de "nu-ni 

trece prin gînd","nu este pe voia, meai! înţeles 

care se apropie de acel din limba noastră ş cînd 

spunem: nu _mă tegescsadicăs"nu sînt impresionati, 

In Paaltirea Scheiană apare forma pamitţe„ală- 

turi de pamente cu înţelesul de "pomenire" , "amin- 

tire", Reproâuce pe slavicul: pamet şi trebue să 

presupunem că a pătruns în epoca vechee 

A_pănăta este o formă interesantă.,de origine. 

„latină. Apare rotacisată a părăta. Inseamnă "a su- 

feri" şi reproduce pe latinui POENITERE, "a fi su- 

părat de un luerut„Unpueru care nu este pe placul 

cuiva provoată supărare, Dela 0 formă schimbată 

în latina vulgară, POENI TARE, 314 ajâns la forma 

românească pănăta. Cuvîntul nu a dispărut din lim- 

pă. In suâ-vestul Transilvaniei prin părţile Haţe- 

gului şi mai sus se aude forma a_se bănăta cu sen- 

sal de "a se tîngui";ia jeli", Dacă raportăm -semni- 

ficajia cuvîntului de astăzi la. cea cunoscută în 

secolul ai XVi-leanu putem despărţi o formă de
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cealaltă. A întervenit într!'adevăr înfluenţa cu- 

vîntului bănat,dar să credem că a bănăta este un 

derivat ain hbănat e greu. Abănăta, la rigoare, a 

putut să însemne “a se supăra" dar este o altă o- 

| biecţiune mai categorică.Din forme ungureşti nu 

“căsimi derivate de conjugaţia întîia,aga că ain 

“punct de vedere morfologie este greu să admitem 

această derivare, Este mai sigur deci,că avem de 
. afface cu vechiul pănăţa,care şi-a schimbat pe 3 
în b sub influenţa formei bănaţ. | 

Un alt cuvînt este păraţ. Apare sub fozma pănaţ 
n Psaltirea Şcheiană. Cuvântul fiind rar întrebu- 
înţat nu a mai fost înţeles şi fiinăcă a fost co- 
piat dintrtun texţ care presenta fenomenul rotaci s- 
mului sta crezuţ că această formă este rotacisatță 

"şi s'a reconstituit forma Pănaţ care s'a crezut că 
este cea originală, p Păraţ reproduce pe latinul Pa- 
LATIUM cu înţelesul de “cerul gurein, 

Istoria acestui cuvînt este complicată. Forma 
sin secolul al XVI - lea na poate să fie despărțită
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de cea actuală întrebuințată în unele părţi pără- 

tuş şi împărătuş.Totuşi,ne-am aştepta ca din for- 

ma păraţ să i derivat forma părăţug, Pe de altă 

parte cum am explica prepunerea lui îm-:? Să pre- 

gipunen că a fost o apropiere de cuvîntul împă- 

rat ? Mai curînd putem presupune că prepunerea 

lui îm- e datorită faptului că acest cuvînt era 

des întrebuințat în legătură cu preposiţia în cu 

care sta contopit e» 

Două forme omonimice sînt păsa; una înseamnă 

"a merge" ,fiinăd un derivat din PASSARE , cerivat 

la rînâul lui din PASSUS, A doua este mai intera- 

santă pentru că ne arată păstrarea latinului PEN= 

SARE, Sensul formei apăsa din secolul al XVI-lea 

este identic cu sensul formei de astăzi a apăsa, 

intr'un pasaj din Fsaltirea Scheiană întîlnin : 

"Că zua şi noaptea pagă spre mere măra ta, Sen- 

sul este de "apasă spre mine mîna ta, 

In Psaltirea Hurmuzachi. apare o formă curioa- 

să „împăsonie,care ne duce spre. păsoniu atestată
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în acelaşi texte | | 
„In Psalmul 44, versetui 9,din Psaltirea Scheia- 

nă întîlnim: “de păsarea slonovnilor" (“slonovni: 

lor." înseamă "de fildeş"), Acest tpăsarea" este 
în legătură cu păsa, Redat în limba de astăzi pasa- 

jul ar sina în felul acesta: din casa, domnească, 

din palatul de fildeş. In versiunea slavă Într'â 

„loc apare forma yari.Acest v Yari. nu este un stavism, 

ci este o redare a grecescului pâșis cu înţelesul 

de "turn", "palat", In alță versiune slavă, corespun= 

zător acestui cuvînt,apare igzedti cu sensul de 

"greutate", Acest tşzeSţi este tradus greşit în 

slavă pentru că în textul grecesc al bibliei este 

papit pe care traducătorii l-au confundat cu. Pa poţ 
care înseamnă "greu" şi astfel se explică faptul 

că au pus acest echivaleat slavic, In versiunea 

noastră găsim traducerea echivalenți, lui tezeti, 

redată prin păsarea,adică apăsarea. 

Coresi nu a înţeles acest pasaj şi de aceea a 
pus în loc de păsarea, pasărea ceea ce face ca pa- 

sajul să fie destul de comic,
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Corespunzător lui păsare în Pgalţirea Huxmuza 

chi apare forma păsoniu. traducătorul Pgaltireji 

Hurmuzachi s'a gîndit la acest derivat,păsoniu,ca- 

re ar însemna "ceva care apasăt,Din acesta a fost 

apoi derivată forma pe care am amintit-o îrpăsonie, 

Trebue să relev că Dosoftei care ca om al Bise- 

ricei trebuia să fi cunoscut pe de rost unele pasa- 

je,dacă nu chiar psalmi întregi,şi a avut de sigur 

texte de psaltiri pentru a le controla cu versiu- 

nea slavă,a revisuit pasajul acesta,nu a procedat 

mecanic şi nu a pus păsare sau pasăre cum a făcut 

Coresi ,ci simplu casă. | 

Tot de origine slavă este. forma piştă,reprodu- 

cînă pe slavicul pi ta cu înțelesul de "hrană", 

ste o formă care nu pare să fi fost des întrebuin- 

tată, 

O altă formă interesantă în felul ei,mai ales 

că a fost controversată,este a plăsa. lată pasajul 

din Psaltirea Scheiană unde apare:"Toate limbile să 

  

Ov. Densusianuș 

Limba romînă. în. secolul al XVI-lea. Lexi cul Fasc.9
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plăseze cu mînule". Aici limbile are înţelesul de 
"popoarelen, "neamuzi en şi atunci pasajul de mai 

sus se poate interpreta în felul urmățor: Toate po-= 

poarele să plăseze cu mînile,aqică, toate popoare- 

16 să bată din palme. Este vorba de ovaţionare,de 
slăvirsa lui Dumnezeu. Dacă Tecurgem la versiunea 

letină găsim un cuvînţ asemănător, PLAUDERE, 

Dl Pugcariu este de părere că a. Plăsa reprodu- 

ce pe latinul * PLAUSARE cu sensul de na, aplaudat «- 

| Derivaţ iunea aceasta este invocată de DI: Puşcariu 

pentiu a dovedi că au aton a putut să treacă în 

11 miba romînă la a. Nu văă absolut nici un exemplu 

sigur pentru confirmarea acestei: păreri, A aton 

a trecut la noi la Osusori sta redus din latină ia 
a cînă era urmat în silaba următoare de ue Avem ca- 
gurile lui AURI CULA - ORICIA - ureche şi AUSCULTA- 
RE - ASCULT ARE - asculta, Că au ar fi. pierdut pe u 

şi cînd nu era urmat în silaba următoare de u;, nu 

văd că star putea aoveai, 

rin urmare,nici întrtun cas nu putea să resul-
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te din PLAUSARE forma atestată în secolul al. XVI- 

lea, Este inutil să recurgem la explicaţia din la- 

vină, Trebue să recurgen la forma slavică pLesat. 

cu înţelesul de "a bate”, 

Traiucătorii P Psaltirei Scheiane nu au făcut de- 

cât să transpună în romîneşte această formă care în 

moă înşelător geamănă atît de mult cu latinul "PLAU- 

SARE. 

so "0".”s



10 111,1933, 

Spre deosebire de seria dîn urmă seria de care 
ne vom ocupe astăzi presintă o Dogăţie de forme e 
provenienţă slavă, | 

In primul rînâ vom releva forma Piaşcă cu înţe- 
lesul de "mantie", Reproduce pe slavicul pla$tz. Ca 
fonetism presintă oarecare dificultăţi Ne-am aştep- 
ta să avem în româneşte Plaşte sau Plaştă, Cura se 
poate explica schimbarea terminaţiunei ? Cregq că 
trebue să plecăm dela plural;cu toate că în li tera- 
tura, veche cuvîntul nu este atestaţ decît ia singu- 
lare Pluralul trebue să fi fost plăşţi „care star ei 
schimbat 1a singuiar în Plaşcă prin analogie cu ai- 
te forme ca de exemplu, Puştispuşcă ete,
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Plaşcă a circulat în limba curentă şi se mai în- 

ţîlneşte astăzi în limba descîntecelore 

Un alt siavism;care apare destul de des, aparţine 

seriei formelor artificiale.Este a pobedi. lată un 

exemplu âin Psaltirea SCheiană: "Şi tăia-voiu de fa- 

ţa lui dracii lui,şi uriţii lui pobedescu". Sensul 

acestui cuvînt este de "a învinge","a birui", Pasa- 

jul poate fi redat în limba actuală astfel: cei care 

sînt urîţi de e1,eu îi biruesc, înţelesul acesta a- 

pare clar dacă ne referim la Psaltirea lui Coresi 

unde în pasajul corespunzător apare forma biruesee 

In Psaltirea Hurmuzachi întîlnim forma 2 vence,ca- 

te în vechea romînească apare alături de a_ învinge. 

Este interesantă această grupare: trei texte 

dau pentru aceeaşi noţiune trei forme: a.pobedi în 

Psaltirea Scheiană,de origine slavăsa birui la Core- 

si,de origine ungurească şi a vence în Psaltirea. 

Hurmuzachi „de origine latină. Am putea deduce de a- 

ici că a pobedi era întrebuințat în limba curentă ? 

A vence sau a învence era în această epocă expresi- 

s
d
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unea caracterisţică alături de 2 birui. A pohedi a 

fost introdus de către traducătorii Psaltivrei Sche- 

iane în mod mecarii c; reproducâînd,. pe slavi cui pobă- 

iţi cu acelaşi înţeles, 

| In Psaltirea Hurmuzachi întîlnim forma a_Pola- 

di, care e unui din slavismele cele mai semni fi ca- 

tive, Reproduce pe slavicul pploZiţi cu. înţelesul, 

de "a pune","a agezan, Cum se face că pentru o no-= 

iune așa de curentă apare slavicul a poloji ? Nu 

| trebue să ne surprindă acest lucru cînd avem de a 

lie Vedem aici multe ne- 

  

tace cu 

glijenţe de traducere, întîlnim slavi sme întrebuin- 

ata în locul unor forme foarte curente în îimba 

noastră, | | | 

A nctrebi apare în secolul al XVI-dea cu înţe- 

lesul de "a risipin,na nimici" şi reproducă p& sla- 

vicul notrâhiţi ex acelagi înţeles. Un pasaj din 

Psaltirea Schetană sună es$fel:"Nu potrebiră Limbi 
ce zise Domul lor". Transpus în limba actuală pa- 

sajul trebue înţeles astfel: nu niîmiciră popoatele,
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Avem de a face cu o. formă slavă absolut artifi. 

cială. | | | 

A_povedi apare cu înţelesul de "a porunci" „Re= 

produce pe slavicul poviăiţi cu acelaşi înţeles, 

E de relevat că pentru această noţiune avem două 

slavisme şi un ungurism şi nici o urmă de elemen- 

tul de origine latină a comanda; 

Două cuvinte care nu pot să fia separate şi pe 

care le întîlnim în Coâi cele Yoron eţean şi în 28a].- 

tirea _Scheiană sînt a_prebînăi şi a prămândi.a | 

„Cel dintii are înţelesul de "a sta ântriun loc, 

va, petrece”. Intîinim de exemplu, în Codicele 'Yorons- 

jean_: "Un anu întru Asia, prebînai",adică: stătu 

un an în Asia. E un slavism din epoca vechescare 

reproduce pe verbul pred xebyii. cu înâtcativul preseat 

rebada. Forma slavă are acelaşi înţeless"a sta în- 

trtun loc" 

Dacă ne referim la fonetism,la felul cum a fosi 

reflectată în forma noastră nasala slavă 2 trebue 

să presupunem că a prebîndi este o formă care a păo
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truns în epoca veche şi nu este deci,o formă arti- 

ficială, 

A doua formă are sensul aproape identic, A pră- 

MânSi însemna "a locui","a sta într'un loc, Pasa- 

jul din Psaltirea Scheiană care ne interesează este 

următorul ; "prămîndeşte priîn codri ca pasărea", 

Astăzi am spune: stă, locueşte prin codri ca pasărea, 

Dealtminteri, în celelalte versiuni nu mai apare cu 

vîntul acesta ci lăcuiaşte, 

Dl Tiktin a fost bine inspirat cînd 1-a apropi- 

at ce slavicul prămuditi,care are înţelesul, după 
Cum se vede în dicţionarul lui Miklosich,de TARDA= 

REșadică “a întîrzian,ra petrece mai mult întrtun 

loc".Se vede bine că fonetismul diferă; nu se expli- 

că grupul în din forma romînească, Trebue să presu- 
punem că acest slavi sm s'a întîlnit cu prebînâi; au 
circulat în aceeaşi epocă şi în aceeaşi regiune, In 
loc să se zică a Premudi „cum ar fi fos normal ,sta 

„zis prămîndt sub influenţa formei celeilalte, 

Cuvîntul nu a dispărut din graiul de astăzi. Dl
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Viciu înregistrează în glosarul său dialectal for- 

ma a prămîndi: "prămîndeşe bcii! se întrebuinţează 

cînd este vozba de a lăsa boii la păşune, Nuanţa de 

sens se deosebeşte întrucîtva, Avem o restrângere 

a înţelesului în întrebuinţarea formei actuale, 

| O formă care nu putem presupune că ar fi fost 

artificială,este a_presecj. Apare în Psaltirea Hur- 

mizachi cu sensul de "a tăiat, 

Aa arătat,cînd am studiat limba descîntecelor, 

că o urmă a acestui cuvînt o întâlnim fixată în ex- 

“presii în legătură cu: practica descîntecelor, 

In acelaşi text,în Psaltirea Hurmuzachi apare 

forma prevince cu înţelesul de “a învinge", In ce- 

lelalte versiuni apare forma fără prefix, Putem oa- 

re presupune că avem de a face cu forma, latină PER- 

VINCERE, derivată din VINCERE ? O asemenea formă 

"rămîne isolată; nu-şi găseşte reflexe caracteristi- 

ce în Qomeniul romanic, Trebue să înlăturăm posibi- 

litatea derivărei âin iatină, 

Explicaţia acestei forme c găsim dacă ne refe-
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rim. la versiunea slavă unde găsim verbul prămoăti 

cu sensul de * a birui”, Traducătorul Psaltirei 

Hurmuzachi găsindu-se în faţa, cuvîntului slav,l-a 

combinat cu cuvîntul românesc; a păstrat prefizul 

slav pe care l-a adăugat cuvîntului romînese xin- 

Un latinism interesant este a. Prenieza,care a- 

pare şi sub forma a împremieza. Are sensul de na 

despărţi în două", ha injumătăţin, Formaţiunea este 

destul de clară.Aven de a face cu un verb derivat 

din substantivul premiez sau primiez. Acesta repro- 

„duce pe compusul latin PER MEDIUM. Acolo unăe apa= 

re forma premiez semnificaţia ei este în acoră cu 

etimologia; premlez e o bară care se pune în graj- 

duri pentru ca să despartă vitele între ele, 

A_prenieza se îndepărtează întruoîtva dela sen- 

sul lui premiez. Noţiunea care a fost la basă a 

fost aceea de "a pune ceva prin mijloc",care duce 

la înţelesul âe "a despărţi în două, na tăia în 

două,
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" Ajungem la, forma a pridădi. Reproduce pe sla- 

vicul prădaţi. cu înţelesul de'a data da măi de- 

parte","a transmite”, Sta, recurs la forma, slavă în 

traducere pențru că rin am avut un verb romînesc 

pentru noțiunea aceasta, Un. exemplu din Psaltirea 

Scheiană sună astfel: "In mărule taie pridădescu 

sufletul mieu", 

O formă qare apare rar şi de aceea ne întţre- 

băm dacă era într'adevăr artificială sau poate a 

circulat în, țprbirea curentă,pentru că prin termi- 

națiunea ei pare să fie din seria slavi smelor care 

apăreau cu un anumit sufixpeste prişleţ cu sensul 

de “pribeag”, Reproduce pe slavicul priăzltev.Prin 

faptul că forma românească apare cu sufixul -eţ, 

se evidenţiază o apropiere de derivatele româneşti 

cu acest sufix. | 

Cuvîntul, prişiet, vine să să alăture la vechiul 

nemernic. Prin urmare,avem trei cuvinte,dacă ţinem 

sană şi de streîn, pentru noţiuni mai -mult -sau mai 

puţin apropiate. Tot aici trebue să alăturăt şi .
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forma pribeagaşa că în realitate avem patru ter- 

meni pentru aceeaşi noţiune, | 

Prişleţ a dispărut, Nu ştiu âacă se mai păs- 

trează undeva. Hemernic şi-a pierdut sensul prâ- 

mi tiv, | | | 

A vristăni reproduce pe slavicul pristati cu 

indicativul present pristana însemn înd 'a sta de 

faţă","a sta înainte", Acolo une îl găsim,este 

o simplă redare din slavă, Nu are nici un cores- 

punzător în limba âe astăzi, 

Derivatul pristanişte reproduce forma slavi- 

că identică cu înţelesul de "port","liman”, 

Cuvîntul este atestat în Codicele Voroneţean 

şi în Psaltirea Soheiană şi redarea lui din sla- 
vă nu este datorită unui capriciu al traducătoru- 
luis;ci nevoiei de a reda noţiunea aceasta pentru 

care în limba noastră nu aveam un termen. Este ex- 

plicabil că pentru noţiunea de "port" nu am avuş 
un termen,pentru că vieaţa noastră nu sta desfă- 

şurat în apropierea mărei, Aromînii au trăit în.
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trtadevăr în apropierea măzei ,dar Dacoromînii au 

fost isolaţi de ea,nu în totul dar- trebue să ne 

închi puim că spre Marea Neagră elementul romînesc 

a trecut la întervale şi la un moment dat ,putem 

crede că a fost rupt contactul cu easmai ales în 

timpul năvălirilor barbare, Pe urmă,firegte,a fost 

reluat acest contact în legătură cu vieaţa păsto- 

rească. Nu ne putem închipui că peregrinările 

păstorilor noştri nu au radiat şi spre mare ; spre 

Dobrogea, 
| 

Cuvîntul pristanişte a dispărut din vocabula- 

rul nostru .pentru că a fost întrebuințat de sigur, 

numai de cărturari,cînd era vorba âe “Dort, 

Trecem la seria cuvintelor referitoare la li - 

tera r, Este seria cea mai redusă, Vom avea de re- 

levat numai cîteva forme, | | 

în primul rînd este de amintit forma a _răpşti 

foarte des întrebuințată în limba veche cu sensul 

de "a. cîâr tiu, ta murmura, Reproduce pe slavicul 

Z4P% iati cu îndicativul present rzozăta.
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sensul ?n romîneşte este identic cu cel slavon 

"Răpgti-vor împotriva lui” înseamnă: vor murmura 

împotriva ui, In secolul al XE -iea cuvîntul con- 

să 4 fie des întrebuințat, Dosoftei face chiar abus 

ae acest slavi sm. Se. pare că nu e numai-un cuvînt 

întrebuințat âe cărturari ci o formă curentă în 

1 îriba veche. fiu ştiu să se fi păstrat în vre-o re- 

giune. 

O aiţă formă tot de origine slavă este a ricăie 

In Psaltirea Scheiană găsim un pasaj: "ca leul ra- 

pe şi xicăiaşte", Să nu confundăn acest verb cu ga 

rîcîi. Sensul lui este acela de "a sbiera”.ta stri- 

ga". Reproduce pe slavicul Iyxati, "a striga". 

| Cuvîntul nu fare să fi fost întrebuințat în 

Limba curentă, Este o redare ci rectă din slavă. 

Din aceeaşi temă ,ryengtă e a zost Gerivat verbul a 

„zăeni întrebuințat mai ales î0 Moldova, 

Dacă urmărim atît o formă cât şi pe. cealaltă 

constatăm că amândouă derivă dintrto temă care la 

origine a redat strigătu: animaleiore Este întere-
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sant de urmărit serta fie an slavă,fie din Lat4- 

nă- care se' grupează în jurul! acestei noţiuni, 

Dacă ne raportăm la echivalentul de origine la- 

tină a striga, constatăm o evoluţie semantică, inte- 

resantă, Altă explicaţie mai plausibilă nu poate 

fi „decît aceea care sta dat; represintă adică un 

derivat verbal din STRIX-GI8, "bufniţă”, A_str riga a 

trebuit să însemne "a striga cun strigă bufnița, | 

Se vede că strigătul sinistru al cucuvelei a împre- 

sionat atît de mult,încît cuvîntul a ajuns să fie 

caracteristic pentru această noţiune 

| O altă formă cars vine să. se alăture la cele 

de mai înainte este a, Sbiera. Dacă ne referim la senş 

se pare că am avea un îndiciu că şi a sbiera s'a a- 

plicat la otigine la animale, Etimologia acestei 

forme este obscură. Am crezut că poate representa 

pe latinul "RXBELARE, care ar fi o expresiune carac- 

teristică pentru strigătul oilor. Aven însă,o difi- 

cultate din punct de vedere fonetic; e din” BXBÂLO 

fiind lung,prin urmare închis,trebuia să resulte
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în vromînesste sber şi pe urmă sbăr,. M'am întrebat 

dacă nu ar fi un derivat dintrt'un cuvînt care de- 

signează un animal. Am impresia că termenul se în- 

trebuinţează mai mult vorbindu-se despre animale; 

despre oi în special, Dacă am pune în legătură cu- 

vîntul astfel compăs cu vocabularul de termeni păs- 

toreşti,poate am fi duşi spre acea temă de origi- 

ne iranică,ber,care apare cu sensul de "oaie",Yber- 

bece". Ar trebui însă,să aâmi tem că din vreme s'a 

ajuns dela această formă la un derivate 

Lăsînd la o parte ce presintă obscur acest cu- 

vînt,o constatare generală se împune, Termenii în- 

-$rebuinţaţi la noi pentru noţiunea de "a striga 

ne duc spre o întrebuințare la origine limitată, 

vorbindu-se anume despre animale, A răcni trebue 

să presupunem că era întrebuințat la început nu- 

mai la animale; a striga la fel şi poate şi a sbie- 

Lao | 

Putem trece la seria cuvintelor începătoare cu 

3. In primul rînă este de amintit verbul a Scumpă-
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za. Putem presupune că dela latinul EXCOMPARARE s'a 

ajuns la: forma a Scumpăra. Pentru asemenea derivate 

cu s şi mai ales în cuvinte care anu pot. să fie con-= 

stderate ca formaţiuni de mai tirziu,sîntem autori- 

saţi să plecăm dela derivate latine cu EX-. Alături 

de EXCOMPARARE a fost întrebuințat şi REEXCOMPARARE 

din care e derivat a _ răscumpăras. | 

Forma a scura apare în Psaltirea Seheiană, ca o 

formă extrem de rară cu sensul de "a curăţi",An a- 

mintit în altă, serie că tot în secolul al XVI-lea 

apare forma a cură; forma cu ş vine indirect să con- 

firme etimologia lui cura. trebue să plecăm dela la- 

tinul EXCURARE e 

Ov, Densusianu, 
Limba romînă în secolul al exi cul + Fasc.19,
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0 altă formă de origine latină este scafă „ates- 

  

iucie părţi şi are senaul de 

sru băut, Puteri presupune că 

bomint lar, scobit primitiv în 

Di iktin eate de păr era 

să sală e ven 

mal tîirzi 

gine, fiindcă 

FA can cuvînt latinisat şi păstrat 

uni romane. Dată fiînd această apariţie,de ce să 

Se mai aude şi astăzi în 

"vas mic de lemn! pen- 

acăfa a fost paharul 

1 EM a 

-în. dîctionarui. său- 

44% ja fui din greceşte într!o epocă 

e. Nu înţeleg de ce Dga îi dă această ori- 

Dl Măger-libke înregistrează forma SCA- 

în multe regi- 

nu 

considerăm cuvîntul nostru ca provenind tât din epo-
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ca latină,mai 'ales că are sensul de "'pahar".In Pga]- 

_tirea Scheiană are acest sens. Pentru ciobani scafa 

este o cană de apă,de lapte; în orice cas cuvîntul 

pahar apare mai tîrziu. Cu atît mai mult putem presu- 

păne că acest cuvînt este din epoca latină cu cîţ se 

ştie că a dat naştere unui derivat foarte caracteris- 

tic: sgăfîrlie.Capul a fost comparat cu ceva proemi- 

nent. Dacă scăfiriie este un derivat atît de tipic, 

puten presupune că aerivaţiunea din scafă este des- 

tul de vechee 

Skiîmen este atestat în Psaltirea Scheiană cu sen- 

sul de "pui de animal","pui de leu", Este slavicul 

skimbna cu acelaşi „înţeles, | 

A_şerbi şi șerb le amintesc pentru că în secolul 

al XVI-lea aparţin vocabularului viu nu convenţional. 

A_şerhi apare în Psaltirea Hurmuzachi cu-senşul de. 

"a sluji“, De altfel,a şerbi nu este un cuvînt care 

apare extrem de des; dela o vreme a fost înloculii de 

slavicul a gluji. Şerb s'a păstrat mai mult.Totuşi; 

dacă astăzi se mai întrebuinţează „aceasta se datoreş-
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te tradîţiei, Şerbi nu aparţine vocabularului actu- 

ale | | 

O formă tare apare în secolul al XVI-lea şi mai 

tîrziu la Dosoftei este sever. In Psaltirea Scheiană 

' găsim pasajul acesta: n. „pădurile Sionului, coastele 

severului, ,." Este vechiul slav severă cu înţelesul 

de "norâ"',"miază noapte", Deci,în Psaltirea Scheiană 

înţelesul era acesta: coastele aşezate spre nord, 

Este un slavism care a fost întrebuințat în lim- 

ba curentă,sau a fost cunoscut numai âe cărturari, 

traducători ? Dacă ne gînâin la numele Severinului, 

sigur derivat din Sever —povestea cu Ssvezus a in- 

trat de mult în domeniul curiosi tăţilor—,observăn 

că Severinui este un 10c la miază noapte. Prin urma- 

re, cuvîntul sever este atestat la noi,dar nu avem do- 

vadă că afară de toponimie să fi fost cunoscut. Cao 

dovadă indirectă că nu se ştia ce înseamnă Sever es- 

te pasajul,corespunzător celui aîn Pesltirea Scheia- 

nă.dintr!'o ediţie mai tîrzie a lui Coresi, Se spune 

acolo: "Coastele lui Sever", In editia nouăsprin ur
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mare ; traducătorul nu a ştiut ce este sever; credea 

că e un nume propriu, se vede că înţelesul e denatu- 

rat şi că deci cuvîntul nu era cunoscute 

Sicamene apare în Psaiţirea Scheiană cu înţele- 

sul de "mure"ș "gi bătu cu grindire vinille lori şi 

sicamenele lori cu brumă", In Psaltirea, Hurmuzachi 

şi în Paaltirea Voroneţeană cuvîntul este tradus prin 

"smochine", | 

Sinrecu apare în Psaltirea Hurmuzachi cu înţele- 

sul de "bătrâneţe" alături ae forma mătorie derivată 

din matur. | | 

Dl Giuglea este de părere că sinrecu represintă 

pe SENEX-IS,reflectat în latina vulgară prin SENICES- 

IS.Din SENICEM ar fi putut resulta o. formă ca senice 

şi prin rotacism să se ajungă la forma din secolul | 

al XVI-lea, Explicaţia Dlui Giuglea poate să fie pri- 

mită pentru că avem atestată şi circulaţia forme! 

sinecs"bătrîn”,care ne duce spre SENICEM în loc de 

SENEM cum era în latina clasică. 
- 

a 

A Sedii este atestat rar, Intrebarea este dacă a
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fost cunoscut în 1 iba curentă. Sensul este de "a 

urma" In Codiceie Voroneţean găsim: "nu slediţi ur- 

“mele lui" adică: nu călcaţi pe urmele lui, Repre- 

sintă pe slavicul islediti. : 

Spărţi apare în Psaltţirea Sehe eiană cu sensul de 

"a despărţi". Trebue să plecăm, pentru explicarea 

acestet forme, dela latinul EXPART LIRE. Asemenea for= 

-me cu prefixul ş nu sînt formaţiuni tîrzii în linm- 

ba rioastră,ci ne duc spre latină după cum am avut 

„ocasiunea să nai amintim, i | 

Stacţi , representînd pe alavicul identic,stakti, 

me îndreaptă spre acelaşi proces de traducere meca- 

nică, Avea sensui Ge "smirnă "e 

A steji şi a stăji erau întrebuințate în seco- 

1ul al XVI-lea cu sensul de "a mîna","a îmbolaii, 

"a îndemna la drum“, In Pasltirea Scheiană întîlnim 

pasajul următor: "Nu veni celui ce stejaste calea 

sa,omului. ce face lege-călcare", Porma slavă ax 

sensui die “conatrîngare". Dialectal mai apare în 

noră unde se ziceiaieleşie vitele,"de mînă",le înm-
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boideşte", 

A avut o ctreulaţiune vie în secolul al XYI- 195 

Etimologia nu poate ti contestată; reproduce pe sla- 

vi cul aztezati cu sensul de "a strînge'._A strinae 

a putut să dertive spre sensul de “a constrînge",ta $ 

sili pe cineva"şi cum de multe ori constrîngerea 

“e datorită unei porunci,unei grăbiri,putem înţelege 

cur sta ajuns la sensul de “a grăbi”,ia se grăbin, 

- gaevpene este un cuvînt care pînă tîrziu apare 

- întrebuințat mai ales în legătură cu terminologia 

bisericească. Represintă pe slavicul stenent cu în- 

velesul de treaptă. 

A _ae_stisi represintă pe slavicul styătti. sg 

eu înţelesul de "a se acitn,şi alături de verb ara 

re şi substantivul gtilealăs "sfială", 

Strede apare numai. în textele religioase cu în- 

telesul de "fagur”. Este ce origine slavică. 

Alu Bate corespunde slavicului girat şi îusaa. 

mnă "suferinţă". Ur pasaj din Godicsae. VE DOE ta. 

sună astfel: "ule lui iriston surasti :" padicăi pati -



152 

mile lui Hristoss „Nu putera şti dacă era o formă cu- 

rentă în. limba. vorbită, 

seria formelor începătoare cu 8 se termină cu 

două latinisme interesante, 

Stur apere în Psaltirea Scheiană cu sensul de 

“"sloi de ghiaţă", Corespunde latinului STYLUS dert- 

_vat în grecescul STYLOS, Za fost reflectat prin 

u.Trebue să plecăm,deşi nu este atestată,dela o for- 

mă din latina vulgară;STULUS,din care a derivat ro- 

mînescul tur, Procesul semantic este. destul de evo- 

iuai, În greceşte STYLOS era un "beţişor", "ceva as- 

„cuţit ca să împrime,să sgiîrîie", In romîneşte s'a 

ajunsa la semnificaţia de "sloi”, In alte regtuni în- 

seamnă "stîlp! Sensul de'"slot"'s'ar explica dela, ceva, 

“rigidi,tapă îngheţată" care devine sloi, Evoluţia, 

„semantică este explicabilă şi ne dăm sama de ce a- 

pare şi în toponinie ca numele unui munte Sturue 

Un alt latirism interesant este uns rotacisat 

SUTU e Reproduce pe SONUS latin. Este atestat în Paal- 

iizea Scheiană. Este un cas de âublet laţin intere-
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sant, redus cu vremea la unul din elemențe, Avem un 

cas paralel cu dubietul tun şi junet„totuşi pentru 

dubletul dintîi -sunssunet- nu avem o fixare idenți- 

că. Tunet s'a păstrat alături de tun, însă cu o noţi- 

une limitată la ceea ce ştim, Sun a dispărut; a fost 

favorisată forma sunet datorită poate faptujui că 

sufixul -eţ este mai expresiv în legătură cu aseme- 

nea forme, 

2"."e”"e
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Din seria formelor începătoare cu litera 4 a- 

vem în primul rând de relevat o formă de origine 

ungurească iară, care în secolul si XVI-lea apare 

cu înţelesul de "sarcină, "povară", Este interesant 

că mai apare în unele părţi,în regiuniie unâe se 

continuă încă schimbul de împrumuturi cu limba un- 

gureascăe | 

O formă care parţial este de origine slavă es- 

te a_temeli cu înţelesul de “a întemeia'".Apare rar 

şi întrebarea este dacă era curentă în limba obiş- 

nuită. Reproduce pe slavicul temeliţi derivat din 
Ă . .9 - 

grecescul Cemelion,care a dat romînescul temetue
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Ne găsim în faţa unei simple incursiuni în vocabu- 

larul slav ăatorită traducătorilor *s al tirete 

Un latini sm extrem de rar şi interesant este 

venoare representînă pe TIMOR-EMe Intr?un pasaj 

vu 

âain Psaltire nheiapă_ întîlnim:"Veni amină ature- 

lu în temoare..n Este de interpretat ca.un derivat 

ain "a se teme” aub influenţa formeler caracteris-. 

tice xromîneşti,cun * genă atzieai ete. Sa vede că 

acest latinism ajunsese să fie extrem de rar pane 

tru că nu era înţeles şi ne surprinde aceasta: pu- 

tea fi apropiut de verbul a, se teme. O inâi caţiune 

că acest cuvînt nu mai era înţeles o găsim în e- 

dtţia întîta âin Psaltirea lui Coresi . unde în loc 

de “giurelu în temoare? cun apare în Psaliirea. Sche 

iapă, întîinim "junelu cu tremure" Coresi san cola- 

boratorii lui n'au înţelea acest latinism; Și-au 

înehipuit că este o pregală şi L-au întecuit prin 

Mături de ţemoare amintim -căci apare foarte 

des la Coresi- pe ieamăt e Teanăt este o Co rmaţ iune
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vromînească, E un derivat dân a şe_tene. 

Tâmpănă apare foarte es în teztele religioa- 

se cu sensui de ntobăv şi mai ales e nd este vor- 

ba de sărbători, In slavică crem, neatetat direct, 

forma iigpalu; corespunză oare latinul TYMPANUM, 

Intrebarea este dacă sîntem numai dăcît nevoiţi 

să plecăm dela slavă,sau să aâmitem că acest cu- 

vînt vine din latină ? TYMPANUM putea să devină 

în romîneşte tîmvănă însă putem tot aşa să ne op- 

rim la părerea că vine din slavă, pentru că era un 

cuvînt în legătură cu limba religioasă, Totuşi de- 

rivare din slavoneşte nu este aşa de convingătoa 

re. E o mică problemă în legătură şi cu un alt cu= 

vînt, Dl Candrea a căutat să explice pe 4 întţîm- 

pâna din tîmpănă; aăt că a _tîmpina s'a zis atunci 

cînd s'a ieşit în calea Domnului cu alăute,cu tâm- 
pene ete. Din expresia "l-au primit cu tîmpene" 

s'a ajuns la expresia a timpina şi a înt împâna- 

In ceea ce priveşte fonetismul ,plecână dela Tym- 

PANUM ar fi resultat forma ţ tîmpănă cu plurslul
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1împăne devenit tîmpene, Verbul a tîmpăna si'ar fi 

"schimbat în tâmvena şi apoi timpina sub înfluenţa 

altor verbe cu această termninaţiune, Nu este împo- 

sibi] ,după cum nu este imposibil ca plecînă dela 

iâmpănă verbul să fi fost a tă PÂNA şi să fi deve- 

nît direct tîmpina prin analogie cu alte verbe, 

Dacă ne oprim la derivarea lui întâmpina din 

tîmpănă s avem o dovadă în plus despre derivarea, a- 

cestuia din urmă din iatină, Vecarece verbul apa- 

re rotacisat; mpi „gi rotacisnul este propriu e- 

1ementelor de origine latină; atunci rebue să adm: 

em că tâmpănă, derivă âin latină nu din slară, 

A_întimpîna apare mai caracteristic decît al- 

te forme care exprimau aceeaşi noţiune, A _îmbia 

însemna Ja origine "a ieşi în calea nuivat Acesta 

cred că este sensul vechi,Ca etimologie ste pro= 

pus INVI ARE dar procesul fonetic presintă aificul= 

tăţi, | 

La seria aceasta putin bogată este de amintit 

forma jun, representînd pe latinul mONUS. Apare în
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vechea ronînească cu înţelesul ae” "ţunet». Tunet 

produce pe lat înul TONITUS. | 

Ajungem la formele începătoare cu litera u.să 

ne 05 prim dn momen: asupra formei de origine slavă 

se uclori. In Pealii rea Seheiană întîlnim: "Toţi 

UcIonir ră-sa preură şi nu fură, opăt. Corespunzător, 

în Psaltirea lui Coresi găsim: "feriră-se", Avem 

de a face cu slavicul ukloniti cu sensul de "a.evi- 

ta", Aparţins limbei traducătorilorpnefi ind între- 

buinţată în limba curentă, - | 

“Umnoji este des întrebuințat în textele religi- 

coasesmai ales în P salt irea Scheiană şi în Psaltirea 

lui Coresi cu sensul de !a se înmuiţ 4", In Paal tir ca 

Sche ană întîlnim întrtun pasaj: "e os cînd umno i a3= 

  

ke=se slava caseei lui, Reproduce pe slavicul ra 

noiiti,certvat cin mnog care înseamnă "mul ţu, 

Ne vom ocupa de un slavism care se pare că nu 

a fost adoptat în limba curentă, penizu că întrebue 

înţarea lui,deşi atestată în secolul al XVI-lea, 
„s'a oprit,şi în cialecte nu avem nici o urnă.
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 Câne am studiat sszia cuvintelor înecepătoare 

cu a sn vorbit despe a năâăi Și spuneam că este 

o formă ce se elătură 1 luă a nădăjăute In acelaşi 

„timp se alătură âe a uvurii „derivat âîn slavi cul 

upzrati sa păăăjâui” „si acest cuvînt este foart e 

des! întrebuințat în texisle vechi. ÎN plus găsim 

ohiaz derivatul upuzăiziă. eu senaul îe "nădejde, 

Derivatul acesta parcă ne 1a2ă 4 să Br re supunem că a 

cest cuvînt nu a fost cunoscut numai artificial âe 

a 

traducători ș ci a circulat în limba curentă. E greu 

„să presupunea. că âacă upurăi aparţinea 1 îmbei tra- 

ducătorilor s'a putut forms Un derivat cu sufixul 

-inţăe | 

Urig în vechea românească î înseamnă "moştenire", 

găsim într'in loc: "uricul 

său nu 1asă"e n goatasie Voroneţeza î în pasajul co= 

respunzător anttinim partea şi la Dosoftei avem 2- 

cânge Cuvîntul corespunde ungurescului Dzik cu ace- 

  

lagi înţeles de "moştenire”. Nu a dispărut complet 

dîn graiul de astăzi: expresia ae write este între-



160 

buinţată mai cu samă în Ardea], Se zice: are un 

10c de uric,aâică: moştenire veche. Sensul se apro- 

pie deci, de cel dâîn secolul al XVI-lea, 

Se ştie însă că în acelaşi timp,uric mai însea- 

mnă "document", Ce legătură poate să fie între a- 

ceste două înţelesuri ? Trebue să interpretăm în 

felul următor: s'a zis despre actele de moştenire 

că erau'"acte ae uric", Sta zis deci,şi s'a scris 

"acte de uricY,vorbindu-se de moşii,de moşteniri,iar 

dela o vreme s'au isolat cuvintele,simplificînâu- 

se expresia: a rămas simplu uric pentru a desemna 

un document care întărea o proprietate,o moştenire, 

In ceea ce priveşte fonetismul,trebue să remar- 

căm că nu este tocmai clar. In partea din urmă a, 

cuvîntului avem aceeaşi vocală,care a fost redată 

în două feluti,anume vocala Ş. Este posibil să a- 

vem de a face cu o pronunțare dîaslectală, 

O formă care qe data aceasta ne duce spre sla- 

va este ustnă,usnă. Apare cu sensul de "buză", Pasa- 
jul din Psaltiraa Scheiană în care găsim forma a-
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ceasta sună în felul următor: 1... cuvăntul Asne= 

lor lor", Corespunâe slavicului ustena cu acelaşi 

sens. Cuvîntul nu a dispărut complet; se mai spune 

în unele părţi "'usna ulciorului","usna paharului! 

Dl Tiktin,în dicţionarul său,vorbină despre bătaia: 

clopotelor,relevă expresia "bate într'o usnă",âeci 

tot cu sens de. "margine", "buză", 

„In Palia dela Orăştie apare forma derivată e 

tăluitoriu care înseamnă "cel cate se împotriveşte 

cuivascare urăşte,prigoneşte", Corespunde 'unguzes- 

cului utdini cu înţelesul de ta urîn, Nu ştiu dacă 

mai apare astăzi,însă în secolul al XVI-lea era cu= 

rent, 

Trebue să ne oprim mai mult 1a un pasaj din 

Psaltirea Fumuza ci pentru că presintă o complicaţi- 

une. Intrtun loc apare forma curioasă urilăstitorii, 

Ta rersiunea slavă îi corespunde forma 1Zstiyv_yîn- 

şelătorin, In celelalte versiuni ale Psaltirei în- 

tîlnim corespunzător forma hicleanii; Dosoftei în- 

Ov, Densusi apui oul. 2] II lea Lexicul . Pasc.11.



162 

trebuinţează înselăterit. Ce poate să tie această 

"formă din Pazătirea Hurmuzachi „pzilăsti torii ? In 

partea din urmă a: cuvîntului . em sigur forma 1ăati- 

zorii, Ar fi de presupus că acei care a tradus Pgaj- 

uizen Hurmuzachi, avînă în faţă teztul slavsa vrut 

Să dea o traducere „curentă reproducând forme din 

pasajul respectiv slav, Mat întti sta gînait să dea 

2orma românească pritorii; sta,  văagînăit apoi, după 

ce & scris prima parte a cuvîntului şi 1-a înlocuit 

cu cuvîntul ce origine slavă 1ăstitorii. Din ce ar 

proveni această preferinţă,dîn ugurinţă,pedanterie? 

rma. utz5i o găsim în Codicele Voreneţean: 

"utessagte obidiţii". Inacamnă "a mângita”e "a alina. 

Corespunde alavicului ut cXiti. Se mei păstrează şi 

-£ astăzi în unele părţi,



3l 1111933, 

Sîntem la ultimele serii de forme. în ordine a1- 

fabetică, In primul rînd vom releva un laţiniam în- 

teresant care îşi găseşte filiaţiuni departe în qo= 

meniul romanic, In Palia dela Orăştie întîlnim în- 

trtun pasaj? "Zise Domnul cătră Aron: ză înaintea 

lui Moise", Se vede bine că avem aici -sensu de "mergi 

Represintă pe latinul VADERE, Se mai păstrează în 

unele regiuni,peste munţi, A dispărut din dimba cu- 

rentă din causa concurenței cu "a merge",tia se du- 

ce". A urmat aceeaşi cale ca şi î. S!'a aztepiat a- 

cest imperativ de Zâ; niciodată nu am crezut că ya 

ar putea să represinte pe yă. In forma pe care e
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găsim atestată la imperativ,vă, vedem un fonetism e- 

echivalent celui din forma dă. Atunci cînd a fost în- 

| trebuinţat cuvîntul la persoana a treia de singular 

sta zis el_yă oa şi e] dăse2_ stăe 

| Hotărît că forma ya trebue isoclată de xyă vechi 

sau dialectal, Explicaţia adevărată a dat-o, întrto 

şedinţă a seminarului de vineri ,D1 4.Preda. Intro 

expresie,auzită în Do1lj,"via ya muncită",adică vrea 
3 — 

aşteaptă să fie muncită, vedem că ya represintă pe 

yrea redus la ya. 

Forma vergură apare în Codicele Voroneţean şi 

în Palia dela Orăştie şi este de sigur un cuvînt 

care a fost mai cunoscut decît puten deduce âîn a- 

testările vechi, A incercat Vasile Aecsanăâri să-l 

reînvie,dar totul nu a fost decît e fantesie,un ca- 

“priciu literar, | | 

Dl Tiktin explică forma vergură întrt'un fel ce 

mi se pare contestabi]. Dsa este de părere că ar re- 

produce direct pe latinul VIRGINEM aupă cum TERNI- 

NEM a devenât ţărmure. Este imposibil însă,din punct
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ae vedere fonetic să derivăm pe vărmure din TERUI- 

NEM,Wu ar fi putut să resulte decît ţermine,Si dacă 

derivaţiunea ami să de Dl Tiktin pentru ţărmure tre- 

bue lăsată ta o parte,atunci şi forma romînească ve- 

che xergură nu poate să derive din VIRGINEM, ci mai 

curînă dintr'un derivat Giminutival, VIRGULA. In ce 

„priveşte fonetismul însă,ne-am fi aşteptat să aven 

forma vărgură pentru că g după labială trece laă, 

Forma, cu e se explică prin înrîurirea formei dela 

plural ,verguri „unde £ trebuia să se păstreze din ca- 

usa vocalei dela sfîrşit,i. Avem aceeaşi particula 

ritate ca în singur. în log de sîngur; sînaur dela 

singular a fost refăcut în singur după pluralul sin- 

guri unde i sta menţinut din causa terminaţiunei vo- 

calice, | 

Un derivat care ne duce spre seria. cuvintelor 

de origine slavă este yelicie,atestat în Psaltirea 

Scheiană. In alte versiuni ale Psaltirei întîlnim 

echivalentul MĂTÂree Represintă pe slavicul yeliki- 

je „derivat din veliky, "maree
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Verbui a_xie: sau,de conjugaţia întîta,a via 

reproduce pe latinul VIVERE, Ca circulaţiune ae 

vede că în secolul al XVI-lea era foarte ră sp în- 

diţe In secolul următor frecvenţa lui scaae şi 

mai tîrziu dispare din limba vorbiţă, se între- 

buinţează şî astăzi însă pretenţios,artificial, 

A dispărut pentru că sta găsit în concurenţă cu 

formele a cugta şi a trăi. Procesul de excludere 

lexicală s'a făcut mai întâi în desavantajul lui 

a Tie, apoi în desavantajul lui a custa,redus nu- 

mat în unele regiuni, Deasupra amînduror formelor 

a prevalat slavicul a tă . 

Vintre corespunde latinului VENTER. In secolul 

al XVI-lea este atestat de mat multe ori. Se mat 
aude şi astăzi cu unele schimbări ge înţeles. 0ir- 

culaţiunaa acestei forme a fost redusă pentru că 
s'a întîlnit cu o altă formă tot de origine laţi. 

nă aceea care corespunde lui PANTEX, 

Xint apare încă bine representat în secolul a] 
XVI-lea. Pluralul Yipiuzi are sensul â- “"hranăn,
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Uneori are sensul de "voadele pămîntuluin. Aatăzi, 

în Ardeal mai ales,se întrebuinţează cu o semnăti- 

caţie mai puț in apropiată "merindea cu gare se plea- 

că la drum, Represintă pe latinul VICTUS desvoltat 

normal, ă - E | 

Veatrilă reproduce pe slavicul yătrilo cu înţe- 

lesul de "pînză de corabie”, Nici astăzi nu aven un 

termen Singur pentru noţiunea aceasta; în secolul ax 

XVI-lea să recurs la forma slavă, Ar fi interesant 

să ştim ce s'a păstrat ca traaiîţii de vocabular în | 

legătură cu vieaţa aproape de mare sau rîuri, lLuntre 

este un cuvînt care ne duce spre latină; cellelalţe 

sînt de origine atreină. 

O formă ae 'origine slavă este a vlădui. Avea în- 

țelesul de "a, stăptnin,na domni ".Reproduce pe sla-. 

vul ylastis,xisda, cu aceia 

tirea Scheianăa In graiurile locale de astăzi nu 

* . i a găsim nici o urmă,ceea ce ar fi o îindicaţiune a in-. 

i înjelea,Apare în Psal- 
4 - 

si
] 

trebuinţărei artificiale a formei în secolul al ivi - 

lea,
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Trecem la seria cuvintelor începătoare cu li» 

tera ze 

A_zăpzeti avea înţelesul în secolul al XVI-lea 

de ra opri", Reproduce pe slavicul zanrăti ti, As- 
tăzi se mai întrebuinţează în unele regiuni, însă 

nu cu accepțiunea generală de "a opri”, 

A zăstîmpi apare în secolul al XVI-lea cu sen- 

sul de ra sprijini”, Bate atestat în Psaltirea 

Scheiană şi la Coresi.Iată pasajul din Psaltirea. 

Schejiană: "Zeul în faptele lui cunoscutu e cănait 

zăstîmpeşte elu! Forma slavă este zastapiti, "a 

protejan,na apăra" „Dacă nu ar veni să ne confirme 

fonetismul său că provine direct din vecchea sla- 

vă„am esita -pentru că e extrem de rar- să credem 

că aparţinea vocabularului curent. Fonetismul cu 

îm ne'arată că avem de a face cu un slavism pă- 

truns la noi în epoca în cae nasala ga fost re- 

dată prin îm, 

O formă care vine să se alăture la zăstîmpi 

este. aceea înregistrată de Ceaugeanu şi Fira în
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colecţia de folklor cules âîn vîlcea,zăstîne cu | 

schimbarea de terminaţ iune, Inţelesul este de "in- 

terval de timp“, 

Zborişţe însemna în secolul al XVI-lea "aduna- 

re“. Represintă pe slavicul stbort cu sufixul -îiş- 

te. In aromînă se ştie că zburăse înseamnă "vorbesc! 

Sensul primitiv a fost acela “de "a se aduna”, 

lrebue să amintim şi forma de origine latină 

zau;care în secolul al XVI-lea apare în texte re- 

lativ des alături de Dumnezeu. Constatăm că în se- . 

colul al XVII-lea forma aceasta atît de strîns le- 

gată de vocabularul nostru religios nu mai este în- 

trebuinţată curent pentru că sta preferat forma 

compusă, Zeu astăzi este neologism; forma veche se 

mai păstrează în 'înterjecţiunea zău, 

De ce zeu aşa de obişnuit în secolul al XVI-lea 

a fost înlăturat în favoarea lui Dumnezeu ? La noi 

sta produs procesul invers aecît în limbile romani- 

ce. In vechea francesă era foarte des întrebuințat 

'compusul Damedieu,care mai +Srziu a pierdut din cir-
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culaţ iune ai ungînă să se impună Dieu. La not sta în- 

tîmpiat dimpotrivă, Care să fie motivul acestei în- 

lăturări ? Am putea presupune că odată ce cuvântul 

a ajuns să fie întrebuințat des ca înterject ţiune,a- 

ceasta l-a demonetisat,noţ tunea divinităţei a fost 

diminuată, se poate să fi contribuit şi altă împre- 

jurare. De oarece noi întrebuinţam de nul te ori cu- 

vîntul Domn alăturt de nezeu -ceea ce nu se în- 

tîmpla în francesă- putem presupune că mnezey a 

tost sprijinit de Domae Se spune astfel DSamne ș 

nszeni neuiDoamas Dumnezeule et 

Dacă ar fi să admitem părerea unor tilologi:,prin- 

tre care e şi Dl Venârtes, că unele cuvințe sînt sî- 

lite să dispară, sau. să fie reduse ca cireulaţie. pen- 

tru că sînt monosilabice am avea încă o explicaţie 

petru cuvîntul nostru. Zeu a părut şi mai puţin ex- 

presiv -pentru că avea numai o silabă= faţă de Dum= 

Ultimul cuvînt ne duca spre slavă, 2122 apare 
în irea 3 ă cu înţelesui de "iarbă, rre-
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bass să considerăm această formă ca un siavismş nu 

“a avut: o circulație în i îmba, curentă, 

După ce am terainat cu această înşirare care 

poate să pară monotână va trebui să trecem la o al- 

tă serie de cuvinte care presîntă interes în alt. 

sens decit acele pe care le-am grunat în categorii- 

le pe care le-am studiat, 

In primul rînd avem ce relevat acel enigmatic 

cuvînt care apare la sfîrşitui Psaltirei Schetane, 

finiişe Să cităm pasajul acesia: “Negleitu stătut, 

ce întru arul findis obrazăi,ce se gice un kip ca 

sufletui şi pelița urul Taste omu aşa şi Zeu; gi u- 

rul Yaste uristoa cei ce părătă dereptu no! şi de- 

repțu spăsenia soaatră!e Este o românească foarte 

stîngace, Se vorbeşte despre înfăţişarea decsebită 

a divinităței,treimea,pe care ne-o representăn ast- 

Pe , însă de fapt este unul singur,liristos.. Partea, 

dela început s!'ar putea interpreta în felul următor: - 

care întru unul fiinduzsi obraz (înfăţiş are) ce se 

zice chip eto,Aâtoă,acest findiş (£tindu-şt) a fost
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intercalat între uru şi obzrageNe-am fi aşteptat să 

Fi fost astfel : ce întru uru obraz findiş. Această 

formă ar putea fi considerată astfel ca un partioci- 

piu al verbuzui a fisfiindu-şi,Si Dl Drăganu, într'o 

notiţă din Dacoromania a interpretat tot în sensul 

acesta . Dl Candrea la glosarul ediţiei. Pealjizei 

Scheiane a pus în dreptul. cuvîntului un semn de în- 

trebare, | 

Cred că la ceea ce sta gînâit Dl Drăganu poate 

să fie luat în coneideraţ iune smai alea că e întărit 

de ceea ce apare într?un pasaj puțin mai Jos. Intr!'a- 

devăr cu cîteva rînduri mai Jos se spune: "urul Gu 

işi-a obraz", Am reda în limba de astăzi astfelş 

unul fiecăruia îi este. obraz.Si de data aceasta g- 

praz este despărţit de uzul. Si în pasajul acesta 

se spune că obrazul acelaşi este înfăţigarea fiecă- 

rula, = | | 
Ne găsim deci,în faţa textului alterat din Pgal- 

dizea Sohetană din neglijenţa copistului,
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Din gârăl formelor lexicale pe care le-am studi- 

at am exclus o serie,aceea a cuvintelor de origine 

turcă, Justificarea este datorită faptului că aceste 

elemente nu presintă aceeaşi importanţă ca şi cele- 

lalte, Sînt tirzi i; cu un: caracter. care arată o limita- 

re de circulaţiune,referindu-se la domenii foarte res- 

trînse, Cu vremea influenţa turcă se afirmă mai mult, 

Dinţre aceste elemente vom.releva vreo cîteva; le von 

urmări în rînăsţirei publicat de 

Hasdeu şi în diferite documente din Colectia urmuza- 

Chi. Vnele din aceste cuvinte se mai păstrează şi as- 

tăzi; altele au dispărute
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In primul rână von releva forma amanet, care apa- 

re şi în secolul al XVI-leae | 

Atilaz apare şi cu pronunția aclaz. Avem astfel 

 aatifeaua 1 îngă atlaze Aceste două cuvinte ne arată 

cam în ce sens au pătruns elementele turceşti la noie 

Multe ss referă la industria textilă sau la anumite 

pietre preţioase, Aveam pe acele vremuri o vieaţă de 

oriental ism, care avea să se afirme cât mai mult, In- 

țelegem cun o parte din aceste elemenţe turceşti se 

referă la o vieaţă care ar părea,în unele privinţe 

câdrevelaţie, luxul a existat şi mai. înainteşveninăd 

dinspre Poloni, De această daţă -clasele noastre de 

sus au venit în atingere cu ace oferea oriental iamul 

Ginspre Constantinopole, Boerimea noastră a foat a- 

trasă de acest miraj nou de vieaţă şi şi-a însuşit 

cele ce _ i se aducea âin Stambul, 

Filigean este deasemenea. de origine turcească, 

Mahramă este un cuvînt care are un istorie inte- 

rasant. Wakrama era o bucată de stofă sau de pază ş 

la noi a fost termenul cei mai vsahi Deniru "hasţistţăi
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Pentru "prosop. azista termenul ce_mânegterguzăe 

Prin: digimilaţte a resultat forma nafrată, Pe de al- 

tă parte pehreză sta păstrat sub forma pară cu în- 

jelesul pe care î1 ştim, Naframă sta Satîlnit cu 

forma batiată, care ne-a venit prin influenţa france- 

; Sâ DR II | 

- Perdea esta atestat şi în secolul al SYi-leae 

Intrto listă de obiecte casnice întîlnim şi for- 

ma jivales"tipaii turcegtiii e 

Iată ce credeam că trebue relevat ca o completa- 

re la seria elementelor sireine pe care le-am studi- 

ate | 

“ Trecem la o altă catsgorie care este importantă 
+ 

dintrtun alt punct de vedere, Limba secolului al VXI-. 
= 

lea nu era atraină de unele forme cars ri si'ar părea 

că sînt neologisme, Yom vedea pe 0e cale au pătruns 

  

asemenea forme 

In Ralia dela Orășiie găsim expresia "în formă", 

Cineva,procegînd superficial ar spune că poate este 

un cuvînt latinesc... Palta dela. Orăstie se ştie căa
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fost tradusă după două izvoare,âupă. cum a arătat Dn 

M„Roques: un izvor unguresc şi alături Yulgata. Tre- 

bue o cercetare mai amănunţită pentru a se şti pînă 

la ce punct traducătorul Paliei dela Orăştie a re- 

curs la Vuleata, Am impresia că foarte rar; mai cu=- 

rînd sta servit de versiunea ungureascăş Deci,nu din 

latină sta introdus acest neologism,cu atît mai mult 

cu cît şi Ungurii au împrumutat acest latinism: Pen- 

tru noi deci,este un latinism venit prin intermediul 

limbei maghiare, 

laraşi sîntem surprinşi de formele filozof şi £i- 

Aosofie. La Coresi se vorbeşte,de exempiu,de £i1logo- 

dig. Cea mai veche atestare pentru aceast, formă este 

"în secolul al XVI-lea, Fireşte,era un cuvînt care nu 

nea mult pe atunci; a fost redat din textele 31.avo= 

» meşti mecanic;fără să se înţeleagă bine prestigiui 

lui în raport cu cultura, 

Trecem la o altă formă şi ea interesantă de pus 

alături de neologismul nostru de astăzisanume forma 
ÎCONOMe Apare în Cazania a doua a lui Coresi: “ca un
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1conom fiinâsnu ca un bogat ; (iconom iaste cel. ce de- 

rept a1ţ11 bogăţia strînge-o)n, Este o definiţie stîn 

gace. Coresi şi colaboratorii lui au redat acest neg- 

logism şi au adăugat o glosă explicativă pentru a ss 

vedea ce înţeles are, Wai tîrziu cuvintul se tatâlne= 

şte cu variaţiuni de sense Econom era un om care în- 

grijea de averea unei mînăstiri,unei moşii. S!'a adău- 

gat la această filieră greacă ceea ce a venitdin tran- 

cesă, E Da 

Portar apare atestat în Tetravanghelul lui Core- 

3i, Trebue să insistăm puţin asupra acestui cuvântePu- 

tem presupune că s'ar fi păstrat latinul PORTARIUS ? 

Dl Puşcariu î] derivă din forma latină. Portar e 0 no- 

iune care nu a putut să fie prea obişnuită. In texte- 

le vechi designează pe cineva care avea mai mulțe func- 

" țiuni, Dacă ne înâreptăn spre slavă găsim cuvîntul co 

-respunzător, însă în slavă este luat din bizantină, In 

ce priveşte funcţ iunea de port tar nu ne putem îndegăr- 

ta dela derivaţ iunea slavăebizantină ŞI indirect nu- 

  

OY. Densustanuş 
LII L2 ză sjii 

L eFasc.12    
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mai latţină, Rămînînd la sensul de "portar",“uşieri, 

“wrebue să presupunen că a fost o întîlnire cu cuvân- 

“tul provenit din latină, poaztă; acesta a ajutat la 

 "rixarea formei pPoriaye 

Un neologism care ne surprinde e posţă. E ates- 

tat în anul 1594 într!'o scrisoare trimisă din Veneţi- 

a de Gheorghe Cămă raşul, Cuvîntul a venit direct din 

ităliană, dar a rămas isciat. Mai tirziu a fost luat 

 aela Rugi sub forma Postăe 

Pre tor cu sensul de "locuinţa pretoruluin apare 

în Tetravanebelnă lui Coresi. Cuvîntul acesta de ori- 

gine latină apărea în textele slave şi traducătorii 

noştri au reda! cuvîntul, rămînâna la, ceea ce oferea 

"textul slav, Se întîineşte cu forma pretor de astăzi, 

care e un neologism introdus după război şi desemnint 

pe administratorul de plasă, 

Din limba secolului al XVI-lea nu lipseşte nici 

ascretariul. In documentele din colecţia Hurmuzachi 

găsim într!'o mărturie dată într'un proces,mărturia 

lut luca Stroici,cuvîntul acesta, Limba documentelor
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era nai vie decît limba textelor religioase; la un 

izvor deci,nu putem să mergem. Trebue să presupunem 

că Luca Stroici,care a trăit în Poloniasşi-a însuşit. 

de-acolo acest latinisn şi a ajuns să-l întrebuinţe- 

ze. pentru întîia oară, | | 

Cuvîntul abilă apare în secolul al XVI-lea ca 

neologism, E un cuvînt latin trecut în slavă, de unde 

a venit în traducerile noastre. Urmărină cuvîntul,ve- 

dem că afară de sensul religios,s!au suprapus şi al- 

te sensuri, Ia limba veche insemna şi, "liatăn 

“zau s'a adăugat inf? uenţa francesă care exp110k în- 

trebu inţ area acestui cuvînt cu sensul de "tabla ui 

 Pitagozan, "tabiat sau "tabela" etc Forma din Biblie 

şi aceeaşi formă cu sensurile de mai târziu, ne arată 

o întîlnire surprinzătoare de curente de neologisare 

| şi amplificări de sense 

&u Trecem î& 0 categorie „care se leagă de cea de - 

acum, în Exo E. „unde sînt descrieri 0 sumă “de cuvinte, 

inexistente în vocabulsrul no strua trebuit si. tic 

împrumutate âin sită parte, Traducătorti nu aveau de.
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cât o resursă , anume să transpuie direct forma pe ca- 

ra o găseau în versiunea ungară,latină sau slavă, Ast- 

fel găsim forma opikinoz, care propriu-zis, corepunde 

"onixului” nostru. Onikinos este un derivat din ho- 

nix" şi corespunde grecescului GFUXLY 86. 

In Psaltirea Schetană apare “cuvîntul pazia.Dl 

Candrea, în glosar, spune că ar putea însemna opaz ; 

pentru că în pasajul an versiunea, greacă sau lati- 

nă este vorba de ţopaz. E o redare neinteligentă a 

greceacului topaaton. se vede că a fost interpretat 

gregit,adioă a- a fost considerat ca art1001..Un ţra- 

ducăţor slav al textului "grecesc a interpretat ast- 

fel şi pentru că nu avea un echivalent pentru paşi- 

on l-a redat în slavă prin paviascare apoi a trecut 

în traducerea românească | 

Deasemeni, apare în secolul al XVI-lea, cuvîntul 

de origine turcească tafta care se întîlneşte şi as- 

tăzi în descîntece,



5 Vs 1933, 

Printre cuvintele cars se întîlnesc cu neologia- 

“mele de astăzi,alături de cele studiate rîndul tre- 

cut, rămîne să ne ocupă de o formă care este iarăşi 

caracteristică şi ne surprinde chiar că o găsim în se- 

colul al XVI-leae | 

In Textele măhăcene, întrtun pasaj,unde se  vor- 

_beşte de diferitele porniri care duc la vieaţa ugoa- 

ră ; spre păcate se spune următoarele: “Ce iaste lu- 

crul âracului ? săltăturile,sbieretele şi dantţurile” 

vedeţi că şi în secolul al XVI- lea;cuvîntul acesta 

era cunoscut la noi, Astăzi forma apare cu aspectul 

din francesă: dans. Si dacă urmăriţi explicaţiile ca- 

re se dau pentru forma Sant sau dănţui veţi vedea în
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â1cţ ionare că se apune: dant e resultat din france- 

sul Sanse Dlus germanul Tanze 

| _„Explicajia nu se potriveşte cu constatarea pe 

care o facem,căci în secolul al XVI-lea era cunoscu- 

tă forma cu Ş. S1 n'am putea spune prin ce fiiterăa 

pătruns „relativ de vreme,această formă,pentru că în 

limbile slave apare cu d, şi se vede proveniența din 

germanul: Tang. Prin urmare,la noi: trebue să fi pă- 

truns dintr!'o regiune,unde cuvîntul. apărea cu fone= 

tismul apropiat de cel italian sau frances,cu g-.Si 

atuneci,nt'am urmărtitydar poate. spre Serbia să fie a- 

testată forma cu d- îniţial. .. -...: | | 

In orice caa,e exclusă sită provenienţă decît 

printr tun intermediar slav,la.noi. Din ungureşte,nu, 

pentru că tot cu î- apare cuvîntul âîn limba germană. 

Trecem la o altă categorie,cu totul decssbită,de 

cuvinte gi pe care n'am studiat-o de aproape ,nicioâa- 

tă şi Ge aceea am crezut potrivit,de data aceaaţa,să 

mă opresc mai mult la ea; anume numele iunilor, aşa 

cum apar atestate în secolul ai XVI-lea,.
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Voi începe,natural, în ordine cronologică să re- 

levez ceea ce ne dă limba Gin secolui al XVI-lea,cu - 

privire la numele diferitelor luni şi voi adăuga în 

acelaşi timp gi ceea ce e în legătură cu actualita- 

tea,pentru ca să avem astfel,o imagine cîi mai în- 

treagă de ceea ce aparţine acestei părţi din lexie 

nostru, 

In primul rînâ,;, pentru luna ianuar, apare ates- 

tat în secolul. al XVI-lea,ghenazr, shenazie,care se în- 

tinde departe şi prin tradiţie s'a păstrat mult timp, 

Aven de a face cu siaviearea latinului JANUARI- 

US, care în latina vulgară devenise jenuaxiua. In Yaa - 

chea slavă avem ehenară şi în greacă ghenazig. Avem, 

prin urmare,explicată această formă atestată în seco- 
Di 

lul al XVI-lea, 

Insă, împrejurul ei se grupează întîi gezar.care 

se poate urmări în ceea ce a dat Marian,ca bibliogre- ! 

fie,în "gărbătorile la Romîni" vol. I;p.96,referindu- 

se la ceea ce a dat Chițu: pe urmă,Ionescu Delabraa, 

în alendarul unui gospodar şi alţii,
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“Dacă a fost at mult sau mai puţin răspînait a- | 

cest: gerar,nu piitem şti, In orice cas;torma nu pare: 

să fie inventată, şi star explica atunci,natural din 

luna genilui., Se pune aici o întrebare: oare-a- 

ct
 cost gerar să nu fie o derivare a unei forme care a 

dispărut 7 Pentru că nu ne pu tem închipui că latinul 

JANUARIUS, JENUARIUSn'ar fi lăsat nici o urmă în lim- 

ba romînă, JENUARIUS ar fi devenit în limba - ronîuă 

jeraz şi dela o vreme acest jenar ar fi putut foar- 

te bine să fie influenţat de ex şi atunci să fie 

schimbat în gerare Incât vedeţi, că nu e exclue ca a- 

cest gasar să fi resultat din latinul JANUARIUS, JE- 

NUARTUS. A | | 

Se va obiecta că poporul cunoaște pentru aceas- 

tă iană un al.ţ cuvânt şi deşi nu apare des atestat, 

totuşi e de presupua că într!o vreme şi înainte de 

influenţa slavă, trebue aă fi fost caracteristic pen- 

tra denumirea acestei luni: căzindar. L-am relevat în 

Paţeg şi în unele ţexte ise spune că "după Crăciun vi- 

“ne una lui săzinăar". Ar fi interesant de urmărit,
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unde se mai întîlneşte astăzi cărindaz, pentru luna 

întîi, Cărindar se un derivat din CALENDARIUS dela CA- 

 LENDAE. De ce a fost numit astfel ianuar ? Pentru că, 

noţiunea de CALENDAE,se poate veiea din dicţionarul 

“D-lui Yayer Liibke,a fost încă vie în legătură cu ac- 

tele  păgîne din '. vremea Romani10r« Si  atuncis; 

calendele însernau zileie dintii ale anului nu nămai 

ale lunii. Si atunci dela aceste prime zile ale-anu- 

lui ș CALENDAR, sta ajuns la derivatul CALENDARIUJS; ca 

denumire a primei luni. -.. | 

Denumirea e în acord cu ceea ce e atestat şi în 

provensală „unde GALENDAB, sau derivate. ale lui ș apar 

ca terieni pentru sărbătoarea Crăciunului, 

„St atunci vine întrebarea,dacă, acegta.-. a fost 

termenul tipic pentru noţ iunea, de lanuar, înaintea lui 

JANUARIUS, JENUARIUS ? De ce nu ? Si unul şi altul 

puteau să se păstreze, Deoisnu e de: loc hazardat să 

presupunem că alături de cărindar a existat la noi 

şi o formă rosultată din JENUARIUS, gerar,cum presu- 

puneam. Peste ceea cea fost iradiţie latină peste
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ceea ce a împrumu tat dela Slavi,a venit ps urmă în- 

fluenia nouă laţină şi indirect romanică, să zicem, 

ianuarie. In privinţa aceasta ar trebui unele preci- 

sări,nu numai în ortografiesăar şi în pronunțare. A- 

cademia în ultimele reguli ogtografice,n! a înţeles 

că trebue să înlăture ceea csi:se adoptase în 1904 : 

februarie, septemvrie,octomvrie „decemvrie şi pe urmă 

ianuarie, | 

După mine,acest ianuarie e fals. Nu se justifi- 

că nici prin tradiţie, Odată cei âm reînoit termino- 
logia noastră sub influenţa lâtinisatoare,atunci mi 

se pare că trebue să zicem jahuar,căci formele lati- 

ne în -ariuş sînt redate prin -aye 

Trecând la luna, următoarejaici întîi1,avem forma 

făurar care reproduce bine pe FEBRUARIUS, FEBRARIU S, 

Această formă a fost însă dublată dela o vreme ae 
Laur şi trebue să amintesc că în limba veche şi a. 
poporului numele, lunilor e legat cu articolul, Se zi- 

cea: juna lui ghenare „luna lui Zăurazr. Astăzi sub. in- 
fluenţa literară, not zicem: în „luna anuar,
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Cum s!a ajuns dela făurar la fauz ? Marian spu- 

nea că poate sub influenia uzor versuri în legătură 

cu aceaștă lună şi citează un distih: 

tPaur ferzcă 
Si: desierecăt, 

Si ar fi de înţeles că faur.e o lună schimbătoare; 

cînd îngheaţă,cînă desgheaţă. Dasar fi o interpreta- 

re. In plus însă,parcă a interventii şi altă împreju- 

rare că adică în vremea aceasta,ţăranul se gîndeşie 

la unei tele de fier,ale piugului,anume dacă e cevade 

reparatsă ducă la faur,sau să facă el pe fauzule 

7 B .ceva cam forţat,dar de sigurscă în jurui ace- 

stei. asocieri trebue să găsim explicaţia faptului că 

în loc de făurar,dela o vreme s'a,.refăcut forma faur. 

să ne închipuim că prin simplă asociere făuraz ar fi 

fost dublat de faur ? AT părea o explicaţie artifici- 

aă, | 

Trecînd la numele lunei a treia, în secolul al 

XVI-lea,de mai multe.ori e atestat mazţ.care reprodu- 

ce foarte bine pe MARTIUS latin şi alături de mart , 

se zice gi mărţişoz. Astăzi se scrie de cet mai mulți
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narile şi Academia aşa a. „Pecomandat şi în 1904 şi a- 

ga. păstrează şi astăzi, Acest martie e absolut ni- 

brid şi el, Numele lunei e un derivat “din- latinul 

MARS - MARTIS. MARTIUS a însemnat luna zeului Marte, 
| Deci,una din două; ori întrebuinţăn forma popu- 
lară MNarţ „ceea ce e mai greu; ori atunci,dacă e de a- 

les pe cale literară o formă trebue să aibă o raţiu- 

ne; martie nu e nici numele zeului,pentru că numele 

zeului e Marte,cu nominativul MARS. Si atunci e de 

„ preferat forma mart, cum sta zis sub influenţa slavă, 

şi cum se zice în Mo dora. Dar martiş e o formă fale 

să, sub influenţa lui ianuarie, februarie, false şi ele. 

Ajungen la numele cel mai complicat,din numele 

lunilor; priez,atestat aşa în secolul al XVI-lea, si 

astăzi e încă. des întrebuințat, | 

Latinul APRILIS nu putea să dea decît apzire „sau 

prin schimbare de declinaţie,aprir, | | 

In aromînă avem reflexul direcţ aprilscu -l la 

sfîrşit,care poate să fie aatorit disimilaţiei, după 

cum căroare a devenii căloaree
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De unâe atunci „dacoromînul Prigă ? Dl Puşcariu, 

în Dagoromania prin improvisaţii de explicaţii, crede 

„că forma veche prire,a putut să devină price adică 

“ear fi răsunat în silaba precedentă şi astfel si'ar 

explica fonetismul pzier. 

Inainte de toate,nu trebue să pierdem din vede- 

re;că nu există ceva analog în fonetismul nostru; şi 

pe urmă,să zicem că ar fi răsunat & în silaba prece- 

dentă dar atunci axa fi avut diftong: priez. Pe cînd 

pronunţarea e Prier cu niate 

Dl Diculescu sta gînait că ar putea să fie A- 

PRILIARIUS, sub influenţa lut JANUARIUS, PEBRUARIUS+ 

Nu că ar fi iîmposibil,dar luna lui apzil se gă- 

sea înainte de MARTIUS şi atunci mai curînd ar fi să 

se ajungă la APRILIUS, In orice cassînsă,vre-o urnă 

ain APRILIARIUS nu există în limbile romanice, 

Tora dacoromînă este obscură, Nu apare clară 

nici aferesa lui a. Cînd găsim această aferesă în, ge- 

neral este vorba de verbe la infinitiv,cîna se face 

confusie cu preposiţia a;sau de substantive feminine, 

nținuas 
” 

„--»„.ş 
Lecţiunea viitoare von co



Continuînă cu denumirea luni1or;vom aminti în 

primul rînâ,în legătură cu ceea ce e atestat în se- 

colul al XVI- leaynunele lunei maji,care reproducg , se 

vede bine, forma latină MAIUS, însă în unele părţi, de 

exemplu,prin Mehedinţi se zice şi floraz. Termenul a 

cesta,în alte părţi cura relevă Wartan,este aplicat lu- 

nei april, Frin urmara,c trecere a numelui unei luni, 

asupra altei lun1,cum vom vedea şi în alte casurişlu- 

crul e explicabil. 

In ce privegte luna iunis,este atestată tot aşa 

în secolul al XVI-lea,din slavicui juni Termenul popu- 

lar pentru această Ilv-ă,în unele părţi,e acela 'de Li 

Zeşazsadică luna cireşelor,
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luna julie, în secolul al XVl-leaaga separe ateu 

tată, Popular, este numită Jura lui Cuptarsaâică lu- 

na căldurilor excesive,luna căldurilor caniculare. 

Cum aminteam şi rânăui trecut,în ce priveşte tr- 

“ mele vechi şi cele populare,articolul este prepus:iu- 

na lui ehenaris sauna iul făuraz. Aşa dar,a fost natu- 

ral să se zică gi 2una_ lui cuptoznu LANA Cabigrului,e 

Hai complicată apar o serie ae forme referindu- 

ze la luna auguat. Aici avem diferite s:raiuzi- Inpzi- 

mul rînâ,din latină; AUGUSTUS, schiribut cum ae ştie 

în latina vulgară. AGUŞTUS, se mai păstrează în unele 

părţi cu forma corespunzătoare aăst. Insă în acelaşi 

„timp apare şi ăgust şi agost. N'ag putea spune mai 

precis, însă am impresia că forma cea mai veche agust, 

_ este mai rarăș chiar extrem de rară,faţă de celelal- 

te cu accentul. schimbat: gust şi agoate 

31 chiar întrebuinţarea,fie a unei forme,fie a 

celeilalte, în.-limba poporului astăzi,nu e mai bine 

- precisată, Int împlător, în anchetele dialeciale ş!au 

relevat anumite. aspecte cun am făcut Şi eu. Mb G,
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toată concurenţa făcută de termenii calendariatici mat 

nout de origine savantă cuvîntul din fericire se mai 

păstrează încă viu,     Alături de representantul latin AUGUSTUS, avem gi 

în secolul a] XVI-lea,ayeuşt,din bisantinul ,„neogrecul 

aleustos,şi în acelaşi timp şi din. elavă,unde alături 

de forma cu y,apare pi avauaţ,. 

E Astăzi,de fapt,avaust poate mai e întrebuințat 

de unii bătrîni influenţaţi ae limba veche.Poate din- 

„tre preoţi să mai zică unii aveust,însă se pare că es- 

te -o formă ieşită din uz. Agust se aude,şi încă des, 
faţă de aueust. sub influenţa literară modernă. 

In popor apare o formă datorită confunâărei cu 

alta şi poate datorită specificului lunei,adică luna 

recoltei; cel puţin,Marian înregistrează gust. N'am au- 
zit niciodată această formă, Guatea este iarăşi bine 

cunoscut, Gus stare iarăşi n'am auzit-o; însă se pare că 

nu € artificială şi îmi face impresia că trebue ală- 

turată de suzi Şi guatea. 

Ar trebui revisuiţe toate formele acestea,cu un
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control actual şi atunci s!'ar putea vedea ce este de 

reţinut sau de eliminat din lista aceasta pe care o 

dă Mariane 

Suatar mi se pare că ar trebui reţinut ca o for- 

mă populară ce a existat şi există în unele părţi şi 

“explicabilă ca un nume ce. se dă lunei august,cînd se 

gustă din recolte,cînă este belgug de hrană etc, 

Rămâne mă să ar. Acesta,mărturisesac că deşi e în- 

registrat şi în unele dicţionare,ca nume popular al 

acestei luni,nu ştiu dacă nu ţrebue să fie suspectaț, 

cu atît mai mult,cu cît Marian,alături de el, dă un 

alt termen—acesta parcă şi mai suspect —seceraz. A= 

cest secerar crea că este o formaţie adhoce Măsălar 

3s'ar explica în legătură cu MENSIO latin, adică luna 

august ar fi luna secertşului, Aici însă se pune oche- 

stiune de condițiuni geografice, In unele regiuni,se- 

cerişul,cum se ştie,e mai de vreme; în alte şărţi e 

mai întîrziat. 

Dacă star fi Gat numele lunei august,în legătu- 

  

Ov. Densusianu, 
Limba romînă în Seceâl XVI- lega lexicul.! nasc, *5
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pă cu seceri ul „aceasta ar trebui să ne “ducă spre 

peri ini mai de sus,spie munte , sprs agricultura mai 

priibivă din aceste părţi, Pentru că secerişul. în 

“aclunile de oîmp,se face în iunte,în iulie. In au- 

gust e secerişul întirziat şi atunci întrebarea es- 

ța,dacă într 'adevăr,răsădaz a fost sau este întrebu- 

invat ca, nume al acestei luni originea lui trebue 

căutată tocmai într! o regiune . unde gecerişul era în- 

tivatat, 

De ce atunci totuşiesă se fi recurs acolo ia un 

tewmen special pentru această lună la termenul âe se- 

Cerâg şi îrmregiunile amintite agricole dela şes? De 

ce lunei secerişului î s'a zis la cîmp: iunie, cire- 

sf, iuliasluna lui cuptor, şi nu aecerişluna £0Sari- 
gului ? Incât,vedeţi că chiar numai aceste considera- 

ţiuni ne fac să respectăm proveniența sigură a lui 

= ad 
NASA . a 

s 

Hai complicată apare denumirea lunei urmă toare; 

atestată în secolul al XVI-lea,ca răpciuge pentru sep- 

iembre. Apare şi geptenbze în secolul al XVI-lea, în- 

a pă v 
Fă să gi forma cealal tăsgi zeeasta întrtadevăr pare 8 u



fi fost foarte caracteristică pentru pentru denumi- 

rea acestei lunţ, | 

Miklesich se gândise la RAPTIO-RAPTIONISy în ie- 

gătură cu smulaul de pe Câmp Şi chiar cu cul tura vi= 

vei,adică culesul viilor, Di Mayer Libke ge opreşte 

„la aceeaşi etimologie, | 

| Dar RAPTIONEM dacă ar fi să ne oprim la ei, nu 

putea să dea decît zăciunasyventru că p înaintea lui 

+ trebue să cadăsdupă cum BAPTISARE a devenit pâtezae 

Dl Drăganu a încercat o altă explicatie din BA- 

 PATIO-RAPATIOKIS , termeni din vieaţa agricolă,enlicat 

mai des în cultura napii0e gi atunei plecând asi RA 

PATIO-RAPAPIONEM p'ar fi ajuns la, gădesune. Dar vedeţi 
că o asemenea etimologie aşteaptă să fie intări tă prin 

alțe considerat iuni, 

Dacă măzăiar âplicat 

nut în reservă,atunei să ne închipuim că XEPCÂuE ar 

a agrtoultură,este ie ra Ad
 

veni dela culesul napilor ?- 

Mai înţîi de togte,cultura napilor la noi,ar tre- 

bui să se vadă,întmaoît a putut să fie aga de iîmportar-
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să, încît si determine o formă cum este X RAPAT 10-RAPA- 

 MIONEM să designeze numele unei lant ? Etimologia a- 

ceasta,deşi mai de susţinut decît aceea la care se 

ginâise Miklosich; mu este nici ea destul de. convingă- 

toare» 

Marian mai aminteşte pentru aceeaşi lună, terme- 

nul de VIDÂCELs, Care nu-mi este cunoscut, însă acesta 

pare că n!'a putut fi inventat,pentru că,de fapt, ne 

duce spre slavăcun a relevat gi Dl Tiktin. Nu este 

o formă derivată din yin al nostru,în legătură cu de- 

numi rea lunei,adică luna cână începe culesul viilor; 

acest vinicex poate într'adevăr să fi existat şi să 

existe şi ca reflex isolat,derivat din slavă. 

Tuna ootohre apare atestată odată cu h: ohton- 

xzig. Forma veche este octomvrie, Dar tocmai în 1le- 

gătură cu ultima formă Academia a rămas 1a octomyrie. 

Am spus şi rîndul trecut că sînt puţin recomanăabile 

aceste forme fixate în 1904. Eu m'am. gîndit că înaîn- 

ta de toate nu numai octomurie,dar şi ocţombre ar 

4rebui evitat, Prancesii zic octobre. Imi face impre:
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aia că octombrie are ceva de îincultură, In latină ea- 

te OCTOBER,iar în domeniul romanic găsim controlul ul- 

tim,care împiedică să se zică octombrie şi de aceea, 

eu de cîtva timp zic octobre în acord ou ceea ce .eB- 

te al terminologiei culte, | | 

in limba poporului apare şi temnenul de Drunar , 

care oscilează între această lună şi luna următoare; 

făcîndu-se uneori diferenţa de brumarul cel nare şi 

brumarul cei iic,acesta dîn urmă numit şi brumărel,în 

acord de altminteri aici,cu aromîna, In unele părţi 

“se zice simplu brumar fără distincţie de mare sau mic. 

In orice cas,cînd s'a făcut distinaţia aceasta sia 

înţeles că luna octobre e mai puţia orumoasă şi î sia 

zis brumarul cel _mic sau brumărel, iar novembra fiind 

mai brumoasă,îi s'a zis brumarul cel mare, | 

Asupra lui novembre nu vom insista. 

Trecem la ultima lună, Aici afară de dech mvri ; 

forma siavă sau greacă,atestată şi în popor s'a păstrat 

şi lu lui îndrea sau andrea. Este o formă care se ex- 

plică prin numele sfîntului Andrei şi cu toate că a-
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ceastă sărbătoare cade ia 30 noveiibre denumirea a fost 

trecută asupra lunii umâtoare si mai ales în legătu- 

ră su numeroasele credințe cars stau grupat  împreju- 

rul. afîntului Andrei. 

Putem sânite derivarea dîn greacă sau din slavă, 

pentru acest cuvînt ? Nu e tocmai uşor de hotărît, în- 

să parcă em fi dispuşi să admitem aicâ influenţa sla- 

vă şi anume pentru consideraţia următoares odată ce a 

pătruns ia noi,influenţa bisericească slavă,este de 

presupus că numele acestui sfînt,împrejurul căruia au 

venit să se alăture mai multe credinţe populareșya pâ- 

truns prin calendarul slave Influenţa greacă ,neogreacă 

a venit nai ţîrziu, 

Să presupunem că în epoca bizantină,deci anţterti- 

oară celei slavesar fi pătruns ia noi ANDREAS * Hi1 se 

pare că ar ti riscat,pentru că nu even dovadă că din 

epoca latină,numele acestui sfînt ar fi fost popular, 

| Tată.prin urmare,cum se pregirită cu părţi mat ola- 

re şi aitele neiămurite încă,seria denumirilor luniior 

ia noi. In orice cas,ar fi interesant de făcut un stu-
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diu asupra lor,pe care e nu-l avem încă, 

să re sumăm BCU ce se ăesprinăe din această Up 

mărire ca origine a denumiridor. în primul rîne se 

vede bine că se păstrează o tradiţie latină evident 

caracteristică pentru unele forme, La prima lună nu 

mai prin presupuneri am zis că JENUARIUS latina fu3- 

gar din JANUARIUS,a putut să se păstreze „ascunzindu-. 

se sub forma de gezar. Insă aven. forma cealaită = 

Lindar resultată din CALENDARIUS. Apoi vin februaz, 

mart şi prier,oare cu toate dificultăţile fonetice a: 

se poate isola de APRILIS,cu atît nal mult cu oi a- 

vem mărturia aromînă. luna nai, tot age, Prin urmare; 

primele luni continuă într!'un fel sau altul tradiţiu 

latină, De altminteri chiar din luna maţ,april vedem 

_tenâinţa spre formaţii romîneşti, Avem florar,cireşar 

şi pe urmă cupțor. După această lacună reapare ele- 

mentul latin în aeust: | | 

In ce priveşte răpciune,n'am găsit nici un cu- 

vînt din domeniul romanic,care să i se alăture,însă a- 

ceasta nu însemnează că nu îi s!'ar putea găsi, In orice



200 

„cas si acest cuvînt trebue pus alături de tradiţia 

veche laţină, 

Vine apoi brurar pentru care e de admis un XBRU- 

MARIUS, cu toate că nu e atestat direct, 

| Îngdrea e de provenienţă greacă sau slavă, 

Din această analisă reiese,prin urmareşo persis- 

tenţă a substratului vechi,a celul latin şi pe de al- 

tă parte,infiltrări slave şi greceşti,care în secolul 

al XVI-lea,de fapt,apar mai streinejpentru că în tex- 

tele,care într!'adevăr,sub alte raporturi represintă 

bine tradiţia la noi,vedem tenâinţa de a se întrebuin- 

ţa fie făurar,fie marţ,fie prier,fie zăpciure jetc,- 

Cu vremea însă,s!a accentuat invasia termeni lor 

slavi sau greci şi curentul acesta s'a întîlnit as- 

tăzi cu curentul celălalt,neoiogic, 

Dacă e să mergem mai. departe cu aceste  consta- 

tări,ceea ce va resulta,va fi dispariţia termenilor 

vechi,caracteristici şi cu toate acestea,avem,în a- 

cord cu convingerea mea şi cu ceea ce ne dă trecutul, 

farmecul lcr,pentru că luna lui prier sau luna lut măr-
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ţişor,puteau să se păstreze nu numai ca accesoriu de 

cadru dar fatalitatea parcă. duce spre înlocuirea defi- 

nitivă a termenilor calenăaristici în fazoarea. înova- 

ţiilor, Si între ceea ce ştim că va fi osînait să âts- 

pară şi ceea ce îi ia locul;cum spunean şi rândul tre- 

cut,preferinţele totuşi ar fi trebuit să meargă în alt 

sense 

31 referindu-ne la decenurieșeu nu m? am oprit 

nici la decemyrie,nici la gecembriesci la decenbree A- 

cademia recomandă dece vrie, termenul sub aspectul lui 

greco-slavycun & recomandat şi pe noemyrie. 

-.„.._— gg



19 Vs, 1933. 

Oricît am fi insistat asupra formelor lexicale 

din secolul al XVI-lea,sînt unele casuri care ne dau 

ocasia să ducem mai departe observaţiunile sau chiar 

să revenim asupra unor constatări de pînă ucum, Dacă 

ar fi să relevez tot ce ofere 1exicul limbei din se- 

colul al XYI- -leasaş. ei putut da cursului din anul &- 

cesta —de altminteri şi alteori—mult mai mare exten- 

siune gi de aceea mtan limitat la ceea.ce mi sta pă- 

rut esenţial, 

Plecînd mai ales dela vre-o două,trei texte,vom 

avea prilejul să precisăm fapte relevate înainte sau 

să adăugăn altele cu caracter nou, 

Vă voi adresa, mai ales;Cazaniei ă li-a a lui Co-
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resi,care dacă s!'ar putea apune că n'are atîta înţe- 

les,de multe ori,cs raritate de fome,oun se întîm- 

plă cu Bau tiza. 35 ciumă sau ct Pseitirea Hurmuze- 

chistotuşi are av antajul de a ne da un material foar- 
Ș
I
 în + a te bogat, Bate x, de o extensiune care întrece 

pe a altora şi. wnels cuvinte sînt încaârate,am putea 

spune ş într! o aâmoâ seră lexicală mai ainplă decât se 

întîmylă. cu ceea ce întâlnim fn alte texte, 

In legătură cu ceea ce ar prelevat şi ia seminar 

asupra sensurilor care au dus ia accepțiunea actuală 

a derivatului din aAsuptas Enume verbul a agupzi, să ne . 

oprim ia un pasaj Gin fazani lui Coresi,care are în: 

acelaşi t.4mp avantajul că pe lîngă foxma, verbală, ne 

dă şi derivatele corespunzătoare e Astfel se spune în 

“"ţîlcul“,adică în comentariul la Evanghelia lu Lucas 

ce însemnează faptul âe a asuvri: "Cămatnicii şi asu- 

pritorii saţiu n'aut'. Forma cămatnicii e derivată din 

slavul stă deci asupritorii e alăturat lui cănat- 

nicii şi acesta e sensul primitiv: vaceta zare luai 

bani cu asupra, cu dobirăă nedreaptă"
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Că carei sîntu de camătă şi învăţaţi a asupri, 
nu numai de cea bunătate dulce ce va să fie 11psescy- 
se şi se lasă,ce şi focului de vecie dau-se. Derepti» 
aceaia hitleane sintu dobîndele cametei şi asuprito- 
riei,drep!ce că în neşchită vreame au a se îndulcijia- 
ră scîrbă mulţă şi în vecie", 

(Cazania îl-a a lui Coresi,pag. 397) 

Deci în acest pasaj forma verbală apare odată, 

iar formele substantivale de două ori şi vedem cum 

sensul dela, asuprasa, lua cu asupra e bine evidenţiat 

şi dela accepțiunea aceasta specială,pe urmă s'a a- 

juns la aceea de astăzi,cînă zicem a asupzi pe cîne- 

Xâe Pentru diferite motive nu ne înochipuiri că la o0-< 

'Tigine era numai aceea ce speculă , nuimai pentru camătă, 

Al pasaj,acesta si mai interesant pentru că ne 

„dă prilejul să urmărim un verb caracteristic din vo- 

cabularul nostru,asupra etimologiei căruia va trebui 

să, insistăn un moment;cu toate că o credem stabilită, 

nemai presentînă aspecte controversate, Anume , e forma 

a căuta. Să cităm iarăşi un pasaj ain Coresi: 

"Să blagodărimă “Domnului celt ce grijaşte de via- ţa noastră şi de rădicare şi caută de pururea de a 
noastră spăsănie şi dereptaren, 

(Opecit.pag. 521).
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Căuta, are sensul de "a avea grijă“. De fapt şi 

arijaşte repetă ideea şi avem aici o fasă intermeâi- 

ară între sensul latin gi cel românesc al iui căutae 

Astăzi nu se mai zicei"caută de spăsenia! sau "se în- 

grijeşte de „ssa% E drept că mai auzim: "caută de să-. 

nătaten,o nuanţă care continuă sensul vechi,dar aici 

avem bine precisat: "caută de spăsenia. se." adică ua- 

re grijă de mântuirea, iertarea păcatelor" e 31 atunci ș 

căutare,în limba romînă ,la origine;a trebuit să însem- 

ne aceasta: "a avea grijă ae cineva sau de ceva! în a= 

cord cu etimologia lui „adică din latinul CAUTUS < CA- 

VEO, ta păzi! "a avea grijă. E etimologia pe care am 

dat-o cu Dl Candrea în dicţionarul etimologic şi care 

nu e aâmisă de Dl Puşcariu,în Dicţionarul Academiei. 

sa spune că nu trebue să plecăm dela CAUTUS,ci mai 
D- 

curînd dela CAVITO - CAVITARE s'a ajuns la căuta. 

Mărturisesc că din punct de vedere foneticnu ştiu 

cum CAVITARE ar fi putut da căutare.» 

Intervine 0 altă parte,care este contestată de 

Dl Puşcariu: cătare cu înţelesul de "a privi". Intr!'a-
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 devăr,se confundă a căţa cu a căuta însă poporul zi- 
ce “mai curând a_căta cînă e vorba de pri virg = cată 

aa ochi, 

Prin urare trebue | să adrai ter că aceasţă . formă 
a_căta nu se poate explica din a căuta şi de aceea 

am admis în dicţ tonazul etimologie, o altă: origine 
pent:u această formă,adică trebue să plecăm dela la- 
tinul CAPTARE e CAPTARE a însemnat a prinde" şi a- 

„tuno i dela sensul de "a prinde cu ochit cu vederea", 
sta ajuns. la acela de ta privi, 

Deci nu cred că ne putem depărta dela distincţia 
ce trebue admisă pentru cele âcuă verbe, 

Ne îndepărtăm un monent deia textul Cazanie1, ca 
să ne referim ia sensul încă păstrat în secolul al 
XVI- lea al lui m muncă şi derivatele A MaNCi şi muanci- 
dor, în acord cu etimologia, Si astăzi, într ' adevăr, 

“cîna zicem "muncile iadului" ,aici se păstrează sen- 
sul vechi de "chin" din siavă; Insă „de fapt,aceasta 

e numai o transmistune din iimba bisericească, în a- 
ceastă expresiune,
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Dar înco20, ideea ae chin” pentru muncă nu mai 

e aşa de cvidentă ca le origine, Se mai zice: miine 

cit" “un cal munciti, însă aici nu e atît noţiunea de 

"chin În generalyci noţiunea de "chinuit" din causa 

mancti, Deci şi aici primează sensul stabiiit nai tîir= 

ziu, Insă în secolul al Ki Inieaşo expresiune cai'se 

vor duce în minca veacului” avea sensul de:"se vor - 

chinui de vecin, 

Pe urmăsmmucitez în Cazania I-a a lui Coresi:te- 

rau lupi şi munoţtorin, Se vozbegte aici de oameni răi 

cu înţelesul că erau frăt ca lupti" tar muncitori nu 

are înţelesul de acun,ci "aceia care chinuia: pe al- 

ţii", Deci,sensul lut Muncă» a UNC munci ţ9z p. sensul 

dela început mai apare în anumite exprestiuni în seco- 

lul al XVI-lea, 

Dia Psaltirea Hurmu z zachi să xelevăm forma a. crin 

vechi, Pasajul e:"nu se va scrinti în 
îs cu fonetismul 

veac, E vorba ge acel care crede în Dumnezeu"şi pa- 

sajul . trebue înterpretat în felul acesta: "cine e de- 

plin credincios nu se va clătina în credinţa lui",Ve-



detisvria urmare că întrebuinţarea diferă întrucîtra 

de cea de astăzi şi atunci „Sezinti se apropie de eti-: 

mologia lui slavă Sbiratiti cu sensul de "a întoarce, 
va Suci". Deci,forma slavă pătrunsă la noi;a însemnat 

întîina sucit, ia întoarcen; O urmă din acest sens a- 
vem şi astăzi,cînă se zice: "Şi-a scrîntit pictorul", 
Pe de altă parte,noţiunea de na întoarcen, na suci“ne 
expiică întrebu inţarea din Psaltirea Hurmuzachi  în- 
trucîtva: noţiunile de “a suci" şi "a da într'o par- 
te'şi în altan,na face să se clatine" sînt înrudite şi 
atunci în Psaltirea Hurmuzachi "nu se va scpânti nici- 

odată creştinul adevărat',are înţelesul "nu se va clă- 
tina niciodată în credinţa san, 

Mai tîrziu cuvîntul s'a fixat cu accepțiunea mo- 
rală: scrântit la minte, Aceasta,la ortgine,însemna a- 
cela căruia îi s!'a clătinat,i s'a turburaţ mintea, ana- 
log lui snintit,pentru că şi acesta la origine a în- 
semnat "a mişca din locn, 

Anintesc întrebuinţarea şi ca adjectiv a lui şes, 
căci zicem şi astăzi d0c_3e3, însă nu ştiu să se mai zî-
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că pămînt şes. In orice cas în Falta dela Orăştie a- 

„pare expresia: pămînt ses sau numai șea sîriplu. Insist 

  

asupra acestei forme pentru că în limba veche ae în- 

trebuinţesză mai des decît astăzi ca adjectiv, câna 

se zicea pămînt,loo_ses = Yaşsezat", "întins, 

Si atunci e ocasia să atrag atenţiunea că sr trs- 

bui urmărite nu numai în gomentul romanic,dar şi în 

„cel indoeuropean, forme care stau în legătură cu dife- 

rite aspecte ale naturei,dintre cars multe nu aînt 

lămurite, 

De exempiuslatinul COBLUM nu e explicat, D10ţ15- 

narul ețimologic 81 D-lor Meillet şi Binout, face în 

această privinţă mai multe propuneri,dar nu se fixea- 

ză la nici una, Prin urmareșun cuvânt A38, de curent 

ca cer nu e lămurit etimologicegte şi de multe ori a 

semenea cuvinte au ajuns neexpiicate pentru să nu se 

ţine samă de anumite motive reale, 

O altă formă la care iarăşi am tăcut alusie—ne- 

am ocupat şi înţri!'o lecţiune de seminar--e anume,tor- 
  

* 

Ov. Densusianu; 
Limba x romînă în_3E0a al XVI-lea: AXÂGIl e Pace 14,
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ma gocoti. 
Na 

Aven în: Cazania a l-a a lui Goresi,un pasaj ca- 

pacteristie pentru întrebuini,area, mai 7aene a acestui 

verb, Este un pesaj unde se vorbeşte de “Dumne zeu şi 

de creiinctoşi: comparaţ îa. cu cu Dumezeu-păstorul şi 

ozeăincioşii-oile. Se spune anume,că: 

Si, sufletulă său pune- gi pentru o0iș că nu iaste 

măemni ci ce stăpînd, şi ale sale i sîntă oile şi ca 

âe ale saleşi socoteaşte şi se grijagte âtînsele, 
(pag. 486) - 

Pace deosebirea între stăpinul oilor şi acela ca- 

re e năinit la oi şi spune că adevăratul păstor e stă- 

  

pînule 

Si fac o apropiere care poate să aibă interes:i : în 

monografia publicată în Qrai si _suţiet de n Diaconu 

despre păstoritul în Vrancea,unul dințre ciobani se 

exprimă caza la fel:tcă numai păstorul are tragere de 

inimă pentru turma sașnu cei năimiţie Se poate face 

o apropiere între. ceea ce se spune aici şi ce găsim 

la Coresi şi m'am întrebat uneori, dacă din aceste a- 

zanii cît au fost citite,acest pasaj nu sta transmis
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mat târziu, încît ceea ne spune acei cioban din Vran- 

cea, să fie o reminiecenţă dela Coresi, | 

Dar ceea ce ne interesează,e restul fraseisigi a 

sale i sînti oile şi ca de ale saleşi socoteagie şi 

se grijazşte a!'însele", Adică apune că adevăratul nio- 

ban e acela care socoțe şte şi se grijeşte de 01,ca de 

ale lui, Vedeţi aici,a socoti aplicat direct la viea- 

ţa păstorească, Si Di Tiktin crede că adest cuvînt 

trebue să fie încadrat în vieaţa păstorească,la ori- 

gine, | 

Ce origine aresnu putem spune cu siguranţă, In 

ungureşte avem socozaint„cu înţelesul de ta socoţit, 

"a face socoteli” prin urmare unui din sensurile pe 

care ile presintă torma românească, 

in ruteană e gonoţiti, | 

si atunci, Întrebarea e: în ungureşte cuvîntul nu 

se exp îcă din limbile fino-ugrice; în ruteanăscu fo- 

netismui apropiat de sei romînesc, iarăşi, 

Si atunci explicaţia care s'a date că poate ar 

fi slavicul scoib ; însemnina 'animal care ar fi fosti
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punctul de plecare şi verbul ar fi însemnat "a păzi 

vitele", | | | 

| Dar întrebarea este: acest acotbyunăe să fi pă- 

tzuns întit;ca să primească. fonetisul cum apare în 

romînă cu epentesa lui 2: secoţi 2? 

A socoti trebue să fi. însemnaţ ia origine "a pă- 

"zi vitele" şi în apecial,oile,şi atunci pasajul din 

Coresi e în acord cu semnificația aceasta, Pe urmă 

s'a desvoltat alta: a duce grijă de oi,de tot ce ea- 

te la stînă,a face socoteli şi în cazul acesta ungu- 

"meacul aocolâtni ar fi an împrumut ăin româneşte ,din 

Bocoti,cu înţelesul de mai târziu, 

Pînă aici am urmărit cîteva forme;al căror sena 

intermediar apare atestat în secolul al XVI-lea, să 

trecem la altă categorie: anume cînd se întîlnesc 

âqiă cuvinte,părînd mai mult sau mai puţin sinonime, 

In primul rînd ar fi de amintit bolnav şi he- 

leag,sau plecând dela substantive: boală şi beegea- 

dă. Pentru acestea tot Cazania lui Coresi ne va veni 

în ajutor şi sînt unele pasaje care ar trebui repro-
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duse în dicţionare,ceea ce nu s'a făcut, Odată la se- 

-* miinaizpam relevat” cum c expresie dela Cestache Negruz- 

zi ar fi putut foarte bine să fie dată în dicţionare, 

Sînt unele pasaje care dacă ar fi xeproduse în între- 

- gine În dicționarele noastre,ar fi foarte sugestive 

“gi în orice cas,ar da mai mul tă bogăţie păr îi de do- 

cumentare. | | | 

lată cum Coresi,vorbind de boală şi betegeală cau- 

tă să le aistingă,căoi după. ce aminteşte amândouă cu- 

vintele,spune: | | | 

(că boală ama iasţe în multă vreame Ia 

ră betejala în puţinea vreme e turbureala tz "fugar 
age 

Cineva care mu e obişnuit să se oprească mai a 

tent la asemenea pasaje,s! ar înţreba de ce a însennat 

Coresi şi un “cuvânt şi celălalt ? Pentru că aînsul fa- 

ce distincţie între un termen şi ceiălalt„Boalase cum 

spune, ceva care.ţine mult,betegeala e o infinitate a 

corpului,de mai puţin timp şi aceasta e în acorâ în- 

& trucâ tva cu ceea ce apBre. în. Limba actyală, 

In Ardeal se întrebuinţează: foarţe des heteag în
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în loc de boinay, Pe ce altă parte în unele regiuni ge 

precisează sensul lui bheţțeag: se zice că unul e beteaz 

de o mînă,de un ochi, Ca să explicăn aiferenţierea a- 

ceasta,trebue să amintim că boală e împrumutat din sla- 

vă şi holnayv,la fel. Dela o vreme,a pătruns din ungu- 

reşte hetegu;care a dat beţeage Beteg însă;e absolut 1 

dentic cu bolnav şi atuncti,în unele regiuni,bolnar a 

fost înlocuit cu beteag. In alte părţi însă,s'a întîm- 

plat ca noţiunea ae beteas să fie ciroumserisă şi să 

se zică despre cineva care are un anumit defect,sau o 

infinitate trecătoare mai ales în sensul fisic,nu mo-= 

ral: beteag dc o mînă,de un picior,de un ochî.e Noi iu- 

nea aceasta se întinde spre Moldova,nu numai în Araeal, 

In secolui al XVI-lea se făcea deosebire între boală 

şi betegeală, 

Tată,prin urmare ,cum lămuresc şi distincţia pe 

care Coresi a crezut să trebue sto facă în ce priveşte 

acesti doi termeni, 

să vedem. 'acusn deosebirea între fur şi ţâlhaz în. 

limba veche zi să ne refarin la un pasaj caracteristic



215 

din Coresi,unde se spune,nu aşa. de limpede,cum ne-am 

agtepta,âar totuşi destul pentru ca să vedem de ce u- 

neozi se zicea fur 31 tâlnaz cu o distineţie destul 

de bine susţinută,între amândouă vortatelei 

Purulă amu în “eaia ce nu iaste a lui face. cum 
va,iară tîlhariuli ca un muncitorii e şi pierzătoril. 
şi SBtricătoriu, ) 

Page 485 

Ce :reiese din această quasi definiţie-a uzului 

Coresi spune .că furul e acela care 

  

şi a tilharuiui ? 

îşi însuşeşte un lucru,ca şi cun ar fi al. lui, Tîlha- 

Zul este acela care e şi "pierzător şi muncitor", mup- 

citor,cu' sensul de mai înainte “chinuitort, 

Deci tîlharul era mai mult decît furul. Furul era 

acela care fura numai,pe cîna tîlharui era acela care 

era în stare să comită chiar crime,cînd prăda, 

Deci, înţelegeţi atunc1,de ce Coresi a ţinut să 

accentueze deosebirea ce trebue făcută între cei doi 

termeni, Pe urmă, în legătură cu aceasta,trsbue să mai 

amintim că mat tîrziu hoţul a dat la o parte pe fur şi 

de fapt,substituirea se pare că s'a făcut în sensul a
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cesta: fur s'a găstt în concurenţă cu hoţ,întărinâu-l 

pe acesta, cîna mai ales s'a zis boţomane Pe urmă o par- 

te din atribuţiile furului au trecut la găina. Prin 

urmare,boţ a înlocuit pe fur,însă astăzi unii nu “Zac 

dtetineţie între hoţ şi tîihare | 

ia totuşi impresia că tâlhar,ohiar astăzi uneori, | 

e sai des întrebuințat decît hoţ şi ar fi un control 

âe făcut,nu numai după ce. este al vorbirei noastre, 

dar mai ales atîne de vorbă cu cei dela ţară gi cred 

că s?a găni deosebirea care uneori se face între. a- 

csete cuvinte,tSihar fiind mai expresiv,iar hoţ ceva 

af. umbrite 

among



26 V, 1933. 

Ocupînău-ne de formele vechi care atestă unele 

aspecte de transiţte ale semantismului „rămîne să în- 

sistăm de data aceastaalături de formele pe care le- 

am studiat rîndul trecut sasupra unui cuvînt de prove- 

nienţă latinăşcare e interpretat în două feluri,un cu- 

vînt in cele mat curente în vocabularul nostru: anu-. 

melugru şi lucra» 

Etimologia dată pînă acuma părut evidentă multo- 

ra care cred că aven de a face cu LUCRUM latin.Eu însă, 

am căutat să justitfic o altă expltcaţie,plecînd dela 

latinul LUOUBRARE etimologie pe care am înregistrat-o 

în atoţionarul etimologic, întemeindu-nă pe faptul "că 

latinul LUCUBRARE înseamnă "a veghea la o luzină sla- 

pân acest cuvînt la originea trebuit să aibă în ro-
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mîneşte fonetismul lucura şi pe urmă prin sincopă ÎUCrae 

Din punct de vedere semantin,spuneam că această ex- 

plicaţie e mai justificată decît aceea din LUCRUM cu sen- 

sul dencîştigi „care pe urmă ar fi fost derivat spre cel 

de iucru, si cu atit mai mult am crezut că  LUCUBRARE 

poate să explice pe romînesculluera,cu cât în unele re- 

gun romanice,găsin derivate în acord cu sensul de "a 

lucra la o lumină slabă" şi mai ales în legătură cu lu- 

crul dela ţară a] femeilor.1la ţesut şi altele.D1 Puşca- 

riu,în Dacoxonaniavot. 111,pag.820,a căutat să infirme 

explicaţia pe care am dat-o,spunînă că în secolul al 

XVI-lea şi: în special. în Cazania II-a a lui Coresi „avem 

dovezi că atît substantivul cîţ şi verbul înseamnă zîş- 

tie şi a cîştieaa. Să ne oprim ceva mai mult asupra ex- 

_empielor invocate de Dl Pugcariu din Cazania II-a, 

să vedem ce se alege din afirmaţiunile D-sale .Luăm e- 

diţia dată ce Di Puşcariu împreună cu Dl Procopovici, 

Page 517 „unde e vorba de parabola cunoscută: "că ce] e 

ud einei talanţ î ,aciiaşă mearse de iueră aţi „Sinci 

talanţi”, La prima vedere s'ar „părea că a 1ucra însem- 

nează a câștiga» cum susţine DI Pugoaziu „dar rămîne .Şă
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edem dacă această interpretare poate rămânea. Pasajul 

e luat din comentariu,adică din tîlcul ia tvanghelii, 

Stiţi că,în Cazantile lui Coresi,se dă înt î1 un pasaj. 

dintr!o Bvanghel îe,pe urmă e interpretat cu reproduceri 

fragmentare din textele Evangheliei, Cînd Coresi dă Lex 

tul pvangheliei acesta sună astfel: "Mearse cela ce ud 

cinci talanţi,lucră cu nuşii şi făcu alţi cinci talanţă n 

Comentariul in Banghelie ne reaă pasajul sub forma a- 

ceasta:".,.,nu se leni;ce aciiaşu lucră,de plăti ce îuase!, -. 

Prin urmare, întii spune în comentariu: “mearse de :iucră 

„alti cinci talanţin, interpretare care duce spre aceea de 

cîştig.Pe urmă textul evangheliei spune: "lucză cu nuşii 

şi făcu alţi cinci talanţi"sapoi în altă parte a comen- 

tariului spune:"nu se leni,ce aciiaşu lucră;de plăţi ce 

luase", 

Vedeţi ,priîn urmare ,că atît în textul Evangheliei 

cît şi în qouă locuri în comentarse vorba de lucra în 

dependenţă de n0ț, Lunea de talant gi precisînăd că a ur» 

mat cîştig:"lucră cu nuşii şi făcu alţi cinci talaţii 

"nu se leni,ci lucră de plăti ceea ce luase" şi atunci: 

în pasajul dela pag. 317,cel dintii,nu poate fi decit o -
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al terare,o suprinia re şi ar Zi de reconstruit cam în felui 

anestattcela ce luă cinci taianţi aceiaşi merse de lu- 

oră cu nuşii şi făcu alţi cinci talanţin, | 

Mai departe,la pagina 401,Dl Puşcariu crede că str 

înţelege sensul de aciştiga:" 

"Că nu iaste den tine soroculi,o ome,nici putea- rea ta,vreamea să lungeşti. Au doară şi vreamea lucra» tu-ţe-ai sau ai strînsu ?, 

| Pasajul e cam obscur,dar Coresi a vrut să spună că 

| nu sîntem stăpîni pe vreme „mai ales în legătură cu cei 

care strâng bani, căci se poate să nu se bucure mulţ de 

avutul adunat. Aici nu văd cur sensul de cîştig poate să 

„reiasă din:y yreare, a lucratu=tezai, Mal curîna trebue să 

ateibuim zerbului noţ iunea de "a îndrepta prin lucru“, 

"a potrivi” adică, "ai potrivit. vremea, aşa încât s!'0 

poţi stăpînia, Noţiunea directă ae cîştig nu reiese. 

„Acum, câteva pasaje în care apare substantivul: 

"Si nici dinioară nici u saţiu nu'le taste loră „de acbînâe,ce de pururea de lucruli dobîrideej şi de a- prinderea pehiei în mai mul tă pohtire fi-vora. 

aici într! adevăr,e vorba de cîştig. Aici gobînăă însenm- 

nează direct Sisiie» într! un fel sau altul,nu câştigul 

prin camătă,
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„Dl Puşcariu orede. că lucrul „atcisar trebui înţe- 

+ les cu sensul. de câştige; Gar nu văd de ce ne-am opri 

„Aa această interpretare,pentru că lucrul dobîngei mai 

curînă arată faptul în sine,faptul de a aduna dobînăă, 

- Câștiaul dobândei ar îi fost un pleonasmycu toate că 

gtiţi că în secolul al XYI-lea, găsim alăturări de ze- 

ul acesta; oră cuvîntul detin alături de cel slavyori 

câteodată .chiar cuvîntul latin lîngă altul tot latin; 

„cînd unul din ele ajunsese mat mult sau mai puţin cu- 

noscut şi atunci. se repeta pentru ca să iasă mai bine 

“înţelesul.Dar aici "ae luerulti dobîndeei* .nu putem cre- 

_de că ar fi însemnat "cîgtigul dobindei”, 

La pagina za3:"0ăce cerea apostolii şi nU-0 s0co- 

“ti e aceasta dobânâi şi răbăarea spre lucru-i eşi". Ia- 

răşi noţiunea de cîştig nu apare evidentă. Adică Ya a- 

juns să dobîndească aceastasa izbutit la aceasta,a că- 

pătat aceasta," răbdare spre lucru-i eşi" | 

La pagina 327: | 

“că aiavolult cun e hitleani,elii ştie că în vrea- 

mea de ruză multă folost dobîndimi,Deri atunce cade eiii 

şi sileaşte,ca de aceaia deşerţi şi fără ae 1ucru să 

ne facă,şi fără de folosi rugate ; aa
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Dl Puşcariu crede că trebue să înterpretăm astfel: 

"fără ae iucru" "fără de beneficiul nostru", Dar înaîn- 

P
a
 

[4]
 de toatesexpresia deşert apare în textul Evangheli- 

ilor cu inţelesul:"a ajuns să fie lipsit de lucru" „De 

exemplu, întrtun lce se spune că au fost chemaţi la lu- 

„cru gi pe urnă n'au mai fost şinuţi,au fost lăsaţi de- 

Şerti,adică "lăsaţi liberi1,deşerţi de lucru" ,am zice 

noi.Si aici e tot noţiunea aceastat"că ne face deşerţi 

de rugăciune şi fără de lucru"."pără de lucru"aici poa 

te fi înţeles:"fără lucrul pe care î1 urmărim, 

Textul slav după care a fost tradusă Cazanta lui 

Coresi,nu-l ştim şi mă întreb,dacă cumva înterun pasaj 

de felul acesta nu era compusul din slavă "fără de lu- 

cru“ „pentru că în slavă e într'adevăr beztdeltnb „tra- 

dus de Miklosich prin ineficagsadică peeficace. Vedeţi 

că şi noţiunea aceasta se potriveşte:naiavoiul face ca 

rugăciunea să ne fie fără de lucru" ,adică neeficace, 

La pagina 439: | 

"lară sufletul fieşu-cărui OMUşSau e ca ceara,iu- bitoziu de Dumnezeu,sau ca lutuli, iubitoriuli de lucru, ce-lu ysucă soarele,Aşa e toti sufietuli iubitoriu de lucrulu lumiei,şi iubitoriu de lume,de carea ceartăDun- nezeu, | E i A
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cînd se spune: aşa e Lot sufletul iubitoriu de lucru-- 

1 lumiei" aici noiştigul lumeii! nu apg&re delocsci "lu= 

„ezuli lumie i! însemnează "preocupare. pănînteascăt
. 

, Iată pasajele caracteristice pa care Di duşeartu 

le-a spiouit âin Cazanta lut coresi „pentru ca să aducă 

dovada că nucru și a iuorz păstrau în secolul a] XVI- 

1ea,sensul din iatinăe La sfîrgit, ca Cc confirmare „5pu= 

ne că întrevuinţazea,și în alţe casuri sa -rerbuiul ne-ar 

auce spre aceeaşi constatare gi citează: | 

| "Toate praznicele domneşti şi sărbătorile tra î- 

lor,bucurie” sufleteşti lucrează iară suiă. estului lumi- 

ră şi rimseaţe cîş gbigănio eee 

Alei e ceva imprestonant: cîgti gă lîngă iucrezzăndar 2 

mai mult imgentosttate « de citare ,pentru că întrebuința» 

„rea lui lucrsa ză, în acest cas,vine în degătură cu foar- 

te dese expresii ăn vechea „românească În care verbul 

e dat cu sensul âe e va produce". Si aici se vedetiprazri- 

cele bucurie aucrează” „adică; "âau!"prodvet tucuz i esiar 

"sufletului lumină şi erîmseaţe ctetigă-inonii dă să 

cîştige frumuseţe". o | 

Insă Cazania lu: Coresi mai axe şi alte pasaje: 

"cînă va lucra lucrul ceia răul”, sau în- altă pirte Wlu=
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cresză avuţiet,adică "lucrează pentru avuţiesca să ca- 

pete, Pe urmă : “spre lucrarea celor cuvinte ale ivi să 

nevo im“ adică "să stăru im spre punerea în aplicare spre 

înţeegerea care resultă din însuşirea cuvintelor", Sen- 

sui se poate vedea şi din dicţionarul D-lui Tiktinsun- 

ae e u un citat a1 lui Miron Costin,care sună: "Ce nu lu- 

crează avuţia ?" „adică:ce nu produce avuția,ce nu pu- 

une la caleşce nu face avuţia ?1 Vedeţi ,prin urmare ,ver- 

dul a lucra cu această ierarhie de înţelesuri: 2 _Preâu- 

ca.a da naștere, şi alte nuanţe, 

Intrebarea este: la Coresi,în aceste pasaje eo 

desvoltare semantică romînească,sau poate sub reflexul 

originalului slav ? De altfel,an amintit exemple dela 

Mi ron costin—-şi poate şi în vorbirea populară star gă- 

si asemenea nuanţe—de ga lucra echivalent cu a produce, 

„Dacă găsim la cronicari această prelungire Ge semanţism 
„a lui lucra.mă face să cred că nu e nevoe să admi tem ma- 

mai decît influenţa slavă. Si atunci, resul tă că toate 

exemplele pe care Dl Puşcariu â pus mul t preţ ;nu . vin 

să dovedească întrebuinţarea în secolul al XVI-lea a, 
| lui lueza şi lucra cu semantismul apropiat de cei din
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latină. | - 

Trecem îs cîştig; îl găsim într'un sasaj tot air 

Coresi unde câştiea se apropie de ceea ce expli că  S8 

mantismul aşa cun sta fixat.La pagina 293,e vorba. de. 

cineva care adună avere: 

"Cîtu amu avea de multă tânărult, ptîta se mai 0îg- 
tiga,că adaugerea bogăției adaugere face tubirisi ce 
arginti”, - 

Cum se tie ,mă câştig însemna:"mă preocup de uniu- 

cru" şi aici e vorba de tînărul care ge câștigă să a- 

dune avere. Mă cîşiie şi pe urnă an cîstieai avere, în 

sensul acesta cred că avem exemplificată transiţia îs 

înțeles care a dus da accepi iunea actuală, ț ţ 
Ultimele observaţiuni cui privire La lexic,ee vor 

E referi la conflictul ps care îl constatăm de atîtez, 

ie ,rorentenţă latină,ame=. “ori;între cuvinte mai ales de ; 

ninţate să fie înlocuite de cuvinte streine, Mă oi ra 

porta la cîteva pasaje din Cazania iul Coresi şi cet 

dintit,caracteriatic în felul luise le pagina 293: 

bogăţia) vă na ce atat 2 Derep?'ce amu că £ es Hristos io 
+ 

tămătoaze era meargeret după 

      

-9Y.Denausianu; 
. ps: a - PT] 3 cul P Ca Limba romînă în secsai RU Ideas Lezicui Pag 15 
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părului să vînză aceaia şi să o cea migeilori,şi aşa | 
se va slobozi a mearge după el, “ 

"Avuţiia 06 se zice bogăţi tan; ge aici ge, desprinde con- 

stat are că avatâa „parcă începuse să fie.mai puţin a În 

trebuințat: decit bogăţiascu toate că şi Ja Coresi îgă- 

sim destul de deg întrebuințat şi chiar până asţăzi e 

un cuvînt destul de viu,însă parcă apare confliotul ca 

re la un momeni dat s'a produs în întrebuinţarea ace s- 

tai cuvînt, coricurenţa pe care i-v făcea pogătle. 

| Coresi se pare că se adresa celor care mai curina 7 

ziceau pogăiiesdecât aYuţia şi de aceea s'a crezut o- i 

vltigat să adauge: "aruţila ce se zice bogăţiia", | 

La pagina 373,găsim cuvîntul cețate expresiv în- 
1 . 

trebuinţat încă: 

  

“Văzură păstorii ce Zu, fugiră şi spuseră în ceta- , 

te şi sate", 

"Vedeţi aici o situaţie bine păstrată din vieaţa dela . E: 

noi: ceţate şi sat, Cetaţe cu sensul tradiţional din 

laţină şi din alte limbi romanice,adică "loc întărit 

Sat,plecînă dela POSSATUM,a însemnat “un loc apărat 

prin şanţuri" ,dar cetaţe a fost multă vreme locul de. 

adăpost, întărit,uneori în munt,î,de unde şi Cetăţuia.(a-
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late. e bine îcadrat aicî în antiteză cu' gatul, Dacă ne 

aăresăr la pasajul din Cazani a Î-a a lui Coresi,acolo 

vedem cum cuvîntul Tatin începuse să fie ameninyat: 

“Umblîna prin cetăţile toate şi prin oraşe", Nouă ne 

face impresia de pleonasm: setâţi şi STAS E voxba şi 

aici de sate,de oraşe înţărite sau poîntări te. Decipag- 

tatea, faţă de graş,deia O vreme a, ajuns 3& cedeze te- 

"zenul şi forma ungurească „de sigur că. a fost favorisa- 

tă de organizaţia urbană din trecutul nostru; cetatea, 

dela o vreme,nemai fiind întărită,atunci oraş a fost - 

favorisat să-i ia locul, 

| U1timua cuvînt asupra căruia vom însista e în legă- 

tură, cu pasajul dir Cazania 1-a a lui Coresi,unde cara 

s!a întîmplat cu cetate alături de oraşevedem gînă şi 

“cugetintot cugetul” tău, gîndul înţelepotunt i», In Cazania, 

11-a a lui Coresi,la pagina 487, vedem un pasaj cu pri- 

vire la acest, patintsm: 

| Si fură cheamă-se şi diavolul; cîndu cu hitleanele - 

cugete fură şi ucite tocmeala cugetelori şi pliiarde cu. 
lucrurile= să. Că pune înainte Piegucărui de vot gugete 

:spre pohteie Hecuvioase aceata iaste furi gaguiă, Că ae 

se supune omulii cugetuiui celuia hitleanului „omul &- 

tunce ucisi va Zi âde nitieni ta atavolului,î Fă " oînâă 

va lucra iucruli cela răul ş atunce altă piiare,
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ce constatăm ? Da patru ori întrebuințat cuget. Deci 
ouvîntul latin mai avea încă pre tigiu, Pe urmă sta cre- 

zut nevoia să se adauge. gînd. Deci iarăşi constatăm ten- 
dinţa. de înlocuire a formei. latine cu un cuvînt strein 

zi de data aceasta, toţ de provenienţă ungurească, care 

din se în ce a căpătat mat multă autoritatesaşa că as> 

tăzi. cuget şi cueeta sînt rar întrebuințate chiar în 

vorbirea celor dela ţară,căci nu dau o varietate dd ex- 

presii ca find şi aângi,ci numai în cîteva casuri: 1s0- 

ate, 

Pantru că exerplul din urmă L-am elevat din voca- 
n buiarul cu caracter abstrant,ca îrchetere cred că am 

a pisea apune cu privire la lexitui secolului al XVI-lea, 

alter de alte caractere pe cars le-am subliniat alteori, 

că Bu i întîi sga de săracșcun pare la prima, vedere,si 

nai aies am relevaţ fozua care ne zu Tprind că le găsim 

în sscolul ai XVI-lea şi ni s'pr părea că sînt neologis- 
me cu hiatus de întrebuințare: au apărut în secolul a1 
5Vi-lea,au em ŞI pe urmă stau reluat cu caracterul 

PEPE, tocmâi aşa de săracă nu e limba secolului al XVI-
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lea. Impresia de sărăcie ne-o da mai mult documentele | 

care au în ele tipic cancelăresc,zapise de 'vînzare ate 

pe urmă unele scrisori, | 

Dacă trecem la texte,-mai ales cun e Cazania II-a 

a lui Coresi—sîntem duşi spre idei care întrecou mult 

nivelul de idei exprimate în alte texte şi mai ales în 

documente. Documentele ne ofere prin vocabularul lor re- 

dus, reflexul limbei realiste, să zicem,âin secolul al 

XVI-lea,de noțiuni elementare de fiecare zi. Textele re- 

ligiocase,şi mai: ales unele din ele,ne duc mat departe, 

spre noțiuni superiorisate,ne duc spre abstracţiuni,nu 

de o sferă deosebită ae bogăţie sufletească,dar mai bi- 

ne reliefate. In orice cas,în ansamblul lor,aceste tex- 

“te au un caracter Ge limbă mai abstractă şi cînd e vor- 

ba de cuvinte latine;cum e Cugetsetce.şi de coloraţură 

streină,slavă sau ungurească, | | 

Urmărind vocabularul nostru din secolul al XVI-lea, 

observăm că exprimarea unor noţiuni abstraote prin mi- 

joace 'tradiţionale,prin cuvinte latine,cade puţin în 

umbră faţă de ascendentul pe care îl remarcăm că îl. au:
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cuvintele de provenienţă streină, Este deci un proces 

lingvistic,un proces lexicai,de care trebue să ţinem 

samă dacă e să caracterisăm în sensul acestasbogăţia 

“vocabularului secolului al: XVI-leae, 

IE DI 0 e 

adurmita (a) 69 olovan 18 “cang” 161 
agru 69 botejune 16  deală 83 
ajun 8- o boz m... delunga ( se) 84. 
alămajnă 70  :  brumar 197 . desidera (a) 85 
amanet 174. -  călarța me * : despune (a) 87 
aplecat 73 „_ calie 110 despuitor 87 

'apleca (a) 73 cărindar 184 deştinge (a) 88 
aplecătoare W căsătoriu 78 dihanie 31 
apăra (a) 10 cățîn 178 - +  dobînădi (a) 32 
azină 71 căuta (a) 204 „ dodei 8 | 

“aviră 71 ceroa Ţaâ) 19 *  dodeitor 85. 
asin 70 cetate 2 26 dojană 22 
asupra 203 ':. Chiar 31: dosadă 89 | 
asupri (a) 203. Cistie 123 dosădi (a) 89 
atlaZ 174 îgtiga (a se) 21 drag 33 | 
auă ciie 190 âupleca (2 89 —— 
august 191 - ciudă 23 durmita (a) £9 
avenit 74 ciudesă 23 - duroare 90 

“avuţie 229 coborî (a) 88. 
codru 27 __eftin 34 

bănui _(a).11 conob: 79. -. | - 
vazaginie 12 creştinătate 27 feleleat 91 
beseagă 174 “crunt 29 _.. felelul (a) 91 
beSăâui pa crunta (a) 27 „ Sâmeaie aa 
beznă 13: cuceri ţa se) 28 tau 186 
bintătui (a) 75 cuget făurar 3186 .. 
birui (a) 18 cumplit: 30 - filigean 174 
blasnă 75. - “cumplit (a) 305 89 tilos02 196 
blăzni (a) 75 cuptor N filosefie. 116 
bogăţie 113 Finis 17



florar - 190 
fuglu 92 

gerar 133 
gerunchi 37 

ghenar 183 
gilălui (a) 92 
gintu 92 
giudeţ 36 
gind, ' 
gîrbă 93 
gotovi (a) ga 
gotovinţă 94 
gotovire. 94 
greață : 38. 
gustar 493 
gustea 192 

hărăbor 95 
haznă 95 
hrăbor 95 

i (a) 96 
iconom 

îmă, 98 
îrăparţ 5e 
împăsur ie 127 
încăreşte ţa se) 99 
iniie 191 
înorog 101 
întîmpina (a) 
înveşti (a) 10 
învoalbe (=) 202 
isledi (a) 104 
ispolin 104 
istucan 104 
iubovy 104 
iuregte 194 

izeclean 104 

176 = 

157 

jaloste 105 
„Jeivi (a) 39 

[NI 

f
e
 lăsa (a) 39 

3săctune 40. 
1ăstiv 105 

lemii 40 
1 îmi 40 
lînced 41 
lîngoaze 4i 
acra (a) 

iueru 2 3: 
lume 4] 

mahramă 174 
mărit 107 
mărai 198 
Mari 187 
măsălar 193 
mesex 109 

meserere 109 
milcui (a) 111 
miloste 12 
milozsîârdie 211 

- milos sîre 112 - 
milosîrai (a) 11 
miselame 45 
mişel 45 
mîndru 42 
mîşcoi 112 
mîzgă 113 
mojdan 114 
muncă 206 
munci (a) 206 
mutare 45 

năaăi (a) 115 
năstăvi (a) 1 
năveâi (a )_11 
meiagită 116 :. 
nemeznic 47 

obitei (a) Liu 
oaoagă 121 
ocgodi (3) 12i 
cltariu 12) 
omrăzi ta) 122 
onagru 122 
59 Le ” 

ostîmpi (a) 125 
oteşi (a) iza 

pamente 125 
pamite 3.25 
pănăte (a) 12 
părăta la) 12 
pă rat 126 
păsa ta) 127 

ID i Dăsoniu 127 
me serățate 109 afpoarca 128 
mesri (a) 109 Daţi (a) 43 

paziu 180 
peliţă 49 
perdea 175 
pipăi (a se) 

_piştă 129 
2plasa (4) ] 29 

plaşcă 152 
pobedai (a) 133 
poloji aj 134 
pomeană 50 
portar 177 
postă 178 
potrebi (a) 134 . 
poveai | a) 135 
prămînai (2) 135. 
prebîndi 4: 
premiez 158 
prsmieza (a) 138 
preseci (a) 137 
vrevince (a) 137 
pretor 178 

nenăvidi (a) 117 prier 188 

obieni (a) '118 primiez 138 -



pridăai (a) 139 
_priglei 139 
pristăni (a) 140 
pristanişte 140 

| rămânea, (a) 50 
răpeiune 194 
răposa aj 5 

- răpşti (a) 141 
ricăi (a) 142 
rod 52 

“rudă 52 
rosţ 55 

“sămînsă 55 
săruta (a) 56 
sat 246 , 
seriiiti (a) 20% 
“seriptură 57 
secerar 193 
seczetariul 178 
sever 147 
sicamene 149 
silă 57 
în ă 

 Vazu” 

sinrecu 149 
sledi (a) 149 
socoti (a) 58 
„soţie 69 
sparge (a) 6: 
spărţi 150 
spată 60 
spolir: 104 
stacti 150 
steji (a) 150 
stepene 151 
stidi (a se) 1351 
strat 62 
straste 153 
strede 151 
strunciuna (a) 65 
stur 152 - 
sun 152 

tablă 1.79 
tafta 180 
vară 66 

154 
teamăt 155 
temelii (a) 154 
teroare 155... 
tipsie 175 
tîmpănă 156 

  

ucide (a) 67 
“ucloni (a se) 158 
umnoji 158 
upuvăi (a) 159 
uric 159 
usnă 160 
ustnă 160 

varză 57 
veatrilă 167 
velicie 165 
vergură 164 
vie (a) 166 
vinicer 196 - 
vîntre 188 
vipt 166 

vlăâui (ay 167 
voevod 67 —— 
voinic 68 

a 

zborizte 169 - 
zeu 169 pp 

zIag 176 

p
i
 
a


